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SÍNDROME DE DOWN E SUA INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA: 

uma pesquisa etnográfica sobre metodologia de ensino 

 

RESUMO  

Nos dias de hoje é cada vez mais notório a preocupação com a inclusão de pessoas 

com necessidades especiais na sociedade. Já no ano de 1994, durante conferência 

em  Salamanca, ficou decidido em questões de políticas públicas para a Educação 

Inclusiva que, fizesse aceitar em escolas regulares, crianças com qualquer 

deficiência, sendo necessário uma educação igual para todos independente de suas 

limitações. Mesmo diante da LDB, sabemos que tanto as escolas regulares e seus 

professores não estão preparados para receber alunos com qualquer deficiência. A 

Síndrome de Down (SD) é uma anomalia do cromossomo 21, isto é, um 

cromossomo a mais no par 21. Assim como em outros conteúdos curriculares, na 

Educação Física, o professor deve adaptar e criar situações e oportunidades para 

que haja a participação das crianças com necessidades especiais, respeitando suas 

limitações e proporcionando igualdade entre todas. Dentro desse contexto, o 

objetivo dessa pesquisa é compreender como se dá a inclusão da criança com SD 

na aula de educação física em uma escola regular e em uma escola especializada. 

 

INTRODUÇÃO 

A Síndrome de Down (SD) é decorrente de uma alteração genética ocorrida durante 

a gestação característica pela presença a mais de cromossomos 21. Essa alteração 

compromete o desenvolvimento mental como também o desenvolvimento motor em 

diferentes níveis.  

A lei defende que todos os alunos com necessidades educativas especiais sejam 

incluídos no ensino regular de qualquer escola. No Brasil, a inclusão das crianças 

com necessidades especiais na rede regular de ensino fundamenta-se na 

Constituição Federal de 1988, a qual garante a todos o direito à igualdade (art. 5º). 

Logo em 1996 foi sancionada a Lei nº 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a 

qual contém entre seus dispositivos, aqueles que defendem a inserção da educação 

especial no sistema regular de ensino. É fundamental, que ao se iniciar um processo 

de atividades para crianças com SD, seja considerado todo o seu contexto 



 

 

sociocultural, suas deficiências corporais, enfim, suas potencialidades. O professor 

de Educação Física pode buscar atividades que sejam compatíveis para o 

desenvolvimento das crianças com SD, junto às outras crianças, para que haja a 

socialização e um bom desempenho no aprendizado cognitivo e corporal das 

mesmas. 

Segundo Soler (2006) citado por Paim e Marconato (2010), neste contexto as aulas 

de educação física são de fundamental importância para crianças com necessidades 

especiais, onde os professores devem estar atentos às necessidades e anseios das 

mesmas, oportunizando várias atividades sociais de maneiras variadas para a 

integração de toda a turma. Assim como em outros conteúdos curriculares, na 

Educação Física, o professor deve adaptar as aulas e criar situações e 

oportunidades para que haja a participação das crianças com necessidades 

especiais, respeitando a limitação de cada uma delas e proporcionando igualdade 

entre todas. 

 

OBJETIVO  

Compreender como se dá a inclusão da criança com SD na aula de educação física 

em uma escola regular e em uma escola especializada. 

 

METODOLOGIA 

Será realizada uma pesquisa de campo, com análise qualitativa, onde observaremos 

a inclusão de crianças com SD nas aulas de Educação Física Escolar e investigar 

qual método de ensino (abordagem pedagógica), está sendo utilizado pelo 

professor.  

Pesquisa qualitativa é uma maneira de interpretar e descrever um sistema de 

significados, interpretar cada detalhe, tem como objetivo expressar o que ocorre no 

local que está sendo observado. Segundo Oliveira (1996) e Winkin (1998),citado 

Goellner et al, os estudos etnográficos baseiam-se no saber estar, na relação entre 

pesquisador e pesquisado.  

Faremos uso da Pesquisa Etnográfica, que visa observar todas as práticas 

desenvolvidas na instituição, especificamente a aula de Educação Física. 

 

DESENVOLVIMENTO 



 

 

 Observaremos as aulas de Educação Física em duas escolas, uma de ensino 

regular e outra sendo uma escola especializada no município de Diadema, onde 

serão relatados qual a abordagem e conteúdos utilizados pelo (a) professor (a) com 

a inclusão de aluno(s) com SD. Tal pesquisa será realizada na escola municipal em 

Diadema, Escola Dr. José Martins da Silva, localizada no bairro do Sapopema, 

Eldorado, onde a coordenação da escola autorizou nossa pesquisa na aula de 

Educação Física para alunos do 3º ano do ensino fundamental que atende nossas 

expectativas com a inclusão de alunos com SD. Outra unidade a ser visitada será a 

APAE (aula de Educação Física), no bairro Centro em Diadema, já que a mesma 

caracteriza-se por ser uma entidade especializada no ensino e preparação para 

crianças, jovens e adultos que apresentam qualquer tipo de deficiência. 
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