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RESUMO 

 
Este  estudo  tem como  objetivo  analisar  como  se  encontra  a  inclusão  de  alunos  com 
Síndrome de Down no contexto das escolas regulares do Ensino Fundamental, no início 
do processo da escolarização. A pesquisa de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso 
teve como foco dois  alunos com Síndrome de Down inseridos em duas escolas:  uma 
pública  e  outra  particular,  ambas  no  município  de  Goiânia.  Como  estratégias 
metodológicas foram realizadas observações das aulas nas duas escolas, entrevistas semi-
estruturadas, levantamento bibliográfico e análise de documentos. A análise dos dados foi 
realizada a partir de uma orientação ensejada no materialismo histórico dialético e, com 
base  nessa  abordagem,  buscou-se  constituir  categorias  que  foram eleitas  a  partir  dos 
instrumentos utilizados. Este estudo fundamenta-se na concepção da diversidade como um 
movimento contemporâneo que reconhece e valoriza o multiculturalismo, aspecto também 
da Pedagogia crítica. Como a linha de pesquisa intitula-se Formação e Profissionalização 
Docente,  investigou-se quais  as  concepções  das  professoras  em relação ao aluno com 
Síndrome de Down bem como suas  práticas.  Constatou-se  nas  escolas  investigadas  o 
desconhecimento dos comprometimentos que interferem na aprendizagem de alunos com 
Síndrome de Down e, conseqüentemente, a não utilização de metodologias apropriadas. 
Constatou-se também a negativa representação social  que acompanha alunos com esta 
síndrome. É notória a contradição existente entre o discurso neoliberal da inclusão e a 
necessidade de uma prática educacional pautada na garantia de um Direito Constitucional. 
Aponta-se para a necessidade de uma mudança na concepção da educação inclusiva no 
contexto  educacional,  pois,  na  prática,  alunos  que  não  se  encaixam nos  “rótulos”  de 
inclusos  se  encontram,  na verdade,  mais  excluídos.  Conclui-se,  assim,  que a  inclusão 
poderá possibilitar mudanças significativas na escola à medida que a diversidade existente 
entre todos os alunos for reconhecida.
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