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Resumo 

O artigo busca reforçar a importância da atividade física para pessoas portadoras de Síndrome de 

Down, retratando alguns benefícios que os portadores conquistam em seu desenvolvimento com a 

prática de exercícios, melhorando sua autoestima e sua capacidade cognitiva, aeróbica e flexibilidade, 

controlando o peso, devido a propenção à obesidade, controle da diabetes e tornando mais fácil sua 

inclusão no meio social, que é uma das dificuldades, pois ocorre muito preconceito devido a sua 

aparência característica, em relação a sua auto capacidade, encontrados no ambiente familiar, no 

meio social e em colégios, por amigos e colegas de classe. A falta de recurso público, para gerar uma 

infra-estrutura adequada para atender os portadores de Síndrome de Down ainda está muito 

defasada, pois é um investimento muito alto manter um local e uma equipe multidisciplinar. 

Geralmente estes serviços estão disponíveis na rede privada, sendo muito distantes da realidade de 

alguns que não possuem condições financeiras. A sociedade espera que o portador de SD, tenha uma 

atitude perfeita, pois se caso haja algum deslize, atribuem seu comportamento a síndrome, como se 

isto não pudesse acontecer com uma pessoa normal. A Educação Física é de extrema importância 

para os portadores da SD, tornando eles seres compatíveis com a sociedade, respeitando seus limites 

e os inserindo nas tarefas diárias e socialização. A pesquisa foi feita através de revisão de literatura e 

utilizamos uma monografia. 

Palavras- chave: Síndrome de Down- atividade física- preconceito 

INTRODUÇÃO 

O artigo trata-se da importância da atividade física, para as pessoas portadoras 

da síndrome de down. Os portadores possuem uma alteração genética produzida pela 

presença de um cromossomo o mais presente em todas as células do organismo do 

individuo, portanto as pessoas portadoras dessa doença possuem 21 cromossomos 

(6). 

A síndrome de Down provoca uma aparência facial 

distinta, deficiência mental, atrasos no desenvolvimento e pode ser associada à 

doença cardíaca ou da tiroide, ou seja, quem é acometido tem mais propensão à 



obesidade, diabetes e outros distúrbios. Com a realização diária de exercícios físicos 

é possível melhorarem a cognição, as capacidades motoras, a socialização com o 

meio, o controle da saúde, melhorando a parte aeróbica e flexibilidade. Com a 

autocepção o indivíduo aprende a explorar melhor o espaço e acredita em sua auto 

capacidade, aumentando sua autoestima se inserindo na sociedade como uma pessoa 

normal (4). 

Porém existe muitas barreiras a serem rompidas tais como; as barreiras 

estruturais, quem correspondem aos recursos para o bem estar do estudante com a 

síndrome, a falta de consciência do poder público, da importância de verbas para fins 

de promover melhor suporte para esses portadores, pois eles necessitam de uma 

equipe multidisciplinar para um apoio mais completo. E as barreiras atitudinais, ainda 

mais graves, pois o preconceito tem ocorrido justamente nos locais onde deveriam ser 

mais acolhidos. 

O processo de desenvolvimento através das atividades; capacita o individuo a 

desenvolver atividades relativas aos cuidados pessoais, vestir, desvestir, comer 

sozinho, asseio corporal e pequenas atividades de rotina de casa. É capaz de alguma 

utilidade econômica no lar ou em oficinas abrigadas, quando pode executar trabalho 

simples, desde com supervisão (1). 

O objetivo geral deste trabalho foi demonstrar os benefícios

 da atividade física para as pessoas com Síndrome de Down. 

O artigo foi desenvolvido através de pesquisa de revisão de literatura, artigos 

científicos e uma monografia, o principal autor citado foi Saad SN, tendo como base 

os autores Assumpção JR, Gorla JI, Schwartzman JS, Goffman E, Amaral LA. 

DESENVOLVIMENTO 

O que é a Síndrome de Down? 

A Síndrome de Down também conhecida como a Síndrome do Cromossoma 

21 é uma alteração genética produzida pela presença de um cromossomo a mais 

presente em todas as células do organismo do indivíduo, portanto pessoas portadoras 

da doença possuem 21 cromossomos. Apresenta algumas características 



fundamentais das crianças com Síndrome de Down a serem consideradas no processo 

de aprendizagem (6). 

O desenvolvimento motor das crianças com SD apresenta um atraso 

significativo que, segundo o autor, vai interferir no desenvolvimento de outros 

aspectos, pois é por meio da exploração do ambiente que a criança constrói seu 

conhecimento do mundo, assim seu comportamento exploratório pode apresentar 

comportamentos repetitivos e estereotipados, sendo impulsivos e desorganizados, 

dificultando um conhecimento consistente do ambiente e durando menos tempo (6). 

A síndrome de Down provoca uma aparência facial distinta, deficiência mental, 

atrasos no desenvolvimento e pode ser associada à doença cardíaca ou da tireoide, 

ou seja, quem é acometido tem mais propensão à obesidade, diabetes e outros 

distúrbios (4). 

Porém que os estudos apontam nos tempos atuais que a pessoa com Down 

tem vivido mais e melhor devido às atividades físicas incluídas no seu dia a dia 

demonstrando um significativo avanço, tanto na socialização quanto na melhoria de 

suas capacidades (aeróbica e de flexibilidade). 

Contexto histórico-cultural da sociedade: 

Um dos discursos recorrentes na aula de Educação Física para os portadores 

de síndrome de down consiste na educação inclusiva que é a forma de dar 

oportunidade a todos (6). 

Porém que a muitas barreiras a serem rompidas tais como; as barreiras 

estruturais, que correspondem aos recursos para o bem-estar do estudante com a 

síndrome; e as barreiras atitudinais, ainda mais graves, pois o preconceito tem ocorrido 

justamente nos locais onde a criança deveria ser mais acolhida, como nas escolas. 

Apesar de os primeiros registros científicos só terem surgido no século XIX, os 

portadores da Síndrome de Down apresentam dificuldades para ingressar na 

sociedade devido ao antigo rótulo de serem “mongóis” e não terem capacidade de 

exercer suas funções com autonomia. Os profissionais da área, juntamente com uma 

equipe multidisciplinar, têm o dever de informar, promover e conscientizar não só a 

população, mas também, os familiares auxiliando-os com relação aos cuidados de 

inserção deste paciente no meio social. 



Diante das observações acima é preciso refletir se o preconceito da sociedade 

e a falta de informação da sociedade, bem como a aceitação da SD, seria um problema 

da saúde pública em pleno século XXI. 

Benefícios das atividades físicas: 

O esporte, os jogos e algumas atividades são estratégias que favorecem no 

desenvolvimento de qualquer pessoa, inclusive a que possui Síndrome de Down. 

Estudos apontam que é possível trabalhar a ansiedade, rever os limites, reduzir a 

descrença no auto capacidade de realização, dentre outros objetivos sendo que a 

construção da independência é o que mais se destaca. 

As atividades que devem ser orientadas por um profissional têm como objetivo, 

melhorar o aprimoramento da coordenação motora, aumenta a atenção e 

concentração, o raciocínio lógico a criatividade e principalmente o 

desenvolvimento damusculatura. 

O desenvolvimento corporal é importante também porque 

melhora a autoestima e a interação social, uma vez que um corpo bem desenvolvido 

tem melhor estético e faz com que o indivíduo seja mais bem aceito. 

Com as atividades físicas, é possível superar em boa parte as deficiências 

geradas pela síndrome, como a hipotonia e a tendência à obesidade, diabetes e outros 

problemas já relacionados. 

Nas pesquisas em que expõe as vantagens da área tratando da seguinte 

maneira: a Educação Física exerce um papel de fundamental importância para o 

desenvolvimento do aluno. Através dela podemos proporcionar-lhe condições de vida 

compatíveis com as da sociedade, buscando assim o caráter da normalização, a 

instrução, o direito, a socialização e sua conscientização como forma de integração 

em seu ambiente, respeito as suas diferenças individuais, suas necessidades, 

possibilidades e limites pessoais (4). 

Mitos e preconceitos encontrados por portadores de síndrome de down: 

Existem mitos e preconceitos, historicamente construídos por falta de 

informação ou conhecimento referente às potencialidades das pessoas com síndrome 

de down, e constituem fatores que dificultam sua participação na sociedade (1): 



“improvável que possa adquirir suficiente aprendizagem na área de 

leitura, escrita e cálculo, apenas algumas palavras e números. É capaz 

de desenvolver habilidades relativas aos cuidados pessoais, vestir, 

desvestir, comer sozinho, asseio corporal e pequenas atividades de rotina 

de casa. É capaz de alguma utilidade econômica no lar ou em oficinas 

abrigadas, quando pode executar trabalhos simples, desde que com 

supervisão”. 

O estigma do preconceito torna a pessoa SD (síndrome de down) um ser 

incomum, adquirindo a condição de ‘’desacreditado’’, sofrendo bullying com apelidos 

discriminatórios do tipo E.T (ser extraterrestre), por ter uma aparência diferente dos 

indivíduos normais (3). 

A sociedade espera que o portador de SD, tenha uma atitude perfeita, pois se 

caso haja algum deslize, atribuem seu comportamento a síndrome, como se isto não 

pudesse acontecer com uma pessoa normal.Esta intolerância diante do estigma é 

denominada ‘’generalização indevida’’ (2). 

CONCLUSÃO 

É comprovado que a atividade física traz benefícios para o portador de 

Síndrome de Down sendo possível trabalhar a ansiedade, rever os limites e melhorar 

sua auto capacidade (4). As atividades sendo orientada por um profissional têm como 

objetivo melhorar a coordenação motora, aumentar a atenção e concentração, 

raciocínio lógico e criatividade e principalmente o desenvolvimento da musculatura 

(4). 

Por falta de informação existem mitos e preconceitos, que o portador de Down 

enfrenta no seu dia a dia, pois o individuo normal acredita que sua potencialidade é 

muito inferior, e por isso dificulta sua participação na sociedade (1). E qualquer erro 

cometido pelo portador já associam ao seu problema da Síndrome de Down em um 

ato de intolerância (2). 

O texto oferece informações chamando a atenção do leitor para importância do 

processo de desenvolvimento do portador de Síndrome de Down, sendo necessário 

um apoio financeiro muito maior, podendo contar com vários profissionais na formação 

de uma equipe multidisciplinar para melhor atender o aluno. 
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