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ATIVIDADES FÍSICAS PRATICADAS PELA PESSOA COM SÍNDROME DE 
DOWNDAASSOCIAÇÃO DOWN DE GOIÁS(ASDOWN) E ASSOCIAÇÃO DE PAIS 

E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)DE GOIÂNIA-GO: Benefícios 
Observados 

Alex Bonfim de Souza Junior1 
Wagner Warlen Correia Silva1 

Cátia Rodrigues dos Santos2 
 
 

RESUMO 
 

O presente estudo tem por objetivo investigar o quanto as atividades físicas 
aplicadas e desenvolvidas na ASDOWN e a APAE em Goiâniatêm beneficiado o 
cotidiano das pessoas com Síndrome de Down. A amostra foi composta por 31 
pessoas de 1 a 18 anos e 4 professores de Educação Física (ambos sexos). Para 
coleta dos dados foram observadas as atividades adaptadas, e aplicação de um 
questionário com pais desses indivíduos com Downcom intuito de verificar o nível de 
desenvolvimento dos filhos após a prática dessas atividades. Os professores 
também responderam a um questionário, onde foi feita uma comparação dos dados 
obtidos. Todos os professores e pais questionados disseram que houve melhorias 
significativas no desenvolvimento dos filhos/alunos. Sendo assim, pode-se concluir 
que a prática regular de atividades físicas realmente resultana melhoria no 
desenvolvimento físico e na qualidade de vida do portador de síndrome de Down 
proporcionando-lhes bem-estar físico, emocional e social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Atividade Física. Síndrome de Down. Benefícios. 

 

 
PHYSICAL ACTIVITIES PRACTICED BY THE PERSON WITH DOWN SYNDROME OF 

DOWN ASSOCIATION OF GOIÁS (ASDOWN) AND ASSOCIATION OF PARENTS AND 

FRIENDS OF THE EXCEPTIONAL (APAE) FROM GOIÂNIA – GO: Observed Benefits 

ABSTRACT 

The objective of this study is to investigate how physical activity applied and 
developed in ASDOWN and APAE in Goiânia has benefited the daily lives of people 
with DownSyndrome. The sample was composed by 31 people of 1 to 18 years and 
4 Physical Education teachers (both sexes). For data collection were observed the 
adapted activities and the application of a quiz with the parents of these individuals 
with Down in order to verify the level of development of the children after the practice 
of these activities. The teachers answered a quiz too, in which the data obtained 
were compared. All teacher and parents questioned said that there were significant 
improvements in children/student development. Therefore, it can be concluded that 
the regular practice of physical activity results in improvement in physical 
development and quality of life of Down Syndrome carrier providing physical, 
emotional, and social well-being. 
KEYWORDS: Physical Activity. Down Syndrome. Benefits. 

                                                           
1Acadêmicos do Curso de Educação Física da Faculdade União de Goyazes. 
2Orientador: Prof. Ms. da Faculdade União de Goyazes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Observa-se uma progressão evolutiva na Educação especial, em destaque a 

Educação Física adaptada, ao proporcionar encaminhamentos à pessoa deficiente, 

respeitando suas igualdades e diferenças no contexto social. Estudos sobre a 

deficiência estão cada vez mais presentes na sociedade, com abordagens mais 

amplas. É o caso do presente, que tem como foco principal a Síndrome de Down.  

A síndrome de Downfoi descoberta a mais de um século por John Langdon 

Down, que a chamou erroneamente, de idiotas mongoloides.E o termo síndrome de 

Down originou-se em 1866,após o relato de John Langdon, onde o geneticista 

Jerome Lejeune em 1958 percebe que a síndrome se trata de uma desordem 

cromossômica, que se caracteriza pela trissomia 21, translocação e mosaicismo, 

95% de todos os portadores de síndrome possuem a trissomia do cromossomo 21, 

4% dos pacientes apresenta por translocação é 2% apresenta por mosaicos. 

 

• Trissomia simples (padrão): a pessoa possui 47 cromossomos em todas as 

células (ocorre em cerca de 95% dos casos de Síndrome de Down). A 
causa da trissomia simples do cromossomo 21 é a não disjunção 
cromossômica. 

• Translocação: o cromossomo extra do par 21 fica ligado em outro 
cromossomo. Nese caso embora indivíduo tenha 46 cromossomos, ele é 
portador da Síndrome de Down (cerca de 3% dos casos de Síndrome de 
Down). Os casos de mosaicismo podem originar-se da não disjunção 
mitótica nas primeiras divisões de um zigoto normal. 

• Mosaico: a alteração genética compromete apenas parte das células, ou 
seja, algumas células têm 47 e outras 46 cromossomos (ocorre em cerca de 
2% dos casos de Síndrome de Down). Os casos de mosaicismo podem 
originar-se da não disjunção mitótica nas primeiras divisões de um zigoto 
normal (LEITE, 2011, p.05). 

 
 

De acordo com Leite (2011) oindivíduo com síndrome de Down apresenta 

características físicas típicas, como a parte posterior da cabeça levemente achatada 

(braquicefalia), olhos com inclinação lateral para cima e a prega epicântica, orelhas 

pequenas e de implantação baixa, a borda superior da orelha (hélix) é muitas vezes 

dobrada, boca pequena, pescoço de aparência larga e grossa com pele redundante 

na nuca, abdômen costuma ser saliente e o tecido adiposo é abundante, mãos e os 

pés tendem a serempequenos e grossos e os dedos dos pés geralmente curtos e o 
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quinto dedo muitas vezes levemente curvado para dentro pela falta de uma falange 

no dedo mínimo, dentre outras. Nem todos com síndrome de Down apresentam 

todas as características citadas. Além disso, algumas características podem ser 

mais acentuadas do que outras. 

Normalmente o Down possui deficiência mental moderada com hipotonia 

muscular generalizada, pouca coordenação dos movimentos, língua protusa, 

respiração bucal, cardiopatias (em 40% dos casos), fala tardia, sensibilidade a 

infecções, hiperextensibilidade articular, frouxidão ligamentar da primeira e segunda 

vértebra cervical e outras patologias (BONFIM, 1996).No entanto, essas 

características não o impede de realizar movimentos funcionais, mas devem-se 

promover atividades que estimulem as funcionalidades para ajudá-lo a desenvolver 

o aspecto motor, estimular a cognição melhorar a tonicidade muscular e frouxidão 

ligamentar e dar confiança ao aluno. 

Por isso, devemos considerar de grande importância os estudos na área da 

Educação Física Adaptada, já que os exercícios físicos representam um papel 

importante no desenvolvimento global do indivíduo. Seu desenvolvimento físico, 

mental e emocional, e sua adaptação social dependem, em grande parte, das 

possibilidades que ele adquire de mover-se e de descobrir-se, bem como de 

descobrir o mundo que o cerca (SILVA, 2001). 

Sabendo que a pessoa com síndrome de Down é acometida por vários 

problemas físicos (hipotonia, falta de coordenação motora, desequilíbrio, obesidade 

e outros) e sociais (exclusão social), a atividade física vem a ser uma ferramenta 

importante no auxílio a transpor essas barreiras, fazendo-se necessário um estudo 

mais abrangente da prática dessas atividades apontando seus reais benefícios no 

cotidiano dos deficientes com Síndrome de Down. 

Podendo então ser destacados dois projetos de atividades físicas destinadas 

aos indivíduos com Síndrome de Down, o primeiro é oda ASSOSSIAÇÃO DOWN DE 

GOIAS (ASDOWN), que é uma entidade sem fins lucrativos de abrangência 

estadual, criada em 31 de março de 1993, de caráter social, educativo, científico e 

cultural, congrega pais e familiares de pessoas com a Síndrome de Down, com a 

finalidade de combater preconceitos relativos à aceitação da pessoa com a 

Síndrome de Down, conquistar seus direitos e promover a busca incessante de 

medidas visando o seu desenvolvimento, bem como a sua integração à sociedade e 
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o apoio às famílias. 

E o segundo é o da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 

é uma entidade de defesa dos direitos do deficiente mental (intelectual), de caráter 

filantrópico e utilidade pública, fundada em 1969, atende cerca de 500 usuários com 

deficiência intelectual, associada ou não a outras deficiências (deficiências 

múltiplas), nas áreas de assistência social, prevenção, saúde, educação, emprego e 

renda (preparação, qualificação e encaminhamento para o mundo do trabalho). 

Ambas as Associações disponibilizam atividades físicas adaptadas como a dança, a 

capoeira, tênis de campo, educação aquática, natação e treinamento funcional.  

Atividade Física de acordo com Caspersen (1985) são todas as formas de 

movimentação corporal, com gasto energético acima dos níveis de repouso. Inclui 

exercícios físicos e esportes, deslocamentos, atividades laborais, afazeres 

domésticos e outras atividades físicas no lazer. É importante destacar que a 

atividade física para o ser humano tem características e determinantes de ordem 

biológica e sociocultural, igualmente significativas nas escolhas e nos benefícios 

derivados desse comportamento e que esta é de suma importância para a 

manutenção da qualidade de vida, da saúde e na prevenção de doenças, por isso, a 

atividade física para pessoas com Síndrome de Down deve ser adequada as suas 

características e principalmente as suas necessidades (JUNIOR,TONELLO, GORIA, 

CALEGARI, 2007). 

Para autores como McArdle, Katch&Katch (1998) as vantagens da atividade 

física são muitas, como por exemplo: Para o cérebro proporciona a sensação de 

bem-estar, melhora a autoestima, redução dos sintomas depressivos e ansiosos e 

melhora o controle do apetite. Estes benefícios estão relacionados com a liberação 

de endorfina, uma substância que o cérebro produz que dá aos indivíduos a 

sensação de prazer; reduz ainda a ocorrências de gripes, resfriados e infecções 

respiratórias em geral. Estimula a produção de alguns aminoácidos (componentes 

das proteínas) que melhoram a ação protetora do sistema imunológico; Melhora na 

capacidade pulmonar que vem acompanhada do aumento da capacidade de 

consumo de oxigênio, já que o exercício aumenta a rede de pequenos vasos que 

irrigam os alvéolos pulmonares (estruturas de troca de gases), melhorando o 

aproveitamento de oxigênio pelo pulmão. Desse modo, a respiração fica mais 

eficiente. 
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Quanto ao sistema musculoesquelético, Kisner (1998), afirma que fortalece a 

massa muscular, e aumenta a flexibilidade, pois, a atividade estimula o 

desenvolvimento das fibras musculares que compõem os diversos músculos do 

corpo, que precisam se adaptar ao estímulo que lhe é dado, melhorando desta 

forma suas aptidões. E, no sistema esquelético, reduz os riscos de osteoporose 

(enfraquecimento dos ossos) e fraturas na velhice, pois estimula a proliferação dos 

chamados osteoblastos (células que contribuem para o crescimento do tecido 

ósseo), e melhoram a captação do cálcio pelas células. 

No âmbito da Educação Física adaptada as brincadeiras, jogos e esportes 

são estratégias favoráveis ao desenvolvimento de qualquer pessoa, inclusive a que 

possui síndrome de Down. Para Lopes (2002) é possível trabalhar a ansiedade, 

rever os limites, reduzir a descrença na auto capacidade de realização, e 

principalmente proporcionar a construção da autonomia. O autor ainda diz que “[...] o 

desenvolvimento da autonomia na criança é aspecto fundamental para a maturidade 

emocional e o equilíbrio entre o psíquico e o mental” (LOPES, 2002, p.41). 

Com a prática de atividades físicas, Lopes (2002) afirma que ocorre um 

aumentoda atenção e a concentração, da antecipação e estratégia, da discriminação 

auditiva, do raciocínio lógico, da criatividade, da percepção de figura e fundo e a 

melhoria do desenvolvimento do próprio jogo. Acrescente-se ao elenco de 

vantagens o desenvolvimento da musculatura, que é fundamental para quem possui 

síndrome de Down, uma vez que esta apresenta uma hipotonia generalizada.  

O desenvolvimento corporal, conforme Gorla (1997) é importante também 

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

desenvolvido tem melhor estética e faz com que o indivíduo seja melhor aceito. 

Um corpo fisicamente apto em geral é associado com uma aparência física 
mais desejável. A imagem corporal de pessoas deficientes muitas vezes é 
bem negativa, devido às suas necessidades específicas. Esta atitude 
negativa com o corpo é muitas vezes generalizado e domina seus ideais de 
como aparecem para os outros. Aumentando a aptidão física dos indivíduos 
portadores de deficiência, uma mudança positiva pode ocorrer (GORLA, 
1997, p. 15). 

E o desenvolvimento da aptidão física perpassa pelo processo natural do 

desenvolvimento motor juntamente com um trabalho de estimulação externa e 

ambiental, e a compreensão de como se dá essas etapas do desenvolvimento motor 

é muito importante como referência para se trabalhar com a pessoa com síndrome 
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de Down. 

Segundo Gallahue e Ozmun (2001) o desenvolvimento motor se divide em 

quatro fases que são sequenciadas e tem como referência o avanço da idade 

cronológica:1ª Fase dos movimentos reflexos inicia-se ainda no útero, 

aproximadamente, na decima oitava semana de gestação e encerra-se até o decimo 

segundo mês de idade. Caracterizada pelos estágios de decodificação e codificação 

de informações; 2ª Fase dos movimentos rudimentares sobrepõe-se à fase de 

movimentos reflexos sendo os primeiros movimentos voluntários da criança. 

Estágios de pré-controle e de inibição de reflexos; 3ª Fase dos movimentos 

fundamentais caracteriza-se pelo aparecimento de várias formas de movimento 

como: correr, saltar, arremessar, chutar, receber, entre outros. Estágios inicial, 

elementar e maduro dos movimentos organizados; 4ª Fase dos movimentos 

especializados refere-se a uma etapa de aperfeiçoamento dos movimentos 

fundamentais, em que são refinados, combinados e elaborados. São tipicamente 

dominados no final da infância. Estágio transitório, aplicação, utilização permanente. 

Como a maturação neurológica da pessoa com síndrome de Down se dá de 

maneira tardia, ou nem acontece em toda sua plenitude, estes indivíduos tendem a 

passar por estas fases de maneira mais lenta.Vários estudos demonstraram que os 

movimentos que os portadores com síndrome de Down são mais lentos, mais 

calmos e mais variáveis de tentativa, quando comparados com outras populações 

(WEEKS et al., 2000 e FONSECA, 2001).  

Portanto, o ideal para o trabalho com a pessoa com síndrome de Down é a 

estimulação precoce, que devido à grande plasticidade neuronal nos primeiros três 

anos de vida, é possível modificar o curso do desenvolvimento do indivíduo, 

formando as bases para um desenvolvimento harmônico. 

Sendo assim, o objetivo principal da presente pesquisa é investigar o quanto 

as atividades físicas aplicadas e desenvolvidas nessas Instituições têm beneficiado 

o cotidiano das pessoas com Síndrome de Down. E como base para essa resposta, 

em específico, observar e verificar quanto essas atividades contribuem no 

desenvolvimento e qualidade de vidas dos alunos com a síndrome que frequentam a 

APAE e ASDOWN-GO, destacando também a importância da atividade física 

adaptada e do profissional de Educação física no trabalho com grupos especiais. 

E para a melhor compreensão dos resultados é importante destacar quais os 



10 

 

meios utilizados para a realização da pesquisa. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado por meio de dois métodos de pesquisa, pesquisa 

quantiqualitativa, e observacional. Segundo Diehl (2004), a pesquisa qualitativa, 

descreve a complexidade de determinado problema, sendo necessário compreender 

e classificar os processos dinâmicos vividos nos grupos, contribuir no processo de 

mudança, possibilitando o entendimento das mais variadas particularidades dos 

indivíduos. 

Nos estudos organizacionais, a pesquisa quantitativa permite a mensuração 

de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um universo, por meio de uma amostra 

que o represente estatisticamente (DENZIM; LINCOLN, 2005; NEVES, 1996; 

HAYATI; KARAMI; SLEE, 2006). E segundo Gil (2008, p.16) o método observacional 

difere do experimental em apenas alguns aspectos na relação entre eles:”nos 

experimentos, o cientista toma providências para que alguma coisa ocorra, a fim de 

observar o que se segue, ao passo que, no estudo por observação, apenas observa 

algo que acontece ou já aconteceu”. 

Antes de iniciar a pesquisa, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Instituição Faculdade União de Goyazes, com registro 072/2016-2e 

todos os pesquisados assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE), onde foram informados sobre a natureza e objetivos da pesquisa. 

Para a Coleta de dados foram realizadas visitas a ASDOWN, que usa as 

instalações do Clube da Engenharia, nos dias de segunda-feira, quarta-feira e sexta-

feira, com início às 14:00 horas e o término as 18:00 horas, e as atividades 

desenvolvidas foram ginástica funcional, dança, tênis de quadra adaptado e 

natação. E também na APAE-Goiânia, com atividades diárias em período integral, 

com a realização de atividades de psicomotricidade, educação aquática e recreação. 

Também foi feita uma entrevista com os profissionais de educação física que 

ministram as atividades, com intuito de conhecer quais eram seus objetivos durante 

as aulas e de que maneira esses objetivos auxiliam os alunos no seu cotidiano e 



11 

 

também o preenchimento de um com os pais sobre os benefícios alcançados com 

as atividades.  

A pesquisa foi realizada com 31 crianças e adolescentes, onde 51% do 

público alvo pertence a faixa etária de 1 a 7 anos de idade e 49% de 12 a 18 anos 

de idade (que no caso a abordagem aconteceu com os pais dessas crianças), e 4 

professores de Educação Física (ambos sexos), envolvidos em atividades físicas 

adaptadas como a dança, a capoeira, tênis de campo, educação aquática, natação e 

treinamento funcional. 

O questionário respondido pelos pais dos alunos possibilitou analisar se os 

alunos estavam realmente obtendo os benefícios almejados pelos profissionais que 

ministram as atividades. E os dados coletados foram comparados segundo a visão 

dos profissionais de Educação Física e a visão dos pais em relação à eficiência das 

atividades praticadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por apresentarem características muito específicas as pessoas com síndrome 

de Downcostumam ser menores e ter um desenvolvimento físico e mental mais lento 

que as pessoas sem a síndrome. A maior parte dessas pessoas tem retardo mental 

de leve a moderado, existindo uma grande variação na capacidade mental e no seu 

processo de desenvolvimento (HOLLE, 1979). A deficiência mental afeta a sua 

integração sensorial, acumulando déficit de reflexos primitivos aparecendo com 

alterações de tônus musculares ou baixa adaptação postural, ocasionando 

problemas em seu equilíbrio dinâmico e na exploração do espaço (MAUERBERG–

DECASTRO, 2005). 

E baseando nas informações supracitadas os profissionais pesquisados 

objetivam em suas aulas a inclusão social, saúde, lazer, estimulação e 

aprimoramento mental e físico, o que é mensurado por Sousa (2014)onde 

argumenta que os objetivos da Educação Física são vários, dentre eles, estimular o 

crescimento e o desenvolvimento, a hipertrofia muscular, a flexibilidade, a melhoria 

na capacidade cardiorrespiratória, além de promover muitas descobertas dos 

próprios movimentos, estimulando a alegria, motivação, sem esquecer-se da 

formação para relacionamento social do indivíduo. Essa visão deixa evidente que o 
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ensino da Educação Física para crianças com necessidades especiais visa à 

educação, o fortalecimento físico, a adaptação social e acaba funcionando como 

exercícios terapêuticos, a fim de possibilitar às crianças a base para a escolaridade.  

Com relação a presente pesquisa e para contemplar os objetivos, os 

questionários contendo 10 questões, aplicado junto aos pais e professores, foram 

transformados em gráficos para uma melhor compreensão e visualização dos dados. 

Porém, foram utilizadas somente as que respondem diretamente as indagações dos 

objetivos.  

O gráfico 1 trás as informações referentes ao questionamento feito aos pais 

sobre como era a condição de caminhar dos filhos antes da prática da atividade e 

como se encontra após a inserção da mesma em suas rotinas.  

 

 
Fonte: Gráfico produzido pelos autores da pesquisa – Trindade – 2017. 

 

O gráfico 1 mostra que houve uma melhora muito significativa na capacidade 

de deambulação dos indivíduos com síndrome de Down, que a partir da prática da 

caminhada conseguiram chegar a quase 80% da sua capacidade funcional.  

Tomando por base que essa síndrome geralmente desencadeia na criança 

um quadro hipotônico e um andar caracterizado por uma larga base de apoio com 

pés voltados para fora e joelhos rígidos rotados externamente, aumentando assim, a 

estabilidade de sustentação por meio da compensação da fixação presente nos 

joelhos (semiflexão ou hiperextensão). A cadência mais lenta e a anteversão pélvica, 

produz um andar atípico realizado sobre a ponta dos pés, sendo que déficits no 

sistema de controle postural podem ser uma forma parcial de explicar os problemas 

de equilíbrio nessas crianças (MAUERBERG–DECASTRO, 2005).  
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No entanto, mesmo que de forma mais lenta, a criança com síndrome de 

Down pode atingir padrões de movimentos maduros quando estimulada. O que é 

reforçado por Le Boulch (1983) que comenta que é necessário propiciar à criança a 

oportunidade de se desenvolver da melhor forma possível, num ambiente próprio, 

através de atividades que auxiliem a organização do seu comportamento sensório 

motor e sua formação social. 

E de acordo com Mauerberg-decastro (2005), a melhora na integração dos 

sinais sensoriais acontece a partir do momento em que o indivíduo vivencia 

situações em que ele é obrigado utilizar estas diferentes fontes de informações 

sensoriais para cumprir a tarefa desejada. Desta forma,“à medida que ele se torna 

experiente em determinadas situações há um refinamento no uso destas 

informações que os possibilitam anteciparem movimentos posturais que são 

necessários para a manutenção do seu equilíbrio estático e dinâmico” (BARELA, 

2001, p. 51). 

Em uma pesquisa realizada por Silva (2001), intitulada “Intervenções na 

Educação Física em crianças com síndrome de Down”, com amostra de nove alunos 

(de 6 a 10 anos de ambos os sexos)com síndrome de Down, apresentando 

deficiência mental moderada, pertencentes à escola APAE de Maringá. Como 

instrumento de medida, utilizou-se o teste de coordenação corporal KTK de Kiphard 

e Schiling3 (1974 apud GORLA, 1995). A coleta de dados foi dividida em duas fases. 

Na primeira, após serem explicados e demonstrados os exercícios que compõem o 

teste, iniciava o pré-teste. No período entre o pré e pós-teste, foi desenvolvido um 

programa de atividades sistematizadas com o grupo. Essas atividades práticas, na 

forma de aulas de Educação Física, visando diretamente às habilidades motoras, 

foram aplicadas duas vezes por semana, durante quatro meses, com o objetivo de 

promover e desenvolver a coordenação corporal. 

A segunda fase do trabalho consistiu em coletar os dados para o pós-teste. 

Para tanto, novamente dadas às explicações e demonstrações para a realização dos 

exercícios do teste. As observações realizadas durante os testes trouxeram 

                                                           
33 KTK de Kiphard e Schiling: consiste de provas balançar de ré (caminhar à retaguarda), pulo monopedal (saltos 

monopedais), pular de lado (saltar de lado e testes de mudar de lado), sendo que cada criança deverá executar o 
teste com três tentativas para cada prova. Cujo teste de caminhar à retaguarda se compõe de três traves de 
madeira, sendo cada uma de uma largura diferente. A criança deverá andar para trás na trave sem cair. 
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subsídios para destacar que, durante o teste de “caminhar para trás nas traves”, 

houve uma maior segurança na realização após o desenvolvimento do programa 

estabelecido, até mesmo devido ao contado com o material ou com similares. 

Os resultados da pesquisa de Silva (2001) comprovaram que o estímulo diário 

propicia a possibilidade de melhora da capacidade de caminhar dos indivíduos com 

síndrome de Down, corroborando para a efetivação dos dados apresentados no 

presente estudo. 

Outro itemquestionado foi se houve melhora do equilíbrio dinâmico após 

iniciar a prática de atividades físicas. É o que se apresenta no gráfico 2: 

 

 
Fonte: Gráfico produzido pelos autores da pesquisa – Trindade – 2017 

 

De acordo com os resultados foi verificada também uma melhora significativa 

no que diz respeito ao equilíbrio dinâmico do portador da síndrome de Down, onde 

os pais disseram que a capacidade de equilíbrio dos filhos após a prática diária de 

atividade física atingiu um nível excelente, o que pode ser resultado da grande 

exigência de concentração durante a prática de atividade física e o ganho de força. 

Situação também observada na pesquisa de Silva (2001), já citado, que 

afirma que houve um progresso no desenvolvimento dos saltos monopedais, 

confirmando uma melhoria da qualidade adquirida e que os saltos monopedais estão 

relacionados diretamente com o equilíbrio. 

Em relação à dificuldade de equilíbrio encontrada nos indivíduos, Guyton 

(1977) explica que o cerebelo é uma estrutura localizada posteriormente ao tronco 

cerebral e são emitidos a ele estímulos provenientes do aparelho vestibular do 

ouvido e dos olhos. Assim, devido a uma diferença que ocorre no processo de 

formação do córtex cerebral, onde há um atraso do processo de laminação cortical 
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durante a formação do feto, as redes neurais e consequentemente o processamento 

de informações auditivas e visuais são realizados de forma diferente.  

No gráfico 3 ocorreu uma abordagem com relação ao tipo de humor 

apresentado pelos filhos com síndrome de Downe se com a atividade física houve 

alguma mudança nesse quesito.  

 

 
Fonte: Gráfico produzido pelos autores da pesquisa – Trindade – 2017 

 

As informações contidas no gráfico 3 são que boa parte dos indivíduos com 

síndrome de Down apresentavam uma variável de humor entre ruim a bom, mas 

com a prática de atividade física passaram a ter um humor de bom a excelente, a 

isso pode ser creditada a uma série de fatores, como o fato da atividade física 

proporcionar uma maior sociabilidade, melhorar a autoestima, e por produzir 

mudanças físicas e fisiológicas. 

Os objetivos da atividade física de acordo com Silva e Ferreira (2001) podem 

ser vários, como: estimular o crescimento, e o desenvolvimento, hipertrofia muscular, 

flexibilidade, melhoria na capacidade cardiorrespiratória, além de promover muitas 

descobertas dos próprios movimentos, alegria, humor, motivação sem esquecer-se 

da formação para o relacionamento social do indivíduo. 

Segundo pesquisa realizada por Marques e Nahas, (2003) a participação nas 

atividades em instituições especiais propicia uma melhora na comunicação e 

socialização dos sujeitos portadores de síndrome de Down nas suas relações 

diárias, criando uma nova perspectiva na interação com os demais. 

O caráter lúdico da atividade potencializa as interações e aumenta a 

possibilidade de aquisições motoras e psicoemocionais, é o que afirma Damasceno 

Péssimo Ruim Bom Excelente
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(1997). Tanto os professores como os pais afirmam que a natação influenciou a 

interação dos alunos com Síndrome de Down, melhorando a comunicação com os 

outros alunos, independente de terem deficiência, tornando-as mais felizes. 

Em um estudo transversalrealizado por Ruuskanen; Ruoppila (1995) concluiu 

que a prática regular de exercícios físicos, além dos já tão sabidos efeitos 

fisiológicos, pode ter efeitos benéficos no bem-estar psicológico dos pacientes, 

contribuindo para sua maior socialização e convívio em grupo, e vice-versa, ou seja, 

melhorias no estado emocional desses pacientes contribuiriam para uma melhoria 

dos estados de ânimo e disposição para a prática de exercícios físicos. 

A hipótese mais citada na literatura para benefício dos exercícios físicos na 

manutenção de melhorias de humor é a de um aumento na liberação de 

catecolaminasopióides, como serotonina, dopamina e noradrenalina. À medida que 

há ajuste fisiológico, após algumas semanas de exercícios físicos regulares, há 

maior disponibilidade de serotonina central, amenizando o quadro de sintomas 

psicossomáticos da doença, produzindo um efeito relaxante e analgésico, e 

estabilizando positivamente o estado de humor, podendo inclusive, atenuar a 

formação de memórias relacionadas ao medo (JOCA; PADOVAN; GUIMARÃES, 

2003; PHILIPS; KIERNAN; KING, 2003; WEICKER; STRUDER, 2001). 

Esse processo de biossíntese de serotonina ocorre a partir do aumento de 

seu precursor, triptofano, no cérebro, influenciado pelo exercício. Verificaram-se, 

também, níveis sanguíneos elevados de prolactina durante o exercício aeróbico, 

também responsável por um aumento central de serotonina (JOCA; PADOVAN; 

GUIMARÃES, 2003; PHILIPS; KIERNAN; KING, 2003; WEICKER; STRUDER, 

2001). 

A capacidade de entendimento também foi questionada aos pais, no sentido 

de saber com era e como está após a prática das atividades físicas e com a 

interação com outras crianças. Veja o gráfico 4: 
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Fonte: Gráfico produzido pelos autores da pesquisa – Trindade – 2017 

 

Os resultados apontam que 42% tinham pouca condição de compreensão 

eentendimento na elaboração e concatenação das ideias e que após a participação 

nas atividades propostas pelas duas Instituições conseguiram atingir um nível de 

excelente capacidade de entendimento. 

Em uma pesquisa intitulada: “Aspectos percepto-motores e cognitivos do 

desenvolvimento de crianças com Síndrome de Down” de Bonomo (2010), onde 

estudou 10 crianças com diagnóstico de síndrome de Down, sem outra patologia 

associada, de ambos os sexos e com idades entre um a cinco anos, com objetivo de 

esclarecer a forma como a criança compreende o mundo através das quatro noções 

sensoriomotoras: objeto, espaço, causalidade física e tempo. 

Foram utilizados objetos como fraldas, brinquedos de diferentes tamanhos, 

caixa menor, caixa maior com dois orifícios, brinquedo mecânico, vara, duas cordas, 

almofadas, copos com bico, lápis, e outros objetos que se encontravam no ambiente 

de avaliação. A elaboração das diversas tarefas foi baseada nas observações 

descritas por Piaget em suas obras, também foram consultadas a obra de Carraher 

para a avaliação da noção de objeto permanente e a escala de Uzgiris e Hunt que 

propõe uma avaliação psicológica para o bebê baseada na teoria piagetiana. 

Cada tarefa referente às quatro noções do estágio sensório-motor foi 

classificada em ausente, quando o comportamento esperado não era observado em 

várias tentativas; em construção, quando a criança mostrava ora o comportamento 

adequado, ora não; e presente, quando a resposta era visivelmente observada pelo 

examinador logo nas primeiras aplicações das tarefas. 
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Sendo assim, foi possível concluir que os aspectos percepto-motores de 

crianças com síndrome de Down podem interferir na construção de sua inteligência 

prática, o que foi encontrado principalmente nas crianças mais novas da amostra. A 

oportunidade de vivências experimentadas ao longo dos anos, associada à maior 

maturação neurológica, tende a facilitar a aproximação do seu desenvolvimento com 

o das crianças sem qualquer prejuízo. 

Os resultados do estudo realizado por Bonomo (2010) são semelhantes aos 

alcançados pela presente pesquisa, concluindo que a maturação neurológica, tende 

a facilitar a aproximação do seu desenvolvimento com o das crianças sem qualquer 

prejuízo. E que por meio de situações mais livres, interagindo com outras crianças, 

fora do olhar vigilante de uma autoridade, seja ela pai, mãe ou outra pessoa, que se 

aprende melhor sobre as próprias capacidades e limitações e se começa a 

desenvolver o senso de autonomia (MITCHELL, 1988). 

Através da psicomotricidade (não necessariamente encontrar a solução 

definitiva para crianças portadoras da síndrome de Down), mas oferecer meios para 

que elas obtenham uma melhor qualidade de vida, ampliando a sua percepção 

sensorial e motora, dando uma nova perspectiva a seu desenvolvimento.Aspráticas 

destas atividades devem ocorrer de maneira continua, pois é modificado pela 

experiência ou como resultado da prática. Refere-se tanto a uma resposta 

inteiramente nova, quando à mudança em uma conduta já adquirida(MUSSEN et. al. 

(1977), GALLAHUE (1998), MAGILI (1984) PFROMM NETTO (1987) e SCHMIDT 

(1993)). 

E Magili (1984) Pfromm Netto(1987) completam dizendo que aprendizagem 

ocorre nos três domínios do comportamento humano: cognitivo (desenvolvimento 

das capacidades intelectuais), afetivo (emoções, valores e atitudes) e motor 

(habilidades ativas e práticas). E Haywood (1986) completa a ideia dizendo que os 

indivíduos devem aperfeiçoar as habilidades básicas durante a infância e 

adolescência, para poder demonstrar o domínio dessas habilidades na fase adulta. 

E o professor de educação física nesse contexto adaptado é uma peça 

fundamental para o trabalho de adequação e vivência. Tem o papel de definir metas 

a serem alcançadas pelos alunos, levando-os o mais próximo possível de um 

desenvolvimento dito normal, porém respeitando seus limites impostos pela 

deficiência, possibilitando a estes uma posição de igualdade social. 
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Segundo Gomes (2000), a Educação Física adaptada e/ou Educação Física 

Especial tem sua prática direcionada aos portadores de deficiência e desde sua 

origem teve uma preocupação voltada para o aluno em sua totalidade, tendo como 

conceito, ser a ciência que proporciona ao aluno o conhecimento de seu corpo, 

levando-o a usá-lo como instrumento de expressão consciente, na busca de sua 

independência e satisfação de suas necessidades. Ela oportuniza também a 

evolução do aprendizado como consequência natural da prática das atividades 

propostas. Quanto mais espontânea e prazerosa for esta atividade, maiores serão 

os benefícios e as possibilidades de desenvolvimento integral do aluno. 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com a observação da rotina estabelecida tanto na ASDOWN como 

na APAE foi possível perceber que as aulas foram adaptadas de acordo com as 

necessidades dos alunos, porém, sem perder seus objetivos principais de auxílio no 

desenvolvimento global dos portadores de síndrome de Down.  

Os resultados apontam que a maioria dos participantes apresentaram 

melhorias significativas em seus aspectos motores, cognitivos, sociais e físicos, 

contribuindo desta maneira para o desenvolvimento global. Com isso, foi possível 

concluir que a atividade física tem papel fundamental no desenvolvimento das 

pessoas com Síndrome de Down, desde que, o profissional se atentepara as 

necessidades individuais de cada aluno. E que, o quanto antes este receber os 

estímulos, melhor será o seu desenvolvimento. 

Valendo ressaltar também que o lado afetivo é de suma importância para a 

vida de qualquer pessoa, pois este influênciadiretamente nas relações interpessoais 

e o desenvolvimento deste aspecto levam as pessoas com deficiência a 

acrescentarem em sua vida um melhor convívio com a sociedade que a circunda, 

diminuindo o preconceito existente e, consequentemente lhe proporcionando uma 

vida mais saudável e feliz. Daí a importância do papel desempenhado por 

associações como a ASDOWN e APAE que buscam resguardar e garantir o primeiro 

princípio descrito na Constituição Federal, que é o da igualdade, acolhendo e 

reintegrando essas pessoas a sociedade. 
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Sendo assim,o tema fica em aberto para fins de pesquisas futuras no âmbito 

da atividade física adaptada e pessoas com Síndrome de Down. 
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ANEXO - I 

QUESTIONÁRIO 2 – PROFISSIONAIS 

Nome: _______________________________Idade:____Formação:___________________ 

OS PARTICIPANTES DA PESQUISA NÃO ASSUMIRÃO GASTO ALGUM, SENDO DE ÚNICA E TOTAL 
RESPONSABILIDADE DOS PESQUISADORES CASO SEJA NECESSÁRIO. 

Por favor, leia cada questão, responda de acordo com seus conhecimentos e com sua percepção dos 
alunos. 

1 Qual objetivo da atividade física para portador da síndrome de Down? 
R____________________________________________________________________ 

2 Quais são as principais atividades desenvolvidas no projeto? 
R____________________________________________________________________ 

3 Qual principal dificuldade na elaboração das atividades físicas adaptadas para os 
alunos?R_____________________________________________________________________ 

4 Quais são as melhorias esperadas através das atividades físicas 

desenvolvidas?R_______________________________________________________________ 

5 Quais são os aspectos que você prioriza durante atividade física e porquê? 

(  )Aspecto locomotor                                                     (  ) Cognitivo 

R_____________________________________________________________________ 

6 Quais são as maiores dificuldades do aluno durante a aula? 

R___________________________________________________________ 

7 Em quais capacidades físicas notou-se melhoria significativa nos alunos? 

R____________________________________________________________________ 

8 Qual nível de compreensão que seus alunos apresentam ter durantes as explicações das atividades 

físicas? 

R_____________________________________________________________________ 

9 Na sua visão profissional, as atividades ministradas têm influenciado de maneira positiva o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, por que? 

R_____________________________________________________________________ 

10 Na sua visão profissional, as atividades ministradas têm influenciado de maneira positiva o 

desenvolvimento social dos alunos, por que? 

R_____________________________________________________________________ 

Você tem algum comentário sobre o questionário?      

Local e data _______________________/__________/_________________/_________/ 

Assinatura dos pesquisadores:________________________________________________________ 

   

_______________________________________ 

Assinatura do Orientador (a) 

 

 

INSTRUÇÕES 

Este questionário é sobre como você planeja as atividades físicas a serem ministradas aos alunos com Down, 
quais suas ênfases, objetivos com as atividades e quais as melhorias observadas após a pratica destas 
atividades. Por favor responda a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma 

questão, por favor, responda de maneira que lhe parece mais apropriada.  



24 

 

ANEXO-II 

QUESTIONÁRIO 1 – PAIS 

Nome Responsável:  _____________________________________Idade: ________ 

Nome Aluno: ____________________________________________Idade:________ 

OS PARTICIPANTES DA PESQUISA NÃO ASSUMIRÃO GASTO ALGUM, SENDO DE ÚNICA E  

TOTAL RESPONSABILIDADE DOS PESQUISADORES CASO SEJA NECESSÁRIO. 
 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?  (  ) Sim   (  ) Não . 
Se sim, essa pessoa influenciou na sua resposta? (  ) Sim  (  ) Não  
Você tem algum comentário sobre o questionário? _______________ 

Local e data 

__________________________________/__________/_________________/_________/ 

    Assinatura dos pesquisadores: 

__________________________________________________________   

    

Assinatura do Orientador 

 INSTRUÇÕES 

 Este questionário é sobre como você observa o desenvolvimento de seu filho após a prática 
das atividades físicas. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza 
sobre que resposta dar em uma questão, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais 
apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.Por exemplo, uma questão 
poderia ser: 

 Qual o nível de desenvolvimento da caminhada (andar) de seu filho antes de participar do 
projeto? 1 – Nada       2 – Pouco            3 – Bem             4 – Excelente 

 Você deve circular o número que melhor corresponde ao nivel de desenvolvimento observado 
por você durante a convivencia com seu filho.Portanto, você deve circular 1 se seu filho nao 
andava “nada”, numero 2 se andava “pouco”, numero 3 se andava “bem” , numero 4 se 
andava “excelente”. 

1 Qual o nível de desenvolvimento da caminhada (andar) de seu filho antes de participar do projeto?1 – 
Nada                       2 – Pouco                        3 – Bem                              4 – Excelente 

2 Houve evolução no caminhar (andar) após iniciação no projeto com atividades físicas?                     1– 
Nada                       2 – Pouco                        3 – Bom            4 – Excelente 

3 Antes do projeto com atividades físicas, tinha dificuldades de interagir com pessoas da mesma idade?1 
– Não tinha   2 – Pouca                    3 – As vezes                4 – Nunca Interagia 

4 Antes de iniciar no projeto com atividades físicas, como era o humor de seu filho?                               1 
– Péssimo               2 – Ruim              3 – Bom                              4 – Excelente 

5 Após iniciar no projeto com atividades físicas, como ficou o humor de seu filho?                                         
1 – Péssimo              2 – Ruim               3 – Bom                            4 – Excelente 

6 Após iniciar no projeto com atividades físicas, houve diminuição no peso corporal?                              

1 – Nenhuma            2 –Pouca          3 – Boa          4 – Excelente 

7 Após iniciar no projeto com atividades físicas, houve melhora significativa no equilíbrio dinâmico?                                            

1 – Nenhuma           2 –Pouca             3 – Boa      4 – Excelente 

8 Após iniciar no projeto com atividades, houve melhora da coordenação motora nas brincadeiras ou 

atividade do dia a dia?          1 – Nenhuma     2 –Pouca     3 – Boa      4 – Excelente 

9 Antes de iniciar no projeto com atividades físicas, como era a capacidade de entendimento das 
brincadeiras ou atividades do cotidiano?                                                                                            
1 – Nenhuma                2 –Pouca                3 – Boa          4 – Excelente 

10 Após iniciar no projeto com atividades, houve melhora da capacidade de entendimento das brincadeiras 
ou atividade do cotidiano?                                                                                                                
1 – Nenhuma                  2 –Pouca              3 – Boa                 4 – Excelente 


