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RESUMO 

Este trabalho aborda como tema de pesquisa “O processo de inclusão social 
da criança com síndrome de Down na Educação Infantil”, no qual tem por 
objetivo geral, investigar como ocorre o processo de inclusão social da criança 
com Síndrome de Down na educação infantil. Foram realizadas diversas 
pesquisas bibliográficas, voltava para o processo de inclusão social e as 
características da criança com Síndrome de Down. Na fundamentação teórica 
foi abordado um pouco sobre as leis norteadoras da inclusão, também 
retratamos sobre as especificidades e características da criança com Síndrome 
de Down e, por fim o processo de inclusão social. Tratou-se de uma pesquisa 
de cunho qualitativo, feito por meio de um questionário aplicado para as  
professoras de uma escola particular que atende crianças matriculadas na 
educação infantil, que conta com  docentes com formação nas mais diversas 
áreas da educação.  Os resultados mostraram que tanto a escola quanto as 
professoras buscam fazer a inclusão entre a criança com Síndrome de Down e 
as demais crianças ditas normais, porém só isto não basta, é necessário 
melhorar o ensino aprendizagem, dispondo de materiais pedagógicos 
adequados, para que o aluno tenha acesso, permanência, e qualidade no 
ambiente escolar. 
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ABSTRACT  

The subject of this research is the social inclusion process of the Down 
Syndrome child in education, which aims to investigate the way social inclusion 
of Down Syndrome process happen. Several bibliographic researches have 
been made, approaching the social inclusion process and the characteristics of 
the Down Syndrome child. It has been also approached a little about the laws 
about inclusion, and the singularities and characteristics of the Down Syndrome 
child, and at last the process of social inclusion. The search was qualitative, 
through a questionnaire applied to the teachers from a private school, in child 
education where teachers are graduated in several areas. The results have 
shown that the school and the teachers seek to make the down syndrome child 
feel included with other kids on a school environment, it’s possible to see  that 
this school has some improvement towards the learning of this student, 
providing him appropriate material.  
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INTRODUÇÃO 

a Síndrome de Down era pouco conhecida.  Para Schwartzman 

(1999) a síndrome de down ficou conhecida por meio de achados 

arqueológicos que foram encontrados em esculturas e desenhos em tribos 

do México, com algumas características marcantes da mesma, partindo 

destes achados ficou conhecida a Síndrome de Down. 

Diante dos estudos e pesquisas foi possível  os países europeus na 

antiguidade excluíam essas crianças por terem essa deficiência ou 

acabavam deixando as mesmas para serem devoradas por animais 

selvagens, e em outros lugares não eram toleradas. 

Na opinião da autora Voivodic (2008) antes de se fazer a inclusão 

destas crianças na educação regular é necessário que antes de tudo se 

conheça um pouco mais sobre a deficiência, pois no caso de um aluno com 

Síndrome de Down irá ser necessário um atendimento especializado 

adequado. 

Partindo destes conhecimentos e a vivência enquanto professora de 

uma criança com Síndrome de Down, despertou o interesse e a curiosidade 

de saber se o mesmo estava sendo incluído nas atividades do dia a dia e se 

todos os membros da escola estavam o aceitando dentro do ambiente 

escolar. Por meio destas situações é que despertou na acadêmica a 

necessidade de estudar o seguinte tema: O processo de inclusão social da 

criança com síndrome de down na educação infantil. 

Em decorrência do problema da pesquisa objetivamos: investigar 

como ocorre o processo de inclusão social da criança com Síndrome de 

Down na educação infantil. 

Desta forma, para se atingir o objetivo proposto, elaboramos os 

seguintes objetivos específicos aos quais são eles: pesquisar se está 

ocorrendo de fato o processo de interação social da criança com SD, na 

educação infantil, conhecer o processo de inclusão, por meio da 



fundamentação teórica, aplicar um questionário na pesquisa de campo e, 

por fim analisar os dados alcançados na pesquisa de campo. 

 

 REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Nas sociedades mais antigas da Europa as pessoas que apresentavam 

alguma deficiência eram pouco consideradas, já os bebês que possuíam um 

quadro mais evidente, como a Síndrome de Down, muitas vezes, era 

abandonada para morrerem de inanição ou para serem devorados por animais 

selvagens.  

Já na cultura grega as pessoas deficientes não eram toleradas, pois elas 

eram consideradas como não humana, de maneira na qual tratavam ambas 

como monstros ou pertencentes á outra espécie. Na cultura grega eles não 

diferenciavam as pessoas que tinha uma doença mental das quais tinham 

deficiência mental e esta pequena confusão ainda é encontrada.  

Durante muito tempo a Síndrome de Down, foi considerada a primeira 

síndrome comparada com uma aberração cromossômica, tendo como principal 

causa genética a deficiência mental. A síndrome ganhou esse nome em 

homenagem ao doutor inglês John Langdon Down (LEJAUNE, p.39 apud 

VOIVODIC, 2008).   

Dessa maneira, as pessoas que apresentavam um comprometimento 

intelectual, no qual apresentavam grandes características do fenotípico 

clássico, era considerada com a doença da Idiotia Mongólica, com a síndrome 

que veio e ficou conhecida por Síndrome de Down. 

Segundo Steele e Stratford (1995), a Síndrome de Down ocorre de um 

erro genético no momento da concepção ou imediatamente após, este erro 

ocorre de modo bastante irregular na espécie humana afetando grande parte, 

das crianças nascidas vivas. 

A Síndrome de Down é uma cromossomopatia, ou seja, uma doença do 

quadro clínico global deve ser explicada, por um desequilíbrio na constituição 

cromossômica, no caso da presença de um cromossomo 21 extra, 

caracterizada por uma trissomia 21. O termo trissomia refere-se sempre á 



presença de um cromossomo a mais no cariótipo de uma pessoa, e os 

cromossomos são designados por números (SCHWARTZMAN, 1999, p.32). 

A Síndrome de Down se caracteriza em três tipos sendo elas a trissomia 

livre, translocação e o mosaicismo. A mais conhecida é a trissomia livre ela 

ocorre no terceiro cromossomo extra ao par 21, onde acontece á síndrome 

essa trissomia ocorre por acidente (SCHWARTZMAN, 1999 apud VOIVODIC, 

2008, p.40). 

Já a translocação ocorre quando o material genético sobressalente pode 

estar associado á herança genética, também ocorre quando o cromossomo 

adicional está sobreposto a outro par, na qual parte do material de um 

cromossomo 21 que se transloca para outro (VOIVODIC, 2008, p.39). 

O mosaicismo acontece quando o embrião já esta formado, 

consequentemente terão células com 46 e 47 cromossomos, esta falha ainda é 

desconhecida, mas se sabe que á uma pequena probabilidade de ocorrer este 

tipo em uma mesma família (VOIVODIC, 2008, p.40). 

O processo de inclusão social de pessoas com necessidades especiais 

se tornou de uma suma importância a partir da Declaração de Salamanca, 

1994, onde foi respaldada a partir da Convenção dos Direitos da Criança e 

sobre a Declaração da Educação para Todos (MITTLER, 2003, p. 43). 

Foram criados processos que incluíam as pessoas com necessidades 

educacionais especiais nas escolas de ensino regular e a contratação para o 

mercado de trabalho. Contudo, como observamos em nossa sociedade ainda a 

certo preconceito com essas pessoas. 

Nas escolas de educação infantil podemos analisar alguns casos de 

exclusão da criança com Síndrome de Down por parte dos demais alunos. 

Muitas vezes os alunos se afastam da criança SD pelo motivo delas não terem 

se desenvolvidos em certos aspectos, ou até mesmo de um comportamento 

que seria forma de carinho ás vezes se torna para elas uma maneira ruim de 

machucar os colegas. 

CONCLUSÃO 



No presente trabalho buscamos analisar como estava o processo de 

inclusão social da criança com síndrome de down na educação infantil, para 

verificar se elas estão sendo de fato incluídos nas atividades escolares. De 

acordo com a pesquisa constatamos que esta criança em relação à interação 

social ele se desenvolveu bastante. 

 Observamos por meio dos dados levantados que as docentes estão 

bastante dedicadas em querer ajudar este aluno com necessidade educacional 

especial, como exemplo, podemos citar que quando o material deste discente 

não esta adaptado para ele, a docente mesmo faz uma pequena adaptação na 

mesma, dessa forma possibilitando a criança com SD realizar as mesmas 

atividades do que os demais. 

Neste caso há alguns pontos que deveriam ser melhorados como, por 

exemplo, as discentes se especializarem na área de educação especial para 

ajudar não apenas este aluno, mas sim outros que entrarem na escola que 

possua outra necessidade educacional especial. E a escola realizar alguns 

projetos para que os membros da escola entendam sobre a síndrome e 

compreendam que o aluno ás vezes terá um pequeno atraso em relação ao 

seu desenvolvimento educacional e até mesmo comportamental. 

Podemos constatar que se acontecerem às mudanças necessárias 

dentro da escola, não acontecerão fatos onde estes alunos fiquem excluídos ou 

até mesmo sejam discriminados dentro do espaço escolar pelos demais. Nosso 

objetivo é possibilitar que todos os alunos tenham acesso a uma educação de 

qualidade, isto é, não basta apenas inserir a criança com SD em classes 

regulares e, não possibilitar por meio da educação o seu desenvolvimento 

psíquico. 
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