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RESUMO 

Para saber a atual condição da inclusão nas escolas, esta pesquisa tem como objetivo 

comparar a coordenação motora da criança com Síndrome de Down, na faixa etária de 5 a 12 

anos, que estudam em escolas de ensino especial com as de ensino regular. A população que 

fez parte desse estudo foram as crianças com Síndrome de Down de 5 a 12 anos que estudam 

em escolas de ensino especial, comparando-os com a do ensino regular no aspecto da 

coordenação motora. A amostra foi composta por seis alunos com Síndrome de Down de dois 

colégios, sendo três alunos da escola regular e três da escola especial. Para avaliar a 

coordenação motora foi utilizado o teste KTK para deficientes intelectuais. Ao analisar os 

resultados obtidos observou-se que não houve diferença significativa (p > 0,05) entre os 

participantes.  
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ABSTRACT 

To learn the current condition of inclusion in schools, this study aims to compare the motor 

coordination of children with Down Syndrome, aged 5-12 years, studying in special schools 

with those of regular education. The population that was part of this study were children with 

Down syndrome 5-12 years studying in special schools, comparing them with the regular 

education in the aspect of motor coordination. The sample consisted of six students with 

Down syndrome in two colleges, and three students from regular schools and three special 

school. To assess motor coordination KTK test was used for the intellectually disabled. When 

analyzing the results observed that there was no significant difference (p> 0.05) among 

participants. 
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1- INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo as pessoas com deficiências eram vistas como incapazes, 

inválidas e inferiores. 

Buscando inserir os deficientes na sociedade, as Políticas Públicas estabelecem 

programas voltados para atender a todos com necessidades especiais.  

Quando o deficiente passou a ser encarado pela sociedade como um ser capaz de 

aprender e se desenvolver, surgem propostas para incluí-lo em um ensino com qualidade. 

A partir disso as leis federais passaram a defender uma educação para todos, num 

ambiente tão próximo quanto possível atender as suas necessidades. Desta forma, tem se 

buscado propostas metodológicas educacionais para que a escola possa suprir as necessidades 

de todos os indivíduos, estes apresentando deficiência ou não. 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n. 9394/96 no artigo 

58 define que a educação dos alunos com deficiência deve ser realizada de preferência na rede 

regular de ensino. Cabendo então, a essas escolas oferecer um ambiente inclusivo e uma 

educação de qualidade a todos. 

De acordo com o Censo 2000 há 24,5 milhões de pessoas com necessidades especiais 

no Brasil, o que corresponde a 14,5% da população do país, dentre este percentual 1,24% 

corresponde as pessoas com deficiência mental, No Censo Escolar divulgado pelo INEP em 

2006 havia 325.316 alunos com deficiências matriculados em escolas regulares e/ou classes 

comuns do sistema de ensino brasileiro e 700.624 em escolas especiais e/ou classes especiais. 

Ainda de acordo com esse Censo, haviam matriculados 39.664 alunos com Síndrome de 

Down, destes 74% estavam em classes especiais e 26% em classes comuns. 

A Síndrome de Down, caracterizada como uma falha na divisão e celular traz algumas 

conseqüências para quem a possui, como limitações nos aspectos cognitivos e motores. 

Apesar disto, as crianças conseguem um bom desenvolvimento se estimuladas de forma 

correta. 

A Educação Física tem uma influência significativa no desenvolvimento motor do 

indivíduo, por isso é importante que seja trabalhada com as crianças que possuem Síndrome 

de Down, no intuito de melhorar a sua coordenação motora, postura e equilíbrio.  



Dessa forma, pesquisar a atual condição das pessoas em situação de deficiência nas 

escolas é fundamental para interagir na área. E o profissional de Educação Física que trabalha 

diretamente com o movimento da criança no mundo tem um papel importante na inclusão.  

Diante do exposto, um questionamento faz-se necessário: crianças da faixa etária de 5 a 

12 anos com Síndrome de Down, que estudam em escolas do ensino regular, na cidade de 

Aracaju, apresentam o desenvolvimento motor semelhante se comparadas com as que 

estudam em escolas especiais? 

2. REVISÃO DE LITERATURA   

2.1. Síndrome de Down 

2.1.1. Definição 

Segundo Burns, Bottino (1991) a Síndrome de Down é a mais conhecida alteração 

cromossômica presente em seres humanos, decorrente de um erro na divisão celular e que 

resulta em um cromossomo 21 extra.  

A referida síndrome é uma anomalia genética em que se encontra na célula três cópias 

de cromossomo 21 ao invés de duas. 

De acordo com Alves (2007) a Síndrome de Down é um ser humano com um pequeno 

cromossomo extra no par 21. 

As crianças nascidas com este padrão genético normalmente apresentam retardo 

mental e características físicas específicas que as identificam. 

Para se entender melhor a Síndrome de Down faz-se necessário saber como ela ocorre. 

2.1.2. Causas 

As causas da Síndrome de Down são genéticas. Segundo Kirk e Gallagher (1996) as 

pessoas nesta condição têm 47 cromossomos ao invés dos 46 normais. O cromossomo extra 

está presente no par 21, que em vez de dois, passava a ter três cromossomos. Por esta razão, a 

Síndrome de Down é também denominada trissomia do par 21. 

O excesso de material genético proveniente do cromossomo 21, pode ocorrer de 

quatro formas diferentes: trissomia 21, mosaicismo, translocação e duplicação de uma 

porção do cromossomo 21. 



A possibilidade para a explicação da Síndrome de Down de acordo com Burns e 

Bottino (1991), é a presença extra do cromossomo 21 que se junta a um gameta normal e 

forma-se 47 cromossomos com três cópias do cromossomo 21 extra em todas as células 

(trissomia 21). O cromossomo 21 extra se encontra em algumas células, permanecendo outras 

com o número normal (mosaicismo). O cromossomo 21 se liga a outro cromossomo, mas as 

células permanecem com 46 cromossomos (translocação). O cromossomo 21 sofre duplicação 

e leva a cópia extra a algumas células (duplicação de uma porção do cromossomo 21). 

A presença da Síndrome de Down também está relacionada à idade da mãe, em que 

sua incidência aumenta significativamente em crianças nascidas de mães com mais de 35 

anos. (KIRK e GALLAGHER 1996, p.129). 

2.1.3. Características 

A Síndrome de Down tem algumas características que podem aparecer com maior ou 

menor freqüência, estas características não se estabelecem de uma forma predominante na 

pessoa com síndrome de down, existem variações destas características de acordo com a 

causa: 

Segundo Alves (2007), algumas características marcantes determinam a pessoa com 

síndrome de down, entre elas podemos destacar:  

- o crânio apresenta braquicefalia, com o occipital achatado; o pavilhão das orelhas é pequeno 

e disfórmico; os olhos mostram fendas palpebrais e exibem Manchas de Brushfild ao redor da 

margem da íris; as mãos são curtas e largas, freqüentemente com uma única prega palmar 

transversa, chamada de prega simiesca; os pés mostram um amplo espaço entre o primeiro e 

segundo dedo; músculos hipotônicos e articulações com flexibilidade exageradas; reflexo do 

Moro fraco; displasia pélvica; tendência para luxação atlanto-axial; pescoço curto; genitais 

pouco desenvolvidos; problemas cardíacos congênitos; alteração neuropatológica como 

atrofia do Sistema Nervoso Central; perda de neurônios e sinapses. 

 Merecem maior atenção na criança com Síndrome de Down: 

“os aspectos da hipotonia, da pouca resistência cardiopulmonar, da postura 

corporal, das condições de equilíbrio estático e dinâmico, além do 

desenvolvimento prejudicado de algumas habilidades motoras envolvidas 

com a coordenação, noção de lateralidade, espaço, tempo, esquema corporal 
e linguagem. (SMITH e WILSON 1980 apud CINTRA, 2002, p.45) 



Desta forma, por conta da hipotonia muscular a criança Down tem alguns 

comprometimentos no seu desenvolvimento motor, e, por conseguinte, na sua coordenação 

motora. Para isso Cintra (2002) afirma que o desenvolvimento do ato motor da pessoa com 

Síndrome de Down deve ser bastante estimulado, pois é ele que promove situações e 

atividades que facilitarão futuras aquisições básicas ao indivíduo. 

A criança com Síndrome de Down quando estimulada de forma correta, 

proporcionando sua inclusão com os conteúdos e com os outros educandos pode-se se chegar 

um desenvolvimento próximo com o de crianças ditas normais.  

Quando o professor tem espírito de investigação e despreza de seu 
conhecimento para compreender o conhecimento trazido pela criança, 

reincorporando seu saber no momento de elaborar as intervenções que 

servirão para promover avanços das estruturas de que se dispõe, constituindo 

outras novas e mais complexas, que darão conta de resolver situações cada 
vez mais desafiadoras, esse professor deve ser aquele que vê, ouve e procura 

compreender o potencial de cada criança com quem trabalha (TUNESW, 

2003 apud ALVES, 2007, p.390.) 

2.2. Educação Especial 

Quando tratamos da história da educação especial, percebemos que no início do século 

passado, o atendimento as crianças em situação de deficiência, acontecia em turmas ou 

escolas, onde só se trabalhavam com a deficiência, esta era trabalhada segundo os preceitos 

médicos , dentro de uma visão orgânica. 

Escola especial ou escola de educação especial é aquela organizada para atender 

exclusivamente alunos classificados como excepcionais. (MAZZOTTA, 1997, p.49)      

O deficiente na trajetória da sociedade foi visto de várias formas, desde pessoa 

incapaz, imperfeito até ser capaz de se desenvolver e ser incluso socialmente. 

Como afirma Lima (2006) que a forma como a sociedade interage com o deficiente 

tem se modificado ao longo da história. Antes visto como imperfeitos, sendo assim 

eliminados, passando a ser encarado por deficientes e então, conquistando o direito de 

cidadão. 

A falta de conhecimento sobre as deficiências em muito contribuiu para que as pessoas 

portadoras de deficiência, por “serem diferentes”, fossem marginalizadas, ignoradas. 

(MAZZOTTA, 2005, p.16). 

Por conta de um número crescente de deficientes existentes, passou a se estudar e 

analisar as diferenças individuais do ser humano, onde cada um tem sua individualidade, suas 



características. Sendo assim, a inserção do deficiente na sociedade tornou-se uma 

preocupação e medidas precisariam ser tomadas para que fosse efetivada.  

Foi após a Segunda Guerra Mundial, em razão da quantidade de mutilados, que 

realmente foram tomadas providências para a inserção do deficiente (JANNUZZI, 2006, 

p.138). 

Como uma dessas providências surge a Educação Especial, com uma proposta de 

educação para todos, que denunciava a discriminação e a exclusão social. De acordo com 

Lima (2006) até a década de 1960, o atendimento era segregado em que as crianças com 

deficiências não tinham acesso a escola regular, e a Educação Especial só recebia uma 

pequena parcela dessas crianças.  

A educação especial está baseada na necessidade de proporcionar a igualdade de 

oportunidades, mediante a diversificação dos serviços educacionais, de modo a atender às 

diferenças individuais dos alunos, por mais acentuadas que elas sejam (MAZZOTTA, 1997, 

p.10). 

Sendo assim a Educação Especial se originou como um atendimento educacional que 

substituía a educação comum para aqueles que não tinham condições de freqüentar uma 

escola de ensino regular. 

2.3. Educação Inclusiva 

A educação inclusiva surge como uma saída contra a segregação e exclusão escolar, 

baseada na interação entre todos os alunos e respeitando as diferenças. 

Para Freitas (2008) a visão da escola inclusiva impõe a demolição dos discursos 

educacionais que excluem as diferenças e que coloca como problema da educação a 

anormalidade. 

O conceito de Inclusão no âmbito específico da Educação: 

Implica, antes de mais, rejeitar, por princípio, a exclusão (presencial ou 

acadêmica) de qualquer aluno da comunidade escolar. Para isso, a escola que 

pretende seguir uma política de Educação Inclusiva (EI) desenvolve 
políticas, culturas e práticas que valorizam o contributo ativo de cada aluno 

para a construção de um conhecimento construído e partilhado e desta forma 

atingir a qualidade acadêmica e sócio cultural sem discriminação 
(RODRIGUES, 2006, p.2)  

 

A inclusão é entendida como um meio pelo qual é possível inserir todas as pessoas 

(sejam elas com deficiência ou não) num ambiente comum, em que todos têm o mesmo 

direito. 

 



Escola inclusiva é a escola de ensino regular em que crianças com deficiências estão 

presentes no quadro de matrícula e tem como função garantir o direito à educação e 

desenvolvimento pleno de todos. Tomando-se cuidado para que a escola não se torne um 

espaço apenas socializador. 

Como afirma Rodrigues (2006) a educação inclusiva pressupõe uma participação 

plena numa estrutura em que os valores e práticas são delineados com base nas características, 

interesses, objetivos e direitos de todos os participantes no ato educativo. 

A educação é direito de todos e posta pela Constituição Federal de 1988, que defende 

o pleno desenvolvimento da pessoa e garante igualdade de acesso e permanência na escola. 

Além do dever do Estado de ofertar atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino. Assim sendo, a inclusão é direito de todos e 

garantida pela lei. Como afirma Nakayama (2007) a inclusão refere-se à inserção total das 

pessoas, que defende o direito de todos de aprender. 

Mas foi na década de 90 com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

(1990a) e a difusão da Declaração de Salamanca (1994), que a educação inclusiva ganhou 

força. 

De acordo com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990) a educação 

deve estar centrada na criança, objetivando a garantia de uma escolarização bem-sucedida 

para todas. 

Na Declaração de Salamanca (1994), foi discutido princípios, políticas e práticas na 

área das necessidades educativas especiais, a educação inclusiva também está amparada em 

outros documentos legais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990b) lei nº 8069 

artigo 5º, onde nenhuma criança ou adolescente será objeto de discriminação, sob punição 

qualquer tentativa de omissão aos seus direitos fundamentais.  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) lei nº 9394/96 no seu 

capítulo V define a educação especial como uma modalidade de ensino ofertada 

preferencialmente na rede regular de ensino para alunos com necessidades especiais.  

Ainda no que tange a educação especial, segundo a LDBEN (1996) os sistemas de 

ensino devem assegurar currículos e terminalidade específicos, professores especializados em 

educação especial, capacitação para os de ensino regular, além de educação especial para o 

trabalho e acesso igualitário aos benefícios de programas sociais. 



Durante a história a educação inclusiva foi se firmando como o acesso de pessoas em 

situação de deficiência no âmbito da escola regular. Nos documentos legais acima citados 

enfatizam essa concepção e garantem o direito de todos de acesso, permanência e 

desenvolvimento na educação regular. 

Sob esse enfoque foi criado o Plano Nacional de Educação - PNE, lei nº 10.172/2001 

que traça metas e objetivos para os sistemas de ensino nacional que favoreçam o atendimento 

às necessidades educacionais especiais, à formação docente, à acessibilidade física e ao 

atendimento educacional especializado. (BRASIL, 2008, p. 7-8). 

Documentos legais foram criados, no entanto, a política de inclusão de alunos que 

apresentam necessidades educativas especiais baseia-se em fatores mais abrangentes do que 

somente os legislativos. 

Para que ocorra uma efetiva inclusão escolar é necessário garantir uma melhora nos 

recursos humanos e financeiros essenciais ao desenvolvimento educacional de todos. As 

barreiras à inclusão como afirmam Freitas, Rodrigues e Krebs (2005) são a falta de formação 

de professores aptos a desenvolver práticas inclusivas, a carência de recursos e a falta de 

mudanças estruturais na escola. 

É preciso alertar para o fato de que muitas escolas sintam bastantes dificuldades para 

tornar a educação realmente inclusiva e tentam construir condições que favoreçam a inserção 

do aluno com necessidades especiais na escola regular:  

 Uma delas é o intercâmbio com escolas especiais, seja para manter o aluno 
em dois espaços, seja para dar suporte a professores da classe regular em sua 

prática pedagógica. [...] Na segunda, há alguns riscos, dos quais devem ser 

destacados os seguintes: de que a responsabilidade continue centrada nos 

professores envolvidos, não afetando o projeto geral da escola, e de que 
atuação pedagógica seja direcionada por concepções e práticas tradicionais 

do ensino especial, mesmo reconhecendo-se a grande familiaridade do 

professor especializado com as necessidades especiais ligadas às 
deficiências. (GÓES e LAPLANE, 2007, P.75). 
 

As pessoas em situação de deficiência durante a história lutou para que os seus direitos 

fossem reconhecidos, queriam uma educação com qualidade e igualdade. Não se pode negar 

que a educação inclusiva busca atender a essa reivindicação. Para isso, ela tem se modificado 

em busca dessa efetivação. Mas não se pode excluir definitivamente a escola especial, pois 

para que todos se beneficiem com o sistema educacional se acredita que:  



Dessa forma, todos nós temos que nos manter unidos por uma educação de qualidade, 

que atenda tanto a criança com deficiência quanto a sem deficiência. Procurando um 

equilíbrio entre as necessidades de cada criança e as necessidades de todas as crianças. 

2.4. Desenvolvimento Motor 

Para Gallahue e Ozmun (2005) desenvolvimento inclui todos os aspectos do 

comportamento humano e pode ser conceituado como um processo permanente, iniciado na 

concepção e finalizado na morte. 

O termo motor refere-se aos fatores biológicos e mecânicos que influenciam o 

movimento (GALLAHUE e OZMUN, 2005, p.17).  

Os dois termos quando usados juntos enfoca o estudo das mudanças qualitativas e 

quantitativas de ações motoras do ser humano ao longo de sua vida. Que segundo Gallahue e 

Ozmun (2005) é a contínua alteração no comportamento motor ao longo da vida, decorrente 

da interação entre as necessidades da tarefa, a biologia do indivíduo e as condições do 

ambiente. 

O desenvolvimento motor é um processo seqüencial e contínuo no qual o indivíduo 

progride de um movimento simples, sem habilidade, até habilidades motoras complexas e 

organizadas que vão se ajustando e o acompanham até a velhice. (HAYWOOD, 1986 apud 

ISAYAMA e GALLARDO, 1998, p.76). 

De acordo com Balbé, Dias e Souza (2009) o desenvolvimento motor representa um 

aspecto do processo desenvolvimentista total e está intrinsecamente inter-relacionado às áreas 

cognitivas e afetivas do comportamento humano, sendo influenciado por muitos fatores. 

O ser humano está em constante processo de aprendizagem, em que o seu 

movimentar-se evolui à medida que se submete a novas experiências provocadas tanto por 

fatores próprios do indivíduo e do ambiente quanto da tarefa em si. Dessa forma, o 

desenvolvimento motor pode ser observado nas alterações do comportamento motor durante o 

ciclo da vida. 

De acordo com Gallahue e Ozmun (2005) o movimento observável pode ser agrupado 

em três categorias: movimentos estabilizadores, locomotores e manipulativos. 

Estas categorias citadas tanto podem aparecer isoladas quanto agrupadas. Pois, 

existem movimentos que se inserem em duas destas categorias. 

O movimento motor ainda pode ser estudado em quatro fases: reflexa, rudimentar, 

fundamental e especializada. 

Os reflexos são as primeiras formas de movimento humano [...]. As 

habilidades motoras rudimentares representam as formas básicas de 



movimento voluntário que são necessárias para a sobrevivência [...]. As 

habilidades motoras fundamentais representam um período no qual as 

crianças pequenas estão ativamente envolvidas na exploração e na 

experimentação das capacidades motoras de seus corpos [...]. Na fase 
especializada, o movimento torna-se uma ferramenta que se aplica a muitas 

atividades motoras complexas presentes na vida diária, na recreação e nos 

objetivos esportivos. (GALLAHUE e OZMUN, 2005, p.58-61). 
 

O desenvolvimento motor sofre várias influências que podem diferenciar de pessoa 

para pessoa. É certo que exista uma seqüência nos estágios e fases acima citados, mas não 

quer dizer que eles acontecem em todas as crianças na mesma faixa etária.  

Segundo Gallahue e Ozmun (2005) tanto o desenvolvimento quanto o refinamento de 

padrões de habilidades motoras são influenciados de maneiras complexas, uma vez que são 

muitos os fatores que influenciam nesse fenômeno. 

O desenvolvimento motor está intimamente ligado a execução de movimento, uma vez 

que, sua privação ou pouca experiência interferem nas habilidades das crianças, podendo 

influenciar nas características de cada faixa etária. 

Segundo Rosa Neto (2002) a atividade motora é essencial no desenvolvimento global 

da criança, pois está dotada de todas as possibilidades para o movimentar-se e para descobrir 

o mundo através do movimento. 

Dessa forma, todos os fatores citados têm importante influência no desenvolvimento 

motor. Sendo fundamental uma ampla oportunidade de práticas que estimulem o indivíduo a 

fim de se obter o aprimoramento do desenvolvimento motor. 

2.5. Coordenação Motora 

A coordenação motora é uma das capacidades que influenciam o desenvolvimento 

motor por ser fundamental para realização de diversas tarefas. Ela é perceptível desde a 

infância, onde a criança obtém controle de suas habilidades motoras fundamentais. 

A coordenação motora é a base do movimento homogêneo e eficiente, que exige uma 

extensa organização do sistema nervoso, com utilização dos músculos certos, no tempo certo 

e intensidade correta, sem gastos energéticos. (RAUCHBACH, 1990 apud DIAS e DUARTE, 

2005). 

Segundo Gallahue e Ozmun (2005) a coordenação é a habilidade de relacionar o 

movimento de sistemas motores separados em padrões de movimentos eficientes. A criança 

precisa desempenhar movimentos específicos, em série, rápida e precisa para poder ter um 

comportamento coordenado. 



Ainda sobre a coordenação motora Lopes et al (2003) diz se tratar de uma interação 

harmoniosa entre os sistemas músculo-esquelético, nervoso e sensorial a fim de produzir 

ações motoras precisas e reações adaptadas. 

A coordenação motora é um elemento central nas habilidades básicas do ser humano 

que depende de várias partes do corpo para que aconteça de forma harmoniosa. Ela deve ser 

estimulada ainda na infância para que não haja comprometimento na eficiência do 

movimento. 

De acordo com Dias e Duarte (2005) a coordenação motora está presente e se faz 

necessária em todos os movimentos, variando apenas no grau de solicitação. Quanto melhor 

for a qualidade da coordenação, tanto mais fácil e precisamente será realizado o movimento.  

Lopes et al (2003) chama atenção para a insuficiência de coordenação, que segundo a 

autora refere-se à instabilidade motora geral, que engloba os defeitos qualitativos da condução 

do movimento e que produz uma diminuição do rendimento motor. Essa insuficiência de 

coordenação depende da qualidade e quantidade de experiências motoras. 

A criança sente a necessidade de se movimentar e é através do exercício que ocorre 

um aumento qualitativo na coordenação do movimento. Assim sendo, uma criança que não se 

exercita não adquire a experiência de movimento. 

Como dito anteriormente a coordenação motora é melhorada a depender do estímulo, 

quanto maior for mais desenvolvida será. Sendo ela tão importante para a realização eficiente 

dos movimentos deve-se ser trabalhada efetivamente nas aulas de educação física, procurando 

desenvolver um amplo repertório motor nas crianças e jovens. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Geral 

Comparar o desenvolvimento motor da criança com Síndrome de Down, na faixa etária 

de 5 a 12 anos, incluídas em escolas de ensino regular e escolas especiais. 

3.2. Específico 

 Avaliar a coordenação motora das crianças com Síndrome de Down. 

4. METODOLOGIA 

Para a realização da presente pesquisa foi utilizado o procedimento descritivo, com o 

intuito de analisar o fenômeno sem interferir no seu funcionamento, comparar com outra 

situação que está acontecendo. 



A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou variáveis sem 

manipulá-los; procura descobrir com precisão possível a freqüência com que um fenômeno 

ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características. (CERVO e 

BERVIAN, 1996, p.49) 

A população correspondente a pesquisa foram as crianças com Síndrome de Down de 5 

a 12 anos que estudam em escolas especiais e de ensino regular da cidade de Aracaju. 

A amostra foi escolhida de forma aleatória composta por seis alunos com Síndrome de 

Down de 5 a 12 anos de dois colégios, sendo três de ensino especial e três de ensino regular 

da cidade de Aracaju. 

Os dados coletados nesta pesquisa foram estabilidade do equilíbrio em marcha para trás, 

coordenação de membros inferiores, velocidade em saltos alternados e lateralidade. 

Para a coleta de dados foi aplicado a bateria de testes de coordenação corporal 

Körperkoordinations Test für Kinder (KTK). (GORLA, ARAÚJO e RODRIGUES, 2009). 

Para se coletar os dados foram inicialmente selecionadas as duas escolas a ser aplicado 

o teste. Após a escolha teve-se contato com a direção das mesmas entregando um ofício 

comprovando a veracidade da pesquisa, e então a permissão da realização do trabalho. 

A partir das escolas selecionadas fez-se um levantamento de quantos alunos com 

Síndrome de Down estavam matriculados, para depois de forma aleatória serem escolhidos 

cinco de cada instituição escolar. 

O teste foi realizado num mesmo dia, com um aluno de cada vez para evitar 

interferências externas.  

Na análise estatística foram utilizados o teste “t” Student, a Correlação de Pearson, bem 

como utilização da média e desvio padrão para a apresentação dos resultados. 

5. RESULTADOS 

A aplicação do teste KTK permitiu verificar a coordenação motora das crianças com 

Síndrome de Down analisadas no trabalho.  

Os dados encontrados foram submetidos ao Teste “t” de Student, mas não houve 

diferença significativa (p > 0,05) em nenhuma tarefa realizada entre os alunos das duas 

escolas. 



Para analisar o grau de correlação entre as amostras foi utilizado o coeficiente de 

correlação de Pearson que para essa amostra deu r = 0,90. Dessa forma, pode-se concluir que 

a amostra faz parte de um grupo homogêneo. 

E com base nos resultados obtidos, os alunos foram classificados de acordo com o 

nível de coordenação motora. 

6. Considerações finais 

Os resultados encontrados nessa pesquisa mostraram que em relação ao trabalho 

realizado pela área da Educação Física, não existe uma diferença significativa, no tocante a 

coordenação motora, entre as crianças com Síndrome de Down que estudam em escolas de 

ensino especial se comparadas com as que estudam em escolas de ensino regular. Ainda pôde-

se constatar que há um atraso na coordenação motora dos indivíduos avaliados. 

Provavelmente essa diferença não exista, devido ao momento de transição em que vive 

a escola regular, onde a inclusão é um processo recente nas escolas, não acarretando um 

trabalho determinante ainda, acredito que mais estudos devam ser realizados, para verificar se 

com o advento da inclusão escolar, o trabalho seja aprimorado, e estas crianças consigam 

conseqüentemente alcançar um desenvolvimento motor bem sustentado. 

 Esse estudo vem demonstrar o quanto as escolas ainda são carentes no atendimento de 

grupos especiais. Para reverter esse quadro acreditamos ser necessário um maior 

conhecimento sobre as individualidades destes, para sustentar essa inclusão.  

Um grande desafio para a escola é conseguir trabalhar a inclusão desenvolvendo a 

diversidade das turmas, aceitando as limitações de cada aluno e conseguindo desenvolver o 

potencial de cada indivíduo. 
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