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Resumo Desde o início da década de 1990, a sociedade tem assistido e vivenciado o crescimento das 

discussões acerca do processo de inclusão de crianças com deficiência no contexto da escola comum. 

Muitas das discussões dizem respeito às deficiências como a surdez, cegueira e síndromes que afetam 

o desenvolvimento intelectual como a Síndrome de Down. Entretanto, poucos são os estudos que 

tratam de síndromes raras, como é o caso da Síndrome de Noonan, Síndrome de Williams e Síndrome 

de Klinefelter. Neste contexto, a importância do brincar e de momentos lúdicos em sala aula nos 

chama a atenção, visto que, segundo os estudos de Vigotski, estes possibilitam o pleno 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, além de contribuir para o desenvolvimento da 

subjetividade e de um ser humano autônomo e criativo. Neste sentido, pensar a criança com 

deficiência intelectual causada por uma síndrome rara de um modo mais amplo e o brincar como um 

contexto de possibilidades de interações sociais as quais se estabelecem num processo de trocas 

mediadas pelo conhecimento, pela cultura e pela história própria de cada sujeito se faz de extrema 

importância. Assim, este estudo tem como principal objetivo observar as práticas e brincadeiras 

desenvolvidas em sala de aula com crianças com deficiência intelectual causada por uma síndrome 

rara. A metodologia de estudo a que se pretende desenvolver é o estudo de caso, no qual busca-se 

compreender um caso particular, considerando seu contexto e complexidade. Para a realização deste 

estudo foi escolhido como local escolas de Educação Infantil dos municípios da Grande Vitória, 

ES/Brasil. Este estudo terá como aporte analítico os estudos de Vigotski por entender que este teórico 

vê o ser humano numa perspectiva histórico-social. Como resultados parciais foi possível notar que 

os estudos e materiais acerca da temática ainda são incipientes. Além disso, por meio das observações 

iniciais é possível constatar a quase inexistência de momentos lúdicos e do brincar livremente, sem 

que haja a instrumentalização do ato.   
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