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Resumo Este estudo tem como principal objetivo observar as práticas pedagógicas e o ensino das 

artes desenvolvidas em sala de aula com crianças com Síndrome de Noonan, Síndrome de Williams 

e Síndrome de Klinefelter. De acordo com Edith Derdyk, "a criança, ser global, mescla suas 

manifestações expressivas: canta ao desenhar, pinta o corpo ao representar, dança enquanto canta, 

desenha enquanto ouve histórias, representa enquanto fala". A metodologia de estudo a que se 

pretende desenvolver é o estudo de caso, no qual se busca compreender um caso particular, 

considerando seu contexto e complexidade. Para a realização deste estudo, foi escolhido como local 

escola de Educação Infantil nos municípios da Grande Vitória, ES, Brasil. Serão sujeitos desta 

pesquisa crianças com Síndrome de Noonan, Síndrome Williams e Síndrome de Klinefelter em 

processo de inclusão na escola comum, professores, pedagogos, diretor, dentre outros. Este estudo 

terá como aporte analítico os estudos de Vigotski por entender que este teórico vê o ser humano numa 

perspectiva histórico-social. Cabe dizer, nesse momento, que a escolha por essa opção teórica se deu 

porque esta nos remete ao estudo dos fenômenos num processo incessante de mudança. Assim, a 

nossa tarefa como pesquisador está atrelada à reconstrução da origem e do curso de desenvolvimento 

do comportamento e da ciência. Buscamos nesse processo, entender a história dos fenômenos, mas 

não somente isso, objetivamos entender as suas mudanças qualitativas e quantitativas. Conforme 

enfatiza Marx, as mudanças históricas na sociedade e na vida material produzem mudanças na 

natureza humana (VIGOTSKI, 2007). Como resultados parciais constata-se que os estudos e 

materiais acerca da temática ainda são incipientes. 
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