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Silva, Camila Rodrigues da.  Interações socioafetivas de uma criança com Síndrome de 

Down na escola. Trabalho de Conclusão de Curso. Pedagogia. Faculdade de Educação, 

Universidade de Brasília. Brasília, 2021. 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como foco investigar as interações socioafetivas de um aluno com 

Síndrome de Down do 4º ano do ensino fundamental, matriculado em uma escola da rede 

particular. Para isso, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: (1) descrever os 

comportamentos socioafetivos da criança de acordo com as interações sociais; (2) identificar 

estratégias/recursos socioafetivos no relacionamento da criança em diferentes situações na 

rotina escolar, priorizando interações com pessoas diferentes e (3) caracterizar a relação entre 

o desenvolvimento da criança e o seu processo de escolarização na perspectiva de professores 

e família. Trata-se de um estudo de caso desenvolvido por meio de observação naturalística e 

participante. Considerou-se a visão da família e da professora da criança sobre o seu 

desenvolvimento e sobre o processo escolarização, por meio de questionário e entrevista 

semiestruturada. Os resultados, indicam que as experiências socioafetivas podem contribuir 

para o desenvolvimento da criança com SD; bem como, ilustrar como ele utiliza os recursos 

socioafetivos nos seus relacionamentos durante a rotina escolar, fundamentando-se na 

psicologia cultural e na perspectiva sociogenética do desenvolvimento humano. A pesquisa 

aborda também a importância da inclusão nas escolas, considerando as leis que garantem um 

conjunto de benefícios e possibilidades aos alunos com necessidades educacionais especiais nas 

instituições de ensino. Mediante as observações realizadas se entende a importância da 

socialização e da criação de vínculos afetivos para uma criança de SD como parte da mediação 

simbólica e semiótica na construção de saberes, dessa forma, favorecendo a sua inclusão 

escolar. 

Palavras-chave: Síndrome de Down; Interações Sociais; Psicologia Cultural; Inclusão; 

Desenvolvimento Humano. 
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Silva, Camila Rodrigues da.  Interações socioafetivas de uma criança com Síndrome de 

Down na escola. (Socioaffective interactions of a Down Syndrome child in school). Trabalho 

de Conclusão de Curso. Pedagogia. Faculdade de Educação, Universidade de Brasília. Brasília, 

2021. 

 

ABSTRACT 

 

The current study aims at inquiring socioaffective interactions of a fourth grade Down 

Syndrome child attending a private primary (elementary) school.  Thus, the specific objectives 

are: (1) to describe the child’s socioaffective behavior according to different social interactions 

situations; (2) to identify socioafectivies strategies and resources used in different school 

routine prioritizing interactions with different people and (3) to characterize the relationship 

between changes in development and their schooling process from the perspective of teachers 

and family. This is a case study developed through naturalistic and participant observation. The 

view of the family and the child's teacher about his development and schooling achievements 

were considered through a questionnaire and semi-structured interview. Grounded on cultural 

psychology and the sociogenetic perspective of human development, the results indicate that 

(1) socioaffective experiences can contribute to the development of children with DS by using 

guided participation strategies and specialized support on child’s engagement (2) he has 

develop more resourceful ways to regulate his relationships during collective learning activities 

by increasing the use of language to communicate. The research also addresses the importance 

of inclusion in schools, considering the policies that assure a set of benefits and possibilities to 

students with specific educational needs in educational institutions. Observations support the 

claim regarding the importance of socialization and the creation of affective bonds for a child 

of DS is understood as part of the symbolic and semiotic mediation in the construction of 

knowledge, thus favoring its school inclusion. 

Key-words: Down Syndrome; Social interactions; Cultural Psychology; School inclusion; 

Human Development. 
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PARTE I 

MEMORIAL EDUCATIVO  

Sou Camila Rodrigues da Silva, nasci em Brasília – DF, moro em Santo Antônio do 

Descoberto – GO, uma cidade que fica no entorno do Distrito Federal, sou filha única de Doraci 

e Florisvaldo, minha mãe é empregada doméstica e o meu pai autônomo, ambos possuem 

apenas o ensino médio completo, vieram de uma cidade do interior de Goiás, em busca de uma 

vida melhor. 

Apesar de morar sempre no entorno sempre estudei em escolas da rede pública do DF, 

afinal meus pais todos os dias vinham para trabalhar. Meus pais sempre buscaram me encorajar 

nos estudos, pois sempre quiseram uma vida melhor para mim, hoje sou a segunda pessoa da 

família que entrou em uma Universidade Federal. E sei que tudo o que alcancei até os dias 

atuais foi graças a Deus e aos meus pais, que sempre me apoiaram e me ajudaram a ter um bom 

estudo. 

Nunca fui a aluna número um da classe, mas sempre me empenhei em ser uma boa 

aluna, não se tratando apenas de tirar notas boas. Minha maior inspiração para seguir a escolha 

na pedagogia, foi uma professora que tive no ensino fundamental, do 1º ano até o 5º ano, que 

na minha época ainda era 1ª série e 4ª série. Longe de ser uma professora que só se preocupava 

em aprovar alunos e terminar seus conteúdos, ela nos encorajava e ensinava sempre com um 

sorriso no rosto, conhecia a individualidade de cada aluno que possuía e nos ajudava sempre a 

ser pessoas melhores. Foi a primeira professora que guardei em meu coração e sempre que a 

encontrava na rua fazia questão de pedir para minha mãe me levar até ela para cumprimentá-la. 

Eu ia para a escola durante a manhã, depois minha mãe me buscava e me levava para 

seu trabalho, eu almoçava e depois ia para o quartinho de empregada. Por ser filha única me 

acostumei a brincar sozinha, minha brincadeira preferida era de “escolinha”, onde eu era a 

professora e meus alunos eram pessoas imagináveis. Pedia para minha mãe comprar pincéis de 

quadro branco para mim e usava o espelho atrás da porta como quadro, nele eu escrevia 

atividades e depois as corrigiam. Tudo isso ouvindo rádio em um som. 

Então cresci e fui para o ensino fundamental II. Uma nova escola, ainda da rede pública, 

eu conhecia apenas algumas pessoas que também eram da minha antiga escola, porém nenhuma 

delas estavam na mesma sala que a minha, me forçando a ter que fazer novas amizades. O 
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ensino fundamental II já vinha com uma enorme diferença na quantidade de professores, estava 

acostumada a ter apenas uma professora e agora teria um professor para cada matéria. A 

animação era absurda, mas logo vieram as dificuldades nos conteúdos, segui não sendo a 

número um da turma, mas tentava sempre me dedicar. Mas poucos eram os professores que não 

se preocupavam só em passar seus conteúdos e ir embora. A partir dessa fase, os professores 

eram muito mais conteudistas, se preocupando apenas em seguir seu cronograma, eram mais 

turmas e isso significa mais alunos para eles darem conta, então o conteúdo era passado e 

tínhamos que nos sair bem em atividades e provas, caso contrário tínhamos a recuperação. 

Quando a turma não se comportava ouvíamos a famosa frase “vou passar o conteúdo e dar como 

dado, quem prestar atenção bem.”. 

Então veio o ensino médio e a dúvida sobre o que seguir na vida é o constante 

pensamento que carregamos ao final dele, ter essa decisão tomada desde cedo é um privilégio 

que muitos não carregam. Eu sempre tive minhas dúvidas, mas a psicologia era o que parecia 

mais me identificar. Sonhei alto, mas a imaturidade não fez possível minha entrada em tal curso. 

Segui para a pedagogia no intuito da troca, mas com o passar dos semestres a pedagogia foi me 

ganhando aos poucos e logo depois descobri que poderia unir os dois, pela ampla oportunidade 

que a pedagogia me oferecia. Já no primeiro semestre recebi uma disciplina voltada para a 

psicologia e pude ver o quanto os dois cursos estão diretamente ligados. 

Muitas disciplinas marcaram minha trajetória dentro da Faculdade de Educação, em sua 

grande maioria as que são ligadas à psicologia e também à área de gestão. Entregando-me a 

oportunidade de reflexões sobre novas perspectivas educacionais, afinal o meu processo de 

escolarização na educação básica sempre foi muito voltado a uma pedagogia tradicional, o que 

de fato é notório o quanto os docentes da universidade tentam reverter essa ideia, ou pelo menos 

parte dela, durante todo o nosso período de formação. Conhecemos novos métodos e ensinos 

que não demandam de um ensino conteudista e opressor. A prática torna tudo o que vemos e 

aprendemos concreto, e nos oferece a oportunidade de fazer a diferença. 

Logo no início, no terceiro semestre, em 2018, consegui meu primeiro estágio, na área 

de Educação Infantil o que, coincidentemente, ocorreu no mesmo período que cursei a 

disciplina de Educação Infantil, ansiava por conhecer as áreas em que eu teria oportunidades, 

pós formada, para mim o estágio se tratava de uma consolidação de que aquilo era realmente o 

que eu desejava fazer futuramente. Me possibilitou fazer ligações e comparações entre a teoria 

e a prática. O saber da importância do brincar para uma criança de 0 a 4 anos, perceber que uma 
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simples atividade de pintura ou ligar os pontinhos, fornece à criança uma melhora na sua 

coordenação motora fina e que futuramente será útil para o movimento da escrita. A Educação 

Infantil me proporcionou entender o que a criança deseja por meio dos seus comportamentos, 

entender que, assim como nós adultos, ela deve ser respeitada e compreendida. Permaneci neste 

mesmo estágio até o meio de 2019. A necessidade de mais tempo para me dedicar a 

universidade foi o motivo da minha saída. Me sentia atrasada e precisava focar mais nas minhas 

demandas universitárias. Esse período me proporcionou focar mais ainda sobre o que a 

educação significava para mim e para o mundo, consegui me dedicar aos textos e como já estava 

no meio do curso já não me sentia perdida, mas sim compreendia a linguagem que estava diante 

de mim. 

A área de inclusão não era bem a minha meta, mas em 2021 com o início de um estágio 

tão desejado por mim, veio a oportunidade de acompanhar um aluno com Síndrome de Down, 

conhecer suas particularidades e ter a oportunidade de aumentar meu aprendizado em uma área 

que eu, claramente, encontraria futuramente, caso seguisse trabalhando em sala de aula. Nesse 

período conheci os meus limites e os limites de meu aluno, que me mostrou como é importante 

estarmos atentos a cada passo que nosso aluno dá, pois o pouco para nós, para ele já é muito. 

Os desafios são muitos, o cansaço vem psicologicamente e tem dias que queremos 

desistir, mas cada desenvolvimento alcançado nos encoraja a não desistir e ser sempre melhor. 

Saber que fiz parte do desenvolvimento de uma criança, mesmo que por um curto período, já é 

algo extremamente gratificante. 
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PARTE II 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho estudou a dinâmica das interações sociais de uma criança com 

Síndrome de Down do 4º ano do ensino fundamental, no contexto das práticas escolares, de 

maneira que fosse possível observar o desenvolvimento de recursos psicossociais favoráveis à 

aprendizagem escolar.  Como as interações socioafetivas influenciam as atitudes e o 

desenvolvimento de um aluno com Síndrome de Down durante seu processo de escolarização? 

Para investigar essa questão, sentimos a necessidade de conversar com a professora e família 

de um estudante de nove anos e observá-lo no cotidiano da rotina escolar, no sentido de mapear 

e analisar as suas interações com grupos diversificados de colegas e com professores. 

O interesse pela temática do desenvolvimento socioafetivo de crianças com Síndrome 

de Down iniciou em 2021, quando comecei meu estágio remunerado em uma escola particular, 

que oferece o Ensino Fundamental I e II. Eu trabalhava na função de volante, auxiliando as 

professoras nas turmas de 3º ano, quando então apareceu a oportunidade de acompanhar um 

aluno de inclusão, pois sua monitora havia saído do estágio, como eu já tinha demonstrado 

interesse na área, minha superior decidiu me colocar com Bob, e assim o conheci, no primeiro 

dia ele se mostrou muito carinhoso e não houve estranhamento, levando em consideração que 

ele havia ficado dois anos com a outra estagiária. Com o passar dos meses eu me questionava 

de certos comportamentos que Bob apresentava diante de diferentes cenários, surgindo assim o 

interesse em saber o porquê ele reagia daquela forma. Como muitas outras crianças de SD, Bob 

é muito carinhoso e esperto, adora quando as pessoas o notam e sempre quer mostrar aos colegas 

e professores o desenho que realiza ou a atividade completa, ele está sempre observando tudo 

a sua volta e adora brincar com os colegas no intervalo, sua brincadeira favorita é pega-pega e 

pique-esconde. Logo de início observei que os comportamentos e o estado emocional de Bob 

variavam muito durante o seu dia na escola. Muitas vezes, essas alterações eram como reações 

à forma como cada pessoa se dirigia a ele. 

Notei, também, como as emoções de Bob se alteravam durante o dia de acordo com as 

diferentes demandas escolares. Quando se tratavam das atividades escritas, mesmo que 

houvesse uma adaptação da atividade para ele, o mesmo já começava a lacrimejar os olhos ao 

final da acolhida ou após o intervalo, pois ele já antecipava as atividades organizadas para 

aquele dia. Quando as atividades eram trabalhadas de forma concreta como: com as latas 
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alfabéticas ou a árvore matemática seu interesse era maior, e a manifestação emotiva era outra. 

Mas, por que isso acontecia? Por que seu interesse era maior apenas nas atividades concretas? 

E por que nas atividades escritas ele demorava mais a se envolver e resolvê-las efetivamente 

com vontade? 

Após o intervalo, o horário em que o aluno encontra uma maior liberdade para brincar 

com as outras crianças, a volta a sala de aula tem se tornado um fator difícil, Bob sempre procura 

se esconder ou sentar no chão para não ter que voltar a sala de aula, mas acabava cedendo 

depois de uma conversa ou algum combinado que ofereça a ele algo de seu interesse. Em sala 

ele se torna mais ativo e brincalhão, o que faz com que seu foco para continuar as atividades 

propostas diminuam. Então surge a questão, por que essa interação no intervalo, esse momento 

de liberdade, faz com que seu foco em relação as atividades diminuam? E por que só após o 

intervalo ele consegue interagir melhor com os colegas em sala, mesmo que seja apenas para 

fazer alguma brincadeira ou chamar atenção? 

Dessa forma, foram construídos os seguintes objetivos para a pesquisa: o objetivo geral 

consistiu em compreender as interações sociais de um aluno com Síndrome de Down com nove 

anos, considerando seu desenvolvimento socioafetivo durante o processo de escolarização. Para 

isso, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: (1) descrever os comportamentos 

socioafetivos da criança de acordo com as interações sociais; (2) identificar estratégias/recursos 

socioafetivos no relacionamento da criança em diferentes situações na rotina escolar, 

priorizando as interações em grupos diversificados e (3) caracterizar a relação entre o 

desenvolvimento da criança e o seu processo de escolarização na perspectiva de professores e 

família. 

Como marco teórico, a pesquisa focou em se basear no conceito da Psicologia Cultural, 

que entende o contexto social em que o indivíduo vive faz parte do seu processo de 

desenvolvimento, ou seja, faz parte do processo de construção do indivíduo junto a ele mesmo. 
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CAPÍTULO I  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

AS BASES SOCIOGENÉTICAS E CULTURAIS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO E A INCLUSÃO ESCOLAR DE PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN 

 Atualmente, os estudos de desenvolvimento humano têm levado em consideração as 

vivências culturais do indivíduo, pois se sabe que elas fazem parte da construção de uma pessoa. 

O presente estudo abordará sobre como ocorre o desenvolvimento humano e como as interações 

sociais e a cultura influenciam no processo de uma criança com Síndrome de Down. 

 Destaca-se que desde 1989, quando foi sancionada a primeira lei voltada as pessoas com 

necessidades educacionais especiais, abriu-se um espaço de discussão sobre a inclusão de 

pessoas com NEE, que é marcada, logo depois, por diversas leis e conferências que focam 

sempre na educação para todos e na inclusão dessas pessoas na rede regular de ensino. 

Marcando normativamente a importância da socialização dessas crianças no contexto escolar.  

 O estudo se divide em quatro partes, abordando os conceitos que explicam e se 

relacionam aos principais temas apresentados nos objetivos da pesquisa, sendo elas: (1) o estudo 

do desenvolvimento humano; (2) as interações sociais e a cultura nos processos de 

desenvolvimento; (3) inclusão escolar: marco histórico-normativo; (4) e inclusão e 

escolarização de pessoas com SD. 

1.1.O estudo do desenvolvimento humano 

O estudo do desenvolvimento busca compreender a sequência de mudanças afetivas, 

cognitivas, sociais e biológicas durante toda a vida (MOTA, 2005). Cole e Cole (2004) 

apresenta três questões fundamentais no processo de desenvolvimento da criança, sendo eles: a 

continuidade, as fontes de desenvolvimento e as diferenças individuais. A continuidade parte 

da comparação entre o desenvolvimento dos seres humanos e o desenvolvimento de seres de 

outras espécies e nota-se características que distinguem os humanos de outros primatas. A 

principal característica dessa diferença é que o ser humano se desenvolve em um ambiente 

único, que foi constituído por seus antepassados. Esse ambiente é caracterizado e mediado por 

artefatos, conhecimento, crenças e valores que juntos definem a cultura. 
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Os autores trazem a ontogenia como um dos fatores importantes, alguns psicólogos 

acreditam que ela é um processo de acumulação contínua e gradual de pequenas mudanças, 

definidas como mudança quantitativa. Outros acreditam na ontogenia como um processo de 

mudanças pontuais abruptas e descontínuas em pontos específicos do desenvolvimento, o que 

torna um padrão de mudança qualitativa. Esses padrões qualitativos são chamados de estágio 

do desenvolvimento, são divididos em quatro critérios, citados por John Flavell (1971): 

  

1. Os estágios de desenvolvimento são distinguidos por mudanças qualitativas. A 

mudança na atividade motora associada com a transição do engatinhar para o andar 

ereto ilustra o que significa uma mudança qualitativa para um novo estágio de 

desenvolvimento. O andar não se origina do aperfeiçoamento dos movimentos usados 

para engatinhar. Para andar, a criança passa por uma total reorganização do 

movimento, usando diferentes músculos em diferentes combinações. 2. A transição 

de um estágio para o seguinte é marcada por mudanças simultâneas em muitos 

aspectos – se não em todos – do comportamento de uma criança. A transição do 

engatinhar para o andar é acompanhada por uma nova qualidade de ligação emocional 

entre as crianças e seus cuidadores, assim como por novas formas de relação entre a 

criança e o cuidador, requerida pelo aumento da mobilidade da criança. 3. Quando 

acontece a mudança de um estágio para o seguinte, ela é rápida. A transição do 

engatinhar para o andar ocorre, caracteristicamente, no espaço de cerca de 90 dias. 4. 

As muitas mudanças comportamentais e físicas que marcam o surgimento de um 

estágio constituem um padrão coerente. O andar ocorre quase ao mesmo tempo que o 

apontar, que o acompanhar ao olhar de outra pessoa, que o expressar das primeiras 

palavras e que o estabelecimento de um novo relacionamento entre as crianças e seus 

pais. (COLE, 2004, p.31) 

  

Outro conceito que os autores abordam são os períodos críticos e períodos sensíveis. Os 

períodos críticos baseiam-se em eventos específicos, biológicos ou ambientais que ocorrem e 

faz com que ocorra um desenvolvimento normal. Já o período sensível se trata de um momento 

favorável em que as influências ambientais têm uma maior probabilidade de ser eficaz no 

estímulo do desenvolvimento da criança. 

Como apresentado por Cole e Cole (2004), uma das questões fundamentais no processo 

de desenvolvimento são as diferenças individuais, ou seja, todas as pessoas são diferentes, até 

mesmo gêmeos idênticos possuem suas particularidades e individualidades que diferem de seu 

irmão. Pode-se existir pessoas parecidas, podendo compartilhar características biológicas ou 

características culturais, porém ainda assim essas pessoas apresentaram diferenças uns dos 

outros. A singularidade de cada indivíduo deve ser levada em consideração. A questão é: essa 

diferença surge por conta da nossa natureza ou por conta da nossa educação? Embora haja 
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excelentes estudos sobre, ainda segue havendo desacordos entre teoria e fato (COLE E COLE, 

2004). 

1.2.As interações sociais e a cultura nos processos de desenvolvimento     

A psicologia cultural é a parte da ciência psicológica que está orientada para a 

descoberta de princípios fundamentais básicos. Portanto, a psicologia cultural é parte da 

psicologia geral como uma ciência básica (VALSINER, 2012). Essa psicologia entende o 

desenvolvimento humano como um processo complexo e dinâmico, de ordem qualitativa. 

Na psicologia cultural o contexto social em que a pessoa vive também importa. O 

indivíduo e o contexto social são participantes ativos que coconstroem crenças, valores, padrões 

interativos e práticas específicas, nos níveis cultural e subjetivo (BRANCO, 2003, 2006; 

VALSINER, 1989, 2007). Por se tratar de um processo complexo, que observa também a ordem 

emocional, social, cognitiva, motora e personalidade, não há como prever de forma determinada 

o resultado de um processo de desenvolvimento de uma pessoa, afinal existem muitos fatores 

que se relacionam. É pela troca cultural em interações sociais que as mediações afetam a 

organização, o funcionamento e a consequente constituição das funções psicológicas mais 

sofisticadas (ROGOFF, 2005). 

         As estratégias e situações do cotidiano organizadas pelos adultos que afetam o 

desenvolvimento infantil são diversas e variam de cultura para cultura (Rogoff, 2005). Essas 

vivências e interações acabam sendo internalizadas nas crianças, muitas vezes sem forma 

intencional, que acabam construindo o seu desenvolvimento. O termo cultura é entendido aqui 

não apenas a uma comunidade ou grupo que compartilham características e práticas sociais 

semelhantes. Cultura deve ser compreendida em relação aos processos de mediação semiótica. 

Ou seja, os mecanismos complexos e dinâmicos que integram o sistema psicológico individual 

e o universo social e coletivo dos sujeitos. É no contexto da cultura que se dá a construção 

social, de significados, com base nas tradições, ideias e valores do grupo cultural que cria e 

recria padrões de participação, dando origem ao desenvolvimento de típicas categorias de 

pensamento e de recursos de expressão. Mas, que, especialmente, são singularmente 

apropriados e recriados pelos sujeitos nas suas interações afetiva-semióticas com o mundo 

social e com a natureza (BRANCO, 2003; VALSINER, 2012).  

 

A abordagem sociocultural, ao chamar atenção para o papel fundamental da mediação 

das/nas práticas culturais em que ocorrem as interações e relações sociais, evidencia 
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a importância da dimensão simbólica entre os processos preponderantes na formação 

da consciência que cada um tem de si e do mundo. (BRANCO E PINTO, 2009, p.513) 

  

Segundo João Carlos Martins as interações sociais ocorrem a partir do nascimento e as 

situações de vida proporcionam as interações sociais com os mais experientes, que se baseiam 

em adultos. Eles são capazes de orientar o desenvolvimento do pensamento e até mesmo o 

comportamento da criança por meio da linguagem (MARTINS, 1997). A linguagem serve tanto 

para a comunicação, como para a criança expressar seu pensamento. É pela interação que a 

criança internaliza vivências da sua sociedade, é por meio dela que elas aprendem a abordar e 

resolver problemas dos mais variados. A internalização faz com que a criança aprenda a realizar 

suas atividades sozinhas, criando assim a autonomia. 

As interações sociais na perspectiva sócio-histórica permitem pensar um ser humano 

em constante construção e transformação que, mediante as interações sociais, 

conquista e confere novos significados e olhares para a vida em sociedade e os acordos 

grupais. (MARTINS, 1997, p. 116) 

Segundo Pontecorvo, a escola trata-se de um “contexto social natural” para o 

desenvolvimento, sendo assim o melhor espaço para se realizar pesquisas que visam estudar 

processos sociais e cognitivos. Sabe-se que quando é falado sobre desenvolvimento 

automaticamente a ligação com a educação é feita, porém é necessário lembrar também que o 

desenvolvimento não deve ser interpretado fora de uma cultura e nem mesmo daquilo que o 

tornam possível, as mediações afetivas, educacionais e socioculturais (PONTECORVO, 2005). 

          

A perspectiva que deriva disso é a de uma íntima inter-relação entre as dimensões de 

desenvolvimento e fatores educacionais, pois o desenvolvimento ocorre sempre no 

contexto de uma cultura e por meio da comunicação e da troca com os outros. A 

criança é sim, construtora ativa de seus conhecimentos, suas habilidades e seus 

comportamentos, como nos ensinou a teoria piagetiana, mas sempre em um contexto 

sociocultural, o qual lhe oferece os “instrumentos”. (PONTECORVO, 2005, p. 16) 

 Entender a sala de aula como parte de um processo interativo, é entender que nesse local 

todos terão as mesmas oportunidades de fala, de trocas e de construção, de maneira organizada 

e mediada pela figura do professor (MARTINS). O que difere totalmente de um ambiente no 

qual apenas o professor é o detentor do conhecimento e apenas ele tem o direito a fala, enquanto 

seus alunos devem apenas ficar em silêncio e absorver tudo o que é dito durante o processo, 

mas compreender que a criança também pode aprender por meio das experiências de outros 

colegas. 
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  Estudos de Teixeira e Kubo (2008) indicam que as crianças tendem a se relacionar com 

outras crianças que possuem desenvolvimentos acadêmicos semelhantes aos seus. O fator das 

diferenças físicas das pessoas com Síndrome de Down dificulta essa aproximação, outro fator 

que não favorece essa aproximação é a presença de professores auxiliares ao lado dos alunos 

com NEE. Sendo assim cabe ao professor organizar atividades e os ambientes que promovam 

a interação entre as crianças, para que essa socialização aconteça. (TEIXEIRA E KUBO, 2008) 

 

1.3. Inclusão escolar: marco histórico-normativo 

         Com base na principal legislação que rege o Brasil, a Constituição da República 

Federativa do Brasil, apresenta artigos abordam a inclusão indiretamente, são eles: o Artigo 3º, 

inciso IV, que estabelece como um dos objetivos principais da República Federativa, a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos e discriminação de qualquer tipo que seja; na 

seção de educação, o Artigo 205 traz a educação como direito de todos, de maneira que garanta 

o desenvolvimento integral da pessoa, o que envolve o desenvolvimento físico, psicológico, 

social e intelectual; no Artigo 206, inciso I, é estabelecido como um dos princípios do ensino a 

igualdade de condições de acesso e permanência na escola; e no Artigo 208, garante que o 

Estado tem o dever de ofertar o atendimento educacional especializado, de preferência na rede 

regular de ensino. No Capítulo VII, tratando-se de ordem social, o Artigo 227, diz que: 

II - § 1º - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as 

pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração 

social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para 

o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com 

a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. § 2º 

A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso 

público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso 

adequado às pessoas portadoras de deficiência. (BRASIL, 1988) 

A primeira lei voltada especificamente para pessoas com necessidades específicas foi 

sancionada em 1989, a Lei 7853/89, sendo não apenas focada na inclusão escolar, mas a lei visa 

a efetiva integração social dessas pessoas, assegurando seu pleno exercício de direitos 

individuais e sociais. Na área da educação a lei assegura a oferta obrigatória e gratuita da 

Educação Especial e oferecimento obrigatório de programas para tal, prevê punições para quem 

cometer atos de desrespeito aos direitos de pessoas com deficiência, inclusive quem recusar, 

suspender, adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua deficiência, 

definindo tal ato como crime. 
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Dez anos após, saiu o Decreto nº 3298/99 que regulamenta a Lei nº7853/89. O decreto 

dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, por se 

tratar de um decreto antigo foi usado uma nomenclatura que não se utiliza mais nos anos atuais 

o termo “portadora de deficiência” foi atualizado para “pessoa com necessidades especiais”. 

No Artigo 6º, inciso I, dispondo sobre as diretrizes da política, é decretado que é necessário 

estabelecer mecanismos que aceleram e favoreçam a inclusão social da pessoa com 

necessidades especiais e no inciso VI, garantir o efetivo atendimento das necessidades dessa 

pessoa, sem cunho assistencialista. No Artigo 7º, tratando-se dos objetivos, logo no inciso I, diz 

que é o objetivo dessa política o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa com necessidades 

especiais em todos os serviços oferecidos à comunidade, ou seja, a escola se inclui nesses 

serviços. Na seção II, de educação, o Artigo 24º, dispõe como medida a inclusão no sistema 

educacional e define a educação especial como modalidade de educação escolar, permeando 

transversalmente todos os níveis e modalidades de ensino e oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino. No Artigo 27º, é colocado como dever da instituição oferecer adaptações de 

provas e os apoios necessários, que sejam previamente solicitados pelo educando, incluindo 

maior tempo para realização de provas, levando em consideração as características de sua 

deficiência. 

         Em 1990 foi sancionada a Lei 8.069 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no qual o Artigo 55 fala sobre a obrigação do responsável pela criança/adolescente 

de matricular a criança na rede regular de ensino e assegurar atendimento educacional 

especializado. 

         Em 1994 surge a Declaração de Salamanca, como resultado da Conferência Mundial de 

Educação Especial, em que 88 países e 25 organizações internacionais se reuniram em 

Salamanca, na Espanha, para reafirmar seu compromisso com a Educação para Todos, 

reconhecendo as crianças/adolescentes com necessidades educacionais especiais como parte de 

dentro do ensino regular de ensino. O documento então dispõe sobre os princípios, políticas e 

práticas na área das necessidades educacionais especiais. O termo “necessidades educacionais 

especiais” se refere a “todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais 

especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem” 

(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 3) 

   A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) apresenta quais são as 

diretrizes e as bases da organização do sistema educacional brasileiro, tratando-se da Educação 
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Especial, a LDB dispõe todo o Capítulo V para tratar do assunto. Definindo a Educação 

Especial como uma modalidade de ensino escolar que deve ser oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para os educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. No Artigo 58, parágrafo 3º, diz que a 

oferta da educação especial tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida. O 

Artigo 59 assegura a esses educandos: 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; II – terminalidade específica para aqueles que não 

puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude 

de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 

para os superdotados; III – professores com especialização adequada em nível médio 

ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; IV – educação 

especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, 

inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no 

trabalho competitivo1, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como 

para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual 

ou psicomotora; V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 

suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. (LEI DE 

DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, 1996) 

  

         As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica é um documento 

instituído pela Resolução CNE/CEB nº 02/2001, que define as diretrizes nacionais para 

educação dos alunos com necessidades educacionais especiais em todas as etapas e modalidades 

da Educação Básica. O documento é dividido em dois grandes temas, sendo eles: A organização 

dos sistemas de ensino para o atendimento ao aluno que apresenta necessidades educacionais 

especiais e a formação do professor. 

         Em 2001 na Lei nº 10.172 foi sancionado o Plano Nacional de Educação, que possuiu 

uma duração de dez anos e exigia que os estados, o Distrito Federal e os municípios a elaboração 

de planos decenais correspondentes. O PNE dispôs de 28 objetivos e metas que na época 

deveriam ser alcançadas pelas instituições de ensino. A meta 16, especificamente, assegurava 

a inclusão, no projeto político pedagógico das instituições, do atendimento às necessidades 

educacionais especiais dos educandos, definindo recursos disponíveis e oferecendo formação 

aos professores em exercício. 

 
1Trecho capacitista usado na LDB. O capacitismo é a leitura que se faz a respeito de pessoas com deficiência, 

assumindo que a condição corporal destas é algo que, naturalmente, as define como menos capazes 

(VENDRAMIN, 2019) 
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         Em 2007 sai o Decreto 6.094/07, que traz a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos Pela Educação, que estabelece um regime de colaboração entre União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios, famílias e comunidade para alcançar a melhoria da 

qualidade da educação básica. No Artigo 2º, inciso IX o decreto apresenta como uma de suas 

diretrizes a garantia do acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais 

especiais nas classes comuns do ensino regular, para fortalecer a inclusão educacional nas 

escolas públicas. 

         A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva se trata 

de um documento elaborado em 5 de junho de 2007 e foi prorrogado pela Portaria nº 948, de 9 

de outubro de 2007. O documento tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem 

de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares, de forma que oriente os sistemas de ensino a 

promoverem respostas às necessidades educacionais especiais, de forma que garantam: 

Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação 

superior; Atendimento educacional especializado; Continuidade da escolarização nos 
níveis mais elevados do ensino; Formação de professores para o atendimento 

educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar; 

Participação da família e da comunidade; Acessibilidade urbanística, arquitetônica, 

nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; 

Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. (POLÍTICA 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA, 2007). 

          

         A política reforça a importância do atendimento especializado aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, de maneira que seja disponibilizado recursos pedagógicos 

adequados para que seja possível a participação efetiva do aluno considerando suas 

necessidades específicas. E como o próprio documento apresenta: 

As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-

se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. 

Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela. (POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 

2007). 

         Na Educação Infantil, o documento apresenta a importância do lúdico, dos estímulos 

nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais, da socialização da criança 

nessa fase que favorece as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança.  
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         Em 2009 é promulgada a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, por meio do Decreto nº 6.949. A convenção foi realizada e assinada em Nova York, 

em 30 de março de 2007. Estabelece que os Estados Parte assegurarão um sistema de educação 

inclusiva em todos os níveis escolares e que essas pessoas não sejam excluídas do sistema 

educacional por ser considerada pessoa com deficiência. E que as pessoas com deficiência 

deverão receber o apoio necessário, no sistema educacional, com o intuito de promover e 

facilitar a sua efetiva educação.  

         Em 2011 surge a elaboração da proposta do novo Plano Nacional de Educação que 

vigora de 2011 a 2020, com formulação de 20 metas multidimensionais. A inclusão é abordada 

na Meta 4, que visa universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação na rede regular de ensino. No projeto de Lei que estabelece o PNE 

(2011-2020), no Artigo 8º, garante mais uma vez o pleno acesso à educação regular e a oferta 

de atendimento educacional especializado. A meta ainda cita documentos citados acima como 

a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva para abordar a importância da inclusão.  

 Em 2020 surge o decreto nº 10.502 que institui a Política Nacional de Educação 

Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Que estimula que a 

matrícula dos estudantes com necessidades educacionais especiais seja feita em escolas 

especiais, o que acaba por segregá-los, sendo considerado como um risco de retrocesso quando 

se trata de inclusão escolar dessas crianças e que futuramente essa política pode vir a substituir 

a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, citada anteriormente. O 

decreto considera a política educacional inclusiva como: 

Conjunto de medidas planejadas e implementadas com vistas a orientar as práticas 

necessárias para desenvolver, facilitar o desenvolvimento, supervisionar a efetividade 

e reorientar, sempre que necessário, as estratégias, os procedimentos, as ações, os 

recursos e os serviços que promovem a inclusão social, intelectual, profissional, 

política e os demais aspectos da vida humana, da cidadania e da cultura, o que envolve 

não apenas as demandas do educando, mas, igualmente, suas potencialidades, suas 

habilidades e seus talentos, e resulta em benefício para a sociedade como um todo; 

(POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: EQUITATIVA, 

INCLUSIVA E COM APRENDIZADO AO LONGO DA VIDA, 2020) 

 

1.4. Inclusão e escolarização de pessoas com Síndrome de Down 
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         A Síndrome de Down ou Trissomia do cromossomo 21 é, uma alteração genética, 

causada pela presença de três cromossomos 21 nas células do indivíduo. Descrita por John 

Langdon Down, em 1861, um médico britânico, por isso o nome da síndrome, porém quem 

estudou mais a fundo a síndrome foi Jerome Lejéune, sendo ele também quem descobriu que 

se tratava de um erro cromossômico. 

         A condição genética pode ter três possíveis causas: 

Trissomia Simples: Ocorre a não disjunção do cromossomo 21; o terceiro 

cromossomo extra ao par 21(trissomia), causando a síndrome. Sua incidência é a mais 

comum, sendo suas causas discutíveis, já que os pais têm cariótipo normal, e a 

trissomia se dá por acidente. Dessa maneira, na medida em que o feto se desenvolve, 

todas as células acabariam por assumir um cromossomo 21 extra, sendo essa a 

alteração equivalente a aproximadamente 96% dos casos. 

Trissomia por translocação: A translocação se dá quando um cromossomo do par 

21 e o outro, ao qual se agrupou, sofrem uma quebra na sua região central. Ocorre em 

cerca de 2% dos casos. Não se notam diferenças clínicas entre as crianças com 

trissomia simples ou por translocação. 

Mosaicismo: Presença de um percentual de células normais (46 cromossomos) e 

outro percentual com células trissômicas (47 cromossomos). A causa desta “falha” é, 

até o momento, desconhecida, mas sabe-se, que é pequena a probabilidade de 

reincidência numa mesma família. O Mosaicismo ocorre em cerca de 2% dos casos. 

(VOIVODIC. 2008, p 42) 

          

Segundo Charlotte Coelho (2016), crianças com SD apresentam características físicas 

como: baixa estatura, rosto redondo, olhos pequenos e oblíquos, nariz pequeno e achatado, boca 

apresenta normalmente palato alto, hipodontia, protrusão e hipotonia lingual, as orelhas são 

pequenas e irregulares, cabeça apresenta braquicefalia, pequeno diâmetro fronto-occipital, 

cabelo fino e liso, pescoço é curto com excesso de tecido dérmico e adiposo. As mãos são 

pequenas e com dedos curtos. 

A inclusão de pessoas com Síndrome de Down está garantida por meio de leis, que não 

só garantem a presença dessas pessoas nas escolas, mas também declaram as responsabilidades 

de cada entidade participante, principalmente dos governos e dos sistemas escolares. Focando 

sempre no atendimento das individualidades de cada deficiência e no acolhimento a essas 

pessoas. 

         Trazendo diversos benefícios às crianças com Síndrome de Down, a inclusão tem como 

importância o momento de se relacionar e interagir com outras crianças, aprender a ter uma 

autonomia e viver em sociedade. É entender desde criança que ela pode sim fazer parte dos 

mesmos ambientes que outras crianças e mostrar a elas que as diferenças existem, mas que 
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mesmo assim devemos aprender a conviver juntos, respeitando e entendendo as limitações do 

outro. 

         O papel do educador e da família durante o processo de escolarização é de extrema 

importância. Sabe-se do atraso cognitivo que crianças com SD possuem, cabe ao professor 

saber como fazer intervenções educativas para auxiliar a criança a alcançar o aprendizado, 

levando em consideração sua singularidade e as instituições de ensino superior preparar seus 

discentes da área da educação para receber esses alunos. 

         Segundo o trabalho de Maria da Gloria (2012), grande parte dos professores têm o 

trabalho pedagógico com crianças com SD como um grande desafio, que necessita de 

compromisso e dedicação com relação à preparação de aulas e a metodologia, mas ainda assim 

colocam o serviço como uma experiência gratificante. Ressaltam a importância da estimulação 

precoce e relatam algumas dificuldades como a limitação da linguagem e a diferença no ritmo 

de desenvolvimento cognitivo, por ser mais lento. Porém sabe-se que esse desenvolvimento 

varia entre as crianças com SD. 

Os pais, normalmente, apresentam uma recusa inicial quando se trata de colocar seu 

filho com deficiência em uma escola regular de ensino, seja ela pública ou privada, por conta 

do medo de que seu filho não seja aceito, nem incluído e que seja comparado às ditas “pessoas 

normais”. É necessário fazer um trabalho com as famílias de toda a escola, para tornar esse 

processo cada vez mais comum, aceito e respeitado. As pessoas que possuem necessidades 

educacionais especiais precisam da experiência e da oportunidade de conviver e se sentir parte 

de uma comunidade, de uma sociedade, que as aceite como elas são. 

Para a conquista da educação escolar que não exclua qualquer educando, faz-se 

necessário o entendimento de que a integração ou a inclusão não se efetivarão com a 

mera extinção das escolas especiais. Para alguns educandos com as necessidades 

educacionais especiais, estas são as reais escolas inclusivas, enquanto para outros, 

tornam-se dispensáveis ou espaços segregados. É fundamental a compreensão de que 

a integração pressupõe ampliação da participação em situações comuns para os grupos 

que se encontravam excluídos, seja em escolas especiais ou os que nunca tiveram 

acesso, segregados nos próprios residenciais e comunidades. E para todos deve-se 

buscar a educação escolar baseada no princípio da inclusão. O motivo que sustenta a 

luta pela inclusão como uma nova perspectiva para as pessoas com necessidades 

especiais, é a qualidade do ensino nas escolas públicas e privadas de modo que se 

tornem aptos para responder às necessidades dos seus alunos, respeitando suas 

peculiaridades, não apenas alguns deles como, por exemplo, o Portador de 

Necessidades Educacionais Especiais. (MANTOAN, 1997) (SOARES, 2015, p. 28). 

  É necessário a compreensão de que o processo de inclusão não se limita apenas a 

matricular o aluno dentro da escola, assim como seus colegas ele também é digno de alcançar 

o seu pleno desenvolvimento, tanto intelectual, como social, psicológico e físico. Quando se 
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trata de uma criança com NEE, esse trabalho se torna ainda mais fundamental, pela necessidade 

do desenvolvimento de sua autonomia e adaptação. 

Assim, o ensino-aprendizagem tem que ser visto como um processo mais vasto de 

socialização do indivíduo nas suas dimensões socio-cultural, autonomia, adaptação e 

aprendizagem, pois embora a aprendizagem seja um processo individual, ela não 

ocorre dissociada de um contexto social (FONSECA, 2000, p.96 ) 

          

         Para a inclusão se tornar efetiva é necessária uma organização, tanto no ambiente escolar 

como na preparação daqueles que estarão convivendo com as crianças com NEE. É preciso ter 

profissionais capacitados para fazer o devido atendimento individualizado, organizar a escola 

com relação à estrutura e conscientizar as famílias a ensinarem a seus filhos como é importante 

a convivência, o respeito e o auxílio. 

  



29 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Compreender as interações sociais de um aluno com Síndrome de Down com nove anos, 

considerando seu desenvolvimento socioafetivo durante o processo de escolarização. 

Objetivos Específicos 

(1) Descrever as interações socioafetivos da criança de acordo com as interações sociais; 

(2) Identificar estratégias/recursos socioafetivos no relacionamento da criança em diferentes 

situações na rotina escolar, priorizando as interações em grupos diversificados; 

(3) Caracterizar a relação entre o desenvolvimento da criança e o seu processo de escolarização 

na perspectiva de professores e família. 
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CAPÍTULO 2  

METODOLOGIA 

O estudo segue a metodologia da psicologia do desenvolvimento da terceira fase, que 

surge no século XX, na década de 1970, com a influência de Baltes (1979) e Bronfenbrenner 

(1977, 1989). O estudo do desenvolvimento passa a contemplar modelos não-reducionistas e 

orientações relacionais, considerando-o com base na contextualização histórica, social e 

cultural e sendo mediado pelos instrumentos materiais e simbólicos da cultura (YOKOY, 

BRANCO E OLIVEIRA, 2008) 

 

2.1.Contexto: Escola e Família 

Uma escola particular, em Brasília – Distrito Federal, mais especificamente na Região 

Administrativa do Plano Piloto, na Asa Sul. Trata-se de uma escola ampla e bem estruturada. 

Oferta Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais. É dividida em blocos: o bloco A, 

possuí dois andares e comporta as turmas de 4º ano, 5º ano, 6º ano e 7º ano; no bloco C, são 

três andares e comporta as turmas de 2º ano e 3º ano. Cada bloco possui pátios amplos e no 

bloco A esse pátio é descoberto. A escola conta com uma biblioteca, quadras esportivas, 

secretaria, piscina, diretoria, cantina, salas para os trabalhadores de tecnologia da informação, 

para áudio visual, para coordenadores, para professores e sala pedagógica. A escola funciona 

em horário integral (7:00 às 19:00) e ainda possui um núcleo de atividades complementares, 

onde é oferecido aulas de judô, natação, capoeira, ginástica, basquete, parkour, circo, karatê, 

handebol, futsal, balé, jazz, street, iniciação ao esporte, jogos e interação, xadrez, robótica, 

atletismo e banda. Por se tratar de uma escola antiga, sua estrutura ainda está conservada, a 

escola possui rampas com corrimão, escadas e elevadores em todos os ambientes. Banheiros e 

bebedouros são acessíveis em todos os locais. 

Com a pandemia as salas de aula passaram a ter um limite de quantidade de alunos, por 

serem de tamanhos diferentes cada sala comporta uma certa quantidade. Cada turma foi divida 

em três grupos: grupo 1 e grupo 2 ficam no presencial em salas diferentes, um com a professora 

regente e o outro com a professora auxilia, eles se revezam dia sim e dia não entre as salas; e o 

grupo do online, que são crianças que ficam em casa e participam da aula pela plataforma 

digital. Na sala da professora auxiliar é transmitida a aula que a professora regente está dando. 

Tanto a professora regente como a professora auxiliar são graduadas. Os alunos que possuem 
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laudo médico, tem por direito ter um acompanhamento específico, então cada aluno laudado 

possui uma estagiária para acompanhá-lo em sala de aula, nas atividades direcionadas pela 

professora. 

Por se tratar de uma escola da rede particular, muito conhecida, as famílias são em sua 

maioria de classe socioeconômica de média a alta. Os professores e outros funcionários que 

possuem filhos, podem colocar seus filhos na escola como bolsistas. Então a família de Bob é 

de classe socioeconômica alta, composta por sua mãe, seu pai e seu irmão. Seu irmão também 

estuda na mesma escola, porém na Educação Infantil, sua mãe é dentista, servidora pública e 

seu pai é empresário. 

  

2.2.Sujeitos participantes da pesquisa 

Bob – Neste estudo o principal sujeito será um aluno com Síndrome de Down, chamado 

aqui de Bob, ele possui nove anos de idade e está no 4º ano do ensino fundamental. Faz 

acompanhamento com fonoaudiólogo e psicopedagoga. Apesar de estar no 4º ano do Ensino 

Fundamental, Bob não acompanha a turma nas atividades escolares, pois o seu nível de 

aprendizagem ainda se encontra na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental. Bob 

reconhece os números de 0 a 10 sem nenhuma dificuldade, recebendo auxílio ele consegue 

contar até o número 30. Reconhece também todas as letras do alfabeto e sabe escrevê-las, porém 

sabe escrevê-las em caixa alta, para escrever palavras é necessário que alguém soletre ou até 

mesmo mostre a letra para ele, em alguns casos quando falamos a sílaba devagar, Bob consegue 

associar a quais letras estamos querendo que ele escreva, sendo possível notar também o 

conhecimento de leitura de algumas sílabas (como “BA, BE, DA, CA” entre outras), às vezes 

apresenta dificuldades na escrita de algumas letras e números. 

Família – A família de Bob é de classe socioeconômica alta, composta por sua mãe, seu 

pai e seu irmão. Seu irmão possui cinco anos, sua mãe é dentista, servidora pública e seu pai é 

empresário.  

Professora – Formada em Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia Clínica e 

Institucional. Trabalha como professora há 16 anos, sendo que, há nove anos ela está na 

instituição em que o estudo aconteceu. 
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2.3.Procedimentos e instrumentos: 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa de observação naturalística e participante, 

de delineamento longitudinal, de um aluno com Síndrome de Down, em uma sala de aula do 4º 

ano do Ensino Fundamental I. Ou seja, uma observação do comportamento real do indivíduo 

durante seu cotidiano (COLE E COLE, 2004). Situações semiestruturadas com uma brincadeira 

livre e uma tarefa escolar: (a) No intervalo (recreio) com crianças com desenvolvimento típico 

(b) No intervalo (recreio) com outras crianças com SD, (c) com adultos da sala de aula. 

Os instrumentos para a realização da pesquisa foram: 

• Relatório da observação, pontuando situações vivenciadas pela criança com 

síndrome de down, na qual nota-se sua interação com colegas e adultos e seu 

desenvolvimento; 

• Questionário à família, com o intuito de compreender o contexto familiar que a 

criança vive e as visões que a mãe possui sobre o processo de desenvolvimento 

e escolarização de seu filho; 

• Entrevista semiestruturada com a professora regente da criança, buscando 

entender como é dada às relações dele em sala de aula com colegas e professoras 

e sobre o seu desenvolvimento. 

Quadro 1 – Descrição detalhada dos instrumentos   

Atividade Data Objetivo Instrumentos e Materiais Capítulo teórico 

Entrevista inicial com 

professora 

29/10 3 Roteiro de entrevista 

semiestruturada, gravação de 

áudio. 

Síndrome de Down, 

Desenvolvimento 

Humano e Inclusão 

Questionário com a 

família 

18/10 3 Questionário semiestruturado SD, Desenvolvimento 

Humano e escolarização 

Interação com grupos 

diversificados no 

contexto da rotina 

escolar 

04/10 

a 

29/10 

1 e 2 Situações de interações sociais 

na sala de aula, no momento de 

intervalo e na aula de Educação 

Física 

Psicologia Cultural e 

Psicologia do 

Desenvolvimento 
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2.4.Procedimentos éticos 

A pesquisa foi autorizada pela escola, em comum acordo com a professora de turma, e 

pela família mediante a apresentação de uma carta explicativa com os aspectos principais do 

projeto de pesquisa e um termo de consentimento livre e esclarecido para preenchimento pela 

família do sujeito participante da pesquisa.  

É importante destacar que, pela natureza da observação naturalística, foram mantidas as 

atividades rotineiras, diárias da escola e de sala aula, bem como a dinâmica usual do intervalo, 

para efeitos de observação do sujeito participante. Ou seja, ele foi observado no contexto das 

práticas cotidianas escolares, seja em sala de aula, no intervalo e na aula de educação física. 

Considerando que a pesquisadora cumpria também a função de monitora, não houve 

intervenção direta nas situações usuais em que ele foi observado. 

 

2.5.Método de análise 

 

Primeiramente, utilizou-se todas as informações construídas pelos instrumentos 

(questionário, entrevista e observação) para elaborar uma caracterização do Bob. Buscou-se 

priorizar a visão que cada participante tinha do Bob, como elas o definiam e o posicionavam 

em relação ao contexto familiar e escolar. Foi dada atenção especial para os qualificativos 

utilizados e a sinalização desses qualificativos à determinados comportamentos.  

Na análise das interações de Bob, enfatizamos as relações coetâneas e as relações 

estabelecidas com os adultos (professoras, monitora, estagiária). Selecionaram-se episódios que 

retratassem a qualidade das mediações com o meio social e ambiental, trocas afetivas intensas 

dadas por indicadores metacomunicativos (BRANCO, 2003) e que indicassem alguma 

mudança desenvolvimental no período longitudinal observado. Dessa forma, a análise é feita a 

partir de quatro camadas integradas (YOKOY et al, 2008):  

Observações 

naturalísticas 

04/10 

a 

29/10 

 1 e 2 Protocolo de observação 

naturalística de interações 

diversas na escola 

Psicologia Cultural e 

Psicologia do 

Desenvolvimento 
     

Fonte: Autoria própria.      
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(10) Primeiro, se descreve a situação e pratica interativa da circunstância do episódio 

(o que está ocorrendo no cenário?) (2) Em segundo lugar, revela-se a ação interativa 

focada no Bob (sujeito), destacando os gestos e expressões que constituem a 

interação; (3) Em terceiro lugar, destaca as informações comunicativas e 

metacomunicativas (o que foi falado, e como foi falado- indicadores afetivo-

semiótico trocados no ambiente social, não necessariamente verbalizado por Bob) 

(4) Inferência sobre as intencionalidades explicitadas e implícitas na situação de 

interação (quais as intenções envolvidas na ação?). Da organização dessas 

informações, depreende-se as estratégias utilizadas nas negociações interativas e a 

função delas nos processos de mudança de Bob.   
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CAPÍTULO 3  

RESULTADOS 

10.4. Caracterização de Bob 

A caracterização de Bob foi construída com base no registro das observações realizadas 

pela pesquisadora em seu diário e no conhecimento, pelo questionário enviado à família e pela 

entrevista com a professora. Portanto, a voz da pesquisadora, a voz da mãe e a voz da professora 

colaboram de forma dialógica para uma aproximação inicial ao Bob, ao seu universo de 

significações e ao seu desenvolvimento.  

Bob é uma criança muito carinhosa e sentimental, ele adora receber atenção daqueles que 

estão a sua volta e nunca demonstra se irritar com seus colegas. Por estudar de manhã muitas 

vezes chega um pouco desanimado, mas ao decorrer do dia, principalmente após o intervalo, 

ele vai se animando e interagindo com todos. 

 Ele adora brincar no intervalo com sua amiga Paty, que também possui Síndrome de Down. 

É muito raro durante o intervalo Bob chegar em alguma criança para interagir, normalmente ele 

espera que elas venham até ele, exceto sua colega Paty, a única que ele vai atrás para brincar.  

Bob também possui fortes relações com Ian, Bete e Paulo. Bete e Paulo são da mesma sala 

que Bob. Ian, também possui Síndrome de Down, porém é de outra turma, ele se relaciona com 

Bob na hora do lanche antes de irem para as atividades complementares, pois Bob faz judô e 

Ian faz Karatê. Bete e Paulo socializam com Bob durante as aulas. Bete busca manter sempre 

uma interação de brincadeira com Bob. Já Paulo, apesar de também manter uma interação de 

brincadeira, ele também busca sempre o cuidado com Bob.  

3.1.2. Bob na família 

No ambiente familiar, aplicamos um questionário, que buscasse compreender o contexto 

familiar de Bob e suas relações com a família, o questionário foi respondido por sua mãe. No 

cotidiano familiar e levando em consideração o momento atual em que vivemos, a mãe declara 

que Bob é muito carinhoso e afetuoso, que possui uma relação de muito amor com eles (ela e o 

pai de Bob), assim como com seu irmão também, ela destaca que Bob sente a falta do irmão, 

quando ele não está por perto, mas que também se irrita quando ele chora ou faz birra.  
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Com relação a outros familiares, ela diz que ele é sempre muito carinhoso, 

principalmente com aqueles que possuem maiores ligações, que ele adora brincar com os 

primos e gosta de receber a atenção deles. Aos adultos da família, ela relata uma maior 

aproximação de Bob com a avó materna, mas que sempre dá e recebe muito carinho aos outros 

adultos da família.  

Ao ser questionada de como ela se sentiu quando Bob ingressou na escola, ela disse que 

optou por colocá-lo depois que a terapeuta ocupacional de Bob a convencê-la, quando ele ainda 

tinha 2 anos e 8 meses, seu sentimento foi de coração apertado, com receio da aceitação e o 

medo de como ele ficaria em um ambiente diferente. 

3.1.2 Bob na escola 

 Bob é uma criança que gosta de ir à escola, é notável como ele gosta de seus colegas, 

das professoras e de outros funcionários da escola que possuem ligação com ele. Todos que o 

conhecem, sempre que ele passa falam com ele e buscam criar um diálogo. 

Para a mãe de Bob, sua trajetória escolar teve um maior acompanhamento nos anos 

iniciais, ela diz sentir que ele era mais incluído na turma e que participava mais das atividades 

propostas. Atualmente, com Bob no 4º ano é notável que existe uma discrepância maior e que 

desde o 1º ano ele parou de acompanhar a turma nas atividades. Ela diz sentir falta de estímulo 

da escola, de maneira que tenham que dar mais oportunidades a ele. Com a pandemia ela 

também passou a ter menos contato com a professora, ou seja, passou a não ter tantos feedbacks 

sobre o desenvolvimento e vivências de Bob como teve em outros anos. Baseado nas atividades 

que ela vê nos cadernos de Bob e no que é mandado para a casa, como dever de casa, ela acredita 

que deveria ser feito um trabalho mais incisivo e direcionado com Bob, e afirma que se isso 

tivesse acontecido desde cedo, talvez não houvesse uma discrepância tão grande de Bob com 

relação ao que é estudado com o resto da turma. 

 A professora apresenta que Bob desenvolveu bastante as suas habilidades perceptíveis, 

como o processamento sensorial e que também aumentou significativamente o seu vocabulário 

durante o ano. Ele possui uma ótima relação com as professoras, demonstrando-se sempre 

carinhoso. Apesar da pandemia, Bob apresentou uma excelente adaptação escolar, o fato da sua 

turma ser a mesma desde a educação infantil foi um aspecto facilitador. A professora apresenta 

também um ótimo relacionamento com a família, destacando o quanto eles são presentes na 
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vida de Bob, em todos os aspectos e o que ele demonstra muito amor por toda a sua família. 

Ela também destaca a importância de compreender que Bob é diferente e que ele possui seu 

próprio tempo quando se trata do seu desenvolvimento. Ela tem total consciência das mudanças 

causadas a Bob, junto a estagiária, como o aumento de sua autonomia e quando ele demonstra 

compreender e alcançar o aprendizado de algo novo, seja em conteúdo ou ações relacionadas 

ao seu desenvolvimento. 

3.2. O processo de socialização de Bob na escola 

É interessante destacar que a escola propôs a família de Bob que ele ficasse retido, no 

1º ano, pois ao ir para o 2º ano ele mudaria de ambiente escolar. Porém, segundo a mãe de Bob, 

a família preferiu não mantê-lo no 1º ano, para que ele pudesse manter o convívio com a turma. 

Após conversarem com o psicólogo e a psicopedagoga, a família percebeu que fazer Bob perder 

o vínculo afetivo que possuía com seus colegas seria muito mais prejudicial a ele, então 

preferiram não arriscar, deixando Bob seguir com a turma para trabalhar a sua inteligência 

emocional. 

A visão da família é que Bob vai para a escola para se relacionar e que a parte educativa 

é mais trabalhada nas atividades fora da escola, com profissionais totalmente dedicados a ele. 

Acreditam que nas atividades individualizadas não há coisas externas para atrapalhar sua 

concentração. Mas que ele também não deixa de aprender na escola, afinal tudo é absorvido por 

ele, tudo vira aprendizado. 

E de fato é o que acontece, Bob por ser uma criança carinhosa, não tem desafetos com 

nenhum de seus colegas, pelo contrário, gosta de todos e todos gostam dele, sempre o tratam 

com educação e respeito. E são essas, as mesmas informações que a mãe dele tem, recebidas 

pelos pais de seus colegas. Antes da pandemia, ela relata que as crianças o viam e sempre o 

cumprimentavam, o abraçavam e o apresentava a seus pais ou responsáveis. Mas ainda assim, 

existe a preocupação, por parte da família, com as crianças que entraram esse ano na turma de 

Bob, e não possuem o mesmo convívio como aqueles que estão com ele desde a educação 

infantil, de que elas não são preparadas, pela escola, para ter uma criança de inclusão em sala. 

A mãe relata que deveria haver um esclarecimento para essas crianças que apesar das diferenças 

que o colega possui é necessário sempre haver respeito, para que não ocorra casos das outras 

crianças fazerem piadas, ou até mesmo bullying com os alunos de NEE. 
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Como citado anteriormente a turma de Bob segue sendo a mesma desde a educação 

infantil, o que é extremamente facilitador para a sua socialização. E mesmo quando entra alunos 

novos eles vão aos poucos se integrando e compreendendo o local que Bob possui naquele 

ambiente. A professora destaca que todos os colegas são carinhosos com Bob, uns mais que os 

outros, mas nunca houve caso de desrespeito. Todos demonstram carinho e preocupação de 

saber se está tudo bem com ele. O relacionamento com as professoras também se dá por meio 

de muito carinho, todas estão sempre dispostas a ajudar e quando há uma atividade que exige a 

interação de todos os colegas, existe a preocupação de saber se Bob está incluso.  

A seguir, são relatados alguns episódios de interações socioafetivas nos diferentes 

espaços e momentos da rotina escolar, a partir das quais tecemos algumas considerações sobre 

os processos envolvidos nessas interações. 

3.2.1 As díades Bob-Paty; Bob-Ian; Bob-Bete e Bob-Paulo 

Bob-Paty: Bob possui uma grande aproximação com Paty. Suas interações sempre 

acontecem durante o intervalo e as vezes na hora da saída. No intervalo eles sempre brincam 

de pega-pega ou pique-esconde.  

Bob sempre demonstra muita empolgação ao ver Paty, normalmente ele não busca ir até 

as outras crianças para chamar para brincar ou para ter algum contato, mas quando se trata de 

Paty, ele não tem problemas em ir até ela e demonstrar que quer brincar. Para iniciar a 

brincadeira, ele chega fingindo dar um susto em Paty ou toca nela como se fosse pegá-la, dando 

a intencionalidade de que está disposto a brincar de pique-pega, então ela tenta tocá-lo de volta 

e assim começa a brincadeira, sempre que um pega o outro começa a correr para “pegar de 

volta” e ficam assim, quando cansa, Bob se distrai um pouco e fica escorado em uma pilastra 

do pátio.  

Destaca-se que Bob não possuía uma aproximação tão forte com Paty no início do ano, 

essa aproximação surgiu após o recesso do meio do ano. E aqui é possível fazer a relação com 

a ontogenia, na qual o recesso se tornou o episódio fundamental, para criar essa ligação, pois 

ele tinha um contato com Paty, porém mais por conta das monitoras (eu e a monitora de Paty) 

estarem próximas e então eles estarem na maioria das vezes no mesmo local. E então quando 

veio o recesso houve uma descontinuidade, uma ruptura no contato entre os dois, que com a 
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volta gerou uma maior aproximação, que fez com que ele sentisse falta e passou a dar uma 

maior importância aquela relação. 

Bob-Ian: Bob gosta muito de Ian, nota-se quando ele terminava o lanche sempre o 

chamava, indicando que queria ir até a sala de Ian, para ver se ele também já tinha terminado o 

lanche para irem para o intervalo. Quando chegava na sala de Ian, Bob ficava esperando até que 

ele terminasse o lanche, porém quando saiam para o intervalo Ian não dava muita atenção a 

Bob, pois ele prefere brincar com os colegas de sua turma. Ian é da mesma sala que Paty, então 

logo Bob passava a ficar brincando com a Paty, enquanto Ian, ia brincar com seus outros 

amigos. 

O momento em que Bob e Ian mais interagem é durante o lanche antes das aulas 

complementares, como citado antes, Bob faz judô e Ian karatê, esse é o momento em que os 

dois conversam enquanto estão lanchando, as vezes também não conversam, mas quando Ian 

termina o lanche primeiro ele fica apressando Bob, o que raramente acontece, dizendo “Vamos 

Bob, vamos!”. 

Bob-Bete: Bete estuda com Bob desde a educação infantil, e Bob demonstra sempre ter 

muito afeto por Bete. Muitas vezes quando ela termina uma atividade ou não quer fazer, ela vai 

lá no fundo ver o que Bob está fazendo. Bete adora fazer provocações com Bob, pegando algo 

que ele esteja usando, para ver qual a reação ele tem, que normalmente pede de volta aquilo 

que ela pegou, mas ele compreende que é uma brincadeira, poucas são as vezes que demonstra 

ficar irritado. 

Bob-Paulo: Paulo tem uma relação de cuidado e ajuda com Bob, o ajudando a realizar 

atividade durante as aulas de educação física e fazendo questões de como ele achou a aula de 

judô, se ele iria participar da troca de faixa, mesmo que Bob não responda de maneira completa 

as perguntas de Paulo ele sempre busca continuar interagindo com Bob e querendo saber como 

ele se sente.  

3.2.2 Nas aulas da educação física 

Nas aulas de educação física, o professor propôs uma “Queimada Diferente”, ao tirar os 

times, dois alunos são escolhidos, cada um escolhe um colega e esse colega escolhido escolherá 

o próximo e assim por diante. Durante o processo de escolha, quando Bob foi escolhido e teve 

que escolher um colega, ele ficou olhando para todos, ainda sem saber o que deveria fazer e 
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percebeu que um colega estava apontando para outra colega, de modo a falar para o outro time 

escolhê-la, os colegas afirmavam que ele deveria escolher alguém e quando ele entendeu o 

comando ele viu o colega apontando para a outra aluna, Bob então recebeu as informações que 

estavam sendo geradas por seus colegas e traduziu que o comando de escolher a colega era para 

ele, sendo assim a escolheu para o seu time.  

Em outro dia, Bob desceu com a turma para a quadra ao chegar até lá, não se sentou 

com os colegas de início, era meu horário de lanche, então não pude acompanhá-lo na aula, 

outra estagiária que o acompanhou. Quando eu estava saindo da quadra notei que ele não queria 

se sentar com seus colegas, então fui até ele e falei para ele ir se sentar com os colegas, que a 

estagiária iria com ele até lá, foi quando ele decidiu soltar a grade em que estava segurando e ir 

aos poucos para o centro da quadra. 

  Ao voltar para a quadra o encontrei sentado no banco com a estagiária. Perguntei se ele 

não havia participado da atividade proposta pela professora, mas ela disse que ele participou 

sim e que só não quis se sentar com os colegas durante a pausa. Quando ela saiu, uma nova 

partida iria começar, porém Bob não quis participar, tentei incentivá-lo pedindo para me 

mostrar enquanto ele jogava e para ver se ele ganharia algum poder na brincadeira, porém ele 

não quis. Consegui apenas levá-lo para o centro do campo do seu time quando disse que iria 

com ele, fui saindo aos poucos, mas quando ele notou que eu não permanecia ao seu lado saiu 

da quadra e não quis mais voltar. Notei que ele não parava de coçar as pernas, então entendi 

que algumas muriçocas deviam ter o picado, ofereci a ele que passássemos na enfermaria na 

volta para a sala e ele aceitou, demonstrando que era exatamente isso que queria. Ficamos 

esperando a aula finalizar para ir à enfermaria e depois voltar para a sala. 

3.2.3 Na sala de aula 

 Em sala, por se sentar no fundo, Bob interage pouco com as crianças. Mas as vezes, 

Bete levanta e vai falar com ele, busca ver o que ele está fazendo, se ele está em um momento 

mais focado, como quando está fazendo atividade ou desenho livre, ele demora um pouco para 

nota-la, mas quando percebe passa a dar atenção a ela. Bob também interage quando peço para 

que ele jogue algo no lixo, então ele precisa atravessar toda a sala e na volta alguns colegas o 

cumprimentam pelo cotovelo e ele sempre responde com alegria. 
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 Observando um caso de jogo que houve em sala, pedi que Bob fosse jogar uns papeis 

no lixo para mim, na volta ele viu uma cartinha em cima da mesa de seu colega, domado pela 

curiosidade, ele pega a cartinha para olhar, sem pedir permissão ao dono, que não se encontrava 

sentado em sua carteira. Quando então, Bete nota que Bob pegou a cartinha e me informa, 

falando alto “Camila!!! Bob pegou a carta que tava na mesa”. Observei atentamente a situação 

para ver se ele devolveria. Então os seus colegas começam a ficar em sua volta, tentando pegar 

a cartinha de suas mãos. Bob ficou se desvencilhando deles puxando a mão de um lado para 

outro e pulando. O tumulto na sala chamou a atenção da professora. Ela rapidamente demanda 

a todos que parem com o barulho e se sentarem. Ela não percebeu que toda a ocasião foi causada 

por Bob. O próprio Bob não se mobilizou quando a professora chamou a atenção de todos. 

Todos se sentaram. Aparentemente, ele só percebeu que deveria voltar ao seu lugar quando eu 

o chamei. Em seu percurso pela sala até a sua carteira, ele voltou cumprimentando os colegas 

(já em suas carteiras), com o cotovelo, trocando sorrisos, como se nada tivesse acontecido. Na 

verdade, os colegas conseguiram pegar a cartinha de Bob quando a professora chamou a 

atenção. Entretanto, todos pareciam se divertirem com a brincadeira, não houve estresse de um 

com os outros. 

3.2.4 No intervalo 

Perto do dia das crianças, a escola organizou uma semana da criança com atividades 

livres para os alunos, as atividades e dias foram organizadas por séries. Na sexta (08/10) foi um 

dia livre para todos e o intervalo teve uma hora de duração. 

 Bob como sempre interage apenas com os adultos e com a Paty durante o intervalo. Em 

um determinado dia, os professores apareceram no pátio durante o intervalo. Por todos 

conhecerem Bob e estarem acostumados a receberem os seus abraços, pararam para 

cumprimentá-lo e ficaram por ficar ali por perto. Bob então quis brincar de roda-roda com os 

adultos que estavam ali por perto. Ele começou puxando pela mão e entrelaçou as mãos dos 

adultos, indicando a intenção de formar uma roda. Uma vez que todos estava de mãos dadas, 

ele começou a puxar a roda para um lado para começar a girar. Após alguns giros, aos poucos 

os adultos pararam e voltavam a conversar entre si. Nesse tempo Bob se dispersou e brincou 

com a Paty que estava próxima dos adultos, de sua monitora. Mas logo, Bob se voltava para os 

adultos, formando a roda novamente e girando (sempre usando o mesmo recurso de puxá-los 

pela mão). Esse processo se repetiu por pelo menos 30 minutos. Eu notei que as pessoas estavam 

cansadas de rodar, então decidi intervir distraindo Bob. Dei a ideia para Bob chamar as crianças 
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para a brincadeira. Porém, ele não gostou muito da ideia, pois queria continuar com os adultos, 

repetindo a mesma estratégia para fazer a roda novamente. Então expliquei a ele que as pessoas 

estavam cansadas de ficar rodando e sugeri que ele chamasse Paty para rodar. Bob, incialmente, 

não aceitou, mas insisti explicando que as pessoas não queriam mais rodar. Aos poucos ele foi 

aceitando meu conselho e voltou a brincar com Paty. É notável que ele precise de inúmeras 

intervenções no sentido de mudar o que ele está fazendo repetidamente.  

3.3. Estratégias e recursos socioafetivos de interação  

 Os recursos socioafetivos da interação de Bob são compreendidos como um único 

aspecto, porém é necessário a organização em categorias para a melhor compreensão de seus 

funcionamentos, sendo eles os recursos de fala, os afetivos e os utilizados para iniciar 

brincadeiras. 

10.4.2 Recursos comunicativos de fala 

Seus recursos de comunicação se baseiam em apontar e usar palavras diretas que 

expressam aquilo que quer dizer.  Bob não formula frases longas, em torno de 3 a 5 palavras. 

Normalmente ele fala palavras para expressar aquilo que sente ou o que quer fazer 

acompanhado por gestos. Normalmente, essa oralização acontece na presença do referente, ou 

seja, do objeto ou coisa ou situação coexistente no momento da fala.  Por exemplo, quando ele 

está machucado e quer ir à enfermaria, ele me chama, aponta para o machucado e fala para eu 

olhar: “olha, olha”. É uma fala imperativa. Quando eu pergunto se está doendo ele diz que sim. 

Portanto, ele é responsivo em usar palavras quando é para responder a perguntas simples e 

diretas. Quando ele quer desenhar com canetinha, ele pega a canetinha, mostra e pergunta 

“essa?”, para saber se ele pode ou não desenhar com ela. A fala dialogal é limitada à alternância 

entre pergunta e resposta simples, normalmente, com resposta sim ou não. Por vezes, ele fica 

fixado no enunciado da primeira pergunta e tende a repetir a resposta às perguntas subsequentes 

até o seu interlocutor chamar sua atenção para o enunciado da pergunta seguinte.  

3.3.2 Recursos afetivos emocionais 

O contato interpessoal de Bob com outras pessoas é comumente mediado pelo toque. O 

aspecto das trocas cinestésicas estão sempre presentes. Por ser uma criança muito carinhosa, 

Bob adora segurar a mão de quem está do lado. Por exemplo, quando estamos nos deslocando 
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para outros ambientes ou quando estamos fazendo atividade, e eu deixo minha mão apoiada em 

cima da mesa, ele fica constantemente acariciando. 

Um recurso emocional muito utilizado por Bob é a manifestação de frustação pelo 

choro. Por exemplo, inicialmente, Bob não gostava muito de participar das aulas de educação 

física e, quando os adultos insistiam para que ele participasse, ele começava a chorar 

acompanhado de um repetido “não” até o ponto de os adultos deixarem de insistir. Com o 

tempo, notamos a efetividade dessa estratégia, pois ele já não participava mais das aulas. O 

choro estava se tornando um recurso legitimado pelos adultos para não ter que participar das 

atividades. Entretanto, observei que quando algum adulto vinha até ele e se propunha a fazer a 

atividade de Educação Física com ele, ele aceitava e participava. 

As aulas de Educação Física acontecem duas vezes na semana em horários diferentes. 

As atividades são bastante diversificadas, como ginástica, queimadas, futsal e outros esportes 

coletivos. A professora planeja a mesma atividade por um número de aulas e aumenta a 

complexidade da atividade ao longo das aulas. A orientação é que as crianças possam estar 

livres para experimentar e participar no grupo de forma independente. Por isso, orienta-se aos 

monitores/as que deixem as crianças com necessidades educacionais específicas livres para se 

desenvolverem no contexto da atividade. Ainda assim, há algumas atividades que precisam da 

mediação do/a monitor/a com fins a adequação da tarefa para que essas crianças possam 

participar. Nesse caso, o/a monitor/a faz parte da atividade como mediador/a. 

Após as primeiras semanas de meu acompanhamento como monitora do Bob, 

começamos trabalhar a resistência dele em participar das aulas de educação física e, 

especialmente, ao uso constante do choro para expressar sua frustração. Comecei a me 

comunicar de forma mais efetiva com ele por meio da fala. Por exemplo, antes de ir para a 

quadra eu sempre antecipava o acontecimento e explicava para ele que ele tinha que participar 

das atividades propostas pela professora. Eu utilizava recursos emotivos para despertar nele 

uma disposição positiva para a aula. Eu dizia que seria legal, expressando alegria, acompanhada 

de gestos animados e efusivos. Portanto, como responsivo que ele é, ele passou a confirmar o 

convite de que iria participar, imitando os gestos motivadores etc.  

Começamos aos poucos dando uma atividade alternativa semelhante à atividade 

coletiva. Por exemplo, na atividade de futebol, algumas vezes trabalhei com ele no local em 

que estavam os golzinhos. Assim, ele pôde jogar bola da forma que as outras crianças faziam 
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na atividade coletiva, mas de forma a desenvolver a sua autonomia relacionada à demanda 

psicomotora envolvida. Além do mais, eu o incentivava a perspectiva de ele poder participar 

no jogo com os colegas. Aos poucos, ele foi sendo incluído na atividade coletiva. Atualmente, 

ele não precisa mais dos recursos gestuais tão enfáticos por minha parte. Eu apenas pergunto se 

ele vai participar, e ele responde com alegria na maior parte das vezes que quer participar. 

Embora, às vezes ele ainda tenha episódios em que não demonstra interesse em participar sem 

chorar, utilizando apenas as palavras para se expressar. 

3.3.2 Recursos relacionados ao brincar 

Como se pode observar em suas interações com a Paty, ou na brincadeira da figurinha 

na sala de aula ou na brincadeira de roda com os adultos na hora do intervalo, todas foram 

interações iniciadas por Bob. O contato cinestésico é o principal recurso de Bob para iniciar as 

interações nas poucas situações que contaram com a sua iniciativa. E esse contato cinestésico 

se caracteriza pelo pegar e puxar de forma convidativa. O fato de a brincadeira com a maior 

parte das crianças se dar ainda sem a mediação da linguagem como fala ou outro sistema 

semiótico, não invalida o processo do brincar que é altamente eficiente no sentido de se 

relacionar.  

 

3.4. Síntese da relação entre o desenvolvimento de Bob e o processo de escolarização  

 Bob possui um comprometimento das funções cognitivas evidente, porém esse fator não 

impede a sua socialização, afinal ele é uma criança funcional em seus recursos socioafetivos, 

ou seja, ele utiliza dos recursos socioafetivos de maneira efetiva. Que servem para regular as 

expressões de suas intenções, como também para se engajar com os outros, sendo esses recursos 

as linguagens que Bob utiliza para se relacionar (MARTINS, 1997). Importante destacar que 

esse engajamento acontece somente com pessoas muito próximas, que são identificadas por 

meio das trocas cinestésicas (carícias) que Bob permite. As outras pessoas recebem abraços, 

por Bob ser responsivo ao olhar do outro, especialmente dos adultos. Sendo assim, o ser 

responsivo significa que Bob tende a imitar o estado e a disposição das outras pessoas (o que a 

pessoa fala/faz, como ela fala/faz), porém essa resposta acontece por meio dos gestos, mais uma 

forma de linguagem, segundo Martins, utilizada por Bob. 
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 Levando em consideração o conceito de psicologia cultural, entendido como um 

processo complexo se pode observar também a ordem motora (BRANCO E PINTO, 2009) de 

Bob, que possui uma coordenação motora ampla e desenvolvida, ele corre e pula, mas tudo o 

que requer uma coordenação motora mais fina ele apresenta um maior nível de dificuldade. Por 

exemplo, na aula de educação física coordenar o jogar a bola, o correr, a direção e o olhar acaba 

sendo muita informação para ele, mas quando trabalhado com um único foco, Bob consegue 

alcançar o objetivo (a adaptação da brincadeira do golzinho). 

 O processo de socialização de Bob na escola é dependente do que ele está 

desenvolvendo. O uso de signos, como a fala se torna uma mediação semiótica, que ainda é um 

processo que funciona vagarosamente, por estar em desenvolvimento, e aparece vinculada a 

mediação individual e focada. Se trata de uma fala dialogal, ou seja, de pergunta e resposta. Ele 

também consegue se utilizar como sujeito, na maior parte das vezes designando pela terceira 

pessoa, mas já utiliza o “eu”, que é primeira pessoa. Se tornando um marco importante na 

criação da sua identidade representativa.  

 Outro ponto no processo de socialização de Bob, é o fato dele conseguir estabelecer 

interações com um a um, tanto com meninos, como com meninas. Suas interações de 

brincadeira, são extremamente cinestésicas, como por exemplo, com a Paty, Bob não necessita 

de palavras para demonstrar que deseja iniciar uma brincadeira. 

 Destaca-se também em Bob o comportamento repetitivo, que ocorre no seu dia a dia 

durante atividades escolares e também em brincadeiras. Sendo necessário, às vezes, uma 

mediação para que ele possa sair dessa repetição. Deixando a questão se Bob é capaz de sair 

desse processo sozinho, levando em consideração que no contexto escolar tudo acontece 

diretivamente, os adultos tendem a sempre organizar as situações do cotidiano e até mesmo a 

controlar as crianças, o que podem vir a afetar o desenvolvimento das crianças (ROGOFF, 

2005). De modo que não foi possível a observação desse acontecimento, mas que fica em aberto 

para pesquisas futuras. 

 Durante o período de observação, Bob desenvolveu a iniciativa de começar 

determinadas interações para as brincadeiras, porém essa inicialização não ocorre quando se 

trata de atividades como: deveres ou participação de atividades mais estruturadas. Aspectos que 

necessitam do autocuidado não ocorrem, pois Bob precisa de alguém para cuida dele. O pode 
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apresentar um aspecto de afastamento das outras crianças em relação a Bob, por ele sempre ter 

alguma monitora ao seu lado (TEIXEIRA E KUBO, 2008). 

Quando se trata da brincadeira ocorre o processo de internalização de alguns recursos 

relacionados ao brincar de Bob, como a autonomia e a confiança para iniciar brincadeiras com 

pessoas que possuem uma maior aproximação dele, pessoas da qual ele se sinta seguro, ou seja, 

como citado por Martins no referencial teórico, ele transforma uma vivência a internalizando 

de maneira que depois ele poderá se sentir confortável o suficiente em realizar sozinho 

(MARTINS).  Bob também conseguiu desenvolver seus recursos emocionais, de forma que foi 

possível ele trocar o choro por outras formas de expressão das suas frustrações. Ou seja, ele tem 

conseguido uma autorregulação das frustrações. 

Por fim, algumas palavras sobre o brincar: consideramos que a brincadeira é de suma 

importância para o desenvolvimento de processos socioafetivos, psicomotor e cognitivos para 

as crianças.  

Como a criança é um ser em desenvolvimento, sua brincadeira vai se 

estruturando com base no que é capaz de fazer em cada momento. Isto é, ela 

aos seis meses e aos três anos de idade tem possibilidades diferentes de 

expressão, comunicação e relacionamento com o ambiente sociocultural no 

qual se encontra inserida. Ao longo do desenvolvimento, portanto, as crianças 

vão construindo novas e diferentes competências, no contexto das práticas 

sociais, que irão lhes permitir compreender e atuar de forma mais ampla no 

mundo. (QUEIROZ et al. 2006, p. 170) 

O caráter estruturante da brincadeira para todo o desenvolvimento da criança se dá nos 

primeiros seis anos de vida. Na a experiência de brincar, a criança constrói uma complexidade 

de aspectos desde formas de se relacionar com o mundo ativamente, possibilidades de inventar, 

tomadas de decisões, formas de comunicação e mediação de linguagens estéticas, bem como o 

desenvolvimento da autonomia, criatividade, responsabilidade e estratégias intersubjetivas 

importantes, inclusive, para a construção das relações de alteridade (FREIRE, 2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A pesquisa teve como objetivo compreender as interações sociais de uma criança com 

Síndrome de Down, considerando o seu desenvolvimento socioafetivo durante o processo de 

escolarização. Observando as interações socioafetivas que a criança mantém em seu contexto 

escolar e identificando quais os recursos ela se apropria em diferentes situações para alcançar 

aquilo que deseja durante a sua rotina escolar. E ainda levando em consideração o olhar da 

família e da professora sobre o desenvolvimento e a escolarização da criança. Foi possível 

caracterizar as interações da criança e identificar os recursos básicos que ele utiliza nas suas 

relações socioafetivas, como por exemplo os gestos, as falas diretas e até mesmo o choro como 

um desses recursos. Alcançou-se também o entendimento da visão da família e da professora 

sobre o processo de escolarização e desenvolvimento do aluno.  

 No primeiro capítulo foram abordados conceitos e teorias para definir termos usados 

durante a pesquisa, buscou-se entender o funcionamento e estudo do desenvolvimento humano, 

que compreende as sequencias de mudanças em todos os aspectos da vida de um indivíduo, 

levando em consideração o contexto social e cultural, que como muitas vezes foi citado no 

decorrer do trabalho é uma parte fundamental no desenvolvimento da criança, para que ela se 

torne um indivíduo integrado a sociedade. Foram apresentados marcos históricos-normativos 

para mostrar a obrigatoriedade que o Estado impõe sobre as instituições escolares de oferecer 

e garantir a entrada e a permanência das crianças com necessidades educacionais especiais 

nesses ambientes e também de providenciar meios de atendimento levando em consideração as 

especificidades de cada criança, afinal cada criança possui sua individualidade e cabe aos 

profissionais da instituição escolar estarem preparados para recebe-lo e orienta-los de maneira 

que o estimulem a ser uma criança com maior autonomia e que alcance seu desenvolvimento 

integral. 

 O estudo foi realizado por meio de uma observação naturalística e participante, do aluno 

com SD no contexto escolar, se tratando de uma escola de rede particular. Utilizou-se de 

questionário à família e uma entrevista semiestruturada com a professora regente da criança, 

para constatar como se deu o processo de escolarização e desenvolvimento do aluno, nas 

perspectivas deles. As observações eram feitas em sala de aula, nas aulas de educação física e 

no intervalo, foi possível analisar as diversas interações que a criança, como participante ativo 
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junto ao contexto social, possuía com colegas e profissionais da escola. Observando também 

quais eram os recursos socioafetivos que ele utilizava para alcançar aquilo que deseja. 

 Como resultado observou-se que Bob é uma criança muito carinhosa e afetuosa com 

aqueles de seu convívio, que ele mantém relações socioafetivas com colegas de sala de aula e 

também fora de sua turma, sendo possível fazer a análise de diversos episódios vividos por ele. 

Observar os recursos socioafetivos, comunicativos e metacomunicativos utilizados por ele, 

como o apontar, utilizar-se das suas emoções e traduzir da sua maneira o que está acontecendo 

ao seu redor e a partir disso fazer uma decisão/escolha do que ele entende. E assim como a 

própria família de Bob destacou a importância dessas interações e relações afetivas na vida 

dele, para se criar uma inteligência emocional e também em como a socialização pode o 

beneficiar em outros aspectos da vida. 

 A importância das experiências de socialização das crianças no ambiente escolar, surge 

quando se entende que a criança consegue absorver tudo que está a sua volta, quando entra em 

contato com outra criança, criada por outra família, que tenha outras vivências, valores, crenças 

e cultura, elas passam a aprender uma com a outra, até mesmo de forma não intencional, por 

meio da internalização. Que acaba criando uma dimensão simbólica na formação da consciência 

que o indivíduo tem de si e do mundo (BRANCO E PINTO, 2009). Vale destacar que crianças 

que convivem com pessoas com NEE tendem a resolver seus problemas sempre de maneira 

cooperativa e apresentam menos comportamentos excludentes. 

 Diante de todo o estudo, se pode concluir que a inclusão escolar acontece, mas que ainda 

há muito o que melhorar, até mesmo quando se trata de aspectos de socialização, a inclusão não 

deve se basear em apenas ter um aluno com necessidades educacionais especiais presente em 

sala, mas sim fornecer meios de socialização com a turma e o alcance a um desenvolvimento 

pleno. A relação afetiva de fato está presente na inclusão, mostrando que deve existir essa 

preparação e conscientização com as crianças, as famílias e todo o ambiente escolar. A 

afetividade demonstrada por meio de uma relação de amizade é importante para o 

desenvolvimento das crianças com NEE, a partir do momento em que a pessoa se torna um 

exemplo de aprendizagem de regras sociais para essa criança, que futuramente irá facilitar o 

acesso dela em outros contextos sociais. Lembrar também que o respeito é fundamental, mas 

que as relações socioafetivas trazem ainda mais para perto uma inclusão efetiva e significativa. 
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PARTE III 

PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS  

 Desde quando ingressei na Universidade de Brasília, em 2017, não me imaginei na área 

inclusiva. Apesar de ter um grande apresso pela área de gestão, a psicopedagogia sempre esteve 

na minha primeira opção como uma especialização. O engraçado é que a minha ligação à 

psicopedagogia era apenas voltada para a psicologia, por ser o curso que eu desejava ter 

iniciado, não imagina o quanto ela abordava.  

Durante o processo na graduação de Pedagogia, aprendi a ter gosto pela educação e 

surgiu em mim a vontade de fazer a diferença na vida de crianças, para que elas possam ter a 

chance de uma educação que eu não tive, a oportunidade de ter uma professora que compreenda 

a criança como um ser humano tão capaz quanto um adulto, que elas sejam respeitadas e 

compreendidas a partir de suas individualidades. 

 A experiência que tive com Bob durante esse estágio, definitivamente mudou as minhas 

percepções sobre a educação inclusiva, com ele pude me desafiar, buscar entregar o meu melhor 

como profissional e me transformar, principalmente, como pessoa. Acredito sim, que com as 

ferramentas necessárias ainda alcançaremos uma educação inclusiva efetiva, que visa a 

socialização e o desenvolvimento como caminhos inseparáveis, com profissionais que estejam 

aptos a receber essas crianças e oferecer não apenas o estudo, mas também o carinho e 

reconhecimento que elas merecem. 

 E apesar da experiência, gratificante, que possuí nesse período, sigo com o meu objetivo 

de fazer uma especialização na área de psicopedagogia clínica e institucional, para que eu possa 

ser capaz de ajudar crianças em suas especificidades, com um olhar mais aprofundado. 

Buscando sempre aprimorar meus conhecimentos e nunca me perder no tradicionalismo. 
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Apêndice A: Questionário à família 

 

 
Universidade de Brasília – Faculdade de Educação – Dep. De Teoria e Fundamentos 

Área: Psicologia da Educação – Período: 01/2021 

Projeto 5 – Trabalho de Conclusão de Curso 

Título: Interações socioafetivas de uma criança com Síndrome de Down na escola 

Camila Rodrigues da Silva – 17/0101142 

Orientadora: Profª. Sandra Ferraz de Castillo Dourado Freire 

 

 

SEÇÃO 1 – Bernardo na família 

1)   Qual é a data de nascimento do Bernardo? 

2)   Qual é a profissão da mãe? 

3)   Qual a profissão do pai 

4)   Qual é a idade do irmão do Bernardo? 

5)   No cotidiano familiar e no momento atual, como o Bernardo interage: 

a.    Com a mãe 

b.   Com o pai 

c.    Com o irmão 

6)   Com relação ao convívio familiar, o que você destacaria com relação ao desenvolvimento dele? 

7)   Ele convive com outras crianças (amiguinhos, vizinhos, primos etc.)? Como ele se relaciona? 

8)   Como é o convívio dele com os outros adultos da família (avós, tios, padrinhos etc)? 

9)   Bernardo faz algum acompanhamento profissional? Se sim, qual (is): 

( ) Psicóloga ( ) Fonoaudiólogo  ( )Psicopedagoga  ( )Neuro/Psiquiátrico 

10)  Que observações esse profissional costuma fazer do Berardo? 

 

SEÇÃO 2 – Bernardo na escola. 

1)   Como foi o ingresso do Bernardo na escola para você, i.e., como você se sentiu como mãe? 

2)   Como foi a trajetória dele na escola, desde o início até agora, no quarto ano? 

3)   Para você, como é a relação do Bernardo com os colegas da escola? 

4)   Como você vê a relação do Bernardo com as professoras deste ano? 

5)   Como o Bernardo faz os deveres de casa? (quem o ajuda, ele gosta de fazer, ele resiste, quais 

os deveres em que ele se interessa mais, quais as dificuldades no dever de casa etc) 

6)   Quando ele não quer fazer o dever de casa, quais as estratégias que você utiliza para que ele 

faça? 

7)   O que você acha das atividades preparadas para o Bernardo? 

8)   O que a professora comenta sobre o rendimento dele na escola? 

9)   O que a professora comenta sobre os relacionamentos dele com outras crianças? 

10)  O que foi mais marcante no desenvolvimento do Bernardo na trajetória escolar dele? 

11)  Como você considera a sua participação, como mãe, na escola? 

12)  O que mais você gostaria de contar sobre o Bernardo quanto ao seu desenvolvimento e sua 

escolarização? 
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Apêndice B: Roteiro de entrevista com a professora regente 

 

 
Universidade de Brasília – Faculdade de Educação – Dep. De Teoria e Fundamentos 

Área: Psicologia da Educação – Período: 01/2021 

Projeto 5 – Trabalho de Conclusão de Curso 

Título: Interações socioafetivas de uma criança com Síndrome de Down na escola 

Camila Rodrigues da Silva – 17/0101142 

Orientadora: Profª. Sandra Ferraz de Castillo Dourado Freire 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1)   Qual a sua formação? 

2)   Há quanto tempo trabalha como professora? E a quanto tempo trabalha nessa instituição? 

3)   Como você percebe a trajetória, da criança, do início do ano até agora? 

4)   Como você descreve a relação da criança com os colegas em sala de aula? 

5)   Como é a relação dele com você e as outras professoras? 

6)   O que você destaca no desenvolvimento dele de mais marcante neste ano? 

7)   Como você vê a adaptação escolar dele ao longo do ano? 

8)   Como você vê a relação dele com os pais e com o irmão? 

9)   Como é a relação dos pais com você, a professora? Quais os principais assuntos que vocês 

conversam? 

10)  O que mais você gostaria de contar sobre o Bernardo quanto ao seu desenvolvimento e sua 

escolarização? 
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Apêndice C: Diário das Observações 

 

 
Universidade de Brasília – Faculdade de Educação – Dep. De Teoria e Fundamentos 

Área: Psicologia da Educação – Período: 01/2021 

Projeto 5 – Trabalho de Conclusão de Curso 

Título: Interações socioafetivas de uma criança com Síndrome de Down na escola 

Camila Rodrigues da Silva – 17/0101142 

Orientadora: Profª. Sandra Ferraz de Castillo Dourado Freire 

 

 

• 25/05: 

Aula de Educação Física – Bob não interagiu na aula com os colegas durante a 

atividade, apenas quando estava sentado na roda (durante a explicação da professora sobre 

como seria a atividade) conversava com os colegas que se sentaram ao seu lado. Enquanto 

os colegas participavam da aula e realizavam a atividade proposta, Bob ficou sentado em um 

banco. Quando outra estagiária o chamou para brincar, dizendo que iria junto a ele, ele 

aceitou participar da aula. 

Aula de Artes – Ao voltar para a sala, Bob apresentou resistência para entrar na sala 

de aula e logo depois em fazer a atividade. Chorou durante a aula sem motivo aparente. 

Intervalo – Ao sair da sala Bob sempre pede para ir até seu colega, denominado aqui 

como “I.”, que normalmente ainda está lanchando em sala de aula, esperamos ele lanchar e 

vamos todos juntos para o pátio, porém ao chegar lá I. procura seus colegas de sala para 

brincar e acaba não brincando com Bob. Que se apoia em uma pilastra do pátio, até que dois 

colegas de sua sala chegam e começam a interagir com ele, tentando chamá-lo para brincar, 

logo depois outro colega se junta a eles e começam a brincar de pega-pega. Ao correr para o 

outro lado do pátio, Bob, encontra uma outra colega, segura sua mão e começa a puxá-la para 

correr, a colega em nenhum momento se mostra incomodada, o que faz com que Bob 

continue, então o sinal toca e ele a leva para a sala de mãos dadas e correndo. 

• Semana 02/08 à 06/08 – Volta do recesso 

Bob foi bastante ativo durante esse período, com a volta do recesso escolar focamos 

em trabalhar a independência dele, como usar o banheiro sozinho (com algumas 

intervenções, por meio de comandos), pegar a lancheira e organizar o lanche, 

organizar e guardar o próprio material. 

 Durante o intervalo Bob busca brincar muito com P., que na maioria das vezes é ela 

quem vai chamá-lo para brincar, quando a semana foi chegando ao fim ele começou a ter a 

iniciativa de ir atrás dela para brincarem. Quando o sinal do intervalo toca, sinalizando que 

o tempo acabou, Bob corre para debaixo da mesa de pingue-pongue, na intenção de se 

esconder para não ter que voltar para a sala, então vou até ele e converso, explicando que o 

intervalo acabou e temos que voltar para a sala de aula, então ele sai tranquilamente. Na aula 

de educação física, notamos que Bob mostra resistência para participar das atividades 

propostas e quando insistimos ele começa a chorar, então deixamos ele não participar, porém 

tem se tornado algo rotineiro, dando a entender que ele sabe que quando chora não precisa 

participar da aula. 

• Semana 08/09 à 10/09 – Volta do feriado. 

Quando Bob fica longos períodos sem ir à escola ele tende a apresentar uma 

resistência ao voltar. Com o feriado de 7 de setembro, ao voltar, Bob não quis realizar 

as atividades de início, apenas depois de insistir e mostrar uma atividade diferente, 

com mais figuras, ele aceitou realizá-la. 
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 Bob se mostra muito carinhoso e animado com as brincadeiras no intervalo, que se 

baseiam em pega-pega com P. Um dia na semana P. não apareceu no intervalo, então decidi 

brincar com ele, que chegava por trás de mim e gritava “BUH”, na intenção de me dar um 

susto. Eu fingia me assustar e então fazia cosquinhas para que ele corresse e depois voltasse 

para me assustar novamente. Na volta para a sala, Bob não quis voltar, ficando parado 

apoiado em uma parede, até que um funcionário da assistência teve que intervir para levá-lo, 

porém ao chegar na frente da sala de aula, Bob voltou a apresentar resistência para entrar, 

pois queria mostrar ao funcionário o desenho da “Mônica Toy” que assistiu durante o lanche. 

Mesmo após entrar na sala, Bob não quis realizar as atividades propostas para aquele horário, 

mesmo após insistir, ele ignorava. 

• 22/09 – Volta de viagem 

 

Por voltar de uma viagem, Bob demonstra sempre estar mais cansado, o que já é 

esperado levando em consideração que ele sai da rotina que normalmente leva em 

dias normais. Então buscamos atividades mais lúdicas que chamem a atenção e o 

interesse dele, como a caixa alfabética, que contém objetos e imagens. Durante o 

intervalo ele fica sempre ativo, porém não interage muito com outras crianças, busca 

socializar com as outras estagiárias e com as pessoas da assistência. 

 

• 04/10 e 05/10 

 

Bob têm apresentado muita resistência para realizar as atividades, aceitando fazê-las 

apenas depois que apresentamos um estímulo, usamos carimbos e post-it com 

sorrisos. 

 Nas aulas de educação física, o professor propôs uma “Queimada Diferente”, ao tirar 

os times, dois alunos são escolhidos, cada um escolhe um colega e esse colega escolhido 

escolherá o próximo e assim por diante. Durante o processo de escolha, quando Bob foi 

escolhido e teve que escolher um colega, ele ficou olhando para todos e percebeu que um 

colega estava apontando para outra colega, de modo a falar para o outro time escolhê-la, 

porém quando Bob o viu apontando, o próprio escolheu a aluna. Bob não vai atrás da bola, a 

não ser que receba o comando de algum professor para ir. Na primeira partida os colegas 

também não entregavam a bola para ele e nem o incluía na brincadeira, foi como se ele nem 

estivesse participando da brincadeira, então o professor teve que lembrá-los de chamá-lo e 

entregar a bola a ele para que pudesse jogar também. Adaptamos a atividade a ele, deixando 

o que jogasse a bola um pouco mais perto do que os outros. 

 

• 08/10 – Semana da criança 

 

Perto do dia das crianças a escola organizou uma semana da criança com atividades livres 

para os alunos, as atividades e dias foram organizadas por séries. Na sexta (08/10) foi um dia 

livre para todos e o intervalo teve uma hora de duração. 

 Bob normalmente interage apenas com os adultos e P. durante o intervalo. Nesse dia 

os professores apareceram durante o intervalo e por todos conhecerem Bob, paravam para 

cumprimentá-lo e acabavam por ficar ali por perto. Bob então quis brincar de roda-roda com 

os adultos que estavam ali por perto, então os puxava pela mão e dava a mão deles para outra 

pessoa e foi fazendo isso até formar uma roda e começar a girar. Aos poucos os adultos 

paravam e voltavam a conversar entre si. Nesse tempo Bob brincava com P., mas logo se 

voltava para os adultos novamente, formando a roda e girando. Esse processo se repetiu por 

pelo menos 30 minutos. Até que notei que as pessoas estavam cansadas de rodar, então decidi 

intervir, dando a ideia para Bob de chamar as crianças para a brincadeira, porém ele não 
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gostou muito da ideia, pois queria continuar com os adultos, então expliquei a ele que eles 

estavam cansados de ficar rodando e para que ele chamasse P. para rodar, Bob não aceitou 

de primeira, mas insisti em explicar que as pessoas não queriam mais rodar, até que aos 

poucos ele foi aceitando e voltou a brincar com P. 

 

• 29/10 

 

Aula de Educação Física: Bob desceu com a turma para a quadra ao chegar até lá, não 

se sentou com os colegas de “primeira”, era meu horário de lanche, então não pude 

acompanhá-lo na aula, outra estagiária que o acompanhou. Quando eu estava saindo 

da quadra notei que ele não queria se sentar com seus colegas, então fui até ele e falei 

para ele ir se sentar com os colegas, que a estagiária iria com ele até lá, foi quando 

ele decidiu soltar a grade em que estava segurando e ir aos poucos para o centro da 

quadra. 

 Ao voltar para a quadra o encontrei sentado no banco com a estagiária. Perguntei se ele não 

havia participado da atividade proposta pela professora, mas ela disse que ele participou sim 

e que só não quis se sentar com os colegas durante a pausa. Quando ela saiu, uma nova partida 

iria começar, porém Bob não quis participar, tentei incentivá-lo pedindo para me mostrar 

enquanto ele jogava e para ver se ele ganharia algum poder na brincadeira, porém ele não 

quis. Consegui apenas levá-lo para o centro do campo do seu time quando disse que iria com 

ele, fui saindo aos poucos, mas quando ele notou que eu não permanecia ao seu lado saiu da 

quadra e não quis mais voltar. Então ficamos esperando a aula finalizar para voltar para a 

sala. 
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Apêndice D: Carta de encaminhamento à escola 

 

 
Universidade de Brasília – Faculdade de Educação – Dep. De Teoria e Fundamentos 

Área: Psicologia da Educação – Período: 01/2021 

Projeto 5 – Trabalho de Conclusão de Curso 

Título: Interações socioafetivas de uma criança com Síndrome de Down na escola 

Camila Rodrigues da Silva – 17/0101142 

Orientadora: Profª. Sandra Ferraz de Castillo Dourado Freire 

 

Brasília, 14 de outubro de 2021 

 

 

Senhor(a) Diretor(a), 

 

A aluna Camila Rodrigues da Silva, matrícula UnB nº 17/0101142, é aluna do curso de 

Pedagogia da Universidade de Brasília e está atualmente na fase final de seu curso, momento 

da realização do trabalho monográfico de conclusão de curso, denominado no currículo do 

curso de “Projeto 5”, sob minha orientação, Prof. Dra. Sandra Ferraz de Castillo Dourado 

Freire.  

 

O programa do Projeto 5 tem por objetivo proporcionar ao nosso aluno em formação 

oportunidade de desenvolver um olhar investigativo sobre os processos escolares como forma 

de enriquecer a sua experiência de formação tanto no magistério como em pesquisa.  

 

Camila tem o interesse de compreender quais tipos de interações sociais um aluno com 

Síndrome de Down pode realizar durante o seu processo de escolarização, de maneira que seja 

possível observar seus comportamentos e mapeá-los, com grupos diversificados de sua 

instituição de ensino, como: colegas e professores. Como as interações socioafetivas 

influenciam as atitudes e o desenvolvimento de um aluno com Síndrome de Down durante seu 

processo de escolarização? 

 

Apresentamo-nos a esta instituição no intuito de conhecer a realidade educacional e 

avaliar junto à direção e equipe pedagógica a possibilidade de realizarmos os procedimentos 

empíricos que consistem na aplicação de uma entrevista semiestruturada com a professora 

regente do aluno, observações naturalísticas do aluno, devidamente autorizadas pela escola e 

por suas famílias.  

 

Desde já esclarecemos que o trabalho tem cunho investigativo focado no 

desenvolvimento dos processos subjetivos de uma forma positiva e construtiva, e que os 

procedimentos de pesquisa não oferecem nenhum risco ou prejuízo nem para a instituição nem 

para os sujeitos entrevistados. Coloco-me a disposição para quaisquer dúvidas pelo número (*) 

e por meio do endereço eletrônico (*). 

 

Atenciosamente, 

 

Sandra Ferraz de Castillo Dourado Freire 
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Apêndice E: Termo de consentimento para menor de idade 

 

 
Universidade de Brasília – Faculdade de Educação – Dep. De Teoria e Fundamentos 

Área: Psicologia da Educação – Período: 01/2021 

Projeto 5 – Trabalho de Conclusão de Curso 

Título: Interações socioafetivas de uma criança com Síndrome de Down na escola 

Camila Rodrigues da Silva – 17/0101142 

Orientadora: Profª. Sandra Ferraz de Castillo Dourado Freire 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Para menor de idade 

 

Meu nome é Camila Rodrigues da Silva, aluna do curso de Pedagogia da Universidade 

de Brasília, matrícula UnB nº 17/0101142, CPF 039.280.931-18, sob a orientação da Profª Drª 

Sandra Ferraz de Castillo Dourado Freire¹. Estou realizando uma pesquisa sobre “As interações 

socioafetivas e desenvolvimento do aluno com Síndrome de Down no processo de 

escolarização”. Para isso, gostaria de solicitar sua autorização para realizar uma observação 

participante com seu (sua) filho(a). 

 

Esclareço que as observações ocorreram em horário de aula, no espaço da escola, as 

informações pessoais de seu (sua) filho(a) serão preservadas, ele (a) não será identificado (a) 

no trabalho; não existe nenhum risco potencial para ele (a); lhe é garantido a possibilidade de 

desistir em qualquer momento do trabalho. Qualquer dúvida em relação ao trabalho você pode 

me contatar por meio do e-mail camilaa.rodriguess.fdc@gmail.com e pelo telefone celular (61) 

99343-4116. 

 

A participa de seu (sua) filho (a) é muito importante para o desenvolvimento da 

pesquisa. Desde já, agradeço sua inestimável contribuição. 

 

( ) Autorizo meu (minha) filho (a) a participar deste estudo 

 

Local e data:_________________________________________________________________ 

Nome do (a) aluno (a):_________________________________________________________ 

Nome do (a) responsável pelo (a) aluno (a):_________________________________________ 

RG ou CPF:_________________________________________________________________ 

Telefone do (a) responsável:_____________________________________________________ 

E-mail do (a) responsável:______________________________________________________ 

Assinatura do (a) responsável:___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹Contato: Profª Drª Sandra Ferraz - e-mail: sandra.ferraz@gmail.com 

mailto:camilaa.rodriguess.fdc@gmail.com

