
E-mail para contato: tmoreiralves.adv@hotmail.com IES: UNESA

Autor(es): Terezinha da Conceição Moreira Alves; Inês Barbosa de Oliveira; Amanda Fernandes de Souza

Palavra(s) Chave(s): Inclusão; políticas públicas; síndrome de down.

Título: POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN E REALIDADES NOS COTIDIANOS 
ESCOLARES: UM DESAFIO PARA A EDUCAÇÃO

Curso: Pós-Graduação Stricto Sensu - Educação

Licenciaturas

RESUMO

Este trabalho é resultado do projeto de pesquisa de mestrado que busca refletir sobre o processo de inclusão de alunos com Síndrome de Down 
em uma das escolas públicas do Município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Visa à investigação dos modos pelo quais cotidianamente os 
sujeitos dessa escola atuam para a inclusão dos estudantes com Síndrome de Down, diagnosticado como uma desordem cromossômica, a 
trissomia do cromossomo 21. As pessoas com essa síndrome quando atendidas e estimuladas adequadamente, têm potencial para uma vida 
saudável e plena inclusão social. Para isso, foi realizada uma análise da legislação pertinente, assim como um estudo das políticas públicas no que 
se referem aos direitos dos deficientes e, em especial, o do grupo de crianças com Síndrome ¬de Down, objeto desse estudo, refletindo sobre as 
formas de efetivação da inclusão para além das dificuldades diárias tanto no contexto escolar quanto no contexto social da atualidade de modo a 
possibilitar a estes alunos o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e independência para que possam usufruir dos seus direitos com 
dignidade. Partindo do reconhecimento da escola como espaço privilegiado de desenvolvimento e socialização, a relevância deste trabalho 
repousa na necessidade de aprofundarmos a compreensão de como tem sido realizada a escolarização dessa população, bem como evidenciar as 
alternativas desenvolvidas nesse contexto diante de alguns problemas reconhecidos para  a efetiva inclusão dela. Com isso, propõe-se analisar 
criticamente o processo cotidiano da inclusão escolar de crianças com Síndrome de Down (SD) na escola pesquisada, buscando conhecer a 
realidade da educação inclusiva nessa unidade escolar e a função social que a escola efetivamente desempenha nesse processo, investigando as 
reais possibilidades de aprendizagem oferecidas aos estudantes e como estão sendo garantidos seus direitos no cotidiano escolar. No 
desenvolvimento da dissertação foi feita uma análise dos textos legais das políticas de inclusão, no âmbito do poder público, Além da revisão 
bibliográfica iniciada e da análise documental, esta pesquisa se desenvolverá por meio de metodologia qualitativa, de observação participante 
porque o trabalho não tem a pretensão de universalizar os conhecimentos dele decorrentes, apenas pretende compreender as realidades 
pesquisadas em sua relação com a legislação e às condições locais de sua implementação. A pesquisa de campo está no  início, na fase de 
observação participante, conversa com os sujeitos da escola envolvidos com a questão central da dissertação, portanto, no momento não  é 
possível ter resultados conclusivos.  A inclusão de alunos com Síndrome de Down nas escolas comuns que deveria ser um fato comum, ainda gera 
estranheza e dúvida entre alunos, professores, comunidade escolar e familiares. Vários são os fatores internos e externos que dificultam o 
processo de inclusão desses alunos e acreditamos que alguns deles serão descortinados por meio da observação a análise do trabalho realizado 
na escola onde a pesquisa se desenvolve.
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