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O tema inclusão é muito discutido no cenário educacional, porém, o que se observa é que 

pouco ocorre esta inclusão nas escolas. Dentre todas as categorias que poderiam ser tratadas, optou-se 

neste trabalho em falar da inclusão das pessoas com síndrome de Down (SD). 

A pesquisa buscou trazer a realidade vivida pelo professor e por alunos com e sem a síndrome 

de Down, buscando compreender as necessidades que o professor possui ao ministrar aulas para 

turmas mistas dentro do contexto escolar. 

              O objetivo do trabalho foi verificar os melhores caminhos para um efetivo ensino para alunos 

com a síndrome, especificamente dentro das aulas de Ed. Física; verificar qual a relação dos 

professores de Ed. Física com estes alunos e compreender como se dá o processo de inclusão e 

adaptação dos ambientes e materiais. 

.Verificou-se que o termo síndrome de Down foi dado em homenagem ao médico John 

Langdon Haydon Down, que durante sua carreira tratou de crianças com problemas mentais, no 

entanto, a síndrome de Down , de acordo Sheartzman (1990), é caracterizada por retardo mental, baixa 

estatura, alterações esqueléticas, imunológicas, vários estigmas fenótipos, bem como anormalidades 

em outros sistemas e órgãos e que as pessoas afetadas por essa síndrome apresentam vários indícios de 

um processo precoce de envelhecimento.  

Já o termo inclusão significa, de acordo com o dicionário: “ação ou efeito de incluir(-se)” 

(LUFT, 2004, p.382). E ainda, segundo Luft (2004) entende-se por incluir: abranger, compreender, 

inserir, introduzir e também envolver, estar dentro, inserir num ou fazer parte de um grupo. A 

Declaração de Salamanca visa a inclusão social, ao lado da Convenção de Direitos da Criança (1988) e 

da Declaração sobre Educação para Todos (1990), pois ela é o resultado de uma tendência mundial 

que consolidou a educação inclusiva, e cuja origem tem sido atribuída aos movimentos de direitos 

humanos e de desinstitucionalização manicomial que surgiram a partir das décadas de 60 e 70. 

(MENEZES e SANTOS, 2001). 

Esta pesquisa foi um trabalho de cunho qualitativo com a coleta de dados realizada por meio 

de uma entrevista com uma professora pedagoga e uma de Ed. Física. As entrevistas contaram com 

cinco questões, no entanto apenas alguns trechos serão apresentados, como forma de recorte do 

trabalho. 

Ao serem questionados sobre a relação com alunos com SD, uma delas, a profa. de Ed. Física 

respondeu que “a relação estabelecida deve ser a mesma dos demais alunos. É necessário criar uma 
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relação na qual a criança se sinta segura, acolhida e encorajada em realizar as atividades. Da mesma 

forma que perceba que, quando necessário, será repreendida e orientada”. Já a pedagoga afirmou 

que “no começo eu queria conhecer o jeito dela o jeito dela se expressar e de agir como ela se 

comporta naquele ambiente naquele espaço com os colegas, mas ela só se sentia segura no meu colo 

se eu não pega-se ela, ela chorava e  falava muito pouco, mas com o passar dos meses foi melhorando 

a relação entre nós, pois ela foi criando segurança em mim e não ficava mais no meu colo,  começou 

a falar um pouco mais onde eu conseguia entender e foi aí que gerou também relação com os seus 

colegas se sentindo à vontade em fazer atividades junto a eles e com isso foi bom para o nosso 

desenvolvimento”. 

Agora ao ser questionada com a relação a contribuição da Ed. Física no desenvolvimento 

infantil, a professora respondeu:  acredito que possua a mesma contribuição para os demais alunos, 

aprender e vivenciar as diferentes práticas corporais culturalmente construídas, colaborando com os 

diversos saberes sobre as mesmas, cada um dentro de suas possibilidades e necessidades. Porém, 

quero deixar claro que, em alguns casos, um trabalho voltado para o desenvolvimento de habilidades 

fundamentais e psicomotoras auxiliam muito na aprendizagem desses alunos, em especial se realizado 

fora do âmbito escolar, em um atendimento especializado e individualizado. 

Dessa forma, conclui-se que a formação do professor exige constantes atualizações, buscando 

especializações para exercer o seu trabalho de forma eficaz, respeitando o aluno com e sem SD que 

pode vencer as limitações com o auxílio correto. Além disso, percebe-se que os professores de Ed. 

Física devem valorizar as práticas corporais culturalmente construídas também por esta população, 

contribuindo com o direito de aprendizagem dos mesmos, adaptando suas aulas e buscando a inclusão 

de todos e todas.  
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