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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo, discutir sobre os alunos portadores de síndrome de Down nas aulas de Educação 

Física, analisando se os mesmos terão mais facilidade para se desenvolver em convívio com alunos que não 

possuem a Síndrome de Down. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, considerando as atribuições de autores 

como ALVES E DUARTE (2012), DARIDO (2001), NADER (2003), entre outros, procurou enfatizar o 

desenvolvimento de alunos portadores da Síndrome de Down em convívio com alunos que não possuem a 

síndrome, no ambiente escolar regular, para um desenvolvimento mais completo. Concluiu-se que o 

desenvolvimento desses alunos Downs ao conviver com alunos regulares, terão um aporte de vivencias e 

habilidades mais desenvolvidos. 
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Introdução 

 

No atual sistema educacional é comum encontrar pessoas com Síndrome de Down nas 

escolas regulares. Neste sistema, existem leis que asseguram aos portadores de deficiência, 

direitos, a qual os mesmos possam ser resguardados como cidadãos com legitimidade, 

podendo ser citada, a Lei Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, no seu artigo 2º, que assegura 

“[...] às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive 

dos direitos à educação [...]” (BRASIL, 1989, p.19209). Este novo sistema requer 

conhecimentos, e ideias novas que tenham o objetivo maior de incluir todos. Essa inserção 

dos portadores da Síndrome de Down na rede regular de ensino possibilita uma melhor 

integração, desenvolvendo sua independência e autonomia, tornando os indivíduos mais 

atuantes na sociedade. 

O portador da Síndrome de Down quando interage com outras crianças, ele possui a 

possibilidade de se desenvolver sozinho, a partir de suas limitações, pois nessa situação não 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument
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haverá a superproteção da família. Como afirma Martins (1999), a criança portadora de 

Síndrome de Down mesmo apresentando alteração genética em decorrência da sua patologia, 

ela segue o mesmo processo de construção do conhecimento das demais pessoas, tendo 

variação no nível que se alcança e no tempo necessário para que o aprendizado seja adquirido. 

Este processo possibilita a partir das aulas de Educação Física, a inserção da criança 

em meio à cultura corporal do movimento, para que ela possa compreender, aprender e 

desenvolver suas habilidades, percebendo o meio ambiente e as adaptações que o mundo 

oferece. Proporcionando ao aluno com Síndrome de Down, práticas lúdicas, dinâmicas e 

inclusivas. 

Esta pesquisa tem como objetivo primordial, discutir sobre os alunos portadores da 

Síndrome de Down nas aulas de Educação Física, analisando se os mesmos terão mais 

facilidade para se desenvolver em convívio com alunos que não possuem a Síndrome de 

Down no ambiente regular de ensino. Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como 

recurso metodológico, revisão bibliográfica, pesquisas em sites especializados, artigos 

científicos e livros publicados. 

O texto final foi baseado nas pesquisas de autores como: Castro e Pimentel (2009), 

Darido (2001), Martins (1999), Moreira et al (2000), Nader (2003), Nunes et al (2013), Santos 

et al (2006). 

 

Conceitos sobre a origem da Síndrome de Down 

 

A síndrome de Down foi descrita pelo médico britânico John Langdon Down, em 

1866 e sua causa genética foi descoberta em 1959, pelo professor Jerome Lejeune, como uma 

condição cromossômica causada por um cromossomo extra no par 21. Os portadores da 

síndrome possuem características físicas específicas, apresenta deficiência intelectual, demora 

no aprendizado, estabelece boa comunicação e são sensíveis. Possuindo as mesmas 

particularidades em sua personalidade como as demais pessoas. De acordo com Nunes et al 

(2013), os humanos apresentam em suas células 46 cromossomos, que vem em 23 pares, as 

crianças portadoras da síndrome de Down têm 47 cromossomos, pois têm uma cópia a mais 

do cromossomo 21, ao invés de duas. Esta cópia a mais de cromossomo, provoca no 

organismo, alterações que vai depender da genética da criança.  

Os portadores da síndrome de Down como dizem Castro e Pimentel (2009), possuem 

alterações físicas semelhantes como: cabeça arredondada, pálpebras estreitas e levemente 

inclinadas, boca pequena, língua protrusa, única prega palmar, pescoço curto, mãos e pés 
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pequenos e grossos. Diferem entre si em aspectos gerais do desenvolvimento como: 

linguagem, motricidade, socialização e habilidades da vida diária. Segundo Moreira et al 

(2000), pessoas com síndrome de Down têm maior risco de sofrer com alguns problemas de 

saúde, como: hipotonia (100%); problemas de audição (50 a 70%); de visão (15 a 50%); 

distúrbios da tireóide (15%); problemas neurológicos (5 a 10%); obesidade e envelhecimento 

precoce. 

Essa deficiência cromossômica se dá, na maior parte das vezes, pela idade avançada 

das mães. A partir da priorização que as mesmas estão dando para a carreira profissional. No 

seu estudo, Silva e Dessen (2002), associam esses fatores endógenos mais frequentes, ao 

avanço da idade materna, pois há uma maior probabilidade de gestar um bebê com a 

Síndrome de Down, principalmente acima dos 35 anos de idade, este acontecimento tem 

relação com o fato dos folículos que originarão os óvulos da mulher já nascerem com elas e 

quanto mais velha forem essas células, maiores são as chances de ter erros no processo de 

gestação do bebê. Uma grávida de 30 anos tem 1 em 1.000 chances de ter um bebê Down. 

Aos 35 anos, as chances são de 1 em 400. Aos 40, 1 em 100, e aos 45 as chances são de 1 em 

30. No entanto, mulheres com menos de 35 anos também podem gestar uma criança com 

síndrome de Down. 

Atualmente, técnicas para detecção de anomalias cromossômicas, procuram rastrear 

o feto portador da Síndrome de Down desde o primeiro trimestre de gestação, tais testes 

genéticos servem para comprovar a patologia, Síndrome de Down, do feto (SANTOS et al, 

2006). Outros testes também estão disponíveis para checar os cromossomos dos bebês. Como 

o teste do Vilo Coriônico (CVS), que pode ser realizado entre a 10ª e a 12ª semana de 

gravidez. Deve-se ter certa precaução ao realizar estes testes, pois os mesmos geram um risco 

para o bebê quando é feito. Após o nascimento, o diagnóstico clínico será comprovado através 

do exame cariótipo, que também ajudará a determinar o risco de uma possível recorrência da 

patologia em outros filhos do casal. 

A inclusão do portador de Síndrome de Down no sistema regular de ensino 

As iniciativas de escolarização de pessoas com Síndrome de Down têm enfoque ao 

longo da história, através de três paradigmas: o segregacionista, o da integração, e mais 

recente, o da inclusão. O sistema segregacionista defendia o ensino dos alunos em escolas 

separadas, em regular e especial (CASTRO E PIMENTEL, 2009). Na pesquisa de Martins 

(1999) ele afirma que, a educação de pessoas com deficiência era separada dos alunos que não 
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possuíam deficiência. Este fato era decorrência da visão que se tinha da época, sobre a doença 

e do próprio portador de deficiência, considerado um ser doente, incapaz de aprender como os 

demais alunos. A partir disso, os alunos eram educados de acordo com o sistema que eles se 

encaixavam, ao qual as crianças que não possuíam a Síndrome de Down, ajustavam-se ao 

modelo de educação comum, em quanto às consideradas excepcionais a um modelo separado 

dos demais, especial. 

O sistema de integração garantiu o acesso às diferenças na escola regular, abrindo 

espaço escolar para os alunos excepcionais, com a criação das chamadas “classes especiais” 

na escola regular. A proposta fundamentava-se na concepção de que os portadores da 

Síndrome de Down deveriam se adequar às condições oferecidas pela escola, buscando 

condições para garantir sua permanência e sucesso no ensino escolar (CASTRO E 

PIMENTEL, 2009). 

Gradativamente foi sendo reconhecido que esses modelos anteriormente citados, de 

educação separada, não atendiam as necessidades reais dos alunos excepcionais. Passando a 

ser percebida a necessidade de haver uma fusão entre os dois sistemas, para que se tenha 

maior capacidade de atender melhor o educando, facilitando a introdução do mesmo na 

sociedade que é pertencente. Hoje, com os avanços das pesquisas, esse novo enfoque trouxe 

consigo a defesa da inclusão, e consequentemente, a proposta de repensar e reestruturar o 

sistema escolar de forma que atenda às necessidades de todos os alunos. Neste mesmo 

percurso histórico, os movimentos em favor da inclusão surgem a partir da luta pelos direitos 

humanos que teve seus princípios na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 

(SILVA, 2009).  

A Inclusão é pré-requisito para que as pessoas com Síndrome de Down possam 

buscar seu desenvolvimento em conjunto com pessoas sem a Síndrome, pois essas crianças se 

encontram com a educação inacabada, em fase de construção como os demais alunos, 

necessitando de vivencias e conhecimentos para auxiliar na sua evolução como ser humano, a 

partir disso, precisa desconstruir o pensamento de que o aluno que deve se adaptar a escola e 

sim a escola que deve se adaptar ao aluno. A escola como um dos principais precursores da 

inclusão, é um espaço privilegiado para que, pessoas com deficiência, assim como as sem 

deficiência, possam se socializar, construir conhecimentos, compartilhar saberes e fazer 

amigos. Como afirma Nader (2003), a escola inclusiva de qualidade é muito importante na 

formação do indivíduo como também para a construção de uma sociedade mais humanizada. 

Desta forma cria-se a polêmica entorno da questão de como promover a inclusão na escola 
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regular de forma responsável e competente, preparando o aluno para um melhor ingresso na 

sociedade. 

Diante deste novo modelo social, as perspectivas recaem sobre a inclusão em sala de 

aula, sendo que, está nas mãos dos professores o compromisso da sua efetivação. Sendo o 

professor desafiado continuamente a responder às novas expectativas projetadas sobre ele. 

Colocando assim, o professor como peça principal para o processo da educação inclusiva. 

Segundo Martins (1999), este novo sistema sofre resistência por parte de alguns professores, 

ao qual eles defendem que a escola regular não está preparada para proporcionar ao aluno 

excepcional uma educação de qualidade, tal fato, decorre segundo estes docentes, da 

imposição que se foi colocada, sem que este assunto fosse discutido em âmbito escolar, 

desconsiderando a opinião dos professores. Já outros docentes consideram que este processo 

traz possibilidades positivas para a instituição escolar, no momento que desafia o professor no 

aprofundamento de seu conhecimento a cerca dos seus alunos, trazendo como consequência o 

enriquecimento do seu intelecto e do ensino escolar. 

Os alunos com Síndrome de Down são pessoas que apresentam desafios à 

capacidade dos professores e das escolas para oferecer uma educação para todos, respeitando 

a necessidade de cada um. Para que este movimento inclusivo aconteça é de fundamental 

importância que as crianças com Síndrome de Down tenham o apoio da sua própria família, 

da sociedade e do sistema educacional. Mas, acima de tudo, que os docentes e a comunidade 

escolar estejam convencidos de que: cada aluno é diferente no que se refere a sua 

personalidade, ao ritmo da aprendizagem e as dificuldades que cada um possui para poder se 

desenvolver. Pois todos possuem suas particularidades e se desenvolvem a partir do momento 

que vão vencendo seus próprios limites. 

Aulas de Educação Física e o portador da Síndrome de Down. 

 

A evolução da Educação Física escolar no Brasil, recebeu influência das áreas: 

médica, da saúde e militar. Sendo iniciado na década de 70, pelo governo militar, ao qual o 

mesmo apoiava a Educação Física escolar com o intuito de se formar um exército jovem, forte 

e saudável. Fortalecendo o conteúdo esportivo na escola e reforçando valores como a 

racionalidade, a eficiência e a produtividade. 

Na década de 80, o modelo de esporte de alto rendimento passa a ser prioridade. A 

partir de então, este modelo de Educação Física passa a ser fortemente criticada, começando a 

se pensar em novas formas de Educação Física escolar. Essas considerações resultaram num 
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período de crise da Educação Física, que resultou na busca de propostas para tornar a 

disciplina mais próxima da realidade e da função escolar. 

Segundo Darido (2001), atualmente entende-se que a Educação Física escolar é uma 

disciplina que introduz e integra o aluno na cultura corporal, formando o cidadão que vai 

produzi-la e transformá-la, para usufruir dos jogos, dos esportes, das danças, das lutas e das 

ginásticas em benefício do exercício da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. 

 A Educação Física escolar possui em sua grade curricular uma grande vantagem, 

pois o professor pode trabalhar o movimento e o corpo do educando em suas aulas, como 

citado por Darido anteriormente, atraindo o aluno e proporcionando um aprendizado menos 

monótono e mais prazeroso. Possibilitando ao aluno, aulas dinâmicas, práticas e uma melhor 

interação com os conteúdos trabalhados na disciplina. De acordo com Alves e Duarte (2012, 

p.242) “A ausência das adaptações necessárias pode provocar no aluno a vivência de 

experiências negativas durante as aulas de educação física”. Portanto o professor de Educação 

Física deve buscar atividades que sejam compatíveis para o desenvolvimento das crianças 

com Síndrome de Down, junto com as outras crianças, para que haja a socialização e um bom 

desempenho no aprendizado cognitivo e corporal das mesmas. Não podendo ser mais 

admitido a exclusão que historicamente se caracterizou na Educação Física escolar. Dessa 

forma, Nunes et al (2013) descreve que, é fundamental ao se iniciar um processo de atividades 

para crianças com Síndrome de Down, levar em consideração todo o seu contexto 

sociocultural, suas deficiências corporais e suas potencialidades. Para que dessa forma seja 

construído um trabalho focado no desenvolvimento individual, garantindo uma melhor 

potencialização do aprendizado. 

As aulas de Educação Física precisam ser adaptadas para que haja a participação dos 

alunos portadores da Síndrome de Down junto com os alunos que não possuem a Síndrome, 

pois, quando o aluno deficiente não participa das aulas o mesmo não se sente pertencente ao 

grupo que está inserido. Para que isso não aconteça é necessário que as aulas de Educação 

Física proporcionem experiências positivas, ao qual, elas devem ter a participação de todos e 

a mesma possibilidade de benefício das atividades para todos os alunos. Sendo fundamental, 

que ao se iniciar um processo de construção de atividades para Downs, seja levado em 

consideração seu contexto sociocultural, suas deficiências e suas potencialidades, pois esses 

alunos possuem um ritmo de aprendizado menor, mas são capazes de aprender como os 

demais alunos, para que dessa forma seja construído um trabalho focado no desenvolvimento 

completo do aluno.  
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Dessa forma, a Educação Física além de proporcionar toda a gama de conhecimento 

de sua disciplina, estará contribuindo com a inclusão, que é muito importante para a 

construção do cidadão com a Síndrome de Down, através de suas práticas, valorizando e 

respeitando as diferenças de cada aluno. Tendo como objetivo ao trabalhar com alunos 

Downs, além da melhora da condição motora, o domínio do corpo e um desenvolvimento 

sociocultural e a sua reintegração a sociedade, com liberdade, autonomia e criatividade. Sendo 

de responsabilidade do professor, cuidar para haja a participação de todos nas atividades, 

valorizando a construção individual de conceitos e oferecendo caminhos alternativos para que 

cada aluno adquira novos conhecimentos através de suas próprias vivências. 

 

 

Conclusão  

 

Este estudo buscou informar sobre a origem da patologia Síndrome de Down, como 

acontece o seu desenvolvimento, os exames necessários a se fazer para o diagnóstico da 

patologia, possíveis reincidências em novas gestações. Abordou também o longo trajeto que o 

processo de evolução da educação escolar de alunos especiais vem acontecendo, passando 

pelo processo segregacionista, depois pelo de integração e por último o da inclusão, no intuito 

de buscar uma formação mais completa para esses alunos, juntando o conhecimento 

intelectual com a formação da cidadania. 

 No âmbito da disciplina escolar, Educação Física, abordou-se a importância de se 

trabalhar o movimento e a consciência corporal do educando, através de aulas práticas, 

dinâmicas, coletivas e individuais. Sendo de responsabilidade do professor, fazer atividades 

que consiga introduzir todos os alunos, desenvolvendo a partir de suas próprias vivencias sua 

autonomia e sua criatividade. 

Conclui-se que as aulas de Educação Física no ambiente escolar regular 

proporcionarão ao aluno portador da Síndrome de Down um desenvolvimento mais completo 

e uma melhor inserção na sociedade, pois o mesmo estará desenvolvendo sua socialização, 

sua independência, suas habilidades, seu lado afetivo, construindo laços de amizade e sendo 

efetivamente incluído no ambiente escolar, de forma que todos sejam respeitados 

independentemente de suas diferenças.  

 Por fim podemos dizer que, com a busca de uma educação de qualidade para os 

alunos. Todos saíram enriquecidos, os professores, a escola o aluno e a sociedade.  
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