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 BENEFÍCIOS DA NATAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO 
MOTOR DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN

Swimming BenefitsiIn the Motor Development of Children with Down 
Syndrome

Veridiane Brigato de Oliveira1, Daniel Vicentini de Oliveira1, Mateus Dias Antunes2, Guilherme Arnal-
do dos Anjos Gobbo1

RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar os benefícios da nata-

ção para o desenvolvimento motor de crianças com Síndrome de 
Down. A discussão desse assunto torna-se necessária de modo que 
os profissionais de Educação Física se aprofundem sobre esses 
conhecimentos, e consequentemente instrumentalizando-os para 
uma efetiva estimulação dessas crianças e para que estas possam 
ser inclusas na sociedade. Diante a temática levantada, o estudo 
visou responder a seguinte problemática, quais os benefícios 
que a natação traz no desenvolvimento motor de crianças com 
Síndrome de Down. Para tanto, a presente pesquisa tratou de 
um estudo qualitativo, por meio de uma revisão de literatura, na 
qual se ocupou em fazer um levantamento e análises de livros, 
artigos e pesquisas referente a temática. O estudo apresentou 
que a natação melhora a qualidade de vida e a auto estima bem 
como proporcionando vários benefícios físicos que favorecem 
a estimulação do desenvolvimento motor de crianças com 
Síndrome de Down, contribuindo para que esses indivíduos 
ampliem sua participação no espaço social, ou seja, a inclusão 
deles na sociedade. E para que isto ocorra de maneira eficiente, 
o profissional de Educação Física deve planejar essas aulas com 
muito profissionalismo e responsabilidade, pois é um trabalho 
que exige atenção e cuidados não somente focados na natação, 
mas sim nos aspectos que compõem a aprendizagem e também 
que proporcionem vários benefícios para essas crianças com 
Síndrome de Down, principalmente motivá-los a fazer natação 
ou qualquer tipo de atividade física.

Palavras-chave: Síndrome de Down. Desenvolvimento 
Motor. Natação.

ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the benefits of swim-

ming for motor development of children with Down syndrome. 
The discussion of this matter becomes necessary so that physical 
education professionals to delve on this knowledge, and there-
fore providing tools for them for effective stimulation of these 
children and that they can be included in society. On the raised 
issue, the study aimed to answer the following issues, what be-
nefits that swimming brings motor development of children with 
Down syndrome. Therefore, this study dealt with a qualitative 
study, through a literature review, in which it occupied in doing 
a survey and analysis of books, articles and related thematic 
research. The study showed that swimming improves quality of 
life by providing several physical benefits such as state of plea-
sure, security, self-confidence and communication, promote the 
stimulation of child motor development with Down syndrome, 
contributing to these individuals expand their participation in 
the social space, that is, their inclusion in the society .And for 
this to occur efficiently, the professional of Physical Education 
should plan these classes with a lot of professionalism and res-
ponsibility, it is a job that requires attention and care not only 
focused in swimming, but the aspects that make learning and 
also providing various benefits for these children with Down 
syndrome, especially motivate them to make swimming or any 
kind of physical activity.

Keywords: Down Syndrome. Motor development. 
Swimming.
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INTRODUÇÃO
 Sabe-se que a Síndrome de Down (SD) é uma desor-
dem genética que causa a deficiência mental. As crianças que 
possuem a SD devem ser inseridas no contexto social, pois é 
importante que as mesmas se adaptem com as atividades físicas 
para terem um bem-estar e uma qualidade de vida. Familiares e 
profissionais de Educação Física desempenham um papel funda-
mental para essas crianças, para que os mesmos possam ter um 
bom desenvolvimento social e motor por meio das intervenções 
realizadas1.
 A SD é uma alteração genética entre três anormali-
dades cromossômicas, que independentemente do tipo, quer 
seja trissomia 21, translocação ou mosaicismo, é sempre o 
cromossomo 21 o responsável pelos traços físicos específicos 
e a função intelectual limitada dentre outras peculiaridades2.
 Segundo os mesmos autores citados acima, no mo-
mento da concepção, cada célula germinativa apresenta 23 
cromossomos, sendo assim 46, que são dispostos em 23 pares. 
Nos indivíduos com SD ocorre um acidente biológico em que 
uma das células germinativas apresenta-se com 24 cromosso-
mos, fazendo com que o indivíduo fique com 47 cromossomos 
em cada célula, sendo assim 3 no par 21, originando o termo 
Trissomia 21, isto é, a criança Down apresenta um cromossomo 
extra nas células de seu organismo e é esse cromossomo que 
produz as alterações no seu desenvolvimento físico e mental2.
 Clinicamente a SD é caracterizada por um atraso 
mental, hipotonia em diversos graus, prejudicando o desen-
volvimento do esquema corporal, apresentando distúrbios no 
equilíbrio, noção espacial e coordenação motora3.
 A SD tem sido estudada por vários pesquisadores e 
em relação as características sobre o desenvolvimento infantil, 
observa-se que as crianças portadoras dessa síndrome mostram 
atraso no desenvolvimento de habilidades motoras diferenciado 
de uma criança com desenvolvimento específico4.
 O desenvolvimento é um processo continuo que 
começa na concepção e cessa com a morte. Ele envolve todos 
os aspectos do comportamento humano e, em consequência, 
só pode ser separado em “domínios”, “estágios” ou “faixas 
etárias” de forma artificial. É importante ter em mente a noção 
do conceito de desenvolvimento “ao longo da vida5.  
 O desenvolvimento motor possibilita entender a indivi-
dualidade do aprendiz. Cada indivíduo tem um tempo singular 
para adquirir as capacidades de movimento e as habilidades de 
movimento. Embora o “relógio biológico” do indivíduo seja 
bem especifico, quando se trata em adquirir as habilidades de 
movimento (maturação), a taxa e a extensão do desenvolvimento 
são determinadas individualmente (experiência) e sofrem defi-
nitivamente a influência das tarefas5. 
 Ao se tratar das crianças com SD, os autores supracita-
dos apontam que estas frequentemente nascem prematuras, ten-
do o ritmo de crescimento mais lento que o normal, resultando na 
baixa estatura. Sobre o estudo da descrição do desenvolvimento 
motor destas crianças, encontram-se como resultados: retardos 
no aparecimento e na inibição de reflexos primitivos e postu-
rais; hipotonia e hiperflexia; e substanciais atrasos para atingir 
marcos motores. Acometidos por estes sintomas, o portador de 
SD fica prejudicado, afetando seu desenvolvimento motor, e 
consequentemente sua relação social4.
 Aspectos do desenvolvimento neuropsicomotor como 
sorrir, balbuciar, falar, sustentar a cabeça, segurar objetos, rolar, 

sentar e andar, também sofrem aquisições tardias, porém na 
grande maioria das vezes não deixam de ocorrer, mostrando 
que a fisiopatogenia desta síndrome é principalmente devida a 
um desenvolvimento atrasado em vez de ausente6.
 Pessoas com SD estão cada vez inclusos na sociedade 
e frequentam instituições especiais, escolas regulares, ativida-
des físicas, trabalham e possuem vida ativa na sociedade. O 
ingresso aos programas de esporte adaptado já é uma realidade 
e a integração que o esporte traz para essas pessoas é muito 
importante para eles e para as pessoas com as quais vivem, pois 
lhes permite a inclusão com a sociedade2.
 A prática de atividade física como um aspecto impor-
tante para a reabilitação de um indivíduo com SD, visto que o 
mesmo apresenta um grau de potencial residual que deve ser 
estimulado em busca de uma vida mais saudável e digna, e 
assim, implica em aprendizagem e relações com a sociedade2.
 A importância da prática de atividade física regular, 
para a reabilitação de pessoas com qualquer tipo de deficiência 
traz vários benefícios: 1-Contribui para a aceitação das suas 
limitações; valoriza e divulga as suas capacidades físicas, 
ajudando-o a relativizar as suas incapacidades; 2-Reforça 
a sua autoestima, dando-lhe alegria de viver e qualidade de 
vida, condições consideradas imprescindíveis para a alteração 
da sua visão perante a vida; 3-Reforça a vontade para a ação, 
disponibilidade para se aproximar dos outros, para comunicar, 
para conviver; 4-Combate eficazmente atitudes pessimistas; 
5-E permite a meditação das suas atividades, incidindo sobre 
as suas capacidades em desfavor das limitações7.
 A natação promove vários benefícios como físicos e 
sociais, fazendo com que a pessoa com SD consiga relacionar-se 
com diferentes pessoas durante sua prática de atividade física, 
principalmente com o professor e com os outros alunos que 
estarão em aprendizado. Isso poderá facilitar sua interação com 
a sociedade, melhorando sua autoestima e também o sentimento 
de que se pode viver uma vida como todos, sem exclusão2. 
 As atividades de natação podem trazer também ganhos 
significativos no que se refere à cognição, desde que se possa 
apoiar-se em um trabalho planejado de preferência com frequên-
cia com a inclusão do lúdico promove sensações de felicidade, 
de bem-estar que jamais será esquecido pela criança8.
 A natação quando voltada para pessoas com SD tem 
como benefícios a melhoria da aptidão física, execução psico-
motora, desenvolvimento social e psicológico. As habilidades 
desenvolvidas na natação podem ampliar repertório motor, 
aprimorar as possibilidades de participação efetiva em uma 
variedade de atividades de tempo livre, melhorar a segurança, 
podendo isso acontecer enquanto a pessoa se distrai no meio 
aquático2. 
 A natação para SD auxilia na reeducação da respiração, 
aliviando assim os transtornos causados pela língua sulcada, 
projetada na maioria das vezes para fora da boca. O oxigênio 
umidificado e inalado durante a prática da natação, bem como 
a musculatura envolvida na expiração, vencendo a resistência 
natural imposta pela água, pode ter um espaçamento significa-
tivo nas crises ou incidência de alergias e doenças respiratórias 
(asma e bronquite)9.
 O profissional de Educação Física deve trabalhar com 
a estimulação de crianças com SD, propondo atividades que 
desenvolvam a criança no geral, acarretando efeitos importantes 
na saúde física, psicológica e social. Com isso, quanto mais 
experiências as crianças vão adquirindo, mais rico será seu 
desenvolvimento10.
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 O objetivo do presente estudo foi analisar os benefícios 
da natação para o desenvolvimento motor de crianças com SD, 
por meio de uma análise bibliográfica.

REVISÃO DE LITERATURA
Síndrome de Down: Do Conceito ao Diagnóstico
 O primeiro registro da SD foi realizado pelo povo 
Olmeca, no antigo México. Esta civilização desenvolveu a re-
gião, que hoje conhecemos como Golfo do México, entre 1500 
a.C. até 300 d.C., deixando rastros de sua cultura em artefatos, 
esculturas e desenhos de crianças e adultos. Foram encontrados 
alguns desenhos e esculturas de fisionomias deste povo que 
apresentavam características distintas daquelas comumente 
representadas por ele, mas, no entanto, similares ao que foi 
posteriormente reconhecido como características da face de 
indivíduos com SD11.
 Inicia-se a história oficial da SD no mundo, a partir do 
século XIX, em 1866, quando o cientista inglês John Langdon 
Down, através de suas pesquisas, percebeu que havia entre as 
pessoas com deficiência mental, um grupo distinto, pessoas 
estas com características similares e traços típicos, fazendo na 
época uma descrição física e clínica detalhada12. 
 A deficiência mental é uma das características mais 
presentes SD devido, provavelmente, a um atraso global no 
desenvolvimento, que varia de criança para criança. Embora o 
QI (Quociente de Inteligência) dessas crianças seja classificado 
como abaixo da média, os pesquisadores e profissionais têm 
enfatizado a necessidade de se discutir mais sobre as habilidades 
das crianças deficientes mentais para a realização das atividades 
de vida diária, tais como andar, vestir-se, alimentar-se com in-
dependência, aprender a ler etc., ao invés de destacá-lo como 
uma medida importante do grau de comprometimento13.
 A deficiência mental também pode ser chamada de 
deficiência intelectual, um termo que se usa quando uma pessoa 
apresenta certas limitações no seu funcionamento mental e no 
desempenho de tarefas como as de comunicação, cuidado pes-
soal e de relacionamento social. Estas limitações provocam uma 
maior lentidão na aprendizagem e no desenvolvimento dessas 
pessoas. As crianças com atraso cognitivo podem precisar de 
mais tempo para aprender a falar, a caminhar e a aprender as 
competências necessárias para cuidar de si, tal como vestir-se 
ou comer com autonomia14.
 O nome SD só foi colocado após vários outros nomes 
terem sido usados: imbecilidade mongolóide, idiotia mongolói-
de, cretinismo furfuráceo, acromicria congênita, criança mal-
-acabada, criança inacabada, dentre outras. Claramente, alguns 
desses termos são indelicados, dentre eles o mongolismo, que 
veio pela semelhança do povo mongol, que foi amplamente 
utilizado até 196113.
 Síndrome quer dizer conjunto de sinais e de sintomas 
que caracterizam um determinado quadro clínico15. Não se sabe 
exatamente como a anomalia cromossômica que ocorre na SD 
pode afetar o cérebro. Pode ser que este acontecimento é o que 
impede o desenvolvimento normal e das complexidades das 
estruturas envolvidas no sistema nervoso. Além disto, a ano-
malia cromossômica que causa esta síndrome é responsável por 
alterações, problemas e modificações que afetam o sistema físico 
e fisiológico e também a saúde dessas pessoas com síndrome. 
As várias alterações acontecem antes do nascimento, e com isso 
é fácil identificar essas crianças quando nascem16.
 As crianças com SD não são muito numerosas: há 

uma frequência de 1 para cada 800 crianças nascidas vivas, e o 
aumento desta proporção ocorre em função da idade da mãe16. 
Nas gestações de mães com menos de 30 anos a proporção de 
filhos doentes é de um para 2000; aos 33 anos a proporção é de 
um para 1000; aos 40 anos é de 1 para 100 e aos 45 anos é de 
1 para 5017.
 A SD pode apresentar três tipos de anomalias cromos-
sômicas: 
Trissomia 21: esta anomalia ocorre na primeira divisão celular. 
A falta da disjunção dos cromossomos pode ocorrer durante a 
primeira divisão da célula de origem, isto é, uma célula recebe 
três cromossomos 21, e a outra, um cromossomo 21; por isso 
essa última célula não é viável, e o embrião se desenvolve de 
forma que todas as células contenham 3 cromossomos 21. Este 
tipo ocorre em 90% dos casos17.
 Mosaicismo: é o resultado de um erro da distribuição 
dos cromossomos que ocorre na segunda divisão celular ou tal-
vez na terceira. O embrião se desenvolve com uma mistura, um 
mosaicismo de células normais (46 cromossomos) e de células 
trissômicas (47 cromossomos). Ocorre em 5% dos casos17.
Translocação: supõe-se que a totalidade ou uma parte de um 
cromossomo está unida a uma parte ou a totalidade de outro 
cromossomo. Os cromossomos mais afetados são 13-15 e 21-
22. Esta tendência é pelo fato da mãe ter históricos familiares 
de SD, e este ocorre em 5% dos casos17. 
 Dentro de cada célula do nosso corpo, estão os cromos-
somos, responsáveis pela cor dos olhos, altura, sexo e também 
por todo o funcionamento e forma de cada órgão do corpo in-
terno, como o coração, estômago, cérebro e entre outros. Cada 
uma das células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois 
a dois, quer dizer, existem 23 pares ou duplas de cromossomos 
dentro de cada célula. Um desses cromossomos, chamado de 
nº21 é que está alterado na SD. A criança que possui a SD tem 
um cromossomo  21 a mais, ou seja, ela tem três cromossomos 
21 em todas as suas células, ao invés de ter dois. Portanto a causa 
da SD é a trissomia do cromossomo 21, ou seja, um acidente 
genético18.
 No cromossomo 21 existem muitos genes. Com isso 
cada pessoa com SD own tem uma combinação diferente desses 
genes, e essa combinação faz com que cada pessoa com essa 
síndrome tenha capacidade intelectual diferente. Isto é um fator 
importante, pois a partir disto deverá ser desenvolvido progra-
mas educacionais de acordo com as possibilidades educacionais 
e desenvolvimento de cada um16. 
 Algumas características da SD podem ser destacadas: 
é um indivíduo calmo, afetivo, bem humorado e com perdas 
intelectuais, porém apresentam variações no comportamento. A 
personalidade varia de indivíduo para indivíduo e estes podem 
apresentar distúrbios do comportamento, desordens de conduta 
e ainda seu comportamento pode variar quanto ao potencial 
genético e características culturais, que serão determinantes no 
comportamento19.
 A SD pode ocasionar, em diferentes níveis, uma série 
de sequelas físicas, orgânicas e intelectuais que merecem aten-
ção dos profissionais da área da saúde. Entre as características 
físicas mais comumente observadas, destacam-se: língua salien-
te, dentes pequenos, pele seca; nuca reta, pescoço curto; mãos 
grossas e curtas, prega única na palma das mãos; cabelo falho 
e fino e nariz achatado; prega epicantal (no canto dos olhos); 
genitais pouco desenvolvidos; baixa estatura20. 
 Em um estudo21 cita treze sinais diagnósticos signi-
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ficativos: crânio achatado, mais largo que comprido; narinas 
anormalmente arrebitadas, por falta de desenvolvimento dos 
ossos nasais; intervalo anormal entre os dedos dos pés (primeiros 
segmentos); quinto dedo da mão desproporcionalmente mais 
curto; quinto dedo da mão recurvado para dento; quinto dedo 
da mão com apenas uma articulação, em vez de duas normais; 
mãos curtas e sobre o quadrado; prega epicântica nos cantos 
inferiores dos olhos; grande língua fissurada; prega única no 
sentido transversal das mãos (prega simiesca); ouvido anormal-
mente simplificado; lóbulo auricular aderente; coração anormal.  
 Dentro das possíveis sequelas orgânicas destacam-se a 
Obesidade. Muitos indivíduos com SD exibem níveis elevados 
de gordura corporal. A obesidade, nesse caso, geralmente está 
associada à presença de hipertireoidismo, o que torna o meta-
bolismo basal mais lento que o normal e proporciona maior 
acumulo de gordura corporal22. Problemas imunológicos: são 
comuns os caos de infecções respiratórias, distúrbios cutâneos e 
aparecimento de leucemia. Problemas odontológicos: os dentes 
geralmente são pequenos e fracos. Distúrbios cardíacos: um em 
cada grupo de três portadores de Síndrome de Down em média 
apresenta diferentes formas de malformação cardíacas20.   
 A SD é marcada por muitas alterações associadas que 
podem ser observadas em diversos casos. As principais altera-
ções orgânicas, que acompanham a SD são: cardiopatias, prega 
palmar única, baixa estatura, atresia duodenal, comprimento 
reduzido do fêmur e úmero, bexiga pequena e hiperecongenica, 
ventriculomegalia cerebral, hidronefrose e dismorfismo da face 
e ombros19.
 Outras alterações como braquicefalia, fissuras palpe-
brais, hipoplasia da região mediana da face, diâmetro fronto-
-occipital reduzido, pescoço curto, língua protusa e hipotônica e 
distância aumentada entre o primeiro, o segundo dedo dos pés, 
crânio achatado, mais largo e comprido; narinas normalmente 
arrebitadas por falta de desenvolvimentos dos ossos nasais; 
quinto dedo da mão muito curto, curvado para dentro e formado 
com apenas uma articulação; mãos curtas; ouvido simplificado; 
lóbulo auricular aderente e coração anormal23.
 Em razão do número elevado de possíveis complica-
ções, a expectativa de vida dos indivíduos com SD costuma 
girar em torno dos 45 anos. Entretanto, diferentemente do que 
muitos pensam, os portadores desta Síndrome podem, por meio 
de estratégias adequadas, atingir níveis de desempenho motor 
elevados, aprimorando sua condição de saúde e ganhando mais 
autonomia em sua vida diária20.   
 A SD pode ser diagnosticada antes do nascimento 
com a utilização de exames pré-natais. As principais indica-
ções para o diagnóstico pré-natal são: idade materna avançada 
(acima de 35 anos); históricos familiares, um dos pais portador 
de translocação cromossômica envolvendo o cromossomo 21; 
mal formações fetais diagnosticadas pelo ultra-som e testes de 
triagem pré-natal alterados24.
 Os métodos utilizados são: coleta de vilosidades co-
riônicas, Amniocentese, Cordoncetese e, atualmente, com os 
avanços da Biologia Molecular, a utilização da técnica de DNA 
recombinante. O mapeamento genômico humano pode auxiliar 
preponderantemente no diagnóstico preciso de tal anomalia. 
O diagnóstico pós-natal, com base em uma série de sinais e 
sintomas, pode ser confirmado, posteriormente, pelo estudo 
cromossômico24.
 Crianças com SD muitas vezes nascem prematuras e 
sua taxa de crescimento é mais lenta do que o normal, resultando 

na estatura baixa. O nariz, o queixo e as orelhas tendem a ser 
pequenos; os dentes desenvolvem-se pouco; a visão é fraca, o 
equilíbrio é ruim, hipotonia, braços e pernas curtas e pele não 
elástica. Defeitos cardiovasculares resultantes de frequentes 
males respiratórios são comuns, junto com funcionamento inte-
lectual limitado. As habilidades da linguagem e da conceituação 
costumam ser ruins e o desenvolvimento motor parece de um 
bebê normal, mas o ritmo é basicamente mais lento5.  
 Após o nascimento, elas mostram dificuldades para a 
sucção e deglutição. Nota-se, também, um atraso no desenvol-
vimento de alguns reflexos do bebê, havendo um comprometi-
mento na postura de semiflexão dos quadris, que pode não ser 
evidente ou, até mesmo, estar ausente13.
Desenvolvimento Motor e Psicomotor da Criança com 
Síndrome de Down
 Este capítulo se encarregará de apresentar e discutir o 
desenvolvimento motor de crianças com SD, as características 
e limitações motoras que essas crianças apresentam.
 As crianças com SD tem uma grande hipotonia que 
reflete nas aptidões motoras do que qualquer outra criança que 
possui a mesma capacidade intelectual. A hipotonia muscular 
é um dos sintomas mais comuns da criança com SD. A dimi-
nuição do tônus muscular afeta mais as extremidades inferiores 
do que as superiores e vai melhorando com a idade e é claro se 
estiver um tratamento fisioterapêutico e também atividades de 
estimulação precoce16.
Segundo um estudo25: 
(...) o cérebro da criança mongólica está sempre amadurecendo 
já que esta síndrome não ocasiona pioras, e sim leva a melhoras 
progressivas. O cérebro trabalha com todas as suas áreas se 
comunicando por suas conexões próximas e distantes; à medida 
que o meio oferece estímulos, o organismo da criança os recebe, 
adapta-se a eles e vai criando ações em um continuo equilíbrio.
Cada indivíduo tem um cronograma singular para a aquisição 
das capacidades de movimento que são ações do bebê baseados 
na maturação e as habilidades de movimento que são ações da 
infância baseados na experiência5.
 O quadro que descreve os prejuízos motores das 
crianças portadoras de SD vincula-se mais intensamente à 
estimulação ambiental insuficiente do que a fatores biológicos 
identificáveis, e o diagnóstico precoce com os programas de 
intervenção parecem ter bastante êxito na melhoria do funcio-
namento motor de bebês e de crianças pequenas com a SD5. 
Independente da estimulação ambiental insuficiente, é fato com-
provado por diversos estudos, que os indivíduos portadores da 
SD tem seu desenvolvimento prejudicado sendo normalmente 
inferior ao desenvolvimento de crianças sem deficiência6. 
A criança com SD apresentam um déficit de atenção, que acaba 
comprometendo a realização de tarefas e nos relacionamentos 
interpessoais. Este déficit de atenção acaba envolvendo vários 
fatores que dificultam a realização de tarefas como a iniciação, 
a organização e manutenção e a inibição do comportamento25. 
 Crianças com SD apresentam dificuldades de entender 
as informações do ambiente ou tarefa limitando na capacidade 
de atenção. Para que esta criança possa desenvolver e estruturar 
condutas motoras necessárias, deve-se organizar uma prática 
pedagógica, evitando a dispersão e orientando a aprendizagem 
por meio do uso de dicas relevantes sobre cada movimento 
ensinado20.
 Uma visão maturacional pode ser usada para o enten-
dimento do desenvolvimento motor de crianças portadoras de 
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necessidades especiais. Nestas populações, as crianças apresen-
tam diferenças com relação ao tempo de aquisição dos principais 
marcos motores quando comparadas à crianças normais, embora 
demonstrem a mesma sequência de desenvolvimento26.
 Como exemplo, crianças portadoras de SD adquirem 
o sentar independente em média aos nove meses (6 a 16 meses) 
enquanto que crianças normais adquirem o sentar independente 
em média aos sete meses (5 a 9 meses). Com relação à aquisição 
do andar independente, crianças portadoras de SD adquirem o 
andar independente em média aos 19 meses (13 a 48 meses), 
enquanto que crianças normais andam em média aos 12 meses 
(9 e 17 meses)26.
 Existe dois níveis de desenvolvimento: o real e o po-
tencial. O desenvolvimento real é o que a criança já sabe fazer 
sem o auxílio de outro. Já no desenvolvimento potencial diz 
respeito ao que a criança pode ser capaz de fazer. Entre a zona 
real e a zona potencial está a zona de desenvolvimento proxi-
mal; onde é caracterizado todas as formas de auxílio externo 
que possibilitam as aprendizagens que ainda não são possíveis 
sem ajuda, orientação, modelos, entre outras diversas formas 
de auxílio externo25.
  Crianças com necessidades especiais deveriam ser ex-
postas a um ambiente rico em possibilidades de movimentos em 
que esses bebês e crianças possam, pelo maior tempo possível, 
explorar novas possibilidades frente a um conjunto variado de 
tarefas. Contudo, como eles podem estar tendo dificuldades em 
explorar o ambiente, o papel de pais e profissionais deve, além 
de proporcionar este ambiente, ser o de auxiliar nesta explora-
ção e seleção dos movimentos tanto no sentido de encorajar e 
motivar esses bebês e crianças26. 
 Ainda, mostrar o significado e a importância de se 
realizar movimentos de por exemplo, ficar em pé e andar ao 
invés de somente engatinhar para alcançar um brinquedo e 
também oferecer recursos que minimizem as restrições para o 
aparecimento dos marcos motores como por exemplo esteiras 
motorizadas. Consequentemente, pais e profissionais estariam 
ajudando esses bebês e crianças a determinar as informações 
relevantes para a realização dos movimentos frente às demandas 
do ambiente e da tarefa e, desta forma, “encontrar” uma ligação 
adequada e estável entre as informações sensoriais e suas ações 
motoras26.
 Os indivíduos com a SD apresentam, em sua maioria, 
limitações para realização de inúmeras atividades motoras, o 
que contribui para o sedentarismo apresentado por muitos deles, 
especialmente quando se trata de crianças27.
 A psicomotricidade é encontrada em todo e qualquer 
gesto no desenvolvimento da criança, podendo ser considerada 
uma ciência de grande importância no desenvolvimento global 
do indivíduo e em todas suas fases, se preocupando com o corpo 
em movimento pois este é um dos instrumentos mais poderosos 
que o sujeito tem para expressar conhecimentos, ideias, senti-
mentos e emoções28.
 Crianças com SD necessitam de um programa de 
intervenção psicomotora para que suas dificuldades sejam tra-
balhadas e suas potencialidades sejam reforçadas, através dos 
exercícios psicomotores, já que a psicomotricidade pode ofe-
recer condições para o desenvolvimento de potenciais motores 
dos indivíduos com SD, amenizando dificuldades psicomotoras 
existentes27. 
 O processo de aprendizagem implica respostas que po-
dem ser motora, verbal ou gráfica.  Por apresentarem limitações 

em seu desenvolvimento, as crianças com SD podem apresentar 
dificuldades no processo de aprendizagem, dificultando funções 
como: habilidade para usar conceitos abstratos; memória; per-
cepção geral; imaginação; relações espaciais; esquema corpo-
ral; raciocínio e transferência na aprendizagem, apesar disso a 
possibilidade de ampliar e determinar certas respostas estarão 
condicionadas à influência do meio, uma vez que o ser humano 
nasce potencialmente inclinado a aprender, necessitando de 
estímulos externos e internos (motivação, necessidade) para o 
aprendizado29.   
Possibilidades da Natação Adaptada para Síndrome de 
Down
 Este capítulo se encarregará de apresentar e discutir 
as possibilidades da natação adaptada para crianças com SD, 
apresentar os benefícios que esta atividade pode trazer para 
essas crianças em seu desenvolvimento e como o profissional 
de Educação Física pode intervir.
 A atividade física para deficiente deve ser favorável, 
a manutenção e a evolução das condições naturais inerentes 
ao indivíduo. As atividades motoras aquáticas buscam não só 
a autonomia do indivíduo na água, mas também a melhora das 
condições físicas, o aumento das habilidades motoras e a me-
lhora das condições para o desempenho de Atividades de Vida 
Diária (AVD)20. 
 A natação é um dos desportos mais complexos e pro-
porciona uma variedade de benefícios tanto para indivíduos 
em geral como para os portadores de algum tipo de deficiência, 
devido aos seus benefícios e às facilidades proporcionadas pela 
execução de movimentos com o corpo imerso na água30.
 As propriedades físicas da água (densidade, pressão 
hidrostática e viscosidade) irão influenciar no comportamento 
humano, tanto no aspecto fisiológico como psicológico. Pode-
-se esperar, então, uma variedade de efeitos. Na musculatura 
ocorrerá uma melhora na irrigação sanguínea. Com a contração 
e relaxamento muscular, observada na pratica da natação, haverá 
estímulos necessários para o desenvolvimento da musculatura 
e consequentemente melhora na postura corporal. No coração 
haverá um fortalecimento da musculatura, bem como um 
aumento do volume deste. Consequentemente, a frequência 
cardíaca diminui, a capacidade de transporte de oxigênio au-
menta e o esforço cardíaco reduz. Os vasos sanguíneos ficam 
mais elásticos. Assim, com esta economia de diversas funções 
circulatórias, o organismo se adapta melhor aos esforços30.
 A natação desenvolve a coordenação, a condição 
aeróbica, reduz a espasticidade, e resulta em menos fadiga que 
outras atividades. Além disso, traz grandes contributos para o 
processo de reabilitação. A natação para crianças com defici-
ência tem valor terapêutico, recreativo e também social31.
 A natação pode ser um meio importante de facilitação 
ou desbloqueamento de certos aspectos do desenvolvimento, 
quer do domínio motor, cognitivo, ou sócio emocional32. Isso 
não significa que as dificuldades aparecem. De fato, as crian-
ças com dificuldade de equilíbrio, de estruturação de esquema 
corporal e de orientação no espaço são confrontados com novos 
problemas destes domínios30.
 As atividades motoras em meio liquido visam o de-
senvolvimento cognitivo, afetivo, emocional e social, sendo 
mencionadas como excelente meio de execução motora, favo-
recendo o desenvolvimento global do indivíduo portador de 
deficiência30.
 O principal objetivo da natação adaptada é promover 
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atividades de forma lúdica que venham estimular a aprendi-
zagem de vários estilos de nado e desenvolvimento global de 
acordo com as limitações, proporcionando uma interação social, 
onde o sujeito sinta-se atuante e participativo na sociedade. 
Assim, os principais benefícios da natação adaptada centram-
-se em: melhorar a aptidão física e a execução psicomotora; 
deslocar-se de forma independente e segura sob a água; for-
talecer o tônus muscular; melhorar o desenvolvimento social 
e psicológico; elevar a autoestima; melhorar a segurança do 
indivíduo nas horas de lazer; aliviar a dor muscular e articular; 
melhora a postura33. 
 Algumas propostas de aprendizado para as crianças 
com SD vem sido descutidas20.
 Uma delas é ensinar os movimentos seguindo a mesma 
da maturação neurológica (céfalo-caudal e próximo-distal), ou 
seja, de forma progressiva. Com isso, para o ensino da braçada 
do nado peito, inicia-se pelos ombros, passando pelos cotove-
los e por fim as mãos. Após são ensinados os movimentos da 
pernada do crawl e a respiração frontal. A execução destes três 
movimentos são chamados de estilo básico e somente depois 
deste estilo que será ensinado os nados crawl e peito20.
 Já a segunda propõe um trabalho de psicomotricidade 
relacional no meio aquático, tendo como objetivo desenvolver 
a adaptação ao meio aquático e a autonomia nas atividades de 
vida diária (AVD). A utilização do método para o ensino de 
cada nado será de caráter lúdico, fazendo com que o professor 
proporcione um espaço para ser criativo e fazer com que as 
crianças sejam criativas20. 
 A psicomotricidade relacional no meio aquático como 
uma prática educativa que utiliza os movimentos corporais com 
a finalidade de favorecer o desenvolvimento humano, princi-
palmente as crianças34.
 O princípio pedagógico que norteia a psicomotricidade 
relacional em meio aquático que se está propondo, tem como 
âncora pedagógica a atividade lúdica, contrapondo-se aos mo-
delos funcionalistas, dando destaque à vivência simbólica da 
criança no meio aquático34.
 O profissional de Educação Física deve oportunizar 
aos seus alunos uma evolução do aprendizado como consequ-
ência natural da prática das atividades propostas. Quanto mais 
espontânea e prazerosa for estas atividades, maiores benefícios 
trarão para o desenvolvimento integral do aluno35. 
 Cabe ao professor analisar e decidir sobre os procedi-
mentos de ensino a serem adotados com cada aluno, utilizando 
então, procedimentos educacionais que devem ser flexíveis e 
adequados às habilidades individuais de cada aluno35.
 Com isso, os professores de educação física precisam 
tem um olhar diferenciado para estas crianças, trabalhando e 
identificando suas potencialidades e habilidades. É preconceito 
achar que todos aprendem da mesma forma, pois cada criança 
tem seu desenvolvimento motor e existem várias formas de 
promover, estimular o desenvolvimento dessas crianças36.
 E é através da estimulação que a criança ampliará sua 
aprendizagem. Com isso as atividades propostas devem ser 
sistematizadas e planejadas, nas quais o profissional tem como 
tarefa principal cobrar e exigir da criança, principalmente com 
SD, somente o que estiver dentro de suas possibilidades, esco-
lhendo recursos facilitadores, para que ela possa sentir-se mais 
segura37.  
 O professor deve colocar em prática uma ação educa-
cional interventiva, a fim de detectar, diagnosticar e promover 

a estimulação dos distúrbios do desenvolvimento infantil, 
visando sua integração dentro da sociedade em que vive. A 
estimulação para crianças com deficiência intelectual compre-
ende inicialmente a estimulação essencial, isto é, o trabalho 
com o desenvolvimento psicomotor da criança, para que ela se 
torne independente dentro das suas necessidades básicas. E não 
podendo esquecer que este trabalho deverá ser realizado com 
muita atenção, dedicação e paciência35.
 O ideal é que o profissional de Educação Física conheça 
o histórico do seu aluno para que possam personalizar a aula 
e fazer as atividades de forma adequada para os alunos. Com 
isso, é necessário que o professor tenha em mãos uma pasta com 
dados médicos e familiares dos alunos, e também para que possa 
realizar anotações sobre cada aula para que futuramente o pro-
fessor possa comparar e avaliar o desenvolvimento dos alunos. 
E caso não ocorra uma boa resposta o professor deverá adotar 
outras estratégias metodológicas para alcançar o objetivo38.  
 No entanto, cabe ao profissional de Educação Física, 
conhecendo a história, necessidades e os problemas mais acen-
tuados de cada aluno, é pertinente que o profissional desenvolva 
um programa de atividades motoras, promovendo atividades que 
fortaleçam as musculaturas e consequentemente a melhora em 
todas as atividades exercidas pelas crianças com Síndrome de 
Down35. 
 Ao trabalhar com alunos com deficiência mental e/ou 
intelectual, é preciso levar em consideração que eles podem 
ter dificuldades de concentração e no entendimento das tarefas 
propostas. Assim, ao sugerir tarefas motoras, certifique-se de 
que todos os alunos tenham compreendido o que foi proposto. 
Portanto, sempre que forem propostos atividades para alunos 
com deficiência mental e/ou intelectual, é necessário facilitar 
na explicação e nas regras propostas. A explicação do jogo deve 
ser feita de forma calma, e as informações devem ser dadas uma 
de cada vez, utilizando uma linguagem de fácil compreensão, 
permitindo que todos entendam e assimilem as atividades pro-
postas38.
 Alguns autores propõem sugestões de adaptações 
metodológicas quanto a deficiência mental e/ou intelectual. 
Instruções e orientações: identificar o nível de apoio que o 
aluno necessita, apresentar pequena quantidade de informação 
por vez, aumentar o grau de dificuldade e complexidade grada-
tivamente, organizar e sistematizar as instruções para assegurar 
a transferência de aprendizagem a situações cotidianas e não 
infantilizar a linguagem. Materiais e equipamentos: procure 
utilizar objetos mais leves e que apresentam uma trajetória 
mais lenta como exemplo a bexiga. Espaço físico: observar os 
cuidados com a segurança em diferentes locais como exemplo 
a piscina. Cuidados especiais solicitar laudo médico às crianças 
com SD, para identificar a existência de Instabilidade Atlanto-
-Axial (IAA), caso seja diagnosticado a IAA, evitar atividades 
envolvendo impacto, mergulho e rolamentos39. 
 O professor de Educação Física pode contribuir tam-
bém na orientação dos pais e familiares, auxiliando e ensinan-
do os exercícios fáceis de serem realizados, e mostrando que 
aqueles que fazem parte das atividades cotidianas da criança, 
também as estimulam e muito, por isso eles devem ser feitos 
com atenção e incentivo maior35. 
 Conclui-se que a natação melhora a qualidade de 
vida, proporciona vários benefícios físicos, tais como estado de 
prazer, segurança, auto confiança e comunicação, proporciona 
a estimulação do desenvolvimento motor de crianças com SD, 
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