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RESUMO

Este trabalho busca compreender os benefícios e as dificuldades do uso do lúdico nas aulas de

Educação Física com crianças com Síndrome de Down, no âmbito do ensino regular. Para

isso, nossa pesquisa considerou a metodologia qualitativa, adotando a revisão bibliográfica

como principal ferramenta procedimental. Ao longo da execução do trabalho, alcançamos

concluir que a aulas de educação física direcionadas pelo uso da ludicidade contribui para o

desenvolvimento integral da criança com Síndrome de Down. Auxiliando não somente na

inclusão no ambiente escolar, mas na sociedade, como um todo.

Palavras-Chave: lúdico; educação física; educação inclusiva; crianças com Síndrome de

Down.



ABSTRACT

This work seeks to understand the benefits and difficulties of using playful activities in

Physical Education classes with children with Down Syndrome, in the context of regular

education. For this, our research considered the qualitative methodology, adopting the

bibliographic review as the main procedural tool. Throughout the execution of the work, we

reached the conclusion that physical education classes guided by the use of playfulness

contribute to the integral development of the child with Down Syndrome. Helping not only

the inclusion in the school environment, but in society as a whole.

Keywords: ludic; physical education; inclusive education; children with Down Syndrome.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho propõe debater, a partir de uma revisão teórica, os benefícios e os

desafios do ensino de educação física, através da ludicidade, na realidade das crianças com

Síndrome de Down (SD).

Deparamo-nos com diversas questões e desafios acerca da atuação do profissional da

educação física no ambiente escolar. No que diz respeito às ações com as crianças com SD, as

inquietações e desafios são ainda maiores. Nesse sentido, devemos refletir a respeito dos

métodos e abordagens que possam contribuir para a construção de ambientes escolares

realmente inclusivos. Conforme expressa o título deste trabalho, buscamos compreender

como a exploração do lúdico favorece a elucidada proposta.

Segundo Kishimoto (2002), a atividade lúdica atende às necessidades do

desenvolvimento e não pode ser considerada como algo sem valor. Ao contrário, possui

importante papel na formação humana.
Lúdico, palavra do latim que significa brincar, e nela se incluem jogos, brinquedos e
brincadeiras, bem como o comportamento de quem a pratica, transformando o
indivíduo em um ser consciente. A atividade lúdica tem um papel fundamental na
formação da criança, podendo ser utilizado como um rico recurso para as práticas
pedagógicas (KISHIMOTO, 2002).

Sassaki (2001) enfatiza que professor de Educação Física tem a incumbência de

proporcionar, aos alunos, a compreensão dos conteúdos apresentados de uma forma atrativa e

prazerosa. A ludicidade, por mais desafiadora que seja, é alcançável e favorece à construção

do conhecimento e da inclusão.

Carvalho (1998) salienta que, em 1991, a Organização das Nações Unidas (ONU) foi a

primeira entidade a fazer uso da expressão “uma sociedade para todos” como indicação do

projeto de uma sociedade inclusiva. Nessa circunstância, foi estipulado 20 anos, 1991-2010

para a Organização se tornar inclusiva.

No cenário nacional, a inclusão ganhou reforços com a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional, de 1996, e com a convenção da Guatemala, em 2001. Por meio desta foi

proibida qualquer tipo de diferenciação, exclusão ou restrição de pessoas deficientes e

mantê-las fora do ensino regular é considerado exclusão e crime (CAVALCANTE, 2005).

É interessante atentarmos que existe uma gama de estudos sobre a prática do lúdico,

sobretudo no contexto da educação infantil. Sem embargo, essa afirmação não pode ser

aplicada às investigações do lúdico como ferramenta da educação inclusiva de maneira mais

ampla, e mais precisamente das crianças com SD. Diante disso, buscamos refletir sobre as
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contribuições que as aulas de educação física focalizada no aspecto da ludicidade podem

trazer para a integração dos alunos com SD no ambiente escolar e, consequentemente, em

toda sociedade, assim como para o combate a todas as formas de discriminação.

Conforme Dias e Melo (2011, p. 29) “Todo e qualquer estudo parte de uma

inquietação pessoal diante de algo que deveria ser revisto ou iniciado para o bem-estar no

mundo de um ou mais sujeitos, de uma ou mais sociedades”. Diante a isto, vale apresentar o

histórico social que nos conduziu a esta pesquisa. Dessa maneira, compreendemos que, ao

exercer sua prática profissional, o professor pode ser desafiado à utilização dos melhores

métodos e técnicas para incluir e, assim, garantir o direito de todos os alunos à prática da

educação física. O docente de educação física, exerce significativo papel na vida dos

educandos, com ou sem deficiência, contribuindo na luta para uma sociedade mais inclusiva,

consciente, empática e igualitária.

Metodologia e caminhos trilhados

De acordo com Batista, Oliveira e Melo (2012, p. 238), “A metodologia da pesquisa

constitui-se como um dos elementos primordiais nos estudos investigativos, pois atribui

reconhecimento ao estatuto da Ciência. Ela não deve ser compreendida apenas como

processo, mas também como produto da investigação”. Nesse sentido, este trabalho foi

construído a partir da abordagem metodológica qualitativa.

Em conformidade com Minayo (2001), compreendemos que a pesquisa qualitativa

acessa os dados que não podem ser alcançados quantitativamente, devendo ser enxergados em

sua totalidade. A metodologia qualitativa “[...] trabalha com o universo de significados,

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à

operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2001, p. 20)

No que se refere à dimensão procedimental, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como

principal aporte de investigação. Severino (2007), defende que a referida técnica é uma

modalidade de pesquisa, cuja classificação leva em consideração a natureza das fontes

utilizadas para a abordagem e tratamento do objeto.
A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível,
decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos,
teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros
pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a
serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos
estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p. 122).
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Seguindo as instruções dos citados autores, acessamos a bibliografia básica da

temática, buscando analisar como a ludicidade trabalhada nas aulas de educação física, do

ensino regular, contribuem para o desenvolvimento e para a inclusão das crianças com SD.

Nesse sentido, foram escolhidos diversos formatos de trabalhos acadêmicos, como

livros, monografias, dissertações e artigos, que abarcassem, de alguma maneira, o estudo do

lúdico em sua relação com o ensino de educação física e com o desenvolvimento dos alunos

com SD. Recorremos, primeiramente, aos trabalhos científicos produzidos pelos profissionais

da educação física, mas também nos utilizamos das contribuições teóricas de outras áreas1,

dentre elas, a psicologia e a pedagogia.

Além do objetivo geral deste trabalho, qual seja, identificar e analisar, a partir da

revisão bibliográfica, as contribuições do uso do lúdico nas aulas de educação física para a

inclusão social e escolar das crianças com SD no ensino regular da educação básica.

Elencamos alguns objetivos específicos, sendo eles: compreender como o lúdico pode

auxiliar no desenvolvimento integral da criança com SD e no seu processo de

ensino-aprendizagem; mostrar a relevância do brincar guiado pelo profissional de Educação

Física para o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional da criança com SD; compreender

a necessidade do trabalho conjunto entre o corpo escolar, professor e a família nos benefícios

da criança com SD; e assinalar os principais desafios do professor de educação física no uso

do lúdico com crianças com SD.

Antes de prosseguir, julgamos pertinente, sinteticamente, apresentar o percurso que

nos conduziu à investigação dessa temática. O interesse pessoal foi despertado através das

experiências como Educadora Social Voluntária pelo programa da Secretaria de Educação do

Distrito Federal (SEEDF)2, durante o ano de 2016. Nessa ocasião, pude trabalhar também com

crianças com SD. Todavia, ainda não cursava educação física. E por mais que eu brincasse

bastante com todos os alunos, ainda não possuía o conhecimento e as habilidades técnicas

necessárias para trabalhar com vista ao desenvolvimento global dos educandos. Até mesmo

porque, vale pontuar, o educador social apenas auxilia o professor da turma quanto aos

cuidados com as crianças. De toda forma, foi essa vivência específica que motivou, não

apenas o desejo em conhecer melhor o papel da ludicidade nas crianças com SD, mas o meu

ingresso no curso de licenciatura em educação física.

Recentemente, há cerca de dois meses, voltei a atuar no referido Programa. Contudo,

2 Esse Programa é regido pela Lei Distrital nº 3506/2004 e pelo Decreto Distrital nº 37010 de dezembro de 2015.

1 Cabe, de antemão, salientar que existe uma escassa produção acadêmica no campo da educação física acerca da
relação entre ludicidade e desenvolvimento das crianças com SD.
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por já estar na fase de finalização deste trabalho, mantive a revisão bibliográfica como

principal instrumento de investigação. Nada obstante, no segundo capítulo da presente

monografia, discorro, de maneira sucinta, sobre as principais observações que pude fazer

nesses dois momentos profissionais nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação

Infantil.

O ato de brincar ajuda no processo de ensino-aprendizagem da criança em todas as

faixas etárias, sendo possível socializar, aprender e potencializar seu desenvolvimento de

forma prazerosa. Com os resultados da discussão aqui desenvolvida, acreditamos poder

auxiliar no debate e reflexão sobre a temática, contribuindo para a criação de

projetos/programas nas escolas sobre inclusão, envolvendo ações políticas governamentais,

mas também estimulando os docentes a buscarem a formação continuada em educação física

inclusiva.

Este trabalho está dividido em dois capítulos. No primeiro contextualizamos as noções

de infância, educação inclusiva e Síndrome de Down. E no segundo discutimos a relação da

ludicidade, nas aulas de educação física, com o desenvolvimento e a inclusão de crianças com

SD.
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CAPÍTULO 1: INFÂNCIA, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SÍNDROME DE DOWN

Antes de adentrarmos na discussão do papel do lúdico nas aulas de educação física

com crianças SD, é fundamental conhecermos algumas importantes conceituações que

permeiam este estudo, sendo elas: infância, educação inclusiva e Síndrome de Down.

1.1 Sobre a infância

Ariès (1981) argumenta que a descoberta da infância, enquanto momento específico da

vida do indivíduo, começou a ser construída apenas no século XII. Sendo que somente no

século XVII esse entendimento se tornou mais concreto. Ele esclarece que, ao longo do

desenvolver desta concepção, da falta de discernimento da especificidade infantil, presente no

mundo medieval, foi-se à ideia de que a graça da criança provocava a distração e o

relaxamento do adulto. Tal perspectiva foi amplamente criticada pelos moralistas, que logo

estabeleceram a defesa da particularidade relativa à criança ser tratada por meio do interesse

psicológico e da preocupação moral. Esta segunda noção predominou e norteou a educação

escolar até o século XX. Tornando-se atuante, inclusive, no próprio núcleo familiar que se

tornou marcado pela preocupação com a higiene e a saúde física3 (ARIÈS, 1981).

Barbosa e Magalhães (2008) ressaltam que ao falarmos da infância não estamos a

tratar de algo abstrato, mas lidamos com um conjunto de fatores que incluem a família, a

escola, o Estado, entre outras instituições sociais. As autoras salientam que as indicações de

Ariès permitem que compreendamos a fragilidade da criança e a sua desvalorização ao longo

da história.
Foi possível constatarmos que a criança era tida como uma espécie de instrumento
de manipulação ideológica dos adultos e, a partir do momento em que elas
apresentavam independência física, eram logo inseridas no mundo adulto. A criança
não passava pelos estágios da infância estabelecidos pela sociedade atual. Outro
fator importante era que a socialização da mesma durante a Idade Média não era
controlada pela família, e a educação era garantida pela aprendizagem através de
tarefas realizadas juntamente com os adultos (BARBOSA; MAGALHÃES, 2008, p.
3).

Devemos chamar atenção que no processo de elaboração da concepção de infância,

nem todas as crianças foram percebidas de igual forma. Havendo a influência direta das

determinações econômicas, sociais e culturais. Aos quais complementamos as definições de

raça e de “normalidade”. Nesse sentido, há relação entre a formação, no final do século

XVIII, da classe de idade moderna e a classe social.

3 É interessante lembrarmos que esse ideário marcou a construção da educação física escolar através da
disciplina ginástica (NÓBREGA, 2005).
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A elaboração do projeto de escola como uma das instituições responsáveis pela

socialização das crianças, inicialmente não considerou a extensão do ensino para todos. Ariès

(1981) nos explica que no século XIX, a escola (ou primário) era pensada para o povo,

enquanto o liceu (ou secundário) para a burguesia. Além do mais, “A política adotada pelas

escolas de certa forma discriminava as crianças muito pequenas, as quais eram consideradas

incapazes e fracas, principalmente aquelas pertencentes às classes baixas, justificando a

entrada para a escola de forma tardia” (BARBOZA & MAGALHÃES, 2008). A exploração

do trabalho infantil no contexto de desenvolvimento do capitalismo, acentuou tal disparidade.

Barboza e Magalhães (2008) discutem que o desenvolvimento da concepção de

infância, tal qual pensada por Ariès, tem relação com o fomento de políticas públicas voltadas

especificamente para as crianças. Seja pelo reconhecimento das peculiaridades desse estágio

da vida, seja pela inclusão de todas as crianças à concepção da infância.
Também notamos na obra de Ariès que a concepção da infância está associada às
formas de intervenção social, inseridas em práticas de regulação e controle da
segregação de classes sociais, pois os estágios da infância propriamente dita se
deram primeiramente nas classes sociais favorecidas economicamente, enquanto as
crianças advindas de famílias pobres ficavam a mercê da própria sorte, fato este que
perdura até nossos dias atuais (BARBOZA & MAGALHÃES, 2008, p. 6).

Podemos perceber que a noção de infância é uma construção social relativamente

recente. Isso não significa que a criança não existisse, mas que ela não tinha suas

peculiaridades reconhecidas e respeitadas. Por outro lado, a formulação inicial da ideia de

infância foi permeada pelo ideal burguês de dominação e disciplinamento dos sujeitos. No

primeiro momento a criança percebida foi justamente aquela pertencente às classes e raça

privilegiadas. Cabendo dizer que o ideário capacitista4 igualmente atuou nesse projeto. Sendo

assim, as crianças pobres, não brancas e com deficiência permaneceram, por muito mais

tempo, alheadas da concepção de infância e do direito à educação.

4 Esse conceito será explanado no próximo tópico.
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1.2 Sobre a educação inclusiva

Para melhor compreendermos o debate a respeito da educação inclusiva, é necessária

uma breve contextualização histórica.

Segundo Fonseca (1996), a educação ajuda o ser humano a construir sua personalidade

e a se integrar de forma ativa no mundo em que vive. Dessa maneira, a educação deve ser

fomentada “desde o nascimento do pequeno ser e se prolongar durante toda a sua existência,

estimulando e desenvolvendo o físico e a mente através de alternâncias mais ou menos

intensas, de acordo com as diferentes fases do seu desenvolvimento, da maturidade e inclusive

da velhice” (FONSECA, 1996, p. 11).

Sabe-se que o acesso à educação é direito de todos e dever do Estado e da família. A

educação promove o pleno desenvolvimento do indivíduo, a execução da cidadania e a

qualificação para o mercado de trabalho como proposto pelo Art. 205 da Constituição Federal

de 1988 (CF/1988) (BRASIL, 1988). Já o Art. 208 versa sobre a obrigação do Estado em

garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente

na rede regular de ensino (BRASIL, 1988).

Mazzotta (1996 apud ANHÃO, 2009) divide a história da educação para pessoas com

deficiência no Brasil em três grandes períodos. O primeiro vai de 1854 até 1956 e é

caracterizado pelas iniciativas privadas. Há ênfase no atendimento clínico especializado, mas

também abrangendo a educação escolar. Nesse momento, foram criadas as instituições mais

tradicionais de atendimento às pessoas com deficiências física, intelectual e sensorial. O foco

estava no assistencialismo, ordenado por uma perspectiva de segregação e de segmentação

das deficiências (MAZZOTTA, 1996 Apud ANHÃO, 2009).

A segunda etapa se encontra entre os anos de 1957 e 1996, tendo como marca a

efetivação de ações oficiais no âmbito nacional.
A educação especial foi assumida pelo poder público em 1957 com a criação de
“Campanhas”, que eram destinadas especificamente para atender a cada uma das
deficiências. Em 1972 foi constituído pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC
o Grupo-Tarefa de Educação Especial e também foi criado o Centro Nacional de
Educação Especial (CENESP), hoje conhecido como Secretaria de Educação
Especial (SEESP). Durante esse período ocorreram iniciativas de caráter privado e
beneficente, liderada pelos pais, no atendimento clínico e escolar de pessoas com
deficiência, assim como na formação para o trabalho protegido em oficinas
monitoradas. Um exemplo desse processo foi a formação das APAEs por todo o
Brasil (MAZZOTA, 1996 Apud ANHÃO, 2009, p. 21).

O último período se desenvolveu a partir de 1993. Aqui os movimentos políticos e

educacionais estão voltados para a defesa das ações de inclusão escolar sem nenhuma forma
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de segregação. Recomendando mudanças na noção de deficiência e nas possibilidades de

educação de pessoas com deficiência (ANHÃO, 2009).

As pessoas com deficiência são entendidas como aquelas “[...] que têm impedimentos

de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,

podem obstruir sua participação plena e efetiva, na sociedade com as demais pessoas"

(BRASIL, 2008a, p. 3).

Segundo Alves e Duarte (2012, p. 239),
Aliado ao decreto Legislativo 186/08, a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 200b) afirma que a educação especial
faz parte da proposta pedagógica da escola, e tem como público-alvo além dos
alunos com deficiência, também aqueles com transtornos globais do
desenvolvimento e alunos com altas habilidades/superdotação.

A Lei 8.069, 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA também assegura em

direito às crianças e aos adolescentes ao lazer, à diversão e a serviços que respeitem às

especificidades de cada criança e adolescente (Damasceno; Leandro; Fantacini, 2017).

A Convenção de Salamanca, realizada em 1994, originou o documento Regras e

Padrões sobre a Equalização de Oportunidades para pessoas especiais, demandando que os

Estados garantam a integração das pessoas com deficiência em escolas regulares. Dentre

outras determinações políticas e econômicas, em decorrência desta Convenção, o Estado

brasileiro substituiu a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) 4.024 de 1961

pela LDB 9.394 de 1996. A nova legislação garante às pessoas com deficiência:
Art. 4º [...]
III- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino.
Art. 58 [...]
§1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular
para atender as peculiaridades da clientela de educação especial.
§2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. §3º. A oferta de
educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero
a seis anos, durante a educação infantil.
Art. 59 Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades
especiais.
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para
atender às suas necessidades;
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para superdotados;
III - professores com educação adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado para a integração desses educandos nas classes comuns;
IV – educação especial para o trabalho, revisando a sua efetiva integração na vida
em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade
de inclusão no trabalho competitivo, mediante articulação com órgãos oficiais afins,
bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas,
intelectual e psicomotora;
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V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular (BRASIL, 1996).

Portanto, em consonância com as Leis, a educação especial é preferencialmente

oferecida no ensino regular. De acordo com Souza e Ferreira (s/d, p. 11) “A Escola Inclusiva

considera as necessidades de todos os alunos, adaptando sua estrutura atendendo seus alunos

deficientes nos seus diferentes níveis de ensino. Incluindo as crianças no convívio social e

trabalhando as suas diferenças”. Segundo Anhão (2009), a perspectiva da inclusão se baseia

na ideia de que a escola, assim como toda a sociedade, deve ser modificada e adaptada a todas

as pessoas, independentemente de suas deficiências ou habilidades.

Anhão (2009) ressalta que, em consonância a Vygotsky, nós nos relacionamos com nós

mesmos da maneira que as pessoas se relacionam conosco. Isso significa que a criança irá se

relacionar consigo de acordo com o ambiente em que estiver inserida. O que destaca ainda

mais o papel da educação inclusiva para crianças com necessidades educacionais especiais

(ANHÃO, 2009).

Alves e Duarte (2012, p. 238) explicam que “[...] a inclusão escolar não diz respeito

somente à oportunidade em desempenhar as atividades propostas pelo professor em sala, mas

também em participar e estruturar uma rede de relações sociais junto aos seus colegas de

classe”. Assim, há a defesa de que a participação efetiva deve ir além dos conteúdos e garantir

a inclusão social da criança em todo e qualquer ambiente (ALVES & DUARTE, 2012).

Apresentados o surgimento da concepção de infância e o conceito de educação

inclusiva, incursionaremos agora na contextualização histórica e social da Síndrome de Down.

1.3 Sobre a Síndrome de Down

De acordo com Cintra, Oliveira e Veiga (2015), embora os primeiros trabalhos

científicos relacionados às crianças e adultos com SD tenham sido realizados apenas no

século XIX, existem registros de pessoas com SD antes mesmo de Cristo.

No momento da concepção cada célula germinativa contém 23 cromossomos,

somando 46, dispostos em 23 pares. “Nos indivíduos com Síndrome de Down, ocorre um

acidente biológico em que uma das células germinativas apresenta-se com 24 cromossomos,

fazendo com que o indivíduo fique com 47 cromossomos em cada célula, sendo 3 no par 21”

(ORNELAS & SOUZA, 2001, p. 79). Isso significa que a pessoa com SD tem um

cromossomo extra em seu organismo, sendo justamente este responsável pela alteração em

seu desenvolvimento físico e mental.
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De acordo com Diegues et al. (2018), a SD é a anomalia cromossômica mais comum e

conhecida, ocorrendo entre 1 a cada 700 nascimentos. Essa falha genética foi reconhecida

clinicamente em 1866 pelo Dr. John Langdon Down. Até esse reconhecimento científico, as

pessoas com SD “eram vistas como um grupo homogêneo e assim tratados e medicados”

(SILVA; FERREIRA, 2001, P. 70).

Cabe, de passagem, pontuar que existem três tipos de alterações cromossômicas

presentes na SD, sendo elas:
1- pacientes com “trissomia do 21”, que representam a maioria, devido a uma
não disjunção durante a meiose; 2- a não disjunção, ocorrendo após a
fertilização em qualquer divisão celular, resultando em “mosaicismo” (condição
em que as células tanto normais como trissômicas se encontram em vários
tecidos); 3- a “translocação”, onde há fusão de dois cromossomos (geralmente o
par número 21 e o 15), resultando num total de 46 cromossomos, apesar da
presença de um cromossomo 21 extra (SILVA; FERREIRA, 2001, p. 71).

Algumas das características mais evidentes são a “[...] hipotonia muscular

generalizada, pouca coordenação dos movimentos, respiração bucal, 40% apresentam

cardiopatias, fala tardia, hiperextensibilidade articular, frouxidão ligamentar da primeira e

segunda vértebra cervicais, entre outras características” (SILVA; FERREIRA, 2001, p. 71).

Sem embargo, nem todas as crianças apresentam todas essas particularidades e na mesma

intensidade. Em relação ao desenvolvimento motor, Silva e Ferreira (2001) informam que

segundo Morato, aquele se dá de acordo com variados fatores, dentre eles a alteração

genética, a integração perceptiva, as diferenças entre sexos, não sendo possível a

determinação de um perfil comportamental genérico.

Alguns autores se referem a Deficiência Mental como uma das principais

características da SD. No entanto, o Movimento Down esclarece o equívoco dessa referência,

haja vista se tratar de Deficiência Intelectual. “Deficiência intelectual não é o mesmo que

deficiência mental. Por isso, não é apropriado usar o termo “deficiência mental” para se

referir às pessoas com síndrome de Down. Deficiência mental é um comprometimento de

ordem psicológica”5.

A criança com SD necessita de estímulos que contribuam para o seu desenvolvimento

sensório motor e sua formação social. Silva e Ferreira (2001, p. 69) destacam que “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”.

5 Disponível em:<
http://www.movimentodown.org.br/2016/01/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-sindrome-de-down/>.
Acesso em: 25/04/2022.

http://www.movimentodown.org.br/2016/01/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-sindrome-de-down/
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É importante que compreendamos que
A síndrome de Down é uma forma de vida, e não uma doença; as crianças com essa
síndrome têm a capacidade de fazer tudo que as pessoas com desenvolvimento típico
fazem, só levam um tempo um pouco maior para desenvolver algumas habilidades
específicas, mas são totalmente capazes, o que faz com que a estimulação seja
essencial em seu desenvolvimento desde os primeiros meses de vida (CINTRA;
OLIVEIRA; VEIGA, 2015).

Anhão esclarece que, ao contrário do que muitos acreditam, as pessoas com SD

possuem personalidades muito distintas. Essa pontuação é importante, pois existe o

estereótipo de que pessoas com SD têm o temperamento fácil. O que não condiz com a

realidade haja vista que não há uniformidade de temperamento em nenhum grupo humano

(ANHÃO, 2009). O Movimento Down explica que
Apesar de indivíduos com síndrome de Down terem algumas semelhanças entre si,
como olhos amendoados, baixo tônus muscular e deficiência intelectual, não são
todos iguais. Por isso, devemos evitar mencioná-los como um grupo único e
uniforme. Todas as pessoas, inclusive as pessoas com síndrome de Down, têm
características únicas, tanto genéticas, herdadas de seus familiares, quanto culturais,
sociais e educacionais6.

Essas práticas, assim como outras ações discriminatórias, são preconizadas pelo

capacitismo.
[...] o capacitismo é a materialização de atitudes permeadas pelo preconceito que
categorizam os sujeitos conforme a adequação de seus corpos a um ideal de beleza e
capacidade funcional. É um conceito presente no social que avalia as pessoas com
deficiência como desiguais, menos aptas ou incapazes de gerir suas próprias vidas,
sendo para os capacitistas, a deficiência como um estado diminuído do ser humano.
Trata-se de uma forma de preconceito subliminar e encravado na produção simbólica
social, mostrando-se uma construção universalizada de opressão sobre a
compreensão da deficiência (MELO, 2014; DIAS, 2013 apud MELLO &
CABISTANI, p. 123).

Pautado em uma concepção de educação inclusiva, direcionada a desconstrução e

combate de qualquer prática discriminatória, independentemente de qual grupo social atinja,

seguiremos para a análise das contribuições e desafios do uso do lúdico nas aulas de educação

física com crianças com SD.

6 Disponível em:<
http://www.movimentodown.org.br/2016/01/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-sindrome-de-down/>.
Acesso em: 25/04/2022.

http://www.movimentodown.org.br/2016/01/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-sindrome-de-down/
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CAPÍTULO 2: A LUDICIDADE, O ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A

INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM SD

2.1 Sobre o Lúdico

A ludicidade apresenta muitos benefícios para o desenvolvimento cognitivo, motor,

social, e emocional da criança. É através da brincadeira que a criança consegue aprimorar sua

criatividade, imaginação, desejos, além do aprendizado de regras. Vygotsky (1984) atribui

relevante papel ao ato de brincar para a constituição do pensamento infantil, mostrando que é

no brincar e jogar que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil e motor.

Nas palavras de Kishimoto (1994),
Para propiciar o desenvolvimento integral da criança, as atividades lúdicas – jogo,
brincadeira e brinquedo, são ferramentas primordiais, na qual a criança aprenderá de
forma prazerosa e agradável, consciente e inconsciente, desenvolvendo a autonomia,
autoconfiança, criatividade, interiorizando regras, aprendendo a compartilhar,
respeitar as diferenças, e reproduzindo situações do dia a dia a partir da brincadeira.

Apoiamo-nos na compreensão de que o lúdico é um importantíssimo instrumento

pedagógico (SEVERINO & PORROZZI, 2010). Entendendo assim que o ato de brincar

compõe não apenas o desenvolvimento da inteligência e do esquema corporal, mas a própria

socialização (SEVERINO & PORROZZI, 2010). Referenciando Winnicott, Severino e

Porrozzi (2010) destacam que a ação lúdica é sempre prática criativa, de continuidade,

manifestando uma forma básica de viver. Brincar, tanto para as crianças, quanto para os

adultos, possibilita expressar a liberdade de criação. Winnicott (Apud DIEGUES et al., 2018),

a brincadeira proporciona o contato das crianças com o mundo e com a cultura, possibilitando

que elas se apropriem dos elementos, revelando uma forma de ser, de estar no mundo e de se

expressar. Assim sendo, a criança conquista experiência brincando.

Para Piaget (SEVERINO & PORROZZI, 2010), pela brincadeira, também chamada de

jogo, podemos observar o desenvolvimento moral da criança, correspondente aos estágios de

desenvolvimento cognitivo traçados por aquele autor. Vale dizer que “Ao estabelecer

conceitos acerca da brincadeira, Piaget (1978) distingue três tipos de estrutura em diferentes

fases de desenvolvimento: o exercício, o símbolo e a regra” (SEVERINO & PORROZZI,

2010).

A primeira fase se encontra até os dois anos de idade, e como o nome diz é marcada

pelo exercício, isso significa que as crianças, ao brincar, repetem os mesmos movimentos. A

fase seguinte se estende dos dois aos seis anos. As atividades lúdicas são representadas pelos

símbolos, havendo uma preocupação da criança com a sequência da história de modo a
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identificá-la com o real. Por último, a fase da regra acontece dos sete anos em diante, e é nela

que as crianças transcendem as fantasias para situações reais através de jogos de construção

que marcam uma espécie de passagem entre o jogo simbólico e o jogo de regras (SEVERINO

& PORROZZI, 2010).

Vygotsky parte da ideia de que é na análise do social que podemos compreender como

os indivíduos alcançam conhecimento (SEVERINO & PORROZZI, 2010). Segundo ele, a

atividade lúdica conta com regras, mesmo que imaginárias. A brincadeira possibilita a

ampliação do universo pela criança, instigando-a ao aumento do número de objetos que pode

controlar e a ultrapassar barreiras. Há aqui o entendimento de que a criança busca exercer

domínios sobre os objetos que a circundam, o que não é possível dado à ausência das

ferramentas necessárias. “Diante disso, para minimizar a distância entre o “querer” e o

“conseguir”, a criança faz uso da ludicidade, que não é considerada uma atividade produtiva e

o seu objetivo não está no resultado, mas na própria ação” (SEVERINO & PORROZZI, 2010,

p. 54). Como já dito, para Vygotsky, a brincadeira é uma importante fonte de

desenvolvimento. Na prática do jogo, as crianças encontram diversas regras sociais não postas

pelos adultos. Assim, em Vygotsky, a brincadeira é o meio natural pelo qual as crianças

desenvolvem comportamentos morais (SEVERINO & PORROZZI, 2010).

O intuito desse debate não está em discutir de maneira pormenorizada as diferentes

teorias acerca do desenvolvimento infantil. Mas chamar atenção que esses autores, dentre

outros nomes importantes, “[...] propuseram novas formas de compreender a criança, o seu

desenvolvimento e como ocorre a aprendizagem. As teorias desses pensadores baseavam-se

no entendimento da criança de forma integral, como sujeito ativo no processo

ensino-aprendizagem” (BEZERRA & HERMIDA, 2011, p. 79).

Reconhecemos o papel crucial das atividades lúdicas nos processos de formação e

desenvolvimento da criança, pois permite englobar os diferentes, e ao mesmo tempo, aspectos

que nos compõem enquanto seres humanos. Assim sendo, compreendemos que “O lúdico

possui um relevante papel na constituição do pensamento infantil. O lúdico contribui no

desenvolvimento cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, além de contribuir no aprendizado

de pessoas, coisas e símbolos” (NORONHA & RIBEIRO, 2017, p. 61).

Em relação às crianças com SD, não seria diferente. As brincadeiras possuem um

papel crucial no desenvolvimento das mesmas, permitindo-as descobrir o mundo e

estabelecerem relações sociais (CINTRA; OLIVEIRA; VEIGA, 2015). O lúdico possibilita o

maior desenvolvimento das crianças com SD. Cintra, Oliveira e Veiga (2015, p. 163) nos

lembra que a brincadeira possui função social e cultural. Assim, o brincar é fundamental para
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que “[...] a criança com síndrome de Down desenvolva sua identidade, sua autonomia e

descubra o mundo a sua volta” (CINTRA; OLIVEIRA; VEIGA, 2015, p. 163).

De acordo com Brougère (1992, p. 110),
A criança adquire, constrói sua cultura lúdica brincando. E o conjunto de sua
experiência lúdica acumulada, começando pelas primeiras brincadeiras de bebê,
evocadas anteriormente, que constitui sua cultura lúdica. Essa experiência é
adquirida pela participação em jogos com os companheiros, pela observação de
outras crianças (podemos ver no recreio os pequenos olhando os mais velhos antes
de se lançarem por sua vez na mesma brincadeira), pela manipulação cada vez maior
de objetos de jogo.

Em conformidade com esse debate, vamos ver agora como a temática é tratada no

ensino de educação física.

2.2 O lúdico no ensino de educação física

Severino e Porrozzi (2010) afirmam, de acordo com Assis, que a educação física é uma

prática pedagógica que possui o dever de recuperar os valores que privilegiem o coletivo em

relação ao individual, captando a brincadeira como algo que se faz com o outro e não contra o

outro. Segundo Santos (2011, p. 6),
De acordo com a Carta da Educação Física Escolar (2007) a Educação Física
Escolar é um componente do sistema educacional caracterizado pela ênfase nos
conceitos, princípios, valores, atitudes e conhecimentos das dimensões biodinâmica,
comportamental e sociocultural do movimentar-se humano e da corporeidade; a
Educação Física Escolar propicia ao aluno, através da prática consciente de
atividades corporais, a otimização de possibilidades e potencialidades do
desenvolvimento e da movimentação corporal harmoniosa e plena.

Batista, Oliveira e Melo (2012) sublinham o papel do corpo no processo de educação.

Destacando, como a existência de uma perspectiva dualista que busca separar corpo e mente,

procura expulsar o corpo de toda e qualquer ação pedagógica. Os autores lembram que ao

longo da educação básica há um contínuo processo de destituição do corpo da ação

pedagógica. Sendo a educação infantil, a única etapa em que a criança ainda é vista de

maneira mais global.

Segundo Bezerra e Hermida (2011), o corpo sempre concentrou o interesse filosófico,

religioso e científico. “No entanto o corpo constitui um fenômeno complexo e instigante,

visto que este não está ligado somente à materialidade, ele é um campo de forças, no qual se

entrelaçam os universos simbólico, biológico, social, cultural e histórico”7 (BEZERRA &

HERMIDA, 2011, p. 76). Freire explica que negar o corpo é negar nossa própria vida. Isso

7 Vale destacar que a própria construção do conceito de infância esteve relacionada ao higienismo e
disciplinamento do corpo.
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tem sido feito na igreja, no quartel e igualmente na escola. O que indica que devemos

aprender a ser corpo (FREIRE, 2009 apud BEZERRA & HERMIDA, 2011).

Nóbrega (2005) explica que, ao longo da história ocidental, o corpo vem sendo tratado

como algo dicotômico à mente. Isso é verificado no primeiro momento pela perspectiva cristã

de subordinação do corpo à alma e posteriormente com o processo de racionalização

norteado, sobretudo pelo Iluminismo, com a instrumentalização do corpo em relação à mente.

Dessa maneira, mesmo hoje, “O corpo e o movimento, apesar de valorizados nos processos

educativos, ainda são considerados elementos acessórios na formação do ser humano”

(NÓBREGA, 2005, p. 603).

Dada a importância dessas reflexões para o estudo aqui desenvolvido, apresentaremos

uma breve contextualização sobre a temática. Segundo Nóbrega, a partir do século XIX, a

escola assumiu o dever de educação antes pertencente à família e à comunidade. Aos poucos

os modos de civilidade presentes na educação escolar foram sendo substituídos pela ginástica

ou educação física. A citada autora destaca que a ginástica compôs um instrumento de

pedagogização da sociedade.
A ginástica científica como um novo código de civilidade, no século XIX, uma
pedagogia do gesto e da vontade, fundada numa higienização dos movimentos da
cultura da rua. O corpo reto e o porte rígido como modelos para a sociedade
burguesa. A ginástica precisou da racionalidade científica para legitimar-se
socialmente (NÓBREGA, 2005, p. 604).

Nesse quadro, a ginástica traz o dever de responsabilidade individual pela saúde,

havendo a associação entre ciência e técnica para o controle do excesso dos corpos

(NÓBREGA, 2005). Cabe dizer que o espaço para o tratamento do corpo foi concentrado em

uma disciplina muito específica. Conforme Nóbrega, os postulados da dualidade mente/corpo

foram mantidos e isso impede, muitas vezes, a compreensão de que somos seres corporais e,

por isso mesmo, a cognição advém da corporeidade. Assim,
A mente não é uma entidade “des-situada”, desencarnada ou um computador,
também a mente não está em alguma parte do corpo, ela é o próprio corpo. Essa
unidade implica que as tradicionais concepções representacionistas se enganam ao
colocar a mente como uma entidade interior, haja vista que a estrutura mental é
inseparável da estrutura do corpo (NÓBREGA, 2005, p. 607).

Na concepção de educação pautada na racionalidade, a aprendizagem é entendida

como produto exclusivo da inteligência racional (BEZERRA E HERMIDA, 2011). Bezerra e

Hermida (2011) destacam que a negação do corpo na escola atinge também o movimento,

sendo que este é uma das linguagens mais importantes das crianças. “Não há como conceber o

corpo sem uma de suas principais características, o movimento. É a partir dele que
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aprendemos e interagimos com o mundo, incorporando-o através do corpo” (BEZERRA &

HERMIDA, 2011, p. 84). Dado a visão que permeia a constituição social da educação formal,

vemos o sujeito ser direcionado “[...] por caminhos cada vez mais estreitos diante da sua

atuação no mundo. Uma atuação que só terá caminhos mais largos, no momento em que a

educação escolar conseguir olhar para o ser humano não como um ser fragmentado e sim

como um ser indivisível, um ser em unidade” (DIAS & MELO, 2011, p. 31).

Dias e Melo (2011) discorrem que as diversas escolas de teorias pedagógicas que se

desenvolveram ao longo da história brasileira, de maneira quase unânime, trouxeram uma

visão fragmentada do corpo. Assim, Batista, Oliveira e Melo (2012) indicam que a educação

física escolar é mais significativa quando considera a interação do sujeito com as diferentes

esferas que o cercam (Batista; Oliveira & Melo, 2012). Isso envolve perceber a cultura e as

relações interpessoais que compõe e formam a corporeidade e a indissociabilidade entre corpo

(que também é mente) e cultura.

Para Dias e Melo (2011) os processos educacionais fincados em uma visão

fragmentada do sujeito, considerando-o por subdivisões, como a cognitiva, emocional,

espiritual e corporal, trazem ao Corpo, que é o todo, as maiores consequências de tais

compartimentalização. Frisamos que tais reflexões são cruciais para análise da inclusão de

crianças com síndrome de Down por meio da prática da educação física expressa pela

ludicidade.

Bezerra e Hermida (2011, p. 81) nos diz que “[...] fica evidente a importância de a

criança conhecer, primeiramente seu corpo, seus limites e suas possibilidades, para então,

perceber a sua individualidade”. Os autores nos lembram que é muito mais fácil para as

crianças aprenderem quando vivenciam seu corpo no processo de ensino-aprendizagem, e isso

pode ser feito através da brincadeira. É fundamental que a criança perceba e explore seu

corpo.

Compartilhamos com Dias e Melo (2011, p. 10) o desejo de alcançar
Uma educação escolar que não veja esse corpo em compartimentos independentes,
compreendendo que a imobilidade não é sinônimo de competência cognitiva, que ter
um pensamento crítico-político-social é reconhecer-se como um corpo-sujeito, é
exercer sua corporeidade.

Freinet (1998 apud DIAS & MELO, 2011) compreende que não há um princípio

lógico ou inteligente, resultante de aptidões genéticas, nos primeiros gestos e reações das

crianças. Ao contrário, tal inteligência, ou conscientização de gestos ou ações, desenvolve-se

pelo tateamento experimental. Conforme Dias e Melo (2011), é fundamental entendermos que

a criança tem na sua ação a maneira de reconhecer e agir no mundo. O reconhecimento disso,
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por parte do professor, possibilita que este contribua para o valioso conhecimento

desenvolvido pela criança (DIAS & MELO, 2011). Salientamos que concordamos com esta

perspectiva e acreditamos que essa visão pode contribuir para uma educação verdadeiramente

inclusiva.

2.3 O lúdico, a educação física e as crianças com Síndrome de Down

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, constatamos que existem poucas

produções acadêmicas acerca da atuação do profissional de educação física no contexto de

ensino com crianças com SD. Quando consideramos a utilização dos jogos e das brincadeiras,

verificamos, ainda, que menos trabalhos são produzidos. Diante ao exposto, a apresentação

que se segue traz reflexões de estudos da educação física voltada para outras deficiências,

assim como contribuições de outras áreas, como a psicologia e a pedagogia.

Conforme Silva e Ferreira (2001, p. 75), “A Educação Física adquire um papel

importante na medida em que pode estruturar um ambiente facilitador e adequado para o

indivíduo, oferecendo experiências que vão resultar num grande auxiliar de seu

desenvolvimento”.

Castro (2020, p. 2) sublinha que “[...] a Educação Física deve ser para todos, sendo

direito de todo aluno cidadão, independentemente de qualquer seja sua limitação, por ser de

suma importância no processo de desenvolvimento e formação do ser humano durante o ciclo

escolar e para a vida perante a sociedade”. Por isso mesmo, defendemos que as escolas

definam programas de educação física adaptada. Acredita-se na riqueza que o ensino de

educação física pode oferecer para os alunos e para as demais disciplinas escolares.

Combatendo a exclusão, não apenas dos alunos com deficiências, mas de todos aqueles que

não encaixam em padrões dominantes de corporeidade.

Defendemos, ao longo deste trabalho, que a ludicidade exerce papel fundamental no

desenvolvimento e na socialização das crianças com SD. “[...] o ato de brincar é cultural, as

brincadeiras se diferem de região para região, as brincadeiras mudam conforme o local onde a

criança, Down ou não, está inserida, assim como outros fatores, como o gênero, idade, um

local que propicie à criança criar sua autonomia enquanto brinca (CINTRA, OLIVEIRA,

VEIGA, 2015, p. 163).

Refletindo a atuação do professor de educação física, Ornelas e Souza (2001)

apontam, no que diz respeito às crianças com SD, que o trabalho de estimulação essencial é

imprescindível para que se impulsionem os movimentos e os raciocínios das crianças.
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Esclarecendo, ainda, que a estimulação é compreendida como toda a atividade que contribua

para o desenvolvimento físico, mental e social das crianças.

Para os citados autores, “O professor é a peça fundamental no trabalho de adequação e

vivência” (ORNELAS & SOUZA, 2001, p. 82). Desse modo, devemos considerar que o

professor possui responsabilidades em relação à qualidade da interação, da aquisição e das

transferências de conceitos por parte dos alunos (ONELAS & SOUZA, 2001). Em relação à

educação física escolar, “Ela oportuniza também a evolução do aprendizado como

consequência natural da prática das atividades propostas. Quanto mais espontânea e prazerosa

for esta atividade, maiores benefícios trarão para o desenvolvimento integral do aluno”

(ORNELAS & SOUZA, 2001, p. 82). Os autores enfatizam o importante lugar do ensino de

educação física, pois este contribui diretamente para o desenvolvimento global da criança ao

lhe dar liberdade para criar e brincar, estimulando o alcance de habilidades motoras,

cognitivas e afetivas-sociais.

O professor deve escolher os procedimentos a serem utilizados em consonância com a

realidade dos alunos. “Esses procedimentos educacionais devem ser flexíveis, adequados às

habilidades individuais dos alunos” (ORNELAS & SOUZA, 2001, p. 82). É necessário que

nós, profissionais da educação física, conheçamos os processos de desenvolvimento das

crianças, sempre com vista à realidade social dos educandos. “Ao se trabalhar com crianças

com Síndrome de Down, precisa-se de um aprofundamento em relação aos conhecimentos,

pois o seu desenvolvimento necessita de uma abordagem específica” (ORNELAS & SOUZA,

2001, p. 85).

A ausência de suporte aos professores também é uma problemática que acarreta a não

participação efetiva dos educandos (ALVES & DUARTE, 2012). No contexto específico das

aulas de educação física, essa não participação provoca efeitos negativos na sensação de não

pertencimento ao grupo. O sentir-se integrado e acolhido é importante para todas as pessoas,

contudo no caso das crianças com deficiência esse senso se constitui como experiências ainda

mais relevantes, contribuindo para a participação total nas aulas de educação física (ALVES

& DUARTE, 2012). Mais uma vez lembramos que “A simples inserção do aluno com

deficiência no ambiente não garante a ele a construção de relações sociais, bem como seus

possíveis benefícios” (ALVES & DUARTE, 2012, p. 240).

Os autores ainda salientam, com base no referencial teórico por eles utilizados, que um

grande problema nas escolas brasileiras, públicas e privadas, está no fato de que o

recebimento de alunos com algum tipo de deficiência contar apenas com alterações apenas no

espaço físico, não havendo planejamento pedagógico para o acolhimento dos alunos. “A
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ausência de capacitação profissional e infraestrutura escolar são as maiores dificuldades

vivenciadas pelos professores de educação física brasileiros para a inclusão” (ALVES &

DUARTE, 2012, p. 247). No estudo por eles desenvolvido, foi considerado que a participação

concreta do aluno com SD ocorreu quando este se engajava nas práticas propostas pela

professora, não havendo necessidade, no caso observado, de modificações nas regras, níveis

de dificuldades e na estrutura do conteúdo para que o aluno alcançasse a execução da

atividade.

No entanto, eles também puderam verificar que em momentos alheios ao da realização

direta da atividade, a criança com SD costumava ficar isolada. Entre outros elementos, isso

demonstra falhas no processo de integração, pois conforme vimos discutindo, a inclusão não

diz respeito apenas ao momento e execução da atividade escolar. Sendo antes um processo

global de inclusão. Os autores sugerem a realização de trabalhos que escutem o que os alunos

com SD e os seus pais tenham a dizer sobre as dificuldades no processo inclusivo.

Para Winnicott (apud DIEGUES et al., 2018), o espaço do brincar faz a mediação

entre as necessidades e os desejos das crianças com as possibilidades da realidade exterior.

Nesse sentido, “[...] o ambiente vai sendo descoberto pela criança, é destruído, criado e

reinventado, oferecendo a oportunidade de uma ilusão criativa, agente de descobrimento,

mesmo sabendo-se que o mundo já estava lá para ser criado” (DIEGUES e al., 2018, p. 154).

Em linhas gerais, o brincar constrói uma experiência dinâmica que possui começo, meio e

fim, alcançando seu próprio ponto de saturamento, estando diretamente relacionado ao conter

da experiência.

Nada obstante, Diegues et al. (2018) salientam que devemos nos atentar que as

crianças com deficiência podem apresentar dificuldade com a prática da brincadeira. Desse

modo, o adulto deve oportunizar e estimular a brincadeira, estruturando o meio da

brincadeira, facilitando o acesso e o posicionamento do brinquedo de maneira a facilitar o

brincar e a exploração e exteriorização dos sentimentos das crianças e o contato com seus

pares, adultos e objetos (DIEGUES et al., 2018). A brincadeira permite à criança repetir o

mesmo ato e modificá-lo quando julga pertinente, conquistando, assim, domínio e confiança

(DIEGUES et al., 2018).

Cintra, oliveira e Veiga (2015, p. 161) explicam que
Na síndrome de Down o desenvolvimento e a aprendizagem dos indivíduos sofrem
interferências devido ao comprometimento intelectual, que ocorre devido ao excesso
de cromossomos; eles também possuem singularidades biológicas, psicológicas e
sociais que se refletem na qualidade de vida da pessoa acometida e da família. O
desenvolvimento dos indivíduos com a trissomia do par 21 está intimamente
relacionado à motivação e ao incentivo que recebem, sobretudo nos primeiros anos
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de vida, sendo também determinantes a educação e o ambiente nos quais estão
inseridos desde o seu nascimento.

Diegues et al. (2018) chamam atenção que dentro da literatura da psicologia existem

variadas pesquisas sobre o desenvolvimento do brincar, em reflexão genérica. No entanto,

essa realidade não se aplica aos estudos acerca do papel da brincadeira em crianças com SD,

nem tampouco em crianças com outras deficiências. Conforme já sublinhamos, essa

colocação igualmente é observada nas investigações da educação física sobre a ludicidade.

As crianças necessitam de ajuda para se desenvolverem. No caso das crianças com

SD, esse auxílio é ainda mais fundamental, através dos jogos e brincadeiras é possível

desenvolver aspectos limitados das crianças com SD (ANDRADE & SOUSA, S/D). Nesse

sentido, a educação física escolar possibilita, às crianças com SD, o fortalecimento dos “[...]

ossos e articulações, promove atividades que estimulam o desenvolvimento psicomotor”

(ANDRADE; SOUSA, S/D p. 3).

Os citados autores explicam que as atividades físicas potencializam a atenção e a

concentração, a discriminação auditiva e o raciocínio lógico. Além de ajudar no

desenvolvimento da musculatura, algo muito importante para quem tem SD, devido a

característica da hipotonia (LOPES, 2002 apud ANDRADE & SOUSA, S/D).

O estímulo, pautado em uma concepção que compreenda o corpo tal qual ele é,

corpo/mente = corpo, é crucial para o alcance de habilidades fundamentais no

desenvolvimento das crianças com SD. Isso inclui, além da atuação do profissional da

educação física, a ação da família. Souza e Ferreira ressaltam que a “A educação Física é

muito importante no processo da Inclusão Social para pessoas com Síndrome de Down, e um

dos maiores desafios para os profissionais da Educação Física é facilitar o envolvimento de

todas as pessoas” (SOUZA & FERREIRA, S/D). Defendemos que permitir e orientar que as

crianças com SD se expressem e aprendam por meio do lúdico é um dos caminhos a serem

seguidos para a inclusão real.

Castro (2020, p. 5/6) relata que, em sua pesquisa, a professora de educação física por

ela entrevistada pontuou que
Eu sempre faço brincadeira onde esse aluno consiga fazer junto com outra criança,
por exemplo, pega-pega em duplas ou em grupo. [...] Nas aulas de Educação Física,
os alunos conseguem vencer seus limites, aprendem movimentos, participam de
forma integral das atividades e conquistam um convívio satisfatório com as outras
crianças.

A autora sublinha que a cooperação é uma ferramenta crucial no desenvolvimento das

crianças e no processo de inclusão efetiva das crianças com SD.
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As estruturas sociais, econômicas e físicas são algumas das problemáticas encontradas

pelos professores de educação física no trabalho com alunos com SD. “Quando nos referimos

a crianças com necessidades educativas especiais, vemos como é significativa a falta de

instrumentos adequados a essa realidade, ficando o professor sem elementos para programar

suas atividades pedagógicas” (SILVA; FERREIRA, 2001).

Destacamos, além do mais, concordar com Mendes (2006 apud SANTOS, 2011)

acerca da responsabilidade da universidade em qualificar seus estudantes para a educação

inclusiva. Sem embargo, esta não é a realidade vigente. Tanto é, que nós, graduandos da

licenciatura em educação física, da Universidade de Brasília, não temos a obrigatoriedade de

cursar a disciplina Educação Física Adaptada. Haja vista a nossa futura atuação em sala de

aula, esta matéria deveria ser requisito básico para formação dos profissionais de educação

física. Igualmente a disciplina Jogos Lúdicos não é obrigatória para nós e, ainda assim, não

trabalha com os alunos do bacharel, a importância da brincadeira para o desenvolvimento

cognitivo, motor e afetivo das crianças com algum tipo de deficiência.

Santos (2011) alerta que para uma mudança de paradigmas é fundamental que haja um

esforço coletivo, envolvendo todas as instituições e sujeitos sociais. Os professores precisam

aprender a trabalhar com as especificidades das crianças com SD, auxiliando-os, em um

processo que inclui a família, a desenvolverem suas habilidades e potenciais. Como podemos

ver, trata-se de um projeto que além de abarcar a compreensão da totalidade das crianças,

exige o engajamento e a responsabilidade de todos nós.

1.4 Relatos de uma experiência pessoal

Na introdução deste trabalho, relatei minha experiência na escolarização de crianças

com SD. Neste tópico irei destacar algumas pontuações que considero importantes para o

debate aqui apresentado.

Por meio da atuação como Educadora Social Voluntária, nos anos de 2016 e

atualmente, em 2022, consegui observar situações que me despertaram interesse em investigar

a relação da criança com Síndrome de Down com as oportunidades oferecidas à mesma no

ambiente escolar.

 No ano de 2016, auxiliei duas crianças, cursantes do 3° ano do Ensino Fundamental.

Uma do gênero feminino e outra do masculino, ambos com Síndrome de Down, na faixa

etária de 9 anos. Acompanhei-as pelo período de um ano letivo. 
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A estudante com SD não tinha um acompanhamento multidisciplinar com outros

profissionais (fonoaudiólogo, fisioterapeutas, psicólogos e terapeutas ocupacionais, entre

outras áreas). Era perceptível a sua vulnerabilidade social.

Nos momentos de recreação notou-se que a mesma não tinha uma boa coordenação

motora, como por exemplo em atividades de pular corda, correr e etc., fazendo com que não

participasse ativamente das brincadeiras e jogos com as outras crianças, mesmo sendo muito

comunicativa e sociável. 

Com o segundo aluno, a interação com o restante da turma era mais distante ainda,

pois ele tinha uma personalidade mais tímida. Nesse sentido, busquei auxiliá-lo na

participação das brincadeiras que envolviam com o restante da turma e na realização das

atividades propostas pela professora.

Neste ano, nos últimos dois meses, estou trabalhando com duas alunas com Síndrome

de Down de 9 anos de idade, também do 3º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Por está em fase de finalização da Licenciatura em Educação Física, percebo essa

experiência como uma oportunidade de atuar mais de perto com crianças com SD. Através da

supervisão da docente da turma, consigo fazer com que essas crianças brinquem e dividam

experiências uma com as outras. Como, por exemplo, na elaboração de jogos e brincadeiras

que envolvem corda, queimada, passa-anel, circuitos, amarelinha, atividades com músicas e

danças, e sempre voltados para o lúdico.

A partir das brincadeiras, normalmente realizadas no ginásio e no parque da escola,

pude perceber as potencialidades de cada uma das crianças com SD. Marcadas pela boa

desenvoltura em exercícios como os de corrida, força e expressão corporal. Ficando nítido a

evolução desses alunos quando incluídos nas propostas escolares com os demais. 

Pude constatar que a ideia de inclusão não é utópica quando se considera profissionais

comprometidos com a execução desse projeto. Pois podemos verificar que muito se discute

sobre a temática, mas poucos realmente se envolvem em incluir todas as crianças nas aulas,

ou possuem o domínio e a paciência para adaptar as atividades para que sejam benéficas a

todos.

Concluímos que o profissional de educação física pode e deve ter as condições para

incluir as crianças com deficiência em suas aulas. Esses alunos, historicamente considerados

como inferiores e não crianças, possuem grandes capacidades de aprendizagem, que podem

ser despertadas por meio do uso do lúdico. Estimulando-se assim, o sentimento de

pertencimento, àquele lugar, nessas crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Bezerra e Hermida (2011) acreditam que mesmo com todas as controvérsias que

existem na atualidade, podemos observar uma ampliação da busca por educação integradora.

Dentre os diversos fatores,
[...] podemos citar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, a criação
dos Referenciais Curriculares Nacionais, direcionados para a Educação Infantil e o
Plano Nacional de Educação. Todos esses documentos determinam que a finalidade
da educação é o desenvolvimento integral. Nesse sentido mostram que a criança
precisa ser vista em sua totalidade, que a aprendizagem não é estritamente cognitiva
(BEZERRA & HERMIDA, 2011, p. 79).

Fincamo-nos na defesa, do O Coletivo de Autores (1992, p. 26), de que cada professor

claramente deve saber “qual o projeto de sociedade e de homem que persegue? Quais os

interesses de classe que defende? Quais os valores, a ética e a moral que elege para consolidar

através de sua prática? Como articula suas aulas com este projeto maior de homem e de

sociedade?

De acordo com Araújo (2005), devemos levar em conta os traços socioculturais “das

atividades desenvolvidas nas aulas de Educação Física, resgatar suas origens, seus

significados, contextualizá-las, para que a partir daí seja possível criar e recriar novos

significados, novas formas de aprender e transformar o mundo culturalmente construído”

(ARAÚJO, 2005, p. 23).

Consideramos a concretude do projeto de inclusão e defendemos o lúdico como uma

das ferramentas, do ensino de educação física, a serem profundamente exploradas nesse

processo. Frisamos, ainda, a necessidade de produção de mais estudos voltados para essa

temática. Esperamos, mesmo com as limitações deste trabalho, contribuir para isso.
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