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Resumo Este estudo faz parte de projetos de Dissertação de Mestrado a ser apresentado ao Programa 

de Pós-graduação em educação da Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. A metodologia de 

estudo trata-se de “estudo de caso”, e “história de vida” de alunos com síndromes raras as quais 

estamos pesquisando, e constituem-se sua base teórica em Vigotski numa perspectiva histórico-

cultural, pois o mesmo via o ser humano como possuidor de história, cultura e ferramentas culturais 

e sociais de concreticidade das coisas vivas e inanimada. Sua teoria explica os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem do ser humano e utiliza conceitos que fundamentam a prática 

pedagógica de muitos professores e a compreensão dos processos educativos. Tem como objetivo 

geral compreender as práticas pedagógicas na perspectiva da Educação Inclusiva em uma escola 

comum com alunos com síndromes raras. Segundo Padovani (2011), as crianças com síndrome de 

Noonan são descritos com moderado prejuízo na cognição social em termos de reconhecimento das 

emoções e expressão de afeto, além de variável nível de inteligência. De acordo com a Associação 

Brasileira de Síndrome de Williams – ABSW - (2000), de uma maneira geral, as crianças com esta 

síndrome são muito sociáveis e comunicativas, mesmo de forma não-verbal, pois muitas vezes 

utilizam expressões faciais, contato visual e gestos para se comunicar. Elas começam a falar mais 

tarde, mas mostram grande variedade no desenvolvimento da linguagem. Muitos estudos realizados 

mostraram que pacientes com a Síndrome de Klinefelter o desenvolvimento da fala e linguagem são 

atrasadas, possuem diminuição da memória em curto prazo que podem ter alta incidência de dislexia 

e déficit de atenção. Como resultados parciais constatamos a incipiência de estudos que se aproximem 

da temática estudada, além da necessidade de estudos que tenham como foco práticas pedagógicas 

inclusivas para/com sujeitos com síndrome de Noonan, síndrome de Williams e síndrome de 

Klinefelter. 
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