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RESUMO

Este estudo teve como objetivo geral investigar se as políticas públicas existentes atendem às demandas dos docentes no processo de ensino e 
aprendizagem, de alunos com Síndrome de Down, da educação infantil, de uma escola pública do Distrito Federal. E para o alcance do objetivo 
geral foram traçados três objetivos específicos que consistem em analisar como ocorre o processo de ensino e aprendizagem de crianças com 
Síndrome de Down na educação infantil; identificar as práticas pedagógicas utilizadas pelo professor no trabalho com o aluno da educação infantil 
com Síndrome de Down e verificar em quais aspectos as políticas públicas contribuem para a prática pedagógica do aluno com Síndrome de 
Down. Esta pesquisa é de cunho qualitativo, composta de três etapas, a primeira refere-se à pesquisa bibliográfica fundamentada em autores e 
documentos legais referentes a políticas públicas como a Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, Estatuto da 
Criança e do Adolescente de 1990, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica de 2001, Mazzotta (2005), Gaio (2004), 
Mantoan (2000), dentre outros. A segunda etapa é a pesquisa de campo onde foi aplicado um questionário a duas professoras da Educação 
Infantil de uma Escola pública do Distrito Federal. E a terceira e última etapa é a observação onde verificou-se, a partir dos dados coletados, se 
aquilo que os participantes da pesquisa afirmaram de fato ocorre na prática. A análise e interpretação dos dados consistiram em comparar e 
verificar o apresentado na pesquisa bibliográfica, com o observado em sala de aula e com a fala dos sujeitos da pesquisa. Esse processo de análise 
foi feito utilizando a técnica de análise de conteúdo sob as orientações de Bardin (2012). A partir da análise dos dados constatamos a importância 
das políticas públicas para a inclusão de alunos com Síndrome de Down e as práticas educativas nas instituições de ensino. Este estudo também 
proporcionou romper com alguns paradigmas no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem de alunos com Síndrome de Down e 
verificar algumas carências tanto na formação como nas práticas pedagógicas das professoras pesquisadas, quanto na elaboração de políticas 
educacionais. Sendo necessário o repensar das ações legais e de suas implementações, que não adianta apenas elaborar uma lei para afirmar que 
ela existe, necessita ir além, como estudar os meios de se colocar em prática, e discutir sobre as fragilidades e potencialidades da mesma e se 
realmente irá atingir e possibilitar um melhor desenvolvimento dos indivíduos envolvidos.
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