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INTRODUÇÃO

Muito tem se falado hoje, sobre a Síndrome de Down, mas achamos pertinente

aprofundar o estudo sobre a Síndrome de Down, afim de saber o real significado e a 

incidência da mesma.

É nesse âmbito que a escolha do tema “As percepções das monitoras dos Jardins-de-

Infância sobre as crianças com de Síndrome de Down” se justifica. Futuramente tenciono

criar uma equipa para apoiar crianças com Síndrome de Down; uma outra razão especial que 

me motivou para essa escolha é que tenho uma irmã portadora dessa anomalia cromossómica 

(Síndrome de Down) sendo assim, com os conhecimentos adquiridos pretendo ajuda-la a 

minimizar as suas dificuldades.

Como futura educadora pretendo reunir conhecimentos de uma forma genérica, que 

me permitirá responder as dificuldades inerentes ao desenvolvimento, a aprendizagem e ao 

comportamento das crianças com Síndrome de Dowm.

Adquirir autonomia é interiorizar regras da vida social, para que se possa conduzir 

com êxito. Essa adequação social é a condição sine qua nom para a integração. (Schwartzman, 

1999, p. 23 citada por Mantoan; 2005). Um dos grandes objectivos da educação infantil é 

fazer com que a criança seja mais autónoma na sala de aula.

No presente trabalho preconizamos os seguintes objectivos:

Objectivo Geral

 Comparar as percepções das monitoras que trabalham com as crianças 

portadoras de Síndrome de Down, com as percepções das que nunca 

trabalharam com estas crianças;

Objectivos Específicos

 Averiguar o nível de conhecimento das monitoras sobre a Síndrome de Down;

 Conhecer as percepções que as monitoras têm sobre as crianças portadoras de 

Síndrome de Down;

 Mostrar o papel do jardim-de-infância para a inclusão das crianças portadoras 

de Síndrome de Down;
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Com vista a consecução dos objectivos preconizados adoptamos a seguinte 

metodologia:

No primeiro momento fizemos a leitura e análise documental da bibliografia e do 

material recolhido na internet.

No segundo momento realizamos o estudo empírico, abordando dez monitoras de 

quatro jardins de Infância, através de questionários aplicados.

O trabalho está dividido em três (3) capítulos, e se encontra estruturado da 

seguinte forma:

Capitulo I – O movimento da inclusão;

Capitulo II – Síndrome de Down;

Capitulo III – Estudo empírico: As percepções das monitoras dos Jardins de 

Infância sobre as crianças com Síndrome de Down.
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CAPITULO I – O MOVIMENTO DA INCLUSÃO
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1. EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM NECESSIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIAIAS

Os seres humanos encontram-se em constante evolução, tornando-se sujeitos 

históricos de buscas, e de inquietações, de suposições, com o propósito de superar os desafios 

nos diferentes sentidos da construção do conhecimento. Nessa óptica procuraremos apresentar 

como aconteceu a evolução histórica do conceito da deficiência, relacionando-o aos valores 

sociais, morais, religiosos, filosóficos e étnicos de cada época. (Mantoan 2005) Citado por 

(Grande 2006).

Na antiguidade somente a nobreza tinha valor, os restantes indivíduos eram 

considerados como sob humanos. Porque na época cultivava-se a beleza e a perfeição da 

sociedade.Com essa cultura surgiam alguns paradigmas, entre eles o espartano, que valorizava 

a perfeição do corpo. Após o nascimento se a criança apresentar-se alguma deficiência, era 

abandonada ou exposta.

O paradigma ateniense, a deficiência passa a ser vista pelos moralistas católicos/ 

cristão, como obra do pecado, eram confinados em conventos e asilos.

Na idade Média a deficiência era vista como consequência das forças sobrenaturais, o 

produto da união entre o homem e o demónio. Por isso os deficientes eram submetidos ao 

exorcismo ou à fogueira da inquisição que eliminou milhares de pessoas com deficiência 

mental.

No século XVI, com o inicio da revolução burguesa, novas ideias surgiram, a 

deficiência não é vista como um problema teológico, mas sim como um problema médico, e 

passa a ser tratada pela alquimia e magias. Surgem também as institucionalizações em 

conventos e hospícios.

No século XVII e XVIII, com a revolução industrial, e o surgimento das ciências, 

idealizou-se a concepção de que todos os seres humanos são diferentes uns dos outros, e que é 

preciso respeitar as diferenças com a finalidade de oferecer tratamento médico.

O século XX foi o tempo de grandes descobertas no campo da medicina e da biologia. 

Os deficientes passaram a ser estudados em busca da resposta aos seus problemas. Os 

deficientes eram tratados como doentes em alguma instituição, eram excluídos da família e da 

sociedade, internados em asilos religiosos muitas vezes passando ali toda a sua vida. Em 

contrapartida foram surgindo algumas escolas especiais e centros de reabilitação. A sociedade 

começava a enxergar que os deficientes poderiam ser produtivos se recebessem treinamento 
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adequado.

(Mazzota 2001) citado por (Mantoan 2005), nos mostra que a década de 90,ainda à

luz dos Direitos Humanos, pode constatar que a diversidade enriquece e humaniza a 

sociedade quando reconhecida, respeitada e atendida em suas peculiaridades. Nessa óptica 

começa a ser delineada a ideia da necessidade da construção de espaços sociais inclusivos, ou 

seja, espaços organizados para atender as necessidades e características de todos os cidadãos,

inclusivé os que apresentam necessidades educativas especiais.

2. A INCLUSÃO

2.1 CONCEITO E PRINCIPIOS DA INCLUSÃO

Não tem sido simples explicar a um amplo e heterogéneo público, essencialmente 

académico, o sentido e o significado do conceito da inclusão. O discurso da inclusão quer ser 

expressão de uma mudança de paradigma na direcção do reconhecimento da pluralidade e das 

diferenças, e tende fazer uma mudança de contexto.

Segundo (Mantoan 2005) “inclusão è a nossa capacidade de entender e reconhecer o 

outro, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós”. A educação 

inclusiva acolhe todas as pessoas, sem excepção, estudantes com deficiência física, os que 

têm deficiência mental, os superdotados e para todas as crianças que são discriminadas por 

qualquer outro motivo.

Para (Mrech 1998) citado por (Mantoan 2005), a inclusão deve atender ao estudante 

portador de necessidades educativas especiais propiciando a ampliação do acesso destes 

alunos as classes comuns.

O conceito da inclusão visa atender a todos na escola, incorporando a diversidade sem 

nenhum tipo de distinção, isto é oferecer uma educação de qualidade para todos.

Para (Mantoan 2003), a educação escolar deve ser pensada a partir da ideia de uma 

formação integral do aluno, conforme as suas capacidades e talentos, um ensino participativo, 

acolhedor e solidário.

Na perspectiva de inclusão as escolas deverão atender os alunos portadores de 

necessidades educativas especiais sem discriminar, rotular, sem trabalhar a parte com alguns 

alunos, sem estabelecer regras específicas, para se planear e apreender. O campo da inclusão 

fundamenta-se na concepção de diferenças, algo da ordem da singularidade dos sujeitos que 

tenham acesso a esta mesma politica. Como não torna-la, a cada passo, um novo instrumento 
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de classificação, selecção reduzindo-os preconceitos e a ideia de que os portadores de 

deficiência devem permanecer a margem da sociedade, sendo assim a inclusão fundamenta-se 

nos seguintes princípios:

 Todos os alunos, designadamente alunos com necessidades educativas especiais, 

independentemente da sua raça, condição, linguística ou económica, sexo, orientação

sexual, idade, capacidades de aprendizagem, estilo de aprendizagem, etnia, cultura e 

religião, têm o direito a ser educados em ambientes inclusivos;

 Todos os alunos com necessidades educativas especiais são capazes de aprender e de 

contribuir para a sociedade onde estão inseridos;

 Todos os alunos com necessidades educativas especiais devem ter oportunidades 

iguais de acesso a serviços de qualidade que lhes permitam alcançar sucesso;

 Todos os alunos com necessidades educativas especiais devem ter acesso a serviços de 

apoio especializados, quando deles necessitem, que se traduzam em práticas 

educativas ajustadas as capacidades e necessidades;

 Todos os alunos com necessidades educativas especiais devem ter acesso a um 

currículo diversificado;

 Todos os alunos com necessidades educativas especiais devem ter oportunidades de 

trabalhar em grupo e de participar em actividades extra-escolares e em eventos 

comunitários, sociais e recreativos;

 Todos os alunos, designadamente os alunos com necessidades educativas especiais, 

devem ser ensinados a apreciar as diferenças e similaridades do ser humano;

(Correia: 2008)

2.2 AS VANTAGENS DA INCLUSÃO

 Permite desenvolver atitudes positivas perante a diversidade. Estas atitudes 

desenvolvem-se quando os educadores, a título de exemplo, facilitam a interacção e a 

comunicação, o desenvolvimento de amizades e a realização de trabalhos entre pares, 

compreensivos e respeitadores, aprendendo a crescer e a conviver com a diferença;

 Facilita a aquisição de ganhos ao nível de desenvolvimento académico e social. 

Através de constantes interacções com os seus pares, os alunos com necessidades 

educativas especiais adquirem mais e melhores competências académicas sociais e de 
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comunicação; 

 Prepara para a vida da comunidade. Segundo os pais e os professores quanto mais 

tempo os alunos com necessidades educativas especiais passarem em ambientes 

inclusivos, melhor é o seu desempenho educacional social e ocupacional. Alguns pais 

sabem, intuitivamente, que a frequência de uma escola que tenha perfilhado o 

movimento da inclusão aumenta a oportunidade de os seus filhos se adaptarem a vida 

na comunidade, dado que ela salienta a importância de uma preparação eficaz para a 

vida activa.

 Os ambientes segregadores são muitas vezes prejudiciais para os alunos com 

necessidades educativas especiais, pois não os preparam para a vida do dia-a-dia. Por 

outro lado, os alunos sem necessidades educativas especiais (educados em escolas 

tradicionais) frequentam ambientes onde a diversidade, cooperação e o respeito 

perante aqueles que são diferentes são valores pouco divulgados. A escola 

contemporânea, pela filosofia que veicula, pode combater muitos dos efeitos negativos 

da exclusão. (Correia, 2008);

2.3 OS EDUCADORES E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Os educadores desempenham um papel importantíssimo no processo da inclusão, por 

isso deve-se reavaliar a prática pedagógica, delineando sempre que necessário novas 

estratégias, novos caminhos, buscando sempre as melhores maneiras de promover uma 

aprendizagem activa. (Mantoan 2005) citado por (Grande 2006).

O educador deve trabalhar de forma a dissipar os relatos enganosos do passado, em 

que as crianças portadoras da deficiência eram consideradas inferiores aos humanos ditos 

normais, totalmente dependente dos outros, e que só mereciam piedade dos outros.

Os educadores precisam estar atentos, afim de não reproduzir o preconceito em relação 

às crianças portadoras da deficiência, visto que a sociedade postulou por muito tempo que a 

criança diferente, também deve ser tratada de forma diferente, separada das demais seja qual 

for a sua deficiência.

Precisamos mudar os nossos conceitos e valores a fim de formar uma nova geração, 

menos preconceituosa, mais aberta e solidária para com as crianças portadoras da deficiência. 

Segundo (Hernandez 1998) citado por (Grande 2006) a aprendizagem deve acontecer 
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através do “paradigma risonática” que representa para ele uma educação significativa, que 

pensa no aluno, passa o saber para outro sem barreira, trabalha o aluno activo, valoriza a 

educação não fragmentada, ou seja, o saber entrelaçado, a interdisciplinaridade. Para que isso 

aconteça, os educadores devem ser flexíveis, mudando sempre que necessário, com vista a 

resolução das dificuldades da aprendizagem dos educandos.

De acordo com (Ferreira 1994) citado por (Grande 2006), para o educador actuar 

numa unidade escolar, hoje, é preciso que ele possua uma significativa capacidade para 

entender a instituição, sua posição no sistema, suas relações internas, sua inserção nas 

dimensões culturais dos alunos, suas relações internas e, fundamentalmente, que saibamos 

olhar para os alunos como se constituindo essas relações.

Segundo (Mantoan 2003), os professores do ensino regular não estão preparados para 

o processo ensino aprendizagem dos alunos com necessidades educativas especiais. Precisam 

de uma formação adequada, a fim de melhorar o atendimento aos alunos com necessidades 

educativas especiais.

Para (Carvalho 2004), citado por (Mantoan 2005) a formação dos professores de uma 

forma geral, precisa ser repensada, em qualquer nível, para que possamos encontrar soluções 

plausíveis com a urgente necessidade de melhorarmos as respostas educativas de nossas 

escolas, para todos.

Os educadores precisam discutir as ideias, unir as forças, buscar alternativas a fim de 

melhorar as respostas educativas. Os educadores precisam perceber que a escola como 

instituição social, está inserida em contextos de desigualdades e injustiças que precisam ser 

modificadas, para que possamos ter uma sociedade mais, visando uma educação inclusiva ou 

seja para todos. 

2.4 OS PRINCÍPIOS DA ESCOLA INCLUSIVA

A educação inclusiva sugere uma escola em constante movimento, transformação e 

construção de enriquecimentos pelas diversidades e diferenças. Pois esse movimento implica 

mudanças de atitudes, modificação e adaptação ao meio.

Segundo (Mantoan 2005) o processo da inclusão está no auge mas, para que isso se 

realize de forma plena, é necessária a mudança de foco. A política educativa precisa centrar-

se no aluno e no êxito do processo ensino aprendizagem, pois o meio deve ser adaptados às 
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necessidades específicas dos alunos.

Para (Mantoan 2005) ”É a escola que deve mudar, e não os alunos, para terem direito a 

ela, isto é, a escola precisa respeitar e adaptar a necessidade de todos.

O conceito de educação inclusiva tem, assim, procurado modificar a filosofia 

subjacente ao processo de educação dos alunos com necessidades educativas especiais, 

baseando-se nos seguintes princípios:

 Todos os alunos devem aprender juntos, sempre que possível, 

independentemente das suas dificuldades e das diferenças que 

apresentam…adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de 

modo a garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos 

adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, da 

utilização de recursos e cooperação com as respectivas comunidades;

 A escola inclusiva deve ser capaz de desenvolver uma pedagogia centrada nas 

crianças, susceptível de as educar a todos com sucesso, incluindo as que 

apresentam dificuldades;

 A escola incorpora uma pedagogia saudável da qual todas as crianças podem 

beneficiar, assumindo que as diferenças humanas são normais e que a 

aprendizagem deve ser adaptada as necessidades da criança, é benéfico para 

todos os alunos e como consequência, para a sociedade em geral.

             Segundo (Correia e Rodrigues 2001, p128) citado por (Grande 2005) podemos 

concluir que a “escola inclusiva é (…) aquela que pretende dar respostas as necessidades de 

todos os alunos, sejam quais forem as suas características, nas escolas regulares, das suas 

comunidades, e sempre que possível, nas classes regulares dessas mesmas escolas. 
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3.LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS NORTEADORES DA INCLUSÃO

3.1 DOCUMENTOS DE CARACTER INTERNACIONAL QUE ORIENTAM A 

CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS INCLUSIVOS 

Com vista à construção de uma “escola para todos” (instituições que incluem todos os 

alunos, aceitando as diferenças, respondendo às necessidades individuais de cada educando), 

a Assembleia-geral da Organização das Nações Unidas elaborou vários documentos 

orientados para o desenvolvimento de políticas públicas dos seus países membros, tais como:

3.1.1 Declaração Universal Dos Direitos Humanos (1948)

A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948, proclamou a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, onde reconhece que todos os homens nascem livres e com os mesmos 

direitos, sem qualquer tipo de distinção. No artigo 26º proclama, no item 1que toda a pessoa

tem direito à educação.

A Declaração Universal Dos Direitos Humanos assegura às pessoas com deficiência 

os mesmos direitos.

MCE, SEESP, 2004

          3.1.2 Declaração De Jomtien (1990)

Em Março de 1990, houve uma conferência mundial sobre Educação para Todos, em 

Jomtien, na Tailândia, onde foi proclamada a Declaração de Jomtien. Nesta Declaração, os 

países participantes reafirmaram que todo o ser humano tem direito à educação.

MCE, SEESP, 2004

          3.1.3 Declaração De Salamanca (1994)

Em Junho de 1994, em Salamanca (Espanha) a UNESCO realizou uma conferência 

mundial sobre Necessidades Educativas Especiais com a finalidade de discutir a educação aos 

alunos com necessidades educativas especiais. 
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Os países participantes declararam:

 Todas as crianças, de ambos os sexos, têm direito fundamental a educação e que a elas 

deve ser dada a oportunidade de obter e manter um nível aceitável de conhecimentos;

 As pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso às escolas 

comuns, que deverão integra-las numa pedagogia centralizada na criança, capaz de 

atender a essas necessidades;

MCE, SEESP, 2004

3.1.4 Convenção de Guatemala (1999)

  Nesta convenção os países participantes reuniram para a eliminação de todas as

formas de discriminação contra as pessoas com deficiências. Os países reafirmaram que “as 

pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais 

que outras pessoas.  

MCE, SEESP, 2004

           3.2 A LEGISLAÇÃO CABO-VERDIANA

Em Cabo Verde, a Constituição da Republica na sua 1ª revisão extraordinária-1995 e 

1ª revisão ordinária-1999 assumiu formalmente no seu artigo 75º, os direitos dos portadores 

de deficiência.

1. Os portadores da deficiência têm direito a especial protecção da família, da sociedade e dos 

poderes públicos.

2. Para os efeitos do número anterior, incubem aos poderes públicos designadamente;

a) Promover a prevenção da deficiência, o tratamento, a reabilitação e reintegração dos 

portadores de deficiência, bem como as condições económicas, sociais e culturais que 

facilitem a sua participação na vida activa;

O artigo 77 da constituição da república de Cabo Verde proclama o direito a educação 

onde diz que todos têm sem qualquer tipo de distinção.

Segundo a Lei de Base do Sistema Educativo, Lei nº103/III/90 de 29 de Dezembro, as 

crianças e jovens portadores de deficiências físicas ou mentais beneficiarão de cuidados 

educativos adequados cabendo ao Estado a responsabilidade de assegurar gradualmente os 

meios, educativos necessários e a de apoiar iniciativas autárquicas e particulares conducentes 



12

ao mesmo fim, visando permitir a sua recuperação e integração socioeducativa.

O artigo 45 proclama a educação para crianças deficientes, dizendo:

“A integração em classes regulares de crianças e de jovens portadores de deficiências 

será promovida, sempre que daí resultem vantagens para a sua educação e formação, tendo 

em conta as necessidades de atendimento específico e apoio dos professores, pais ou 

encarregados de educação”.

De acordo com a análise feita à Lei de Base do Sistema Educativo concluímos que a 

mesma não preconiza a filosofia da inclusão, mais sim a da integração. Preocupa-se com a 

inserção de um grande número de alunos no Pré-escolar, a ocupação em massa das “carteiras 

nas escolas”, só para aumentar as estatísticas, deixando de lado a inclusão, ou seja, essa Lei 

não se preocupa com o bem-estar da criança, saber se a instituição onde a criança se encontra 

inserida é o ideal, a mais adequada para essa criança. É claro que é muito importante a

integração das crianças no pré-escolar, elas conseguem ganhos significativos como a 

socialização. Mas seria muito mais benéfica para elas se o sistema preconizasse também a 

inclusão, que a escola fosse aberta às diferenças e competente para trabalhar com todos os 

educandos, sem nenhuma distinção. 
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CAPITULO - II SÍNDROME DE DOWN
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1. HISTÓRICO

Os factos históricos relatam que provavelmente sempre tenha havido pessoas 

portadoras de Síndrome de Down na humanidade. O estudo sobre a Síndrome de Down surgiu 

há muito tempo atrás por volta do século XIX. Apesar da evolução e dos estudos, existe um 

facto importante que é a imagem que a sociedade postulou sobre a síndrome durante muitos 

anos. Por muitos anos a criança Down era considerada retardada mental, incapaz e em muitas 

sociedades considerada filha do demónio. A famosa filosofia grega justificava que estas 

criaturas não eram humanas mas sim um tipo de monstro, aberrações pertencentes a outra 

espécie. Na idade média os portadores de deficiência foram considerados produto da união 

entre a mulher e o demónio, as pessoas que nasciam com deficiência eram assassinadas. 

Os registos mais remotos mostram pessoas com características físicas da Síndrome na 

cidade de Aechem, na Alemanha, em 1505.Pois, segundo alguns pesquisadores, muitos 

artistas da Idade Media e do renascimento usaram pessoas portadoras da Síndrome de Down 

no momento de pintar as suas figuras religiosas (angélicas). Por exemplo a “Virgin with 

child” do artista Italiano Andrea Montegna (1431-1506), quadro exposto no “Fine Arts 

Museun” em Boston. Nesta pintura o menino Jesus apresenta traços comuns das pessoas que 

nasceram com a Síndrome de Down. Pueschel relata que alguns pesquisadores acharam

similaridades entre certos traços faciais de figuras da civilização Omelca, que viveu há 3 mil

anos na América Central, com a do rosto dos indivíduos portadores da Síndrome de Down.

Esculturas da omelca que viveram no México entre 1500 ac e 300 dc são as primeiras 

evidências do conhecimento da Síndrome de Down. Após este período é difícil encontrar nas 

artes algo que sugira o seu conhecimento, ate o século XX. (Correia e Silva, 2005).

Em 1866 Longdom Down, durante o seu trabalho com pessoas portadoras de 

deficiência mental percebeu que existiam grupos distintos entre os internos do hospício. Para

cada grupo Longdom Down atribui as características físicas, mentais e étnicas como os 

caucasianos, os mongróides e os mongólicos. As pessoas que nasceram com a Síndrome

estariam no último grupo que ele denominou de Mongolismo. Quanto ao comportamento as 

pessoas que nasceram com a síndrome foram classificadas como: amáveis, amistosas mas 

improdutivas e incapazes de viver socialmente. Hoje com o avanço da ciência e da técnica 

sabe-se que tudo isso não passa de falsas especulações. Pois essas pessoas são indivíduos com 

necessidades educativas especiais, que precisam de educação e assistência, a fim de tornarem 

independentes.
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John Longdon Down denominou os indivíduos que nasceram com características da 

síndrome, de Mongolóides, nome esse nunca utilizado na Rússia país de origem da raça 

Mongol, lá eles eram chamados de Down’s. O termo mongolismo foi excluído da revista

Lancet em 1964, das publicações da OMS em 1965 e do Index Medicus em 1975 por ser 

considerada racista.

O termo era considerado ofensivo tanto por pesquisadores como pelos pais de 

pacientes portadores da Síndrome de Down no ocidente assim, como pela delegação da 

Mongólia junto à Organização Mundial da Saúde.

Hoje, apesar do seu estudo ser considerado racista, porque considerava a síndrome 

como sinal da detiorização da raça humana, o estudo deixado pelo médico britânico Longdon

Down é considerado até hoje como ponto de referência, a ponto do termo mongolismo ser

substituído por Síndrome de Down em homenagem a seu nome Jonh Longdon Down.

Em 1959 o francês Jerome Lejeune descobriu que as pessoas descritas pelo médico

inglês John Longdon Down tinham uma síndrome genética hoje denominada de Síndrome de 

Down. É feita a comunicação a Academia da Medicina, em Março de 1959.Em Novembro 

de1962, Jerome Lejeune recebe o”Premio Kennedy” e em Outubro de1965 torna-se titular da 

primeira cadeira de genética fundamental em Paris.

Jerome Lejeune descobriu que a criança portadora de Síndrome de Down tinha um 

pequeno cromossoma extra. Nestes estudos observaram 47 (quarenta e sete) cromossomas em 

cada célula ao invés dos 46 (quarenta e seis) esperados, assim como ao invés dos 2 (dois) 

cromossomas 21 (vinte e um) comuns encontrou 3 (três) cromossomas 21 (vinte e um) o que 

levou a Síndrome de Down também ser chamada de Trissomia 21.A sua descoberta gerou 

uma grande polémica porque tornou possível o aborto dos trissómicos. Para combater essa 

forma de racismo ele apela a humanidade argumentando que não é permitido olhar como 

estranhos a espécie humana, seres que biologicamente fazem parte do ser humano, afinal um 

embrião é um ser humano. 
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1. O QUE É A SINDROME DE DOWN?

Nunca foi esclarecida com exactidão as causas da Síndrome de Down. No entanto 

alguns factores são considerados de alto risco devido a sua incidência, visto que a presença 

destes factores na gestação apresenta alterações genéticas. Os cientistas da medicina têm 

procurado muitas respostas, e proposto muitas teorias sobre as suas causas. Após a descrição 

de Down começou-se uma grande controvérsia sobre a etiologia da Síndrome de Down.

No inicio do século XX alguns médicos pensavam que o período da mal formação do 

feto com a Síndrome de Down tinha que ocorrer no inicio da gestação. A condição seria 

resultado de alguma influência do ambiente durante os primeiros dois meses da gravidez. 

Outros acreditavam que os aspectos genéticos eram responsáveis pela Síndrome. 

Frequentemente concepções erróneas, especulações, e relatórios sem fundamentos levavam a 

crer que o alcoolismo, a tuberculose, a sífilis e até mesmo a regressão de um tipo humano 

mais primitivo fossem causas da Síndrome de Down.

O corpo humano é constituído por pequenas unidades denominadas células. Dentro de 

cada célula estão os cromossomas, que são responsáveis por todo o funcionamento e a sua 

formação.

A Síndrome de Down é decorrente de uma alteração genética ocorrida durante ou 

imediatamente após a concepção. No geral a Síndrome de Down é um acidente genético, 

sobre o qual ninguém tem controlo. Acontece igualmente em todas as raças, e grupos 

socioeconómicos. Segundo Nielsen (sd), Síndrome de Down é uma anomalia que é o 

resultado de uma cópia extra de um cromossoma, produzindo alterações no desenvolvimento 

no corpo e no cérebro., Na maior parte dos casos, o cromossoma extra é o cromossoma 21, daí

que a síndrome de Down, é denominada também de trissomia 21. No momento de 

fecundação, os 46 cromossomas, unem-se para a formação da nova célula, a criança normal 

recebe 23 pares específicos de cromossomas, existindo, em cada par, um cromossoma 

materno e um paterno. Esta única célula cresce por divisão celular. Os cromossomas idênticos 

separam-se no ponto de estrangulação e cada um deles integra uma nova célula. Sendo assim 

as células formadas mantém os cromossomas de forma constante até a formação completa do 

embrião.
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Na concepção de alguns autores nomeadamente: Fernandez, Sanpedro,. Gonzalez, 

Hernandez, na criança portadora de Síndrome de Down, a divisão celular apresenta uma 

distribuição defeituosa dos cromossomas.

Essa anomalia cromossómica pode ser originada de três tipos diferentes:

2.1 A Trissomia Homogénea (livre)

Ocorre em 92% dos casos, é caracterizada pela presença de um cromossoma 21extra 

em todas as células. Nestes casos, o cromossoma extra tem origem no desenvolvimento 

anormal do óvulo ou do espermatozóide onde ocorre uma não-disjunção do par de 

cromossomas 21durante a gametogênese, a meiose de um dos genitores, resultando num 

óvulo ou espermatozóide com 24 cromossomas devido, à dissomia (dois cromossomas) do 

cromossoma 21. Após a fecundação será originada um embrião portador da síndrome de 

Down. A não disjunção é mais frequente na mãe, principalmente após os 35 anos de idade. 

Qualquer casal que teve uma criança portadora de Síndrome de Down devido à trissomia 

livre, a possibilidade de ter uma outra criança com Síndrome de Down é empiricamente 

estimado em 1%.

Neste caso, o erro de distribuição dos cromossomas está presente antes da fertilização; 

produz durante o desenvolvimento do óvulo ou do espermatozóide ou na primeira divisão 

celular por isso todas as células serão idênticas. Este tipo de trissomia é o caso mais frequente. 

(Nielsen, s.d)

2.2 O Mosaicismo

É menos frequente, ocorre em 2 a 4% dos casos.

Neste caso o erro da distribuição produz-se na segunda ou terceira divisões celulares. 

As consequências deste acidente no desenvolvimento do embrião dependerão do momento em 

que se produz a divisão defeituosa. Quanto mais tarde for, menos células serão afectadas pela 

trissomia ou vice-versa. A criança será portadora, no par 21, de células normais e 

cromossómicas, ao mesmo tempo. Este tipo de alteração deve-se a uma situação semelhante e 

da trissomia livre, sendo que o cromossoma 21extra não está presente em todas as células do 

indivíduo. Acredita-se que o óvulo pode ter sido fecundado com o número habitual de 

cromossomas, mas devido a um erro na divisão celular no princípio do desenvolvimento do 
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embrião, algumas células adquirem um cromossoma 21adicional.Sendo assim a pessoa 

portadora de Síndrome de Down por mosaicismo terá 46 em algumas células e 47 em outras 

(número ocasionado pelo cromossoma 21 adicional). Sendo assim a proporção dos problemas 

físicos ocasionados pela trissomia pode variar em consequência da proporção de células com 

47 cromossomas, isto é, o resultado final será uma proporção entre células normais e 

trissômicas. Quanto menor o numero de células trissomicas, menor é o envolvimento 

fenotìpico. Por isso os pacientes portadores de Síndrome de Down por mosaicismo, 

geralmente são menos afectados. 

2.3 Translocação Cromossómica

A translocação acontece em 3 a 4% dos casos. É quando o material genético pode estar 

associado á herança genética. Neste caso todas as células possuem 46 cromossomas, no 

entanto, parte do material de um cromossoma 21 adere-se ou desloca-se para algum outro 

cromossoma durante a divisão celular, antes ou durante o momento da concepção.

A translocação cromossómica é o caso menos frequente. Pode acontecer no momento 

da formação do espermatozóide ou do óvulo, ou ainda no momento em que se produz a 

divisão celular, por isso todas as células serão portadoras da trissomia por translocação. 

Porem neste caso poderá ser identificado através de uma análise cromossómica -o cariótipo 

que é de capital importância porque um em cada três casos de trissomia por translocação, um 

dos dois é portador da mesma o que aumenta o risco de outro filho ser afectado. Neste caso os 

pais são pessoas fisicamente e intelectualmente normais, mas as suas células possuem apenas 

45 cromossomas.

Estas translocações podem ser balanceadas, quando não há excesso de material 

cromossômico, ou não balanceado quando há excesso. Os progenitores de uma criança com 

Síndrome de Down podem ser portadores de uma translocação balanceada, ou seja, 

apresentarem 45 cromossomas individualizados, mas com material referente a 46 

cromossomas, uma vez que um dos cromossomas 21 está ligado num outro cromossoma. 

Quando é a mãe a portadora da translocação, há um risco de 12% dela ter outra criança com 

Síndrome de Down e, quando é o pai, um risco de 3%. A razão deste facto ainda não está 

esclarecida. Sempre que uma criança apresentar Síndrome de Down devido a translocação é 

indicada a realização do cariótipo dos pais. (Nielsen S.d).
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Em cerca de 3/4 dos pacientes com Síndrome de Down a translocação não está 

presente num dos genitores, mas é decorrente de um erro durante a gametogênese de um 

deles, originando um óvulo ou um espermatozóide translocado. Nestes casos o risco de 

recorrência para nascimento de outros filhos afectados é de 2 a 3%. Portadores da SD devido 

a translocações são indistinguíveis daqueles com trissomia livre. Não há relação entre 

translocação cromossômica e idade materna. 

2. CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS PORTADORAS DE SINDROME 

DE DOWN

Apesar das crianças portadoras de Síndrome de Down terem características físicas 

específicas, normalmente, elas têm mais semelhanças do que diferenças com a população em 

geral. Essas características físicas são importantíssimas para o médico fazer o diagnóstico 

clínico. A Síndrome de Down é marcada por muitas alterações associadas. Quanto às 

alterações fisiológicas podemos observar que nos primeiros dias de vida há uma grande 

sonolência, dificuldade de despertar, dificuldades de realizar sucção e deglutinação, porém 

estas alterações vão se atenuando ao longo do tempo, à medida que a criança fica mais velha. 

É de salientar que as crianças portadoras de Síndrome de Down, embora apresentam todas as 

características atribuídas a síndrome, elas também parecerão com os pais uma vez que herdam

as géneses dos pais, e assim apresentam características como: a cor dos olhos, dos cabelos, 

estrutura corporal, padrões de desenvolvimento etc. 

3.1 Características físicas:

 Baixa estatura, em comparação com os indivíduos da mesma idade que não 

apresentam esta anomalia cromossómica;

 Problemas no campo da tonicidade muscular;

 Cavidade oral pequena;

 Língua grande e protuberante;

 Pescoço curto e cabeça pequena;
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 Mãos e pés pequenos com dedos curtos;

 Hiperextensibilidade articular;

 Problemas gastrointestinais;

 Achatamento na parte de trás da cabeça;

 Inclinação das fendas palpebrais;

 Pequenas dobras de pele no canto interno dos olhos;

 Boca pequena;

 Ponte nasal achatada;

 Orelhas ligeiramente pequenas;

 Tónus muscular diminuído;

 Ligamentos soltos;

 Dentes pequenos e muitas vezes mal formados e mal implantados;

 Pele ligeiramente arroxeada e tende a tornar-se seca a medida que a criança 

cresce;

 Musculatura, de uma maneira geral mais flácida;

 A íris frequentemente apresenta pequenas manchas brancas (manchas de 

Brushield);

 Os dedos dos pés comummente são curtos e na maioria das crianças há um 

espaço grande entre o dedo maior e o segundo dedo, e muitas têm pé chato. 

(Leão, 2005).

Uma das principais características atribuídas a Síndrome de Down é que afecta 

directamente o desenvolvimento psicomotor. A hipotonia está presente desde o nascimento. A 

hipotonia è originada pelo sistema nervoso central, e afecta todos músculos e a parte 

ligamentar da criança Esta diminuirá com o passar do tempo, mas permanecera por toda a 

vida. Toda a criança que nasceu com a Síndrome de Down vai controlar a cabeça, rolar, 

sentar, engatinhar, arrastar, andar, correr se não houver nenhum comprometimento para além 

da síndrome.

3.2 Características cognitivas

      O sistema nervoso criança portadora de Síndrome de Down apresenta anormalidades 

estruturais e funcionais. Existe uma lesão difusa, acompanhada de um funcionamento eléctrico 
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peculiar no desenvolvimento cognitivo das crianças portadoras de Síndrome de Down, 

acarretando em um rebaixamento nas habilidades de análise, síntese e fala comprometida. Têm 

ainda dificuldades em seleccionar e direccionar um estímulo pela fadiga das conexões. Estas 

anomalias resultam em disfunções neurológicas, variando quanto à manifestação e intensidade. 

(Lúria e Tskvetkova, 1964) citado por ( Mantoan 2005). 

De acordo com (Flòrez e Troncoso 1997), citado por (Mantoan 2005) todos os 

neurónios formados são afectados na maneira como se organizam em diversas áreas do 

sistema nervoso e não só há alterações na estrutura formada pelas redes neuronais, mas 

também nos processos funcionais da comunicação de um com o outro. Os autores 

destacam de maneira particular a influência que essas alterações podem exercer sobre o 

desenvolvimento inicial nos circuitos cerebrais, afectando as instalações e as 

consolidações das conexões de redes nervosas necessárias para estabelecer os 

mecanismos da atenção, memória.

No geral os indivíduos portadores de síndrome de Down apresentam um défice 

cognitivo a nível de: 

 Percepção;

 Atenção;

 Memoria;

 Linguagem.

3.2.1 Percepção

A nível da percepção as crianças portadoras de Síndrome de Down apresentam 

maiores défices em aspectos como:

 Rapidez perceptiva;

 Reconhecimento táctil em geral e de objectos a três dimensões;

 Capacidade de discriminação visual e auditiva (principalmente quanto à 

descriminação da intensidade da luz;

 Copia e reprodução de figuras geométricas. (Nielsen S. d).
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3.2.2 Atenção

De acordo com (Zeaman e Horse) citado por (Mantoan 2005) afirmam que existe um 

défice de atenção nas crianças portadoras de Síndrome de Down. Furby citado por (Mantoam 

2005) diz que as suas prestações são “medíocres”nas aprendizagens discriminativas porque: 

necessitam de mais tempo para dirigir a atenção para o que pretendem e têm maior 

dificuldade em transferir de um espaço para outro do estímulo; isto implica uma grande 

maleabilidade da atenção, e por isso è necessária uma forte motivação para manter o seu 

interesse. Têm dificuldade em inibir ou reter as respostas mesmo depois de ter examinado em 

pormenor os aspectos mais importantes /ou as componentes mais abstractas dos estímulos; a 

isto se deve a menor qualidade das respostas, e a maior frequência do erro. 

3.2.3 Memória

De acordo com (Escamilla 1998) citado por (Mantoan 2005), a memória na criança 

com Síndrome de Down pode acompanhar a seguinte classificação:

Sensorial -reconhece imagens correspondentes a cada um dos sentidos (ex: uma 

pessoa com memoria visual, recorda o que vê);

Mecânica -repetição de uma sequência de imagens sem correlação;

Memória lógica intelectual que intervêm na capacidade de armazenar e reproduzir os 

conhecimentos adquiridos anteriormente e implica na compreensão do significado das coisas 

e a sua relação mútua. A memória desempenha um papel importante no desenvolvimento da 

inteligência e da aprendizagem do ser humano. Dificilmente a criança com a Síndrome de 

Down esquece o que aprende bem. Para o mesmo autor a memória visual desenvolve-se mais 

rápido do que a memória auditiva, devido a maior quantidade de estímulo, adquire uma boa 

memória sensorial, possibilitando reconhecer e buscar estímulos. Uma aprendizagem 

progressiva facilita o desenvolvimento da memória sequencial, tanto auditiva como visual, 

táctil e cinestésica.

3.2.4 Linguagem

A linguagem está presente em todos os momentos da vida das crianças.

A linguagem é um dos aspectos mais importante a ser desenvolvido por qualquer 
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criança para que possa integrar e interagir com o mundo que a rodeia. Pois é através da 

linguagem que expressamos os nossos desejos, sentimentos, angústia e pensamento.  

Esta provado que o desenvolvimento da linguagem em crianças portadoras de Síndrome 

de Down sofre um atraso considerável, relativamente às outras áreas de desenvolvimento, 

sabendo que existe um grande desajustamento entre os níveis compreensivo e expressivo. 

Quanto à compreensão a evolução de uma criança com Síndrome de Down é paralela à de uma 

criança normal, embora atrasada em relação ao tempo e a obstaculizada pelos défices que 

apresentam em aspectos particulares da organização do comportamento. (Varela, 2006).

De acordo com (Oelwein 1985) citado por (Mantoan 2005) serão fundamentalmente 

quatro (4) os factores que os educadores e os investigadores devem apontam como 

responsáveis pelo atraso da linguagem em crianças portadoras da Sindroma de Down:

 Diferenças nos estímulos envolvimentais e expectativas parentais;        

 Deficiências auditivas;

 Perturbações articulatórias;

 Problemas relacionados com a identidade e permanência do objecto;

Estudos de Glenn, Cunningham e Joyce, citados por (Grande 2006), apontam no sentido de as 

crianças com Síndrome de Down levarem mais tempo a responder a estímulos auditivos mais 

complexos. O que os diferencia dos seus pares normais é a manutenção da preferência dos 

sons da voz da mãe, a som de instrumentos musicais, o que sugere a existência de 

dificuldades de processamento dos inputs auditivos complexos. 

4. TÉCNICAS DE DIAGONÓSTICO PRÉ-NATAL

Existem várias técnicas de diagnóstico pré-natal que permitem despistar a Síndrome 

de Down:

4.1 Ultra-sonografia

É um método que capta ondas sonoras, enviando-as para o útero, registando 

seguidamente as informações obtidas na tela de um monitor. É muito utilizado para a 

identificação de fetos com Síndrome de Down, através da medição da grossura da pele na 
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região do pescoço, o comprimento do osso da perna, a ponte nasal deprimida, dedos

largos, hipoplasia da segunda falange do 5º dígito. Neste caso o médico pode aconselhar a 

gestante a submeter-se a outros exames para a confirmação do diagnóstico. (Azeitona e 

Martins, 2005).

4.2 Aminiocentese

A amniocentese é realizada, geralmente entre décima quarta e décima sétima semanas 

de gestação. Cerca de trinta (30) gramas do líquido amniótico é retirado para a análise 

cromossómica ou de enzima. A partir dessa análise os especialistas da área identificam a 

presença do Síndrome de Down no feto. (Azeitona e Martins, 2005).

4.3 Amostra de Vilocorial

                É realizado entre a oitava e a décima primeira semana de gestação. Consiste na 

retirada de uma amostra do vilocorial com pedaço de tecido placentário obtido por via vaginal 

ou através do abdómen. As vantagens deste método em relação a amniocentese são de que há

possibilidade de realização muito mais cedo na gravidez, e de que os estudos cromossómicos 

podem ser realizados imediatamente, proporcionando resultados mais rápidos do teste. Os

estudos feitos demonstram que os riscos são ligeiramente, mas são significativamente, maiores

do que os da amniocentese, porém os riscos de aborto são maiores do que na amniocentese.

(Azeitona e Martins, 2005).

4.4 Triagem de Alfafetoproteína materna

Consiste na triagem de alfafetoproteína no sangue da mulher grávida. Nos últimos 

cinco (5) anos, tem-se observado que níveis baixo de alfafetoproteina estão frequentemente 

associados, com desordens cromossómicas, em particular com a Sindroma de Down. Estudos

recentes mostram que é possível identificar aproximadamente, 60% a 80% de fetos com 

Sindroma de Down, no período pré-natal utilizando os níveis de alfafetoproteina, a idade da 

mãe e níveis de hormonas femininas especifica. (Azeitona e Martins, 2005).
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    5. PERCEPÇÃO SOBRE OS SUJEITOS COM SINDROME DE DOWN

“Para explicarmos a alta complexidade da consciência humana, é necessário 

pensarmos para além do organismo humano. É necessário procurarmos a origem da 

actividade consciente e do comportamento categorial, não no cérebro ou no espírito, mas sim 

nas condições exteriores da vida.”

Lúria (citado por Wertsch, 1989)

A imagem do indivíduo determinado pelas suas motivações, da acção individual como 

planeada e intencional, uma acção “como um autor”, pode ter sido tomada como dado 

adquirido, porque tem estado firmemente implantada no senso comum do tipo de sociedade 

em que vivemos. Na verdade, esta é a maneira como todos nós encaramos as pessoas no seu 

procedimento. Perguntamo-nos, “ o que queria ele dizer?”; “ o que procurava?”; “para quê?” 

– admitindo assim que as acções são efeitos das intenções e propósitos do agente e que,”para 

dar sentido” a uma acção, não é necessário ir além dessas intenções e propósitos. Desde que 

acreditemos que as motivações de cada um são as causas das respectivas acções, também 

admitimos que a responsabilidade total e indivisível por essas acções pertence a quem as 

pratica (desde que a pessoa não tenha sido “forçada” a fazer o que fez, isto é, que tenha sido 

livre). (Rex 1998)

Existe, contudo, outro conjunto de valores envolvido em sociedades que entram em 

conflito com a noção de igualdade de oportunidades. Infelizmente, o direito a ser diferente 

pode ser concedido com demasiada prontidão, sem permitir a igualdade de oportunidades e 

até talvez reforçando positivamente a desigualdade de oportunidades.

Podemos assim referir que essa desigualdade de oportunidades recai principalmente no 

modo como encaramos o facto de uma pessoa com Síndrome de Dowm seja capaz de 

desenvolver acções que uma pessoa normal é capaz. Sempre duvidamos. “Será que ela 

consegue fazer isso sozinha?” “será que ela aprende se for para a escola?” mas ela é tão 

pequena!” é claro que se não estimulamos, se não ajudamos, como por vezes a sociedade nos 

pede para não o fazermos, ela não terá a tal oportunidade tão falada.

Ser diferente não significa prejudicar, mas sim o privilégio de conviver com a 

diversidade.

Muito mais profunda, mais fundamental é a necessidade de ser único, para “ser” 

realmente. Temos a obsessão de ser reconhecidos como a pessoa original, insubstituível; na 
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realidade somo-los, mas nunca estamos suficientemente certos de que aqueles que nos 

rodeiam têm a consciência disso. (Jacquard S. d.)

5.1 VARIÁVEIS QUE INFLUÊNCIAM NA FORMAÇÃO DE IMPRESSÃO DA 

PESSOA

O processo de percepção de pessoas difere completamente de percepção de coisas. No 

caso de percepção de pessoas a ênfase é na atribuição de intenções; As pessoas são percebidas 

como também capazes de perceber. Essas duas características citadas estão ausentes no caso 

da percepção de coisas.

Para (Bruner e Tagiuri 1954) citado por (Rodrigues 1972) falam, que nós levamos em 

nossas cabeças uma teoria implícita de personalidade segundo a qual associamos 

determinados traços a outros, e, esperamos certa coerência entre eles. Esta teoria implícita da 

personalidade se manifesta muito caracteristicamente na dificuldade que temos em mudar 

nossas primeiras impressões de outras pessoas. Temos a tendência de formar certas 

impressões, com base em certos dados, que no geral vão associados a outros.

5.1.1 Estereótipos

Uma das variáveis que influi na formação de impressão de pessoas são os estereótipos, 

consiste na imputação de certas características a pessoas pertencentes a determinados grupos, 

aos quais se atribuem determinados aspectos típicos, categorização, uniformidade, de 

atribuição e discrepância entre as características atribuídas e verdadeiras, constituem as 

marcas essências dos estereótipos. Por exemplo se uma pessoa aprende que determinado 

grupo tem, uma certa característica de ser, ao encontrar uma pessoa pertencente a este grupo 

ela tenderá a atribuir-lhe as mesmas características sem qualquer prova do que alega. E de 

realçar que os estereótipos, podem ser tanto positivos como negativos, e estão presentes em 

todas as culturas. 
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5.1.2 Precisão no julgamento de outrem

Desde a época mais remota, o homem teve uma relativa habilidade de julgar os 

sentimentos, as emoções e as intenções alheias. Na maioria das vezes, por exemplo, sabemos 

quando uma pessoa gosta ou não de nós. Existem indícios suficientes que nos permitem com 

uma relativa precisão em nossos julgamentos quando entramos em contacto com os outros.

Torna complexo avaliar as intenções, sentimentos, emoções no que diz respeito ao 

estabelecimento de um critério indicativo da acuidade do julgamento.

A psicologia dispõe de instrumentos para uma avaliação mais precisa, ou seja, de 

testes, observações, entrevistas, mas na falta testes válidos, ficamos a mercê de julgamentos 

de outras pessoas que, em si mesmo constitui um critério deficiente.

  

5.1.3 Preconceito

O preconceito consiste numa atitude negativa, aprendida, dirigida a um determinado 

grupo. O preconceito não é inato mais sim condicionado. 

Algumas características da personalidade fazem com que a pessoa incorpore 

preconceitos em seu comportamento mais facilmente do que outros, por exemplo, o 

autoritarismo é o factor propício para a incorporação de atitudes preconceituosas. 

O fenómeno fundamental no processo de percepção de pessoas é o de atribuição 

diferencial de causalidade. 

Raramente nos contentamos com o simples registo da acção de outra pessoa. Nossa 

tendência habitual é de interpreta-la: Porque terá fulano agido assim para comigo? Foi ele 

forçado a faze-lo ou agiu de livre e espontânea vontade? Ele sempre age assim com as outras 

pessoas ou somente em relação a mim? Este é o comportamento habitual dele para comigo ou 

apenas desta vez procedeu assim procedeu? Será que algo em meu comportamento o levou a 

proceder assim? Estas são perguntas que constantemente, fazemos em nossas relações com os 

outros.

Segundo (Heider 1958), citado por (Rodrigues 1992), nós tendemos a agir como quase 

cientistas, procurando descobrir a relação de causa e efeito entre determinados aspectos da 

realidade individual, social, e o comportamento da pessoa com quem estamos em interacção. 

(Rodrigues, 1992).  
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         6. INTERVENÇÃO COM AS CRIANÇAS DE DOWN

A Síndrome de Down è uma anomalia das próprias células não existindo remédios, 

drogas, vacinas, escolas ou técnicas milagrosas para cura-la: Ate o momento não há cura

embora se tenha feito muitas pesquisas nesta área.Com as pessoas portadoras de Síndrome de 

Down deverão ser desenvolvidas programas de estimulação e intervenção precoce que

propicie o desenvolvimento intelectual e motor. Essa intervenção deverá ser iniciada quinze 

dias depois do nascimento. Os especialistas recomendam, para os portadores de Síndrome de 

Down uma estimulação precoce e constante. Os tratamentos como fonoaudiologia,

fisioterapia, e terapia ocupacional deverão ser empregados logo após o nascimento de forma 

lúdica, ou seja através de jogos e brincadeiras. As terapias mais procuradas pelas pessoas são 

a hipoterapia, e o yoga. A hipoterapia é um tratamento com a ajuda do cavalo, utilizada como 

recurso para crianças com necessidades educativas especiais.

Segundo Marins, a hipoterapia não é uma terapia tradicional, antes da criança inicia-la 

ela deve ser avaliada por profissionais de saúde, pois muitas vezes estas crianças sofrem de 

problemas cardíaco ou na cervical. Se tudo estiver bem a criança pode começar a praticar a 

hipoterapia a partir dos três meses de vida. Ainda diz ela, que o cavalo proporciona um 

estímulo tão intenso e global que faz com que uma criança com Síndrome de Down tenha 

uma resposta muito mais rápida do que uma terapia tradicional. Por isso é necessário ter 

diferentes terapeutas actuando ao mesmo tempo em cima das diferentes reacções para que se 

perca nada.

Marins diz ainda que a hipoterapia traz vantagens emocionais e também sociais. O

lado social ganha através da interacção com vários integrantes da equipa. Quando a criança 

estiver em cima do cavalo ela pode ver a vida de outro ângulo, ela tem o poder e o domínio, 

pois controla o animal.

De acordo com Sumar são vários os benefícios do yoga, tem origem no princípio de 

que o corpo esta sendo trabalhado de dentro para fora e a criança portadora de Síndrome de 

Down, que normalmente nasce com fraqueza muscular ou hipotonia, pode ter o seu 

rendimento físico e mental extremamente revitalizado. O yoga fortalece a musculatura, o que 

vai ajudar o pulmão e o coração. A chave e a porta para isso são a respiração.

Geralmente as pessoas portadoras de Síndrome de Down respiram pela boca e, ao 

corrigirem, elas passam a ter mais oxigénio no cérebro, aumentando a concentração e o 

desenvolvimento em geral. (Santana, 2005).
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6.1 A Educação Psicomotora

A educação psicomotora é uma formação indispensável a todas as crianças tendo 

como principal objectivo:

 Assegurar o desenvolvimento funcional levando sempre em conta as possibilidades 

das crianças;

 Ajuda-las a expandir as suas afectividades através de intercâmbios com o mundo que a 

cerca;

6.1.1 Aspectos que o trabalho psicomotor deve assentar:

 Equilíbrio;

 Coordenação de movimentos;

 Ritmo;

 Exercícios respiratórios;

 Hábitos posturais;

 Orientação espacial;

 Estruturação do esquema corporal;

 Agilidade;

 Qualidade tónica (rigidez ou relaxamento muscular);

 Qualidade gestual (dissociação dos membros superiores e inferiores);

 Lateralidade;

Essas actividades servirão tanto para crianças portadoras de Síndrome de Down, como 

para outras deficiências. Cabe aos pais e educadores estimularem as crianças, se detectarem

qualquer problema severo devem encaminhar a criança a um especialista.

Esses aspectos devem ser trabalhados dentro das actividades que sejam essencialmente 

agradáveis e interessantes para as crianças. Essas actividades deverão ser realizadas de forma 

lúdica, através de jogos e brincadeiras com regras para que as crianças sintam prazer nas 

técnicas propostas sendo esta fundamental para que a criança tenha uma participação 

proveitosa e prazerosa no trabalho, tendo consequentemente um melhor desempenho. Essas 
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actividades deverão ser realizadas nos lugares mais apropriados como a água e a arreia para a 

estimulação da sua sensibilidade.

6.2 Exercícios que ajudam no desenvolvimento psicomotor na criança com 

Síndrome de Down

6.2.1 Esquema Corporal

 Mover a cabeça;

 Indicar as partes do corpo;

 Pular com os dois pés;

 Pular com os pés alternado levantar os braços;

 Abaixar e levantar a cabeça;

 Entoar canções acompanhadas de gestos;

 Desenvolver a postura correcta sentada e de pé;

 Fazer jogos imitativos;

6.2.2 Lateralidade

 Colocar uma criança no centro e pedir as outras que fiquem em frente, atrás esquerda, 

a direita, da colega, a sinal de um apito as crianças mudam de posição no sentido 

previamente indicado depois cada criança diz qual sua nova posição em relação a 

outra criança;

 Delinear e recortar pés e mãos numa folha e pedir a criança que identifique o pé 

esquerdo e o pé direito, e mão direita e mão esquerda;

6.2.3 Ritmo

 Pular num só pé ao som de uma batucada;

 Pular sobre as linhas marcadas no chão;

 Levantar e baixar na ponta dos pés;
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 Andar com livros na cabeça;

 Permanecer nas pontas dos pés enquanto se conta ate dez;

 Andar para frente e para trás ao som das palmas;

6.2.4 Coordenação Visuomotora

 Fazer recortes com os dedos ou com a tesoura;

 Fazer contornos;

 Fazer colagens de várias formas e cores;

 Abrir e fechar as mãos;

 Separar os objectos pequenos dos grandes;

 Fazer exercícios com pinças com todos os dedos, controlando a pressão,

 Pedir a criança que acompanhe com os olhos o dedo indicador do educador, 

enquanto este faz movimentos para cima para baixo, para esquerda e para 

direita;

6.2.5 Grafismo

 Exercícios de coordenação dos dedos fazendo linhas gráficas diferentes;

 Traços livres e garatujas;

 Reprodução de traçados regular;

 Colocação das partes das figuras com cores diferentes. (Varela, 2006).

7. COMO AJUDAR NO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM?

O desenvolvimento da linguagem ocorre mediante a inserção e interacção da criança com 

o meio, e não é diferente com as crianças portadoras de Síndrome de Down. Para que esse 

processo ocorra na maior normalidade devemos proporcionar as crianças os seguintes 

aspectos:

 Criar um ambiente propício para a socialização, incentivando as iniciativas, as 

amizades, os relacionamentos com diferentes pessoas;

 Criar um ambiente favorável e estimulador;

 Criar situações inesperadas que provoquem reacções da criança aguardando seus 
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comentários;

 Nunca falar pela criança nem deixar que os outros falem por ela;

 Aguardar a solicitação da criança não antecipando suas vontades;

 Prestar atenção quando a criança iniciar um dialogo;

 Fornecer apoios aos pais para que possam desenvolver um relacionamento emocional 

saudável com a criança;

 Informar à família sobre o nível do desenvolvimento da linguagem da criança, orientar 

em que complexidades devem falar para ajudar no desenvolvimento da linguagem e na 

manutenção do diálogo;

 Garantir o desenvolvimento global (motor, cognitivo, emocional, e social) da criança 

mantendo relacionamento com profissionais especializados nas diferentes áreas;

 Observar as características individuais e atender as necessidades específicas ajudando 

a pessoa com Sindroma de Down a se comunicar e a ver a linguagem como uma forma 

facilitadora para a realização de seus desejos e expressão de seus sentimentos. (Varela, 

2006).

7.1 EXERCICOS QUE AJUDAM A MINIMIZAR AS DIFICULDADES DA 

LINGUAGEM

7.1.1 Exercícios para Lábios

 Movimentar os lábios para a direita e para esquerda;

 Vibrar os lábios imitando, o motor de um carro;

 Estalar os lábios imitando diferentes animais;

 Falar exageradamente u-i com boca meio aberta;

 Falar exageradamente a-o;

 Tocar e massajar os lábios através de movimentos rectos e circulares, utilizando 

a ponta dos dedos e materiais como: batom, pena, cotonetes, esponja, colher etc.

7.1.2 Exercícios para Língua

 Vibrar a língua entre os lábios;

 Colocar a ponta da língua no lábio de baixo e de cima de forma alternada;
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 Abrir a boca lentamente elevar a língua para fora e depois guarda-la;

 Deixar a língua dura e depois mole;

 Girar a língua dentro da boca devagar e depois mais rápido;

7.1.3 Exercícios para Mandíbula

 Mastigar com os lábios fechados;

 Abrir e fechar a boca devagar;

 Abrir e fechar a boca rapidamente;

 Bocejar amplamente;

7.1.4 Exercícios para Palato

 Tossir várias vezes;

 Fazer gargarejos;

 Falar R, R, R, e G, G, G. (Varela, 2006).

8. O PAPEL DO JARDIM DE INFÂNCIA NA INCLUSÃO DAS CRIANÇAS 

PORTADORAS DE SÍNDROME DE DOWN

O jardim-de-infância é o contexto ideal para a inclusão das crianças portadoras de 

Síndrome de Down.

Aprender a brincar é uma das mais valiosas habilidades que as crianças podem 

adquirir no pré-escolar. O brincar é um veículo de crescimento e da aprendizagem, nos 

primeiros estádios de desenvolvimento.

Como toda a criança, as portadoras de Síndrome de Down também necessitam de 

brincar, imaginar, imitar, compartilhar sentimentos, realizar escolhas, e aprender com a acção, 

e o melhor lugar para aprender essa infinidade de coisas é o jardim-de-infância.

Como sabemos as crianças portadoras de Síndrome de Down têm as suas dificuldades, 

e o jardim-de-infância desempenha um papel preponderante, ajudando-as a minimizar as suas 

dificuldades, estendendo-se a família, e a comunidade em geral. A maior vantagem é a 

exposição precoce à linguagem das outras crianças. A exposição pública é a melhor forma de 
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integrar as crianças portadoras de Síndrome de Down na comunidade por intermédio dos 

contactos com o quotidiano.

Acriança portadora de Síndrome de Down, pode aprender uma infinidade de coisas no 

jardim-de-infância, porem podem beneficiar-se de interacções sociais, de disciplinas 

moderadas, trabalhando actividades de vida diária, praticando coordenação e varias outras 

actividades, aprendendo a conviver com comportamentos diversos.



35

CAPITULO III – ESTUDO EMPÍRICO: AS 

PERCEPÇÕES DAS MONITORAS DOS JARDINS 

DE INFÂNCIA SOBRE AS CRIANÇAS COM 

SINDROME DE DOWN
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1. CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA

Para a realização do estudo empírico aplicamos questionários em alguns jardins-de-

infância, cuja amostra definida é caracterizada por um universo de dez monitoras que 

trabalham nos jardins-de-infância. Após a recolha dos questionários aplicados, fizemos a 

análise e tratamento dos dados.

1.1 Caracterização da Amostra

Foram inquiridas dez monitoras, que trabalham nos seguintes jardins-de-infância: 

jardim “Sorriso das Crianças”, jardim “Cruz Vermelha”, jardim “Colégio da Turminha” e 

jardim de “São Jorge”. É de realçar que a escolha das instituições recaiu sobre as referidas em 

cima, devido a uma maior aceitação por parte delas, de crianças com Síndrome de Down.

Das dez inquiridas cinco monitoras trabalham com crianças portadoras de Síndrome

de Down e cinco não trabalham com crianças com Síndrome de Down.

1.1.1Caracterização dos Jardins

Quadro nº I

Nome do 

jardim

Sorriso das 

crianças

Colégio da 

Turminha

Cruz vermelha São Jorge

Localização do 

jardim

Fazenda Palmarejo Plateau São Lourenço 

dos Órgãos

Número de 

crianças

187 53 92 65

Número de 

monitoras

5 6 3 5

Número de 

salas

5 5 3 3

Existência de 

pátios

Sim Sim Não Sim
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O estudo foi realizado em três jardins da Cidade da Praia: Jardim Sorriso das crianças, 

Jardim Colégio da Turminha, Jardim Cruz Vermelha, e Jardim São Jorge situado em São 

Lourenço dos Órgãos.

O Jardim Sorriso das Crianças fica situado numa zona urbana da Cidade da Praia mais 

concretamente na localidade de Fazenda, alberga cento e oitenta e sete crianças, cinco 

monitoras, possui cinco salas mais um pátio.

O jardim Colégio da Turminha fica situado no Palmarejo, Cidade da Praia, possui 

cinquenta e três crianças seis monitoras; Contem cinco salas e um pátio.

O Jardim Cruz Vermelha fica no Plateau, cidade da Praia acolhe noventa e dois

crianças, três monitoras, possui três salas e não há existência de pátio.

O jardim São Jorge situado em São Lourenço dos Órgãos alberga sessenta e cinco 

crianças e cinco monitoras, possui três salas e um pátio.

Quadro nº II

Distribuição de crianças com Síndrome de Down pelos jardins-de-infância

Nome do jardim Nº de crianças portadoras 

de Síndrome de Down

Sorriso das crianças 1

São Jorge 3

Cruz vermelha 1

Colégio da Turminha 2

Em todos os jardins onde foram aplicados os questionários, existem crianças 

portadoras de Síndrome de Down. No jardim Sorriso das crianças existe uma criança com 

Síndrome de Down, no jardim São Jorge existem três crianças portadoras de Síndrome de 

Down, no jardim Cruz vermelha existe uma criança, e no Colégio da Turminha existem duas 

crianças com Síndrome de Down.

                



38

1.1.2Caracterização das Monitoras

Quadro III

Distribuição das inquiridas por idade

Idade Frequência Percentagem

18 -23 2 20%

23- 28 2 20%

28 – 33 2 20%

33 – 38 1 10%

38 – 43 1 10%

43 – 48 2 20%

Total 10 100%

Das dez monitoras inquiridas duas estão na faixa etária de dezoito a vinte e três, duas 

na faixa de vinte e três a vinte e oito, duas na faixa de vinte oito a trinta e três, uma na faixa de 

trinta e três a trinta e oito, uma na faixa de trinta e oito a quarenta e três e mais duas na faixa 

de quarenta e três a quarenta e oito.

Residência das Inquiridas

Três monitoras residem em são Lourenço dos órgãos, e as demais na cidade da Praia:

Três residem no Plateau, uma na Fazenda, uma em Achada Santo António, uma em Terra 

Branca, e uma no Paiol.
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Quadro IV

Distribuição das Inquiridas por Nível de Escolaridade

Nível de escolaridade Frequência Percentagem

EBI 1 10%

Ensino secundário

1ºCiclo

1 10%

2º Ciclo 3 30%

3º Ciclo 4 40%

Ensino superior 1 10%

Total 10 100%

O nível de escolaridade das inquiridas varia do EBI, ao ensino superior. Temos uma 

monitora com o nível académico, do EBI, uma com o 1º ciclo do ensino secundário, três com 

o 2º ciclo, quatro com o 3º ciclo, e apenas uma inquirida com o ensino superior.

1.2 Caracterização do Instrumento/Questionário

O questionário encontra-se dividido em três partes:

Na primeira parte procura-se recolher dados que permitem a caracterização dos jardins 

onde foi realizado o estudo.

Na segunda parte fazemos a caracterização das inquiridas, procurando recolher os 

dados pessoais e profissionais nomeadamente: Sexo, idade, nível de escolaridade, e formação 

profissional.

Na terceira parte temos questões relacionadas com a inclusão das crianças com 

Síndrome de Down nos jardins-de-infância, onde procuramos averiguar o nível de 

conhecimento das monitoras sobre a Síndrome de Down e conhecer as percepções que as 

monitoras têm sobre estas crianças. Esta última parte consta questões fechadas. 

1.3 Procedimento

Os questionários foram aplicados a dez monitoras que trabalham nos jardins-de-

infância. Nos jardins situados na cidade da Praia as monitoras responderam o questionário em 
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24 horas, receberam numa manhã e devolveram na manhã seguinte. Já os jardins de São

Loureço dos Órgãos demoraram três dias para entregarem os questionários.

Verificamos uma certa resistência de algumas monitoras no preenchimento dos 

questionários, essencialmente nas questões que requerem uma certa organização nas 

respostas.

2.ANÁLISE DE DADOS

2.1 FORMAÇÃO PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS PORTADORAS DE 

SÍNDROME DE DOWN

Das monitoras inquiridas 30% afirmaram, que nunca participaram em nenhuma 

formação para trabalhar com crianças portadoras de Síndrome de Down, 70% das inquiridas 

afirmaram que já receberam formação para trabalhar com crianças portadoras de Síndrome de 

Down.

Das 70% que já receberam formação para trabalhar com crianças portadoras de 

Síndrome de Down 50% das monitoras participaram uma única vez nessa formação, e 20% 

das monitoras afirmaram que já participaram várias vezes nas formações para trabalhar com 

crianças portadoras de Síndrome de Down.

Essas formações foram promovidas pelas seguintes instituições: FSC (Fundação Cabo-

verdiana de Solidariedade), MEVRH (Ministério da Educação e Valorização dos Recursos 

Humanos), em parceria com IP (Instituto Pedagógico), Centro da juventude e UNICV 

(Universidade de Cabo Verde).

Quanto à duração da formação 20% das monitoras afirmaram, que a formação teve a 

duração de três dias, 20% das monitoras afirmaram que a formação demorou uma semana. As

restantes 30% das monitoras afirmaram que não estão preparadas para trabalhar com crianças 

portadoras de Síndrome de Down, porque não têm nenhuma formação na área e 20% das 

monitoras que já receberam formação afirmam que não estão preparadas para trabalhar com 

crianças portadoras de Síndrome de Down, devido à curta duração da formação.
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2.2 PARTICIPAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CRIANÇAS COM SÍNDROME 

DE DOWN NAS ACTIVIDADES REALIZADAS NOS JARDINS

Quanto à questão da participação e integração das crianças portadoras de Síndrome de 

Down nas actividades realizadas apenas as monitoras que trabalham com crianças de Down, 

responderam às questões.

Podemos constatar que há uma divisão de opiniões porque 60% das monitoras 

afirmaram que as crianças de Down participam às vezes nas actividades e 40% das monitoras 

afirmaram que as crianças com Síndrome de Down participam sempre nas actividades 

realizadas.

No que diz respeito à integração das crianças de Down nas actividades realizadas 

100% das inquiridas afirmaram que as crianças de Down integram-se as vezes nas 

actividades.

As inquiridas afirmaram que as maiores dificuldades apresentadas pelas crianças portadoras 

de Síndrome de Down são a nível da linguagem, a nível motor devido a falta de atenção e de

interesse.

Quanto ao acompanhamento especial das crianças portadoras de Síndrome de Down 

nos jardins-de-infância onde foram aplicados os questionários, 100% das inquiridas 

afirmaram que as crianças portadoras de Síndrome de Down não recebem nenhum tipo de 

acompanhamento por parte de profissionais especializados.

2.3 PERCEPÇÃO DAS MONITORAS SOBRE A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS 

DOWN NOS JARDINS-DE-INFÂNCIA

Para conhecermos as percepções das monitoras sobre a inclusão das crianças de Down

nos jardins-de-infância analisamos as respostas dadas aos itens nº 3,4,5,9 da III parte do 

questionário.



42

Quadro V

Comparação das Percepções das Monitoras sobre a Inclusão das Crianças de Down nos 

Jardins-de-infância

Monitoras que trabalham com 

crianças com Síndrome de Down

Monitoras que não trabalham 

com crianças com Síndrome de 

Down

ITEM

Concord

o

Não 

concordo 

nem 

discordo

Discordo Concord

o

Não 

concordo 

nem 

discordo

Discordo

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Quando as crianças com Síndrome 

de Down frequentam o jardim

desenvolvem mais as suas aptidões

2 40 1 20 2 40 5 10

0

0 0 0

As crianças portadoras de Síndrome 

de Down devem frequentar as 

escolas especiais porque assim 

desenvolvem mais as suas 

potencialidades

3 60 2 40 0 0 2 40 1 20 2 40

As crianças com Síndrome de 

Down impedem a educadora de 

realizar actividades com outras 

crianças

0 0 2 40 3 60 0 0 1 20 4 80

As crianças portadoras de Síndrome

de Down não têm condições de 

serem incluídas nas escolas 

juntamente com as outras crianças

0 0 2 40 3 60 0 0 1 20 4 80

O quadro retrata-nos a percepção das monitoras sobre a inclusão das crianças 

portadoras de Síndrome de Down nos jardins-de-infância.

Pela análise dos dados constatamos que as monitoras que já trabalharam com crianças 
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Down, dividem as suas opiniões sobre o papel do jardim-de-infância no desenvolvimento das 

aptidões da criança visto que 40% das monitoras concordaram, 20% afirmaram que não 

concordam nem discordam 40% discorda.

Enquanto 100% das monitoras que não trabalham com crianças portadoras de 

Síndrome de Down afirmaram que se as crianças de Down forem incluídas desenvolvem mais 

as suas aptidões.

Quanto à frequência das crianças de Down em escolas especiais as monitoras que 

trabalham com crianças de Down dividem as suas opiniões 60% das inquiridas afirmaram que 

concordam, 40% afirmaram que não concordam nem discordam com a afirmação.

As monitoras que nunca trabalharam com crianças de Down também dividem as suas 

opiniões 40% das monitoras afirmaram que concordam com a frequência das crianças de 

Down nas escolas especiais, 20% afirmaram que não concordam nem discordam, e os 

restantes 40% afirmaram que discordam.

A maioria das monitoras que já trabalham com crianças com Síndrome de Down 60% 

discorda que estas crianças constituem um impedimento ao trabalho com as outras crianças no 

jardim, o mesmo acontece com 80%das monitoras que nunca trabalharam com crianças de 

Down. 

Quanto as condições das crianças portadoras de Síndrome de Down para serem 

incluídas nas escolas juntamente com as outras crianças, as monitoras que trabalham com 

crianças de Down dividem as suas opiniões 40% afirmaram que não concordam nem 

discordam, e os restantes 60% afirmaram que discordam que as crianças com Síndrome de 

Down impedem a educadora de realizar actividades com outras crianças.

As monitoras que não trabalham com crianças portadoras de Síndrome de Down 

também dividem as suas opiniões 20% afirmaram que não concordam nem discordam, 80% 

afirmaram que concordam que as crianças de Down têm condições de serem incluídas nas 

escolas juntamente com as outras crianças. 

2.4 CONHECIMENTO DAS MONITORAS SOBRE A SINDROME DE DOWN

A análise dos itens nº 2,7,8,11,12,14,e 15 permite-nos analisar os conhecimentos e as 

informações que as monitoras têm sobre a Síndrome de Down.
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Quadro VI

Comparação dos Conhecimento das Monitoras sobre a Síndrome de Down

Monitoras que trabalham com 

crianças portadoras de Síndrome de 

Down

Monitoras que não trabalham com 

crianças portadoras de Síndrome 

de Down

ITEM

Concordo Não 

concordo 

nem 

discordo

Discordo Concord

o

Não 

concordo 

nem 

discordo

Discordo

Fr. % Fr. % Fr. % Fr

.

% Fr. % Fr. %

As crianças com Síndrome de Down 

apresentam dificuldades a nível da 

linguagem devido à dimensão da 

língua

3 60 0 0 2 40 4 80 1 20 0 0

As crianças com Síndrome de Down 

apresentam mais problemas cardíacos 

do que as outras crianças

0 0 4 80 1 20 1 20 3 60 1 20

As crianças com Síndrome de Down 

conseguem realizar actividades que 

requerem uma certa complexidade

0 0 2 40 3 60 0 0 1 20 4 80

As crianças portadoras de Síndrome

de Down são mais susceptíveis às

doenças do que as outras crianças

0 0 2 40 3 60 3 60 1 20 1 20

A Síndrome de Down é uma anomalia 

cromossómica também conhecida 

como trissomia 21

3 60 2 40 0 0 4 80 1 20 0 0

As crianças com Síndrome de Down 

são de baixa estatura em comparação 

com as outras crianças

2 40 3 60 1 20 3 60 0 0 2 40

As crianças portadoras de Síndrome

de Down têm um grau de 

aprendizagem superior ao das outras 

crianças

0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 5 100
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De acordo com a análise do quadro acima constatamos que a nível da saúde das 

crianças com Síndrome de Down, ambos os grupos das monitoras têm pouco conhecimento.

Normalmente as crianças com Síndrome de Down são mais susceptíveis às doenças do que as 

crianças ditas normais, pois apresentam mais problemas cardíacos, hiperxtensibilidade 

articular, entre outras. É de realçar que do pouco conhecimento que os grupos das monitoras 

que não trabalham com as crianças com Síndrome de Down têm acerca da saúde dessas 

crianças, é conflituoso, pois são da opinião que elas são mais susceptíveis às outras doenças, e 

contraditoriamente afirmam que elas apresentam mais problemas cardíacos.

A nível físico, verifica-se um certo conhecimento por parte de ambos os grupos das 

monitoras sobre a Síndrome de Down, pois as características físicas são fáceis de ser 

identificadas, tais como: baixa estatura; cavidade oral, mãos e pés, orelhas pequenos; entre 

outras.

Quanto ao desenvolvimento das aptidões das crianças com Síndrome de Down, tanto 

as monitoras que trabalham com as crianças com Síndrome de Down como as que não 

trabalham afirmaram que essas crianças podem desenvolver algumas das suas 

potencialidades, mas que nunca conseguem realizar actividades que requerem uma certa 

complexidade. Pois ambos os grupos das monitoras têm a consciência de que o grau de 

aprendizagem das crianças com Síndrome de Down é inferior ao das outras crianças.
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2.5 ATENDIMENTO DOS JARDINS Á DEVERSIDADE DAS CRIANÇAS

Quadro VII

Comparação das respostas das monitoras sobre Atendimento do Jardim

Monitoras que trabalham com 

crianças portadoras de síndrome 

de Down

Monitoras que não trabalham 

com crianças portadoras de 

síndrome de Down

ITEM

Concord

o

Não 

concordo 

nem 

discordo

Discordo Concord

o

Não 

concordo 

nem 

discordo

Discordo

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

As actividades desenvolvidas no 

meu jardim vão ao encontro de 

todas as crianças?

2 40 2 40 1 20 4 80 1 20 0 0

O jardim onde trabalho está 

preparado para receber crianças 

com Síndrome de Down?

2 40 1 20 2 40 3 60 0 0 2 40

A intervenção precoce é importante 

para desenvolver todo o potencial 

da criança portadora de Síndrome 

de Down?

1 20 1 20 3 60 3 60 2 40 0 0

Os métodos de ensino utilizado no 

pré-escolar são adequados às 

necessidades da criança?

4 80 1 20 0 0 4 80 0 0 1 20

40% das monitoras que trabalham com crianças com Síndrome de Down consideram 

que o seu jardim desenvolve actividades dirigidas para todas as crianças enquanto 40% não

concorda nem discorda. Enquanto que das monitoras que não trabalham com crianças com 

Síndrome de Down, 80%concorda,e 20% não concorda nem discorda.

Quanto a capacitação do jardim para receber crianças com Síndrome de Down as 

opiniões são muito diversas. Das monitoras que trabalham com crianças com Síndrome de 
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Down, 40% considera que o seu jardim está preparado, e 40% considera que o jardim não esta 

preparado; enquanto que 60% das monitoras que não trabalham com crianças com Síndrome 

de Down considera o seu jardim capacitado para trabalhar com estas crianças.

No que diz respeito a metodologia de ensino utilizada no pré-escolar 80% das 

inquiridas concordam com essa metodologia. Ambos os grupos das monitoras consideram que 

a metodologia utilizada no pré-escolar é adequada às necessidades das crianças. 

Em relação a intervenção precoce, o grupo das monitoras que não trabalham com 

crianças com Síndrome de Down consideram que é de grande importância para o 

desenvolvimento do potencial dessas crianças, já as monitoras que trabalham com essas 

mesmas crianças não partilham da mesma opinião.  

2.6 SÍNTESE DA COMPARAÇÃO DAS PERCEPÇÕES DAS MONITORAS 

QUE TRABALHAM COM AS CRIANÇAS PORTADORAS DE SÍNDROME DE 

DOWN E DAS QUE NÃO TRABALHAM

De acordo com os dados recolhidos, onde se avalia os conhecimentos que as monitoras 

dos jardins-de-infância têm sobre as crianças portadoras de Síndrome de Down podemos 

afirmar que as monitoras que não trabalham com as referidas crianças aproximaram-se mais 

da realidade, concordando quase sempre com as afirmações tidas como verdadeiras, 

discordando apenas da última questão que é tida como falsa. Já as monitoras que trabalham 

com as crianças de Dowm aproximaram-se menos, discordando também apenas da última 

questão.

É de realçar que ambos os grupos de monitoras não acreditam que as crianças com 

Síndrome de Down realizam actividades que requerem uma certa complexidade, tais como 

ler, escrever, entre outras.

Opinando sobre o assunto em questão, podemos afirmar que as monitoras que 

trabalham com as crianças de Down já adquiriram uma certa experiência e conseguem ver o 

que se passa no dia-a-dia dessas crianças nos Jardins da Infância, sabendo que nem tudo é um 

mar de rosas como pensam as outras monitoras. Essas monitoras consideram que, basta as 

crianças estarem incluídas nos Jardins de Infância, que qualquer dificuldade que possa

apresentar no dia-a-dia dessas crianças é superável. 
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Nas duas últimas questões definidas no questionário, acerca dos principais obstáculos

que as crianças portadoras de Síndrome de Down enfrentam nos jardins-de-infância, e 

também no que se refere ao conceito da inclusão, somente cinquenta porcento (50%) das 

inquiridas, responderam a questão, apenas as monitoras que trabalham com crianças 

portadoras de Síndrome de Down.

As monitoras que responderam as questões em análise tiveram a mesma percepção:

Segundo as monitoras, os principais obstáculos que as crianças portadoras de 

Síndrome de Down enfrentam nos jardins-de-infância são: preconceitos, discriminação por

parte dos colegas, super protecção, dificuldades a nível da linguagem.

Tanto as monitoras que trabalham com as crianças portadoras de Síndrome de Down 

como as que não trabalham acham que as crianças de Down não conseguem realizar 

actividades que requerem uma certa complexidade.

Segundo as monitoras as crianças de Down só conseguem realizar alguns jogos, mas 

com muito esforço, mesmo assim, as vezes não conseguem, pois as actividade como ler, e

escrever as crianças de Down nunca conseguem realizar.
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CONCLUSÃO

A percepção da realidade do tema desenvolvido, mostra-nos que ambas as inquiridas 

não acreditam que as crianças com Síndrome de Down conseguem desenvolver as suas 

aptidões para os estudos académicos, pois, elas acreditam que essas crianças não realizam 

actividades que requerem uma certa complexidade, tais como ler, escrever, entre outras.

O facto de cada vez mais as crianças com Síndrome de Down se encontrarem em 

regime de integração tem contribuído, e certamente continuará a contribuir, para a 

ultrapassagem das reacções naturais e de não-aceitação da diferença, quando e onde ela exista, 

e para constatação da semelhança e da igualdade quando e onde ela está presente.

Uma das limitações que tivemos no presente estudo é a dificuldade em encontrar 

jardins com números significativos de crianças com Síndrome de Down na cidade da Praia, o 

que nos levou a procurar em outro concelho (São Lourenço dos Órgãos). Mesmo com essa 

limitação podemos dizer que de uma forma geral conseguimos atingir os objectivos 

preconizados: Conseguimos comparar as percepções das monitoras que trabalham com as 

crianças com Síndrome de Down, com as percepções das que nunca trabalharam com estas 

crianças, averiguar o nível de conhecimento das inquiridas, e, o papel do jardim-de-infância 

face à essas crianças.

Em forma de conclusão podemos dizer que a inclusão é possível e que através dela, os 

indivíduos com Síndrome de Down têm maiores oportunidades de estabelecer significativos 

laços e de desenvolverem-se físico e cognitivamente, e de serem membros activos na 

construção de conhecimentos. Para que isso aconteça de forma efectiva, ela deve abranger 

todos os âmbitos, isto é, todos nós devemos participar, toda sociedade deve conscientizar da 

importância e da necessidade do processo inclusivo em todas as dimensões especialmente na 

educação, através do envolvimento de todas as autoridades e profissionais desta esfera.

Pois, a inclusão significa a modificação da sociedade como pré requisito para as 

pessoas com necessidades educativas especiais, procurarem o seu desenvolvimento, e 

exercerem a sua cidadania.

Após a realização deste trabalho, concluímos que há uma grande necessidade de 

formar pessoas para trabalharem com crianças com Síndrome de Down, a fim de terem o 

melhor desenvolvimento possível das suas potencialidades, afinal a própria legislação cabo-
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verdiana garante uma educação para TODOS sem qualquer tipo de distinção. É nessa óptica 

que deixamos as seguintes recomendações:

Formar e valorizar os docentes continuamente para que tenham condições e estímulos para 

ensinar sem excepções;

Recriar o projecto pedagógico tendo como eixo a educação para todos;

Criar uma legislação que preconiza a filosofia da inclusão;

Consciencializar a sociedade em geral, que com a inclusão todos se beneficiem, os educandos 

com necessidades educativas especiais aprendem a gostar da diversidade, adquirem 

experiencias com a variedade da capacidade humana, e os estudantes ditos normais têm 

acesso a uma gama de papéis sociais e perdem o medo e o preconceito em relação ao 

diferente.
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