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RESUMO

O presente estudo buscou analisar quais os principais desafios encontrados por duas professoras para trabalhar o ensino e aprendizagem do 
aluno com Síndrome de Down, no primeiro ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do Distrito Federal; identificar quais as estratégias 
pedagógicas utilizadas pelas professoras em sala de aula para trabalhar o ensino e aprendizagem do aluno com Síndrome de Down e verificar 
como tem ocorrido o processo de escolarização do aluno com Síndrome de Down na sala de aula regular. Atualmente, no Brasil, a inclusão é 
enfoque de muitos estudos que buscam a melhor maneira de se trabalhar com as diferenças dentro das escolas de ensino regular. Nessa 
perspectiva, a presente pesquisa tem como tema, reflexões acerca da inclusão de alunos com Síndrome de Down, pois esse grupo de pessoas tem 
crescido muito em todo país, por conta do crescimento da população brasileira automaticamente aumenta o número de pessoas com Síndrome 
de Down, e este grupo tem sido ao longo dos anos vitima do estigma e da exclusão. Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizamos uma 
abordagem qualitativa, desenvolvendo-se em uma escola pública do Distrito Federal. Optamos por uma pesquisa de abordagem qualitativa por 
considerar que desta forma conseguiríamos melhores resultados em relação ao nosso objeto de pesquisa e por considerar as singularidades e a 
subjetividades, respeitando a livre opinião que cada um tem sobre o assunto. Os instrumentos utilizados na pesquisa para a coleta de dados 
foram a observação e o questionário, pois a observação possibilita ao pesquisador, além de ouvir, também ter contato com a situação real. Tendo 
em vista que para realização desta pesquisa não temos um prazo prolongado e nem muita disponibilidade de tempo, utilizamos além da 
observação, o questionário, para coleta dos dados, pois entendemos que o questionário apresenta algumas vantagens no sentido de dar mais 
liberdade ao entrevistado. A interpretação e análise dos dados foram elaboradas por meio da técnica da análise de conteúdo e da construção de 
categorias, conforme indica Bardin (2012). Através da realização de pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo foi possível perceber que nos 
últimos tempos, por causa da demanda da sociedade, tem crescido a procura de matrículas na Educação Inclusiva. E que há ainda muitas falhas 
no sistema educacional brasileiro, desde a estrutura física das escolas até a formação dos professores para atender os alunos dessa modalidade. A 
revisão de literatura nos possibilitou entender que, para uma boa mediação com os alunos com Síndrome de Down, os docentes precisam de uma 
boa formação e subsídios teóricos para compreender como essas crianças aprendem para, a partir dessa compreensão, buscar metodologias e 
recursos que favoreçam o desenvolvimento do aluno com Síndrome de Down. Ao longo da pesquisa de campo notamos que as docentes
investigadas se mostraram capacitadas para trabalhar juntos aos alunos com Síndrome de Down, tinham um bom conhecimento dos seus alunos, 
utilizavam recursos e atividades adaptadas, promoviam atividades interativas e interviam mediando a interação dos alunos com deficiência juntos 
aos alunos sem deficiência. Porém, as mesmas relataram as falhas nos cursos de formação de professores. Assim, inferimos que os nossos 
objetivos foram atingidos pois, mesmo as professoras estando capacitadas para atuar nesta modalidade e saber quais as estratégias pedagógicas 
devem ser utilizadas, apontam muitas lacunas durante a formação e atuação dos docentes o que dificulta o processo de ensino e aprendizagem 
do aluno com Síndrome de Down. Constatamos que o papel do professor que atua na educação inclusiva é de muita relevância no processo de 
formação do aluno e o conhecimento do docente sobre a Síndrome de Down é essencial para desenvolver as práticas significativas.
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