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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as produções acadêmicas sobre a 
criança com Síndrome de Down na Educação Infantil. Para tanto, utiliza como 
metodologia o levantamento bibliográfico por meio da análise de artigos científicos 
disponíveis no Scientific Electronic Library Online (Scielo Brasil) e no Google 
Acadêmico. Também foram utilizados documentos do Ministério da Educação e 
livros disponíveis na biblioteca da Universidade Estadual de Londrina referentes à 
Educação Especial e Educação Infantil. Os resultados obtidos foram o entendimento 
mais amplo do tema e o reconhecimento da importância de a Educação Infantil para 
a criança com síndrome de Down, para que ela consiga desenvolver suas 
habilidades dentro e fora da escola.  
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to present the academic productions on children with Down 
syndrome in early childhood education. Therefore, use as methodology the 
literature, through the analysis of scientific articles available in the Scientific 
Electronic Library Online (Scielo Brazil) and Google Scholar. They were also 
used documents of the Ministry of Education and books available in the library 
of the State University of Londrina, regarding special education and early 
childhood education. The results were the broader understanding of the issue 
and recognition of the importance of early childhood education for children with 
Down syndrome, so that she can develop their skills in and out of school.  
 
 
 
 
 
 
Keywords: Down syndrome. Child education. Education. School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A infância é um período imprescindível para o desenvolvimento de 

todas as crianças e para as crianças com síndrome de Dom ela é fundamental, 

pois, é nesta fase que ela adquire a maior parte de seus conhecimentos e 

habilidades. Desse modo, o objetivo desta pesquisa é realizar um levantamento 

bibliográfico com o intuito de verificar a importância da educação infantil para a 

criança com Síndrome de Down, tomando como ponto de partida a 

caracterização da síndrome, bem como criação de leis para as crianças com 

necessidades especiais, que servem de base para o reconhecimento da 

importância da Educação Infantil para as crianças com síndrome de Down.  

Desde o Magistério até a Universidade, este tema sempre me 

chamou atenção, pois realizei diversos estágios em Associações de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAES) e escolas regulares nas quais tinham um 

número considerável de crianças com necessidades especiais matriculadas. 

Desse modo, surgiu o interesse de entender a importância Educação Infantil 

para as crianças com Síndrome de Down e quais suas implicações para o 

desenvolvimento desta criança.  

 Ao fim do magistério, ao trabalhar em uma instituição filantrópica 

voltada ao atendimento de crianças com Síndrome de Down, o desejo de 

conhecer e aprofundar a temática foi aumentando. Ao ingressar no curso de 

Pedagogia na UEL, tive a oportunidade de estudar sobre o tema na disciplina 

Pesquisa em Educação no 2o ano do curso. 

O presente trabalho utiliza como método o levantamento 

bibliográfico por meio da busca em artigos disponíveis no Scientific Electronic 

Library Online (Scielo Brasil), artigos disponíveis no Google acadêmico, 

documentos do Ministério da Educação e livros disponíveis nas bibliotecas da 

UEL referentes à Síndrome de Down e Educação Infantil. Por meio desse 

levantamento, foi elaborada a caracterização da Síndrome de Down, bem como 

a da Educação Infantil reconhecendo aspectos fundamentais para entender 
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como a Educação Infantil é importante para o desenvolvimento da criança com 

Síndrome de Down. 

De acordo com Mills (2003), 

 

[...] educar uma criança com Síndrome de Down é um trabalho 

complexo, pois necessita de organização e adaptações de ordem 

curricular que requer um acompanhamento cuidadoso dos 

educadores, pais e da sociedade para que seus objetivos sejam 

atendidos (Mills, 2003 p.90). 

 

Desse modo, o estudo sobre a educação da criança com Síndrome 

de Down desde a infância auxiliará o trabalho educacional visando à melhoria 

nas formas e estratégias de ensiná-los e ajudá-los a se desenvolverem dentro 

e fora da escola, pois entendemos que a infância é uma fase muito importante 

para a aprendizagem. 

 Educar crianças com síndrome de Down desde a infância é ainda 

mais importante, pois é por meio da educação que a criança encontra maiores 

possibilidades de desenvolvimento de suas capacidades e habilidades 

motoras, cognitivas e emocionais bem como de interagir com o meio escolar e 

social. 

Para a formação de professores, o tema é relevante, ressaltando a 

importância de estudo dos aspectos referentes à educação das crianças com 

Síndrome de Down desde a infância, pois é muito provável que, no decorrer de 

sua atividade docente encontre com esses alunos.  

Assim, faz-se necessário saber como ensiná-los, a fim de que estes 

não se sintam excluídos e nem sejam excluídos seja por colegas ou mesmo 

pelo professor, possam sentir-se acolhidos e se desenvolver de modo a ampliar 

seus aspectos cognitivos, físicos e emocionas na escola e na sociedade.  

A possibilidade de conhecer inúmeros aspectos acerca da criança 

com Síndrome de Down e a Educação Infantil por meio de levantamentos 

bibliográficos a fim de auxiliar o desenvolvimento na escola e fora dela justifica 

a escolha e a relevância social deste trabalho.  
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2 MÉTODO               

             O método consistiu no levantamento bibliográfico por meio, da 

leitura e análise de artigos disponíveis no Scientific Electronic Library Online 

(Scielo Brasil) e no Google Acadêmico, documentos do Ministério da 

Educação e livros disponíveis nas bibliotecas da UEL que abordam o tema 

Educação Infantil e Síndrome de Down. Os materiais foram encontrados por 

meio dos seguintes descritores: Síndrome de Down e Educação Infantil. 

 

2.1   CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

     Esta pesquisa tem como intuito entender a importância da 

Educação Infantil na vida de crianças com Síndrome de Down e, para tal, foi 

realizado um levantamento bibliográfico a partir desta necessidade.  

Foram pesquisadas produções acadêmicas que abordaram como tema a 

criança com Síndrome de Down na Educação Infantil e, por meio deste 

levantamento, foi possível encontrar os referenciais teóricos que orientaram 

o presente trabalho. 

 

 

     2.2   OBRAS ANALISADAS  

 

Seguem abaixo os quadros com as obras analisadas 

respectivamente: artigos disponíveis no Scielo, no Google acadêmico, livros 

encontrados na biblioteca da UEL e documentos do Ministério da Educação. 

 

QUADRO 1 - Artigos do SciELO: 

 

Artigos Caracterização 

Título/autor/ano Objetivos Tipo de 
pesquisa 

Áreas de 
conhecimento 

Principais 
resultados 

A síndrome de 
Down e sua 
patogênese: 

Análise dos fatores 
casuais da 
Síndrome de 

Pesquisa 
Bibliográfica 

Psiquiatria e 
Educação 
especial  

Descobertas de 
potencialidades 
no 
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considerações 
sobre o 
determinismo 
genético. MA 
Moreira, EI-Hani, 
Gusmão; 2000. 

Down. desenvolvimento 
cognitivo dos 
sujeitos com 
Síndrome de 
Down. 

Atendimento 
educacional 
especifico. Síndrome 
de Down: desafios e 
perspectivas na 
inclusão escolar. 
Santos, Castro, 
Couto, Pimentel. 
2009. 

Pensar as 
possibilidades de 
desenvolvimento  
Das crianças com  
Síndrome de 
Down.  

Levantamento 
bibliográfico.  

Educação 
especial. 

Resultado 
significativo 
referente aos 
desafios e 
perspectivas de 
inclusão da 
criança com 
Síndrome de 
Down. 

Educação Inclusiva: 
Entre a História, os 
Preconceitos, a 
Escola e a Família.   
 NUNES, Sylvia da 
Silveira; SAIA, Ana 
Lucia; TAVARES, 
Rosana Elizete; 
2015. 

Problematizar as 
relações entre 
escola e família, 

partindo da 
educação especial, 
sob a perspectiva 
da educação 
inclusiva. 
 

Levantamento 
bibliográfico. 

Educação 
especial. 

Verificou-se que a 
diversidade 
presente na 
educação inclusiva 
não é 
um favor aos 
grupos 
historicamente 
excluídos, mas 
uma luta pela 
humanização de 
todos nós. 

 

QUADRO 2 – Artigos do Google Acadêmico:  

 

Artigos Caracterização 

Título/autor/ano Objetivos Tipo de 
pesquisa 

Áreas de 
conhecimento 

Principais 
resultados 

A importância da 
estimulação precoce 
em bebês portadores 
de Síndrome de 
Down: Revisão da 
literatura. 
Mattos e Bellani; 
2010. 

Descrever a 
importância da 
estimulação 
precoce no 
desenvolvimento e 
aquisição das 
habilidades 
motoras de 
crianças com 
Síndrome de 
Down, com base 
na 
neuroplasticidade, 
e na influência 
positiva que os 
pais podem 
exercer 
proporcionando 
um ambiente 
favorável ao 
desenvolvimento 
global da criança. 

Levantamento 
bibliográfico, 
buscando 
conhecer sobre 
o tema. 

Terapêutica e 
Educação 

Os dados 
evidenciam a 
concordância 
entre os autores 
com relação à 
importância da 
intervenção 
precoce nos 
primeiros anos de 
vida. 
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Criança com 
necessidades 
especiais na 
educação infantil: Um 
estudo sobre o 
brincar. Beatriz 
Aparecida Dos Reis 
Turetta; 2012. 

Analisar os modos 
como os pais e as 
professoras 
interagem com as 
crianças especiais 
nas situações de 
brincadeiras 
previstas na rotina 
da instituição 

Observações 
durante as 
atividades 
lúdicas. Coleta 
de Dados 

Educação 
Especial. 

Contribuição para 
melhoria das 
ações 
pedagógicas e 
orientação ao 
trabalho das 
professoras. 

Desenvolvimento, 
escolarização e 
Síndrome de Down: 
expectativas 
maternas. Lipp; 
Martini e Menegotto; 
2010. 

Investigar as 
expectativas 
maternas em 
relação ao 
desenvolvimento e 
escolarização do 
filho com Síndrome 
de Down, a partir 
da psicanalítica. 

Estudo 
qualitativo por 
meio de 
entrevistas 

Educação 
Especial, 
psicologia. 

Os resultados 
revelam que as 
mães, na maioria 
das vezes, têm 
dificuldades em 
construir 
expectativas em 
relação ao 
desenvolvimento 
e escolarização 
do filho. 

Análise das 
modalidades de 
desenvolvimento 
cognitivo nas 
crianças com 
Síndrome de Down. 
Silva e Fonseca 
Barreto; 2012. 

Reflexão a partir 
das abordagens 
referentes às 
modalidades de 
desenvolvimento 
cognitivo em 
crianças com 
Síndrome de Down. 

Pesquisa 
bibliográfica 
realizada a 
partir dos 
estudos de 
Vygotysky, 
Gardner, 
Schuwartmam 
e Siegfried 
Pueschel. 

Educação 
Especial e 
Psicologia. 
 

Refletir sobre a 
importância do 
desenvolvimento 
cognitivo para a 
inclusão da criança 
com Síndrome de 
Down na 
sociedade. 

 

QUADRO 3- Livros encontrados nas bibliotecas da UEL:      

  

Livros  Caracterização 

Título Autor /Ano Área do 
Conhecimento 

Tipo de 
pesquisa 

Resultados 

Inserção de um 
aluno deficiente 
em classe 
comum: uma 
reflexão sobre a 
prática 
pedagógica. 

Adamuz. 2003.                Educação 
Especial. 

Levantamento 
bibliográfico e 
coletas de 
dados. 

Compreensão 
da importância 
da prática 
pedagógica para 
a inserção do 
aluno deficiente. 

Síndrome de 
Down. 

Schwartzman.2003.   
.  

Educação 
Especial. 

Levantamento 
bibliográfico e 
coleta de 
dados. 

Ampliação dos 
conhecimentos 
da Síndrome de 
Down em 
diversos 
aspectos. 

A educação da 
criança com 
Síndrome de 
Down. 
SCHWARTZMAN, 
José Salomão. 
Síndrome de 
Down 

Mills. 2003.   Educação 
Especial. 

Levantamento 
bibliográfico e 
coleta de 
dados. 

Ampliação dos 
conhecimentos 
da Síndrome de 
Down no 
aspecto 
educacional. 
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O que é Síndrome 
de Down? 
Crianças com 
Síndrome de 
Down: guias para 
pais e educadores. 

Kozima. 2007. Educação 
Especial. 

Levantamento 
bibliográfico e 
coleta de 
dados. 

Compreensão 
da importância 
da orientação 
referente à 
Síndrome de 
Down para pais 
e educadores. 

Educação 
Especial: 
Programa de 
Estimulação 
Precoce. Uma 
Introdução às 
ideias de Feursten. 

Fonseca. 1995. Educação 
Especial. 

Levantamento 
bibliográfico. 

Reconhecimento 
de aspectos 
integrantes da 
estimulação 
precoce. 

Necessidades 
educacionais 
específicas. 
Intervenção 
psicoeducacional.  

Gonzáles. 2007. Educação 
Especial. 

Levantamento 
bibliográfico. 

Entendimento 
mais amplo de 
diversos 
aspectos da 
educação 
especial, 
inclusive 
aspectos da 
Síndrome de 
Down. 

Deficiência mental 
e aprendizagem. 
Um estudo sobre 
a cognição 
espacial de 
crianças com 
Trissomia 21. 

Pedro Parrot 
Morato. 

1995. Levantamento 
bibliográfico. 

Entendimento 
mais amplo de 
Síndrome de 
Down ou 
Trissomia 21. 

 

Quadro 4- Documentos  

 

Documento Ano Área do Conhecimento Disponível /Ministério a Educação 

A inclusão de 
crianças com 
deficiência na 
educação 
infantil. 

2007 Educação Especial e 
Educação Infantil. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/E
ducinf/revista44.pdf 

Lei de 
Diretrizes e 
bases da 
Educação 
Nacional. 

2013 Educação. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9
394.htm  

Declaração de 
Salamanca: 
Sobre 
Princípios, 
Políticas e 
Práticas na 
Área das 
Necessidades 
Educativas 
Especiais. 

1994 Educação Especial. http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/
salamanca 

Diretrizes 
nacionais para 

2001 Educação Especial. http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/
diretrizes.pdf 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/revista44.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/revista44.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
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a educação 
especial na 
educação 
básica 

Diretrizes 
curriculares 
nacionais para 
a educação 
infantil 

2010 Educação Infantil. http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-
Curriculares-para-a-E-I.pdf 

 

 

2.3   PROCEDIMENTOS      

 

                  A seleção do material para o levantamento bibliográfico consistiu 

inicialmente na leitura dos resumos dos artigos encontrados no Scielo e no 

Google Acadêmico, com o intuito de selecionar os artigos mais adequados aos 

objetivos e eliminar os que não atendiam a esses objetivos. Após a leitura dos 

resumos, foi realizada a seleção daqueles que correspondiam às necessidades 

do trabalho e, em seguida, a leitura completa dos mesmos para elaboração das 

tabelas. Tais tabelas abrangiam os seguintes aspectos: título da pesquisa, 

autoria, ano, objetivos, tipo de pesquisa, área do conhecimento e resultados 

obtidos e para a utilização em nossas discussões e resultados.  

                 O quadro 1 apresenta três artigos utilizados relacionando conceitos 

dos autores que estudam sobre o tema Síndrome de Down, apontando 

questões relevantes para a caracterização da síndrome, bem como alguns 

aspectos educacionais.  

               Por meio deste quadro, é possível constatar a relevância dos estudos 

desses autores para o levantamento bibliográfico o que contribuiu para os 

aspectos referentes à caracterização da síndrome e reconhecimento de alguns 

aspectos educacionais da criança com Síndrome de Down.  

                No quadro 2, a apresentação de conceitos e pontos de vista de 

diversos autores encontrados no Google Acadêmico que analisam a criança 

com Síndrome de Down e aspectos pertinentes da educação especial que 

favorecem o desenvolvimento desta criança em instituições de Educação 

Infantil. 

             O quadro 3 retrata o levantamento bibliográfico realizado por meio de 

livros disponíveis nas bibliotecas da UEL. Este processo foi fundamental tanto 

http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf
http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf
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para a compreensão da importância da Educação Infantil para a criança com 

Síndrome de Down bem como para a verificação e entendimento de conceitos 

diferenciados que diferentes autores trouxeram sobre o tema no decorrer da 

pesquisa.  

            Também foram utilizados documentos referentes tanto à Educação 

Infantil e quanto à Educação Especial (quadro 4), disponíveis no site do 

Ministério da Educação e que, apresentavam o intuito de explorar o tema e 

observar as leis referentes à Educação Especial, Educação Infantil e Síndrome 

de Down verificando os direitos conquistados em prol das crianças com 

necessidades especiais.  

                

2.4   TRATAMENTO DOS DADOS 
 
  
             O levantamento bibliográfico constituiu-se em analises de artigos, 

livros e documentos, conforme é possível observar nos quadros. Os artigos 

encontrados no Scielo e no Google Acadêmico contribuíram para o a 

caracterização da síndrome de Down e analises que auxiliaram aspectos 

fundamentas para o entendimento e diferenciação da educação e estimulação 

da criança com síndrome de Down.   

                O levantamento bibliográfico consistiu em uma análise de 

referenciais escritos entre 1995 e 2007. Este abordou apenas um livro de 1995 

escrito por Victor Fonseca, pois o autor dedica um capítulo exclusivo para a 

caracterização da criança com Síndrome de Down, sendo bastante relevante 

para a análise de algumas mudanças no que tange a aspectos genéticos da 

Síndrome de Down.  

                  A pesquisa também verificou a abordagem educacional em favor da 

criança com síndrome de Down ao considerar que pesquisas mais antigas, 

como a realizada por Fonseca (1995), abordaram pouquíssimos aspectos 

referentes à educação. Em contrapartida, Gonzáles (2007) e Mills (2003) 

aprofundaram-se no estudo do tema e ampliaram as ideias iniciais de Fonseca. 

 Outros autores como Schwartzman (2003), Adamuz (2003) e Kozima 

(2007) também foram estudados, permitindo uma análise mais abrangente do 
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tema e com o intuito de atingir o objetivo entender a importância da Educação 

Infantil para a criança com Síndrome de Down.  

 Os documentos utilizados também contribuíram para o 

desenvolvimento do trabalho, demarcando a cientificidade dos levantamentos 

bibliográficos e esclarecendo conceitos e definições. Não pretendemos ignorar 

ou atribuir maior ou menor valor às produções científicas estudadas, visto que 

estas contribuíram direta ou indiretamente para a realização do trabalho e 

auxiliando da demarcação do reconhecimento da importância que a Educação 

Infantil tem para a criança com Síndrome de Down.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

 

                   O levantamento bibliográfico apresentou resultados significativos 

que levaram a um entendimento mais amplo sobre o tema, consolidando os 

objetivos iniciais e suscitando o interesse de aprofundamento na área de 

pesquisa. Tais resultados estão expostos neste capítulo com os seguintes 

temas: caracterização da Síndrome de Down, a Educação Especial e a 

Educação Inclusiva, a Educação Infantil, o desenvolvimento cognitivo e 

linguagem, o papel da escola e o papel da família.     

             Mattos e Bellani (2010) e Silva e Barreto (2012), abordam questões 

que auxiliam no entendimento da importância da educação infantil para a 

criança com síndrome de Down. 

             Castro e Pimentel (2009) abordaram aspectos relevantes da educação 

da criança com síndrome de Down por meio de uma abordagem educacional 

desta criança. Já Moreira; EL-Hani; Gusmão (2000) auxiliaram na 

caracterização da síndrome trazendo análises que se relacionaram com os 

autores dos livros e com vários dos documentos estudados. 

               Os artigos extraídos do Google acadêmico também contribuíram para 

o desenvolvimento do trabalho, pois destacavam a Síndrome de Down e a 

educação desta criança, tornando possível realizar um elo com a Educação 

Infantil. Tureta (2012) realizou um estudo com diversas crianças com Síndrome 

de Down e seus conhecimentos foram discutidos ao tratarmos da educação da 

criança com esta síndrome.  

             Os documentos respaldaram o que foi apresentado pelos artigos 

estudos além de esclarecer conceitos e fornecer definições que permitiram um 

estudo minucioso. Os resultados permitiram o entendimento do tema, 

compreendendo sua importância para o estudo, mesmo que muitos destes 

contribuíram apenas com uma citação ou um conceito sobre o assunto, toda 

pesquisa bibliográfica foi relevante para o entendimento da importância da 

Educação Infantil para a criança com Síndrome de Down. 
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3.1 CARACTERIZACAO DA SÍNDROME DE DOWN 
 

 

 A síndrome de Down é a mais comum e conhecida de todas as 

síndromes. A literatura em geral aponta para várias nomenclaturas para esta 

síndrome, tais como: mongoloide, síndrome da acromicria congênita, 

mongolismo, trissomia G, trissomia 21, síndrome de Langdon Down, trissomia 

21. Entretanto, atualmente, tem-se utilizado, prioritariamente, a terminologia 

“Síndrome de Down” ou Trissonomia 21. (KOZIMA, 2007). 

 A síndrome de Down pode ocorrer de três modos diferentes: o 

primeiro é devido a uma não-disjunção cromossômica total, no qual na medida 

em que o feto se desenvolve, todas as células acabariam por adquirir um 

cromossomo 21 extra. Uma segunda forma é a alteração que acontece quando 

a trissomia não afeta todas as células e, por isso, ganhou a denominação de 

forma “mosaica” da síndrome. A terceira forma que pode vir a acometer os 

indivíduos seria por translocação gênica, onde todo, ou um componente do 

cromossomo extra encontra-se ligado ao cromossomo 21 (GONZALÉZ, 2007). 

O termo “síndrome” refere-se a um conjunto de sinais e sintomas e 

“Down” designa o sobrenome do médico e pesquisador reconhecido pelo 

extenso trabalho com crianças com deficiência mental John Langdon Haydon 

Down.  Os primeiros trabalhos científicos a respeito da Síndrome de Down 

tiveram início a partir do século XIX, quando, em 1866, John Langdon Down 

verificou que existiam diversas semelhanças fisionômicas nítidas entre certas 

crianças com atraso mental, tais como cabelos lisos e escassos, rosto 

achatado e largo, olhos posicionados em linha oblíqua, nariz pequeno e com 

uma capacidade de limitação considerável, mãos ásperas entre outros.  

Langdon denominou estas características de mongolismo e, com o 

passar do tempo, este termo foi substituído por Síndrome de Down, pois 

mongolismo demonstrava uma conotação pejorativa e assim caiu em desuso 

na sociedade (KOZIMA, 2007). 

Castro e Pimentel (2009, p.304) tratam acerca das características 

genéticas e analisam a capacidade de cada criança dizendo: 
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As crianças com síndrome de Down apesar de possuírem 
alterações fenotípicas semelhantes como: aparência 
arredondada da cabeça, pálpebras estreitas e levemente 
oblíquas, boca pequena podendo-se projetar um pouco a 
língua, única prega palmar, pescoço curto, mãos e pés 
pequenos e grossos etc.; diferem entre si em aspectos gerais 
de desenvolvimento como: linguagem, motricidade, 
socialização e habilidades de vida diária. 
 
 

Desse modo, apesar das semelhanças, é possível observar 

diferenças evidentes de criança para criança e estas que podem ocorrer por 

fatores internos ou externos modificando de forma positiva ou negativa o 

desenvolvimento da criança.  

Sobre suas características genéticas Morato (1995) analisa a 

síndrome de Down ou Trissomia 21 (T21) como a maior causa de deficiência 

intelectual de origem genética, definida como uma alteração da organização 

genética do cromossomo 21, pela presença parcial ou total de um cromossomo 

extra nas células do organismo e alterações no par 21, que resultam numa 

divisão irregular que pode ser originária de um acidente ou por circunstâncias 

hereditárias.   

Em 1958, o geneticista Jérôme Lejeune verificou que, no caso da 

Síndrome de Down, há um erro na distribuição dos cromossomos, ocorrendo a 

trissomia 21, quando o número de cromossomos presentes nas células de uma 

pessoa é 46 (23 do pai e 23 da mãe), dispondo em pares, somando 23 pares, 

em vez de 46, as células recebem 47 cromossomos e este cromossomo a mais 

se ligava ao par 21 (MORATO, 1995). 

A partir dessa constatação surgiu o termo Trissomia do 21 que é o 

resultado da não-disjunção primária, que pode ocorrer em ambas as divisões 

meióticas e em ambos os pais. O processo que ocorre na célula é identificado 

por um não-pareamento dos cromossomos de forma apropriada para os polos 

na fase denominada anáfase; por isso, um dos gametas receberá dois 

cromossomos 21 e o outro gameta não receberá nenhum.  

 

A síndrome de Down é um acidente genético, uma alteração 

cromossômica. Sabe-se que em vez de 46 cromossomos divididos 

em 23 pares, nas pessoas com essa síndrome existem 47 

cromossomos. No par de cromossomos 21, em vez de dois 
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cromossomos, há três, por isso, é conhecida, também, como 

trissomia do 21 (González, 2007 p. 96). 

 

 De acordo com Morato (1995), essa alteração é resultado de uma 

divisão irregular das células, que pode ser de origem acidental ou de fatores 

hereditários, bem como a idade dos pais. Existem alguns fatores que podem 

interferir na ocorrência da síndrome de Down, estes são classificados em 

fatores ambientais ou exógenos e fatores endógenos.  

Os fatores endógenos podem ser causados pela idade da mãe com 

35 anos ou mais devido ao processo de envelhecimento dos óvulos. A idade 

paterna, entre 45 e 50 anos, embora seja menos influente que a idade da mãe, 

também pode contribuir para o nascimento da criança com síndrome de Down. 

Além disso, pais com desordem cromossômicas e nascimento anterior de uma 

criança com síndrome de Down ou outra anomalia cromossômica.  

 Entretanto, Mattos e Bellani (2010, p.53) afirmam que “embora se 

saiba os mecanismos de alteração genética que culminam a SD, suas 

características ainda não estão determinadas.” Entendendo que diversos 

fatores podem ocasionar o nascimento de uma criança com síndrome de Down 

incluindo hábitos pessoais como o fumo, o consumo de álcool, de drogas ou a 

exposição a fatores ambientais, tal como radiação, entre outros. 

Em explicação ao nascimento da criança com Síndrome de Down 

Silva e Barreto (2012 p.152) afirma que 

O diagnóstico em sua maioria é feito com base nos resultados 
da análise cromossômica (cariótipo) realizada na amniocentese 
ou logo depois do nascimento da criança. Constata-se ainda, 
que a incidência da Síndrome de Down está relacionada com a 
idade materna, ou seja, quanto maior idade biológica tiver a 
mulher, mais propensa ela estará a gerar uma criança com 
Síndrome de Down. Isso se explica pelo fato de que as 
mulheres já nascem com todos os óvulos nos ovários e estes 
vão envelhecendo com ela, assim, quanto mais idade a mulher 
tem, mais velhos são os óvulos e maiores são as 
probabilidades de alteração genética e cromossômicas. 

Ainda assim este aspecto não é único, pois também há incidências 

de mães com menos de trinta anos com crianças com Síndrome de Down, que 

não sabem a causa da síndrome e ainda não há estudos que possam 
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comprovar o porquê de cada nascimento de uma criança com Síndrome de 

Down. 

A síndrome de Down recebe o código Q90, que de acordo com a 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10) se divide em quatro 

categorias representadas por Síndrome de Down por não-disjunção meiótica, 

mosaicismo por disjunção mitótica, translocação e a síndrome de Down não 

específica (BRASIL, 2012). 

Para Gonzáles (2007, p.87): 

As diferenças em virtude da meiose são: Não-dijunção - 
quando dois cromossomos em vez de se separar passam 
juntos para a célula-filha, dando lugar a três juntos e um 
sozinho, em vez de se repartir dois e dois. Translocação: um 
cromossomo inteiro (dos três pares 21) ou uma de suas partes 
fica fixado em outro cromossomo, ou dois cromossomos se 
rompem e ocorre intercâmbio recíproco de fragmentos. 
Deleção: perda de um fragmento do cromossomo. 
Comprimento excessivo do cromossomo X ou do Y.E as 
diferenças em virtude a mitose zigótica (divisão): É possível 
observar a perda de um cromossomo (zigoto XO); isso supõe 
uma perda de material genético, que provoca mais alterações 
do que sua duplicação. Também podem ocorre translocações e 
deleções. 

Saber o número de células que foram afetadas é importante, pois 

estas podem ser de ordem Global, quando todas as células foram afetadas e 

Mosaicismo quando algumas células foram afetadas, pois nesse segundo caso, 

o embrião terá traços menos evidentes e detectar esta diferença na criança 

será fundamental para a intervenção educacional (MORATO, 1995).  

 A trissonomia simples é a mais comum e sua incidência ocorre em 

aproximadamente 96% dos casos, a trissonomia por translocação, ocorre 

quando um cromossomo do par 21 e outro cromossomo com o qual se agrupou 

sofrem uma quebra em sua região central fazendo com que eles se unam. Esta 

incidência ocorre em aproximadamente 2% dos casos, não tendo diferenças 

notáveis entre as duas. Por fim, a Síndrome de Mosaico ou Mosaisismo, na 

qual a pessoa apresenta combinações de células normais com células 

trissômicas, um caso mais raro que acontece em cerca de 2% dos casos 

(MOREIRE, EL-HANI GUSMÃO, 2000).   
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  Segundo Moreira; EL-Hani; Gusmão (2000, p.96), a Síndrome de 

Down é uma condição genética, que constitui uma das causas mais frequentes 

de deficiência mental (DM), compreendendo cerca de 18% do total de 

deficientes mentais em instituições especializada. 

Moreira; EL-Hani; Gusmão (2000) comentam que esta classificação 

da síndrome irá auxiliar ou não em seu processo de desenvolvimento e 

aprendizagem bem como alfabetização. Apesar do conceito de que a criança 

com síndrome de Down não se desenvolve é muitas vezes estereotipado, 

tendo uma ideia errônea de que ela não irá aprender, mas na realidade a 

criança com síndrome de Down tem a capacidade de aprender e se 

desenvolver e isso é resultado de estimulação, do meio em que vive e até 

mesmo do nível da síndrome em que a criança se encontra.  

Desta forma, Moreira e EL-Hani; Gusmão realizam uma análise das 

concepções de Rondal e Comblain (1996) que consideram que a uma 

diferença no potencial intelectual e nas habilidades de linguagem entre as 

crianças com o mosaicismo e as com a forma típica da síndrome, atribuindo 

essa diferenciação a um menor número de células neurais afetadas, no caso 

do mosaicismo. Enquanto outros autores como Leshin e Jackson-Cook (1997) 

já afirmam que não há diferenças significativas e que a aprendizagem da 

criança dependerá muito mais dos estímulos que receberá. 

Apesar de os autores citados no presente trabalho serem de épocas 

diferentes, os conceitos mais recentes da definição genética da síndrome não 

apresentaram muitas modificações. Em contrapartida, as concepções acerca 

da promoção do desenvolvimento da criança com síndrome de Down 

apresentaram, ao longo dos anos, aumento no número de casos estudados. 

Destarte, é possível verificar que os aspectos genéticos e a 

caracterização da síndrome de Down, estão em constantes mudanças e esta 

tem sido estudada e debatida por diversos autores, que auxiliam e modificam a 

concepção da síndrome de Down, ampliando o campo de conhecimento para o 

estudo e o entendimento da criança com síndrome de Down. 

 

3.2 A EDUCAÇÃO ESPECIAL E A INCLUSIVA  
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 A Educação Especial é uma modalidade da educação que está em 

constantes mudanças, avanços e indagações que se modificam ao longo dos 

anos. Segundo as Diretrizes Curriculares para a Educação Especial na 

Educação Básica (BRASIL, 2001) a Educação Especial como modalidade 

educação escolar é organizada tendo em vista uma aproximação entre 

pressupostos e práticas pedagógicas e sociais da educação inclusiva, com o 

intuito de cumprir diversos princípios filosóficos. Estes princípios evidenciados 

no artigo 208 (BRASIL, 2001) itens III, IV e V que consideram: 

III - Atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV-§ 1º-O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e 
subjetivo; 
V- Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um; (BRASIL, 2001. 
pag.9). 

 

 Estes princípios abordam a obrigatoriedade da educação 

especializada nos estabelecimentos de ensino regular, acesso ao ensino 

público, entre vários outros que buscam beneficiar as crianças com 

necessidades especiais e a inclusão delas no ambiente escolar. De acordo 

com a LDBN (Lei Nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases Da Educação 

Nacional – 1996); capítulo V da Educação Especial, Art. 58: 

 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino, para educandos portadores de 
necessidades especiais. §1º Haverá, quando necessário, 
serviços de apoio especializado, na escola regular, para 
atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 
§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas 
ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas classes comuns do ensino regular. §3º A oferta 
da educação especial, dever constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação 
infantil. (BRASIL, 2013). 

 

Por meio desta, é possível verificar a importância de a criança com 

Síndrome de Down frequentar as instituições regulares de ensino, além de 

exercer o seu direito garantido por lei, a frequência da criança na Educação 

Infantil irá influenciar sobremaneira o seu desenvolvimento.  
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Para Schwartzman (2003), os professores desempenham um papel 

fundamental na identificação e encaminhamento das crianças com 

necessidades educacionais especiais, e as escolas de ensino regular, 

entendendo que, quando a criança frequenta a escola regular, ela será 

desafiada constantemente, de modo a obter resultados mais satisfatórios e 

ampliar seu e desenvolvimento. A educação inclusiva defende a educação 

democrática para todos. De acordo com Nunes; Saia e Tavares (2015. p.1109): 

A Declaração de Salamanca ajudou a expandir o conceito de 
necessidades educativas especiais para todo aquele que 
precisasse da adaptação da escola para que suas 
necessidades fossem atendidas e a escolarização, assim, 
pudesse se encaminhar. Nesse sentido, a educação inclusiva 
nos lembra de que não apenas os alunos com deficiência têm 
sofrido dificuldades de inserção nos espaços escolares. É a 
partir desse marco que a educação inclusiva vai se 
popularizando, partindo sim da educação especial, mais 
vislumbrando uma nova concepção de educação: a escola 
precisa incluir não apenas os “especiais” mais todos os alunos. 

 

A educação inclusiva é analisada com frequência por diversos 

autores, visto que todas as crianças possuem o direito à educação e que o 

acesso ao ensino regular lhes é garantido por lei. Independentemente de suas 

limitações, todos possuem o direito de terem condições adequadas para a sua 

educação, dever do Estado e papel da escola (ADAMUZ, 2003). 

Biaggio (2007) comenta que o número de crianças com alguma 

necessidade especial matriculadas nos estabelecimentos de ensino regular 

cresce a cada dia e na Educação Infantil não é diferente, esta conquista vem 

ocorrendo devido à mobilização dos pais e da sociedade em busca dos direitos 

garantidos e expostos por lei (BIAGGIO, 2007).  

Em suas análises, o autor acrescenta que a Constituição Brasileira 

de 1988 especifica o direito da criança ao atendimento especializado dentro da 

escola, com a convenção da Guatemala de 2001 proibindo qualquer tipo de 

exclusão, diferenciação e restrição de crianças com necessidades especiais.  

Além da Constituição, diversos outros documentos, tais como o 

redigido na Conferência Mundial de Educação realizada em Jomtien, na 

Tailândia, em 1990, a Declaração Mundial de Educação para Todos e, 

posteriormente, a Declaração de Salamanca resultado da Conferência Mundial 

sobre Necessidades Educativas Especiais Acesso e Qualidade entre outros 
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que facilitaram e garantiram o acesso da criança deficiente na educação 

escolar. (BRASIL, 2007). 

A Declaração de Salamanca de junho de 1994, já citada por Nunes; 

Saia e Tavares (2015) traz diversos apontamentos que beneficiam as crianças 

com necessidades educacionais especiais e favorecem as crianças com 

Síndrome de Down em todas as etapas da educação básica: 

Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser 
dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de 
aprendizagem; 

Toda criança com necessidades educacionais especiais devem 
ter acesso à escola regular, que deveria acomoda-los dentro de 
uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer tais 
necessidades; 

Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva 
constituem os meios mais eficazes de combater atitudes 
discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 
construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação 
para todos. Além disso, tais escolas proveem uma educação 
efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 
última instancia o custo da eficácia de todo o sistema 
educacional. (Declaração de Salamanca, 1994, p.1). 

Para Mills (2003), os princípios estabelecidos na Conferência de 

Salamanca servem de guia para a implementação de medidas recomendadas 

que promovem o acesso das crianças com necessidades especiais nas escolas 

e integra-as à sociedade. Com esta análise, é possível verificar os avanços da 

Educação Especial ao longo dos anos por meio da criação e alterações nas leis 

e diretrizes para a Educação Especial provendo benefícios para as crianças 

com necessidades especiais e visando ao seu desenvolvimento dentro das 

escolas. 

Vale também lembrar a relação existente entre Educação Especial e 

Educação Inclusiva, bem como a importância desta para as crianças com 

necessidades educacionais especiais fortalecendo a luta por seus direitos. 
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3.3 A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

                As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (BRASIL, 2010, 

p.12) define a Educação Infantil como: 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e 
pré-escolas, às quais se caracterizam como espaços 
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de 
crianças de 0 a 5 anos, em jornada integral ou parcial, 
regulados e supervisionados por órgão competente do sistema 
de ensino e submetidos a controle social.  

 

                 É dever de o Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, 

gratuita e de qualidade para todos. Desse modo, a criança com Síndrome De 

Down tem direito à escolarização desde a Educação Infantil, além de direito 

garantido por lei é dever do Estado. Reconhecer a criança como sujeito de 

direitos em suas relações e vivências, em constante transformação, na qual ela 

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, aprende, 

deseja, narra, experimenta questiona e produz cultura (BRASIL, 2001). 

De acordo com o capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei N° 9.394/96 Art. 58 §3º, a oferta da Educação 

Especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a 

seis anos, durante a Educação Infantil.  

Para Mills (2003), nesse período que compreende do nascimento ao 

sexto ano de vida, é essencial que o professor busque conhecer o 

desenvolvimento da criança com Síndrome de Down e, a partir daí será capaz 

de construir base para desenvolver de modo mais eficaz as atividades a serem 

adotadas, a metodologia a fim de atender as crianças com síndrome de Down 

nas creches e propiciar-lhes um ambiente acolhedor e facilitador de seu 

desenvolvimento.  

A LDB também garante no capítulo 5 Art. 58 §1º que haverá, quando 

necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, a fim de 

atender às peculiaridades da clientela de Educação Especial, garantindo que o 

aluno com necessidades educacionais especiais no CEI tenha a oportunidade 

de receber um atendimento especializado ao frequentar a escola regular. 
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A postura nas instituições de Educação Infantil em relação à criança 

com Síndrome de Down passou por várias alterações ao longo dos anos. 

Primeiramente, a criança que era vista como alguém incapaz de aprender, em 

seguida, passou a ser introduzida nas escolas, inicialmente nas escolas 

especiais e, no final dos anos 1970, integradas à escolas regulares, às vezes 

combinadas a classes especiais. Segundo Gonzáles (2007, p.96): 

A inclusão da criança com síndrome de Down na escola infantil 
em idades precoces oferece às crianças a possibilidade de um 
ambiente normalizado desde as primeiras etapas de sua vida, 
no qual é uma criança a mais, que está em contato com outra 
criança. Aqui as interações sociais entre as próprias crianças e 
os adultos são ricas e variadas; em grupo as crianças 
aprendem melhor nas normas de convivência, se comunicam 
melhor entre elas, participam de propostas educacionais 
programadas, e, em geral, o ambiente é estimulante. 

Assim, quanto se iniciar o trabalho com a criança com Síndrome de 

Down maior e mais eficaz será o seu desenvolvimento proporcionando maior 

autonomia. A participação de todos os envolvidos na vida da criança é 

fundamental para que este desenvolvimento ocorra de uma forma satisfatória. 

Vale lembrar que o quanto faz-se necessário o respeitar o desenvolvimento 

gradativo, pois este ocorre de diferentes formas tanto para a criança da faixa 

etária de zero aos três anos quanto na idade pré-escolar. 

O atendimento da criança com Síndrome de Down, na faixa etária de 

zero a três anos, deve reunir um conjunto de experiências integradas e 

vivenciadas globalmente, que permita à criança comunicar-se, jogar e brincar 

em um contexto escolar e familiar, em que ela assimile e acomode as 

aprendizagens de uma forma organizada e sistemática, lúdica e divertida (Mills, 

2003). 

Para Gonzáles (2007, p.96): 

O problema, hoje, é fazer com que a criança com síndrome de 
Down consiga adquirir na classe normal os conhecimentos e 
aprendizagens necessários. Por isso, é necessário um pessoal 
especializado que cuide e encoraje a criança principalmente 
desde que ela nasce. É preciso leva-la a escola desde muito 
cedo, mantê-la em uma escola de integração durante todo o 
seu período evolutivo e, além disso, proporcionar a ela apoios 
especiais, como pode ser a estimulação precoce. 
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Os trabalhos realizados nos Centros de Educação Infantil (CEI) são 

a base para o desenvolvimento da criança com Síndrome de Down e a família 

tem o importante papel de levar seus filhos para a escola preocupando-se com 

a interação da criança no que tange à parte clínica como à educacional, 

promovendo a estimulação precoce da criança com Síndrome de Down para 

que esta comece a desenvolver-se desde a mais tenra idade.  

Segundo Schwartzman (2003) programas individuais devem levar 

em consideração as possibilidades de aprendizagem e a motivação necessária 

para que a criança participe ativamente. A inclusão da criança com Síndrome 

de Down na Educação Infantil deve atentar-se ao trabalho com as dificuldades 

no nível de sociabilidade com todos os indivíduos da escola, promovendo 

socialização da criança na escola. Para tanto, é importante que o professor 

tenha o conhecimento das dificuldades de aprendizagem da criança 

elaborando estratégias a fim de minimizá-las e desenvolver as capacidades 

das crianças. 

Com isso em mente, é possível compreender a necessidade de a 

inclusão da criança com Síndrome de Down na Educação Infantil. Tal inclusão 

fará com que o professor consiga compreender as dificuldades e reconhecer os 

avanços por ela obtidos, pois este período da infância será fundamental para 

seu desenvolvimento. Assim, ao analisar a criança trabalhando dentro do 

grupo, o professor será capaz de perceber as potencialidades explorando-as 

de modo que a criança sinta-se em um ambiente seguro repleto de amigos que 

não o excluem. 

No período pré-escolar, a criança com Síndrome de Down 

desenvolve habilidades fundamentais para o seu desenvolvimento. Segundo 

Mills (2003, p.238): 

No período pré-escolar (dos quatro aos seis anos), é de 
fundamental importância o relacionamento a ser consolidada 
entre o desenvolvimento e a aquisição da competência 
linguística e a relação sócio-emocional. Este fator, além de 
ampliar o aprendizado, é também o principal veículo de 
sociabilização. A criança, nesta fase, vive momentos felizes, no 
que se refere à harmonia do seu desenvolvimento e à sua 
adequação às exigências do mundo que a envolve do ponto de 
vista de atividades sociais. Isto representa um aspecto 
importante do estudo e da pesquisa relativa às possibilidades 
inerentes a criança com síndrome de Down. 
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É cada vez mais necessária a inclusão de crianças nos centros de 

educação infantil, pois, nesta interação com as outras crianças de sua faixa 

etária há um maior contato com outras crianças e, consequentemente, a 

aquisição da linguagem tornando visível a melhora na comunicação e fala da 

desta criança, bem como uma superação das dificuldades que a criança 

apresenta em sua comunicação. 

Na fase dos quatro aos cinco anos amplia-se o repertório verbal e 

sua utilização. A criança utiliza formas verbais mais complexas, passando a 

comunicar-se com os outros para atender as suas necessidades, sendo esta 

comunicação fundamental para a socialização da criança com Síndrome de 

Down. Tal socialização costuma ocorrer primeiramente na família e, depois, 

estende-se na escola e sociedade (Mills, 2003). 

Entre os cinco aos seis anos, aparecem certas sistematizações e 

articulações de formas verbais e padrões de comparação. A criança já possui 

uma condição que a permite reconhecer alguns sinais e símbolos iniciando o 

processo de alfabetização.  

Nesta fase, a criança com Síndrome de Down participa de forma 

sempre ativa, das manifestações do grupo, compreendendo os mecanismos 

que regulam os jogos e as atividades, identificando com clareza os papéis e 

diferenciando os colegas dos adultos (Mills, 2003). 

                 Para Turetta (2012), a Educação Infantil é muito importante para o 

desenvolvimento da criança com Síndrome de Down, mas faz-se necessário 

repensar o papel do professor para este atendimento, já é constatado que tanto 

os professores como a equipe pedagógica ainda passam por muitas 

dificuldades pela falta de orientação e especialização, para o desenvolvimento 

de um trabalho pedagógico realmente inclusivo da criança na escola. 

               Nota-se assim, a importância que o professor desempenha na 

Educação Infantil para a promoção do desenvolvimento das crianças com 

Síndrome de Down e a necessidade da formação visando melhorar as 

atividades desenvolvidas nos Centros de Educação Infantil para que a criança 

se desenvolva, tanto por meio da interação com outras crianças da mesma 

faixa etária, quanto pelo envolvimento com pessoas diferentes de sua rotina 

familiar, seja estimulando a aprendizagem da vida social e escolar, bem como 

no desenvolvimento da afetividade, motricidade e linguagem. 
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3.4    DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E LINGUAGEM  
 

 

O desenvolvimento cognitivo e a linguagem são partes integrantes 

da Educação Infantil, pois, é nessa fase que a criança desenvolve mais estas 

habilidades e, por isso, a importância do acesso precoce à educação, visto 

que, quanto mais cedo ela é ensinada e estimulada, mais cedo ela se 

desenvolverá 

 Quando se trata de desenvolvimento cognitivo, é importante ressaltar 

que este se refere a um processo que é construído não apenas com os 

aparatos genéticos, mas, também as competências adquiridas pelo indivíduo 

durante toda a sua vida.   

Para Silva e Barreto (2012) existem diversas formas para estimular o 

desenvolvimento cognitivo da criança com síndrome de Down e sua 

estimulação precoce é imprescindível para que este desenvolvimento ocorra. 

Assim, a Educação Infantil promove situações inúmeras para que o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas e linguísticas da criança 

aconteça. Com este aspecto em mente, Silva e Barreto (2012, p.150) 

argumentam: 

Sabe-se, entretanto, que o desenvolvimento cognitivo da 
criança com síndrome de Down por muito tempo vem sendo 
considerado estático, o que dificulta o desenvolvimento da 
mesma no âmbito escolar. Ou seja, embora a síndrome de 
Down, tenha como uma das características a deficiência 
mental, o que, diga-se de passagem, é um atraso considerável 
em todas as áreas do desenvolvimento, não se pode precisar 
um padrão de desenvolvimento de todas as crianças afetadas, 
considerando que o desenvolvimento da inteligência não está 
ligado diretamente a alteração cromossômica, mas também a 
toda sua carga genética, e a interação com o meio. 

Embora a criança com Síndrome de Down tenha um potencial muito 

grande para aprender, muitas vezes, uma falta significativa de estímulos e 

apoio por parte de todos, pode comprometer o desenvolvimento cognitivo e a 

linguagem da criança para que ela realmente de desenvolva com autonomia 

tanto na família quanto na escola.  

De acordo com Gonzáles (2007), a criança com Síndrome de Down 

na área de seu desenvolvimento cognitivo reage diante de seu meio e, se for 
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estimulada corretamente, estabelece-se uma boa coordenação olho-mão, 

segue os objetos e, muitas vezes leva-os até a boca, também reconhecem a 

permanência dos objetos, procurando com os olhos quando ele desaparece e 

também aprende noções espaciais, por meio da estimulação precoce. 

Gonzáles (2007, p.97) acrescenta: 

A estimulação precoce traz benefícios tanto quantitativos como 
qualitativos e, sobretudo, previne e evita deficiências mentais 
graves. Sem dúvida, se às crianças com Down são 
proporcionadas estratégias para desenvolver a memória 
(aprender palavras, regras gramaticais...), uma vez que são 
preparadas para uma boa aprendizagem verbal, essas crianças 
estão sendo ajustadas a desenvolver sua inteligência. 

O trabalho com a intervenção precoce é fundamental para os 

primeiros anos de vida da criança com Síndrome de Down, pois ela facilitará o 

processo de desenvolvimento, reconhecendo que a falta dela produz uma 

diminuição no desenvolvimento cognitivo da criança. 

Castro e Pimentel (2009, p. 305) comentam sobre o trabalho 

realizado por meio da estimulação precoce analisando a exploração das 

atividades:  

 

A exploração de atividades que requeiram um maior contato 
com a realidade espaço/tempo reforça a inteligência, amplia o 
conhecimento do espaço por onde se movimenta e aguça a 
curiosidade em relação ao tempo em que as ações ocorrem, 
aumentando o seu desenvolvimento na base cognitiva. 
 

 Destarte, a estimulação é essencial para que a criança com 

Síndrome de Down aprenda e se desenvolva. É necessário que, tanto os pais 

como a escola exerçam um papel ativo nesse processo utilizando de diversos 

recursos e maneiras de estimular a criança para que ela se desenvolva e 

aprenda de acordo com suas potencialidades. 

 Para que este desenvolvimento ocorra, as instituições de Educação 

Infantil têm um papel fundamental para que a criança se desenvolva de forma 

continua e satisfatória, não se esquecendo da importância da participação da 

família e da sociedade para assim melhorar sua evolução e desenvolvimento. 

A estimulação precoce apresenta uma relação importante com a 

Educação Infantil, pois, conforme se observa nas análises realizadas pelos 

autores estudados no levantamento bibliográfico, a estimulação precoce inicia-
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se no nascimento da criança e se estende até os 5 anos de idade, período que 

contempla todo o trabalho educacional realizado nos Centros de Educação 

Infantil e, fundamental para o desenvolvimento da criança com Síndrome de 

Down 

         De acordo com Silva e Barreto (2012), existem várias formas de se 

estimular o desenvolvimento cognitivo da criança com Síndrome de Down 

desde muito cedo, algumas delas como a música e a dança, a Equoterapia, a 

natação entre outras técnicas que desempenham um papel significativo na 

aquisição das habilidades cognitivas da criança. Silva e Barreto (2012, p.156), 

comentam: 

Essa intensidade de ações reverte-se de uma importância 
considerável na direção dos padrões fundamentais de 
movimento. Desta forma, o bebê com Síndrome de Down pode 
se beneficiar do movimento na água e aprender a nadar, andar, 
correr, falar, etc. Se lhe forem propiciadas oportunidades 
práticas, encorajamento e instrução de qualidade. 

A estimulação precoce contribuirá para o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas da criança com síndrome de Down e é na escola que a 

criança terá uma interação mais aprofundada o que fará com que seu 

desenvolvimento ocorra com mais facilidade.  

Sobre a importância da estimulação para o desenvolvimento da 

criança Mattos e Bellani (2010, p. 55) comentam que “a falta de estímulos 

prazerosos nos primeiros dias de vida pode levar a criança a ter uma 

dificuldade de adaptação sensorial, bem como no seu desenvolvimento motor.” 

De modo que estes estímulos influenciarão não apenas o desenvolvimento 

motor, mas também o cognitivo e a aquisição da linguagem. 

A linguagem é um campo em que as crianças com Síndrome de 

Down apresentam algumas dificuldades. Geralmente, ela começa a emitir suas 

primeiras palavras por volta dos 18 meses e compreendem mais do que falam. 

Por este motivo, a comunicação entre pais e filhos é importante, pois, muitas 

vezes por não esperar respostas, as mães deixam de conversar com seus 

filhos e isso acaba resultando em um atraso em seu desenvolvimento cognitivo, 

físico e oral. 

A criança com Síndrome de Down, como todas as outras, necessita 

da comunicação para sua vida, e ela se comunica desde muito cedo com suas 
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primeiras interações com a mãe. (Schwarzman, 2003 p. 206). Saber lidar com 

as interferências físicas e cognitivas da criança com Síndrome de Down 

significa minimizar o impacto que estas podem criar sobre a leitura que o outro 

faz da criança e sobre a aquisição de sua linguagem.  

É necessário respeitar o tempo da criança com Síndrome de Down e 

respeitar o seu tempo para que ela apresente sucesso nas situações dialógicas 

e lance mão de recursos verbais e não verbais, mesmo que isso demore ou 

não para acontecer. 

Segundo Schwartzman, diante de todas as dificuldades que possam 

interferir no diálogo, existe na criança com Síndrome de Down o desejo em 

interagir, se comunicar e se constituir. Ela fará isso da mesma forma que todas 

as crianças, isto é, na interação diária com um parceiro que tomará como 

interlocutor e que, com seu discurso, estruturará sua linguagem (Schwartzman, 

2003). 

Segundo Castro e Pimentel (2009, p.306), 

É pertinente lembrar que o desenvolvimento da fala é também 
formação da inteligência. Nas crianças com a síndrome a 
aquisição e a evolução da linguagem se processam 
lentamente. Por isso a necessidade dos estímulos externos, 
tendo em vista que elas apresentam atraso na produção e 
articulação dos sons que dependem dos motivos da língua, dos 
lábios, dos dentes, dos maxilares. Este atraso na produção e 
articulação pode dificultar o ritmo e fluência da produção dos 
textos orais. Diante disso, quando maior for o contato com as 
pautas interativas orais maiores serão as possibilidades de 
desenvolvimento, pois o cérebro possui capacidades de 
aprendizagem, que estão atreladas a internalizarão de 
estímulos que se dão por meio de aprendizagens, intimamente 
ligada aos fatores biológicos, ambientais e sociais. 
 

Desse modo, é importante refletir acerca do prejulgamento que 

fazemos sobre a criança com síndrome de Down e sua capacidade de dialogar 

e aprender, pois, muitas vezes, subestimamos o seu potencial prejudicando 

seu desenvolvimento, que acontece de forma positiva e gradativa, de modo 

que a criança irá aprender a andar, a comer sozinha e a falar, pois, quando 

estimulada adequadamente, a criança com Síndrome de Down desenvolve um 

grande potencial para aprender. 
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3.5  PAPEL DA ESCOLA 
 

 A educação é um agente transformador na sociedade e a escola 

visa a esta transformação conectando-se com a realidade. Segundo Mills 

(2003) a educação de crianças com Síndrome de Down é uma difícil tarefa, 

pois necessita de adaptações de ordem curricular que requer 

acompanhamentos de educadores pais e da sociedade para que se definam 

seus objetivos e estratégias educacionais.  

Tal educação deve atender às necessidades educacionais da 

criança com Síndrome de Down, buscando sempre seguir os princípios básicos 

da educação oferecida às crianças no ensino regular, considerando suas 

necessidades especiais, sendo indispensável que a criança receba diversos 

estímulos.  

Para tanto é na escola que a criança tem a possibilidade de ser 

reconhecida como todas as outras crianças, que tem desejos, fantasias, 

necessidade de cuidados, proteção, atenção, afeto, de escutar e aprender, 

fatores que possibilitam seu desenvolvimento e sua inclusão. 

Apesar de o desenvolvimento da criança com Síndrome de Down 

variar de criança para criança, não significa que seu desenvolvimento seja 

inferior aos demais, pelo contrário, quando o aluno é bastante estimulado e 

incentivado a dar o melhor de si em suas tarefas, ele desenvolve um alto 

potencial para aprendizagem. Alguns adquirem habilidades na área das artes, 

dança dentre outras áreas, além de aprenderem a ler e escrever na escola. 

(Schwartzman, 2003). 

Castro e Pimentel (2009, p. 305) comentam sobre o papel que a 

escola desempenha na educação da criança com Síndrome de Down: 

 

É importante que a escola tenha no seu planejamento diário 
atividades que exijam do sujeito com a síndrome trabalhos de 
cooperação, organização, constituição, movimentos, 
compreensão, exploração de propostas lúdicas e materiais 
diversos para que a criança possa realizar atividades motoras 
como: pular, rolar, entre outras. Essas ações contribuirão para 
o desenvolvimento social, afetivo, motor e da linguagem. 
Quanto maior for a sua estimulação, mais internalizados serão 
os domínios. 
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Quando se trata da aprendizagem de crianças com síndrome de 

Down, observa-se que estes alunos têm um grande potencial para aprender e 

necessitam de estímulos para que se desenvolvam. Segundo Schwartzman 

(2003), observa-se que o progresso alcançado pelos alunos com Síndrome de 

Down nas últimas décadas pode ser devido não somente à eficácia da 

estimulação precoce, mas, sem dúvida, também a outras situações específicas, 

principalmente com relação a atitudes familiares mais positivas, melhor atenção 

na área de saúde, atendimento educacional adequado e maior nível 

socioeconômico e cultural do meio ambiente.  

Quando a criança frequenta a escola, ela entra em um mundo novo 

e adquire progressivamente conhecimentos complexos que são exigidos na 

sociedade e são indispensáveis para a formação do indivíduo, passando do 

conhecimento adquirido para um conhecimento fundamentado e regrado. Na 

afetividade, a escola apresenta novas formas de adaptação social além do 

auxílio da família que ensina na interação com um novo grupo (Schwartzman, 

2003).  

A formação  e a atuação de professores na Educação Especial, bem 

como no ensino regular é substancial dentro das instituições de ensino sendo 

necessário que ele amplie seus conhecimentos no que tange à aspectos 

referentes à educação das crianças com Síndrome de Down desde a infância, 

pois, provavelmente, no decorrer de sua atividade docente encontrará com 

esses alunos e será de grande valor saber como ensinar a estes para que não 

se sintam excluídos e não sejam excluídos pelo professor e por colegas e se 

desenvolvam melhor em seus aspectos cognitivos, físicos e emocionas na 

escola e na sociedade. 

Uma preocupação relevante para que o aluno com necessidade 

especial se desenvolva de forma adequada às suas especificidades é o 

ambiente, pois este precisa estar preparado e os educadores devem propiciar 

estímulos e recursos para que a aprendizagem aconteça, tendo em mente as 

necessidades de os professores serem assistidos e auxiliados por órgãos 

competentes aprimorando a educação do aluno especial (Adamuz, 2003). 

Adamuz, (2003, p.35) comenta: 

O professor deve ver seu aluno como um ser social e político, 
construtor do seu próprio conhecimento. Deve percebe-lo como 
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alguém capaz de estabelecer uma relação cognitiva e afetiva 
com o meio, mantendo uma ação interativa capaz de uma 
transformação libertadora e propiciando uma vivencia 
harmoniosa com a realidade pessoal e social que o envolve. O 
professor devera, ainda, ser o mediador entre o aluno e o 
conhecimento, proporcionando-lhe os conhecimentos 
sistematizados. Assim nessa visão, o professor deixa de ser 
considerado o dono do saber e o aluno, um mero receptor de 
informações. 
 

Portanto, é evidente a necessidade de os professores acreditarem 

no potencial dos seus alunos com Síndrome de Down, pois o professor exerce 

um importante papel no desenvolvimento da criança e é ele que irá mediar os 

conhecimentos que auxiliarão a criança a desenvolver-se em todos os 

aspectos de seu crescimento tanto na escola quanto fora dela. 

Um dos objetivos da Educação Infantil é tornar a criança autônoma, 

e esta autonomia auxiliará a criança em seus processos de relação tanto 

dentro da escola como na sociedade. Desse modo, a CEI deve propiciar às 

crianças um ambiente em que ela desenvolva um sentimento de pertença e 

tenha o seu direito a educação garantido, repleto de profissionais dispostos a 

formar o ser humano para a vida, como um ser ativo e participativo na 

sociedade. 

 

3.6  PAPEL DA FAMÍLIA  
 

 

O convívio com a família bem como a sua participação na educação 

da criança com Síndrome de Down promove o desenvolvimento tanto em 

aspectos cognitivos e emocionais como em aspectos educacionais e motores.  

Para Lipp, Martine e Menegotto (2010) quando a criança é 

diagnosticada com Síndrome de Down, há um impacto considerável na família, 

muitas vezes diminuindo as expectativas dos pais em relação ao 

desenvolvimento dos filhos. Assim, o trabalho realizado com a família e as 

escolas é essencial para a aceitação e inclusão da criança na sociedade, de 

modo que a família sinta que a criança realmente faz parte da sociedade como 

uma pessoa que tem capacidade para se desenvolver e aprender junto com as 

outras crianças, seja na escola, seja na comunidade com a participação de 

todos.  
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O trabalho com a criança com Síndrome de Down na Educação 

Infantil inicia-se com informação, apoio e assessoria às famílias, com o intuito 

de motivá-los a colaborar e participar dos objetivos a serem desenvolvidos no 

interior da escola. É importante a utilização de situações e recursos que 

induzam a interação e a participação de crianças com síndrome de Down nas 

atividades escolares e familiares, despertando nelas a vontade de realizá-las e, 

com o tempo, generalizá-las (Schwartzman, 2003). 

Para a criança com Síndrome de Down, é necessário que todas as 

etapas do seu desenvolvimento sejam respeitadas e o planejamento 

psicomotor, ao ser bem direcionado, irá gerar habilidades que permitem que a 

criança desenvolva sua independência e crie expectativas que beneficiem sua 

adaptação com o mundo exterior. (Mills, 2003). 

Ao incluir a criança com Síndrome de Down nos centros de 

Educação Infantil, família e escola poderão trabalhar em conjunto para que o 

desenvolvimento da criança seja contínuo, os pais podem proporcionar o uso 

funcional do que a criança aprende na CEI, colocando em prática o que ela 

aprende, melhorando sua autonomia pessoal e enriquecendo seu contato com 

atividades lúdicas. 

Para tanto, Silva e Barreto (2012) argumentam sobre alguns fatores 

que facilitam o processo de aprendizagem da criança com Síndrome de Down 

na Educação Infantil, ressaltando o interesse da criança pelos jogos, 

competições vontade e desejo de aprender e explorar o meio, entre outros 

aspectos que proporcionarão um maior desenvolvimento e aprendizagem da 

criança, por meio da utilização de variados estímulos e estratégias de ensino. 

 A escola e o professor, em contato com os pais, podem informá-los 

acerca do desenvolvimento e evolução das crianças orientando-os sobre como 

estimular a criança para que ela continue se desenvolvendo fora da escola.  

A interação com crianças da mesma faixa etária é necessária, já que 

a criança aprende por meio da observação e da exploração do meio e do 

contexto em que ela está inserida, o que favorece seu desenvolvimento e sua 

aprendizagem, tanto em aspectos intelectuais quanto físicos e emocionais.  

               Para Gonzáles (2007), os pais precisam de apoio para lidar com o 

filho com Síndrome de Down, situação comumente desconhecida. Eles podem 

apresentar ansiedade, dúvidas em relação à educação escolar. A falta de 
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esclarecimento pode causar frustrações e levar à busca por soluções mágicas 

de situações vivenciadas no cotidiano.  

Dessa forma, é necessário perceber que durante os primeiros anos 

de vida da criança com Síndrome de Down os pais são as primeiras pessoas 

que estimularão a criança e o trabalho realizado nas instituições de ensino por 

professores e profissionais especializados só poderão dar continuidade se 

houver o consentimento e apoio dos pais e familiares. Assim, é papel das 

famílias procurar atendimento precoce para suas crianças com Síndrome de 

Down incluindo-as nas instituições de Educação Infantil. 

A estimulação precoce funcionará quando, no interior da família, a 

criança com Down encontrar condições adequadas para se desenvolver com o 

apoio, cuidados com a saúde e alimentação. Para Gonzáles (2007), a família 

pode oferecer estas condições dependendo da saúde mental da mãe e do pai, 

interação entre os familiares, características dos pais, relacionamento com a 

criança, características da própria criança, situação econômica, dentre outros 

fatores que facilitarão ou prejudicarão o desenvolvimento e evolução da 

criança. Quando as características da família não são adequadas, pode ocorrer 

um atraso no desenvolvimento da criança. 

Partindo destes aspectos, faz-se necessário pensar o papel da 

família e da sociedade para o desenvolvimento da criança com Síndrome de 

Down analisando a importância do trabalho em conjunto para que os objetivos 

estabelecidos com a estimulação precoce de criança sejam atingidos e elas 

realmente tenham o direto a uma inclusão de fato. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos estudos realizados acerca da criança com Síndrome 

de Down na Educação Infantil, foi possível compreender aspectos pertinentes 

desta etapa inicial da educação para o desenvolvimento da criança com 

Síndrome de Down considerando-a de imprescindível para o seu 

desenvolvimento em diversos aspectos, sejam eles na família, na escola ou na 

sociedade em geral. 

O objetivo proposto foi entender a importância da Educação Infantil 

para a criança com Síndrome de Down,  por meio de pesquisa bibliográfica, foi 

atingido, visto que muitos avanços foram comprovados quando a criança é 

inserida nos Centros de Educação Infantil.  

Além disso, o envolvimento de todos, principalmente da família, 

oportuniza o desenvolvimento dessa criança de modo a proporcionar-lhe 

autonomia e condições para que ela se torne um sujeito ativo dentro da 

sociedade. 

O presente trabalho apresenta somente algumas considerações 

sobre o tema, já que o tema abrange um amplo universo de estudos, 

provocando inúmeras  inquietações sobretudo acerca do trabalho docente na 

inclusão de tais crianças. 

A análise por meio de pesquisas bibliográfica foi relevante, pois 

reforçou a necessidade de escola e professores estarem preparados para 

receber crianças com Síndrome de Down de uma forma que realmente 

favoreça o seu desenvolvimento, refletindo acerca do papel do professor, de 

modo que este esteja capacitado e possa sempre aprimorar o ensino para que 

a criança seinta-se pertencente ao grupo que participa. 

As perspectivas para a continuidade desta pesquisa são diversas, 

principalmente pelo fato de que o tema suscitou o desejo de estudar sobre a 

inclusão, que muitas vezes é considerada um fator sem importância, visto que 

a criança poderia frequentar uma escola de educação especial que estaria 

qualificada para o ensino e educação. 

Entretanto, no cotidiando de uma criança com sindrome de Down 



43 

 

sua permanência em uma instituição de Ensino Regular é bastante relevante 

para o seu desenvolvimento.  Todos devemos lutar para que esta inclusão 

realmente aconteça em todas as escola, de modo que a criança possa ter 

garantido, o direito que já lhe é devido por lei. 

Quando o aluno está inserido nas escolas e nos Centros de 

Educação Infantil as oportunidades de avanços em seu desenvolvimento são 

diversas e as possibilidades de inclusão na sociedade, inúmeras. Assim, é por 

meio da educação que devemos lutar para que uma sociedade mais igualitária 

possa se estabelecer.  

E é na escola que tais aspectos devem ser discutidos, a fim de 

construirmos uma sociedade consciente de seu papel de cidadão que não 

exclui mas que sabe conviver com as diferenças, pois ninguém é igual a 

ninguém e nada somos para julgar ou negar a quem quer que seja, os seus 

próprios direitos. 
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