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RESUMO 

 
A síndrome de Down é uma alteração genética que tem como característica uma 
trissomia do cromossomo 21. Os indivíduos com essa síndrome podem apresentar 
algumas semelhanças físicas, assim como terem alguns sistemas afetados. O 
desenvolvimento motor se refere às transformações ocorridas ao longo da vida do 
indivíduo, ocorrendo a partir da interação de vários fatores, como o ambiente e a 
genética. Estudos têm mostrado que um déficit de desenvolvimento, como 
consequência da síndrome de Down, pode levar à lentidão na aquisição de padrões 
fundamentais de movimento, o que pode prejudicar o desenvolvimento de 
habilidades básicas. Mas, apesar dessa lentidão, indivíduos com síndrome de Down 
apresentam desenvolvimento motor, isto é, são observadas mudanças no seu 
comportamento motor ao longo do ciclo de vida resultando em melhor competência 
no desempenho de habilidades motoras. Todavia, ainda é necessário investigar 
como ocorrem tais mudanças, de forma a conseguir uma descrição generalizável do 
desenvolvimento motor desses indivíduos. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Down. Sistemas Dinâmicos. Desenvolvimento 

Humano. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A síndrome de Down é consequência de uma alteração genética, na qual os 

indivíduos apresentam três cromossomos 21. Essa alteração faz com que estes 

individuos apresentem características físicas semelhantes, facilmente observáveis 

na maioria das pessoas, como o formato das fendas palpebrais (inclinadas no 

sentido superior), crânio curto no sentido ântero-posterior, orelhas pequenas e 

malformadas, boca entreaberta com protrusão de língua, perímetro cefálico 

discretamente reduzido, pele seca e descamante, baixa estatura e alterações nos 

dedos das mãos e pés, mesmo que em proporções diferentes. Além das 

características físicas semelhantes, a síndrome de Down pode afetar boa parte dos 

sistemas do corpo, como o sistema nervoso, o cardiocirculatório, o endócrino e o 

gastrintestinal, assim como provocar alterações na visão, e audição (SILVA e 

KLEINHANS, 2006). Entretanto, a gravidade do dano varia de um indivíduo para 

outro, ou seja, nem todos os indivíduos afetados apresentam quadros clínicos 

similares. No que se refere à deficiência mental, esta também varia dependendo do 

grau de comprometimento do indivíduo. 

Com base na teoria dos sistemas dinâmicos, além do aspecto genético, o 

desenvolvimento motor é influenciado pelo ambiente no qual o indivíduo está 

inserido e pela tarefa à qual ele é submetido. Assim, não se deve afirmar que os 

indivíduos com síndrome de Down não irão se desenvolver, já que são muitos os 

fatores que influenciam esse desenvolvimento. Assim, mesmo com a existência de 

possíveis déficits cognitivos e motores, os indivíduos com essa síndrome irão 

apresentar mudanças com o avanço da idade, atingindo em idades mais avançadas, 

níveis superiores de desempenho em relação a idades mais jovens, caracterizando 

seu desenvolvimento. Em alguns casos, indivíduos com síndrome de Down podem 

ter uma chamada “vida normal”. Mas, para que esses indivíduos possam alcançar o 

melhor desenvolvimento possível, são necessários que lhes sejam proporcionados 

estímulos adequados aos indivíduos e ao nível de desenvolvimento em que este se 

encontra. 

O número de indivíduos com a síndrome de Down tem aumentado ao longo 

do tempo. Muito já se sabe sobre a comparação estes indivíduos e as pessoas que 



 
 

não possuem tal síndrome, mostrando que o desenvolvimento na síndrome de Down 

ocorre de maneira mais lenta, chegando muitas vezes a considerar os indivíduos 

que possuem essa síndrome como “atrasados” ou impossibilitados de 

desenvolvimento, já que normalmente se encontram em níveis de desenvolvimento 

inferiores aos indivíduos considerados “normais”. 

Assim, tem-se a necessidade de investigar a maneira pela qual se dá o 

desenvolvimento destes indivíduos, de modo a conhecer os padrões de movimento 

de pessoas com síndrome de Down e as possíveis respostas apresentadas por eles 

durante o seu desenvolvimento, assim como a necessidade de realização de 

possíveis intervenções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 1 

1 SÍNDROME DE DOWN 

 

A Síndrome de Down é uma alteração genética, causada por um desequilíbrio 

no par de cromossomos de número 21, o que faz com que ela também seja 

conhecida como trissomia do cromossomo 21, descrita pela primeira vez pelo 

médico britânico John Langdon Down, em 1866 (PAVARINO-BERTELLI et al., 

2005), o qual observou que um grupo distinto de indivíduos possuía sinais físicos 

semelhantes. Esse distúrbio foi denominado por Down como mongolismo devido a 

algumas características serem semelhantes à etnia mongólica, como os olhos 

amendoados. Esses indivíduos foram descritos como improdutivos e incapazes de 

convívio social, mesmo sendo pessoas amistosas.  Moreira et al. (2000) citam um 

relato do próprio Langdon Down:  

A grande família Mongólica apresenta numerosos representantes e 
pretendo neste artigo chamar atenção para o grande número de idiotas 
congênitos que são Mongóis típicos. O seu aspecto é tão marcante que é 
difícil acreditar que são filhos dos mesmos pais... O cabelo não é preto, 
como em um Mongol típico, mas de cor castanha, liso e escasso. A face é 
achatada e larga. Os olhos posicionados em linha oblíqua, com cantos 
internos afastados. A fenda pálpebra é muito curta. Os lábios são grossos, 
com fissuras transversais. A língua é grande e larga. O nariz, pequeno. A 
pele, ligeiramente amarelada e com elasticidade deficiente. É difícil acreditar 
que se trate de um europeu, mas pela frequência com que estas 
características são observadas, não há dúvida de que estes aspectos 
étnicos resultam de degeneração. O tipo de idiotia Mongólica ocorre em 
mais de 10% dos casos que tenho observado. São sempre idiotas 
congênitos e nunca resultam de acidentes após a vida uterina. Eles são, na 
maioria, exemplos de degeneração originada de tuberculose nos pais. 
(MOREIRA et al., 2000, p. 96) 

  Apesar dessa descrição feita por Down, somente em 1959 foi estabelecido o 

diagnóstico dessa síndrome, feito por Jerone Lejeun, um cientista francês que 

analisou os cromossomos de nove indivíduos com a síndrome. O número de 

cromossomos por célula é de 46, sendo 23 pares de cromossomos. Mas Lejeun 

verificou, a partir dessa análise, que esses indivíduos possuíam 47 cromossomos, 

sendo o cromossomo extra encontrado no par de cromossomos 21. Assim, a 



 
 

síndrome deixa de ser denominada como mongolismo e passa a ser conhecida 

como Síndrome de Down ou Trissomia do 21 (Nascimento, s/d)1. 

  Segundo Lefèvre (1981), a Síndrome de Down é a síndrome malformativa 

mais comum na espécie humana, mas sua causa ainda não é definida. Sabe-se que 

ela é resultado de um “erro na formação de uma das células reprodutoras (óvulo ou 

espermatozoide) ou ainda quando a célula inicial do bebê já se formou” 

(Nascimento, s/d). As especulações em relação aos fatores causadores dessa 

síndrome são muitas, entre elas exposição a agentes químicos, distúrbios hormonais 

da mãe, exposição ao raio X, assim como agentes infecciosos como vírus e 

bactérias, mas nenhum desses fatores foi comprovado. Nadonari e Soares (2006) 

relatam que a probabilidade de se ter um filho com Síndrome de Down aumenta com 

o avanço da idade, sendo que,  

mulheres com idade superior a 35 anos estão mais predispostas a gerar 
uma criança com síndrome de Down do que as mulheres mais jovens, 
possivelmente devido aos ovócitos envelhecidos e a menor capacidade de 
aborto espontâneo de zigotos anormais. (NAKADONARI e SOARES, 2006, 
p. 5) 

São conhecidas três formas de ocorrência. Segundo Bissoto (2005), em 96% 

dos casos, há uma não-disjunção dos cromossomos durante a divisão celular, que 

faz com que todas as células apresentem um cromossomo 21 extra, o que é 

conhecido como trissomia livre ou simples, como mostrado na Figura 1.  

FIGURA 1: TRISSOMIA SIMPLES 

 

Fonte:  http://ribdown.org.br/down_aspectosgeneticos.php 

                                                             
1  http://www.nascimento.eng.br/marcia/02_down.pdf 

http://ribdown.org.br/down_aspectosgeneticos.php


 
 

Essa alteração pode ocorrer em apenas algumas células do organismo, o que 

é conhecido como “mosaico” ou mosaicismo, o que ocorre entre 0,5% e 1% dos 

casos. Nesse caso, o erro genético ocorre a partir da 2ª divisão celular, como 

mostrado pela Figura 2, fazendo com que se tenha células normais com 46 

cromossomos e células trissômicas, com 47 cromossomos.  

FIGURA 2: MOSAICISMO 1 

 

                            FONTE:  http://ribdown.org.br/down_aspectosgeneticos.php 

 

Existe ainda a possibilidade de uma translocação gênica, com uma ocorrência 

de 3% a 3,5% dos casos, na qual o cromossomo 21 ou parte dele se encontra ligado 

a outro cromossomo, sendo o mais comum o cromossomo 14, como na Figura 3. 

FIGURA 3: TRANSLOCAÇÃO 1 

 

FONTE:  http://ribdown.org.br/down_aspectosgeneticos.php 

 

 

http://ribdown.org.br/down_aspectosgeneticos.php
http://ribdown.org.br/down_aspectosgeneticos.php


 
 

Esse excesso de carga genética, como citam Silva e Kleinhans (2006), ocorre 

desde o desenvolvimento intra-uterino, e provoca um desequilíbrio da função 

reguladora que os genes exercem sobre a síntese de proteína, além da perda de 

harmonia no desenvolvimento e nas funções das células. Devido a esse 

desequilíbrio, a Síndrome de Down pode ser identificada durante ou logo após o 

nascimento do indivíduo, já que os indivíduos portadores podem apresentar algumas 

ou muitas das características físicas dessa Síndrome (SCHWARTZMAN, 1999; 

FIDLER, 2005; MOELLER, 2006). Nascimento (s/d) apresenta algumas 

características que podem levar a uma possível identificação do indivíduo com 

Síndrome de Down: 

- A musculatura de maneira geral é mais flácida (hipotonia 

muscular); 

- Os olhos apresentam-se com pálpebras estreitas e levemente 

oblíquas, com presença de pele no canto interno (prega epicântica); 

- Íris frequentemente apresenta pequenas manchas (manchas de 

Brushfield); 

- A cabeça geralmente é menor e a parte posterior levemente 

achatada. A moleira pode ser maior e geralmente demora um pouco mais 

para fechar; 

- A boca é pequena e muitas vezes se mantém aberta com a língua 

projetando-se para fora; 

- Pode existir pele em excesso no pescoço que tende a desaparecer 

com a idade; 

- As orelhas são geralmente pequenas e de implantação baixa. O 

conduto auditivo é estreito; 

- Os dedos dos pés comumente são curtos e na maioria das 

crianças há um espaço grande entre o dedão e o segundo dedo. Muitas têm 

pés ‘planos’2. 

Mas Silva e Kleinhans (2006) ressaltam que, apesar de todas as semelhanças 

entre portadores de Síndrome de Down, 

                                                             
2 Por opção da autora, o termo pés chatos que consta do original citado foi alterado para pés planos 
conforme Tachdjian (1995). 



 
 

como todas as crianças, eles também se parecerão com seus pais, uma vez 
que herdam os genes destes e, assim, apresentarão características 
diferentes entre si, como: cor dos cabelos e olhos, estrutura corporal, 
padrões de desenvolvimento, habilidades, dentre outras”. (SILVA e 
KLEINHANS, 2006, p. 125)  

O diagnóstico dessa síndrome também pode ser feito antes do nascimento da 

criança, durante o acompanhamento do pré-natal, através de testes sanguíneos 

feitos na mãe, em que é feita uma investigação sorológica e citogenética na busca 

por uma possível presença de anomalia cromossômica. Assim, segundo Roizen e 

Patterson (2003), a combinação de testes sorológicos e ultra-sonografia pode 

proporcionar um alto índice de acerto, o que evitaria a amniocentese, que é um 

exame invasivo no qual uma amostra do líquido amniótico é retirada de dentro do 

útero e examinada em laboratório para determinar se o bebê possui algum problema 

de saúde. Trata-se de um exame diagnóstico, o que significa que é capaz de dizer 

com alguma segurança se o bebê tem ou não determinado problema. Apesar de ser 

um dos grandes avanços no acompanhamento da gravidez, trata-se de um 

procedimento invasivo, ou seja, devem-se buscar outros meios de se realizar essa 

análise.  

Batista et al. (1989) estimaram que cerca de 100 mil brasileiros possuam 

síndrome de Down, mas de acordo com os dados levantados pelo IBGE, com base 

no Censo de 2000, esse número aumentou para cerca de 300 mil. A incidência 

aproximada de portadores de síndrome de Down em recém-nascidos vivos é de um 

para cada seiscentos a oitocentos nascidos (1:600 a 1:800) (MIKKELSEN et al., 

1976, citado por SCHWARTZMAN et al., 1999). Ainda de acordo com o Censo de 

2000, a expectativa de vida das pessoas com Síndrome de Down era de cerca de 50 

anos, sendo esses dados bastante semelhantes às estatísticas mundiais 

(SCHWARTZMAN, 1999; MOELLER, 2006). 

As complicações clínicas acarretadas por essa alteração cromossômica são 

muitas, mas ainda necessitam de maiores estudos. Pediatric Database (1994), 

citada por Silva e Kleinhans (2006) e por Tezza (1995), descreve alterações que 

podem interferir no desenvolvimento da criança portadora tais como problemas de 

audição (cerca de 80% dos casos), alterações ortodônticas (80%), visão 

comprometida (50%), alterações endocrinológicas (15 a 25%), anomalias cardíacas 

(40 a 50%), anomalias no aparelho digestivo (12%), problemas respiratórios (40%), 



 
 

alterações hematológicas (3%) e variação térmica (100%), obesidade (acima de 

50%), assim como comprometimento neurológico (8%) e do aparelho locomotor 

(15%). Essa publicação revela ainda que a maior prevalência é a hipotonia 

muscular, presente em 100% dos recém-nascidos com Síndrome de Down. Em 

relação às alterações fisiológicas, podem ser observadas, principalmente nos 

primeiros dias de vida, alterações no sono, apresentando sonolência e dificuldade de 

despertar, além de dificuldade de realizar sucção e deglutição (SILVA, 2002). Apesar 

disso, estas alterações são mais comuns nos início da vida, se atenuando à medida 

que a criança fica mais velha. A hipotonia muscular “afeta toda a musculatura e a 

parte ligamentar da criança” (SILVA e KLEINHANS, 2006), mas tende a diminuir com 

a idade. Uma característica com a qual se deve ter um maior cuidado é a 

instabilidade atlantoaxial, que atinge de 12 a 20% dos indivíduos portadores dessa 

Síndrome, e é descrita por Tezza (1995) como “instabilidade, subluxação ou 

deslocamento da primeira e segunda vértebras cervicais (C1 e C2), onde se situa a 

articulação atlantoaxial”, exigindo maior atenção a movimentos que possam causar 

estresse da região cervical. 

A criança portadora da Síndrome de Down pode apresentar também funções 

neurológicas comprometidas, resultado de anormalidades em relação ao sistema 

nervoso central desde o estágio fetal (SILVA, 2002). Apesar disso, estudos como o 

de Schwartzman (1999) não encontraram diferenças significativas no 

desenvolvimento do sistema nervoso, assim como o de Wisniewski (1990), citado 

por Silva (2002), no qual, apesar de o cérebro das crianças com Síndrome de Down 

apresentar um peso inferior à faixa de normalidade, devido a uma desaceleração do 

crescimento encefálico a partir dos três meses de idade, ele encontrava-se 

anatomicamente similar ao de crianças sem a síndrome. Apesar disso, com o passar 

do tempo, acentuam-se as alterações de crescimento e estruturação das redes 

neurais, assim como alterações nas medidas de inteligência geral e de habilidades 

linguísticas que, além de não apresentarem um padrão definido, não se relacionam 

com o volume encefálico, o que faz com que o nível intelectual varie de acordo com 

o grau de comprometimento do sistema nervoso (SCHWARTZMAN, 1999). Ross et 

al. (1984) e Wisniewski (1990), citados por Silva (2002), também observaram uma 

diminuição da quantidade de neurônios associada à alterações no hipocampo de 

pessoas com síndrome de Down a partir do quinto mês de vida, além de uma 



 
 

hipoplasia do lobo temporal.  Muitas destas alterações não são evidentes no recém-

nascido, mas se evidenciam com o passar dos anos, fazendo com que as reduções 

de volume dos hemisférios cerebrais e cerebelares, da ponte, dos corpos mamilares 

e as formações hipocampais se tornem visíveis. Essas alterações acabam 

determinando algumas de características marcantes da Síndrome de Down, como 

os distúrbios de desenvolvimento e de aprendizagem. 

O desenvolvimento do aspecto cognitivo e do motor é normalmente os mais 

afetados na síndrome de Down. No âmbito cognitivo, a deficiência intelectual é uma 

das características mais presentes dessa Síndrome, além de prejuízos relacionados 

à memória sequencial auditiva e visual (LOTT, 1993, citado por SCHWARTZMAN et 

al., 1999) e à linguagem e fala (FOWLER, 1993). O aspecto motor tem seu 

desenvolvimento mais lento, principalmente nos primeiros anos de vida, podendo 

reflexos como o da preensão, da marcha e de Moro demorarem para desaparecer 

(SILVA, 2002), o que pode levar a um atraso nas aquisições motoras e 

consequentemente, pode fazer com que a criança demore mais a ter um controle da 

cabeça, assim como realizar movimentos como rolar, sentar, arrastar, engatinhar, 

andar e correr.  

Bissoto (2005) apresenta algumas características relacionadas ao 

desenvolvimento cognitivo de crianças portadoras da síndrome de Down em seus 

primeiros cinco anos de vida, e que poderiam dificultar também o seu 

desenvolvimento motor, como “dificuldade de usar os recursos da linguagem para 

pensar, raciocinar e relembrar informações”, além de apresentarem uma memória 

auditiva de curto-prazo mais comprometida do que a memória visual. Assim, parece 

ser mais interessante que sejam utilizados recursos visuais, como gestos e figuras 

associadas às instruções verbais. 

Embora já se tenha conhecimento de muitas das alterações cognitivas e 

motoras presentes na síndrome de Down, grande parte dos estudos estão 

relacionados ao desenvolvimento intelectual e de aprendizagem, mas poucos com o 

enfoque no desenvolvimento e na descrição do comportamento motor destes 

indivíduos durante a infância. Tal limitação leva a uma expectativa de que, na 

ausência de tal descrição, o comportamento a ser observado seja o mesmo 

realizado por uma criança que não seja portadora desta síndrome. Assim, são 



 
 

necessários mais estudos que busquem verificar e analisar o comportamento de 

crianças com síndrome de Down. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 2 

2 CONCEPÇÃO DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 
O desenvolvimento motor pode ser entendido como as “transformações 

ocorridas ao longo da vida dos seres humanos em relação à utilização do seu corpo 

no ambiente em que vive.” (VIEIRA, 2004, p. 40), e “compreende um conjunto de 

mudanças que possibilita aos indivíduos interagir de forma competente com os 

meios físico e social.” (NICOLETTE e MANOEL, 2008, p. 17). 

Durante muito tempo, os estudos sobre o Desenvolvimento Motor eram 

baseados em contraposições clássicas: maturação versus experiência, natural 

versus artificial ou cultural (PERROTTI e MANOEL, 2001). Concepções como as 

Pré-Formalistas e Ambientalistas, consideravam que o desenvolvimento do indivíduo 

ocorria apenas devido à genética ou ao ambiente, respectivamente (MANOEL, 

1998). Mas, essa atribuição do desenvolvimento à apenas uma causa não respondia 

a algumas perguntas sobre comportamentos observados nos indivíduos, levando 

Connolly (1972) a definir desenvolvimento não como “um processo de 

desdobramento, dirigido por forças intrínsecas, nem um processo de ‘moldagem’, 

dirigido por forças extrínsecas, mas a combinação dos dois”. Gottlieb (2000) aponta 

que para um “curso normal de desenvolvimento” os genes necessitam do ambiente, 

que pode levar a uma maior estimulação do gene.  

Portanto, os genes só seriam expressos apropriadamente quando 

estimulados por fatores internos e externos, ou seja, é necessário que se tenha uma 

cooperação entre genética e ambiente (GOTTLIEB, 2000). Essa interação entre 

aspectos extrínsecos e intrínsecos resulta na concepção dinâmica, que explica o 

desenvolvimento humano de forma mais abrangente, não mais apenas descrevendo 

o comportamento, mas preocupando-se em explicar o processo de mudança deste 

(BENDA e UGRINOWITSCH, 2009).  

Assim, Connolly (1986) afirma que “as características de um organismo 

podem ser afetadas por diferenças genéticas e/ou ambientais, mas são criadas pela 

ação conjunta de gene e ambiente”, ou seja, o desenvolvimento não se dá mais 

apenas por um aspecto, mas sim por uma interação de fatores, que irão determinar 

o estado final do indivíduo:  



 
 

 
O homem faz parte de um sistema em estado de inter-relacionamento e 
inter-dependência essencial entre os fenômenos físicos, biológicos, sociais 
e culturais e por este fato a auto-organização está presente no 
desenvolvimento do ser humano, pois a mesma somente ocorre em 
sistemas abertos não-equilibrados. (PELLEGRINI,1991, citado por  
GONÇALVES, GONÇALVES e PEROTTI, 2008, p. 9). 
 

 

A adoção dessa concepção Dinâmica faz com que ocorra um rompimento 

com a ciência até então existente, assim como a dicotomia corpo-mente. Desse 

modo, segundo Benda e Ugrinowitsch (2009), não há mais um modelo pré-

estabelecido de desenvolvimento, mas sim uma interação entre o indivíduo, o 

ambiente e a tarefa, não havendo mais um hierarquia entre eles, mas sim uma 

influência mútua, ou, como citam Fonseca et at. (2007) “abandonar o dualismo 

significa assumir o mutualismo (impossibilidade de separação) entre animal-

ambiente e entre percepção-ação” (BENDA e UGRINOWITSCH, 2009). A partir 

desse intenso contato, surgem características novas tanto no indivíduo quanto no 

ambiente, o que faz com que ambos sejam construídos a partir dessa interação. 

Ao analisar o desenvolvimento humano resultado da interação entre 

organismo e ambiente, deve-se considerar o tempo, que segundo Thelen (1993),  

 
é visto como uma propriedade que emerge da confluência das restrições 
resultantes da natureza da tarefa, do ambiente e do organismo, enquanto 
que a organização temporal (timing) refere-se aos relacionamentos 
temporais entre os componentes de um sistema integrado. (THELEN, 1993, 
citado por GONÇALVES et al., 1995, p. 9) 
 

 O desenvolvimento motor é um processo que ocorre durante toda a vida, 

podendo ocorrer em um escala de tempo de meses, anos ou décadas, sendo que, 

em alguns períodos, as mudanças são mais ou menos percebidas (MANOEL, 1999). 

Essas mudanças ocorrem em classes gerais do comportamento motor, como a 

locomoção, manipulação e estabilização:  

 
Os movimentos locomotores referem-se a movimentos que envolvem 
mudanças na localização do corpo relativamente a um ponto fixo na 
superfície. Os movimentos manipulativos são aqueles em que há contato 
com objetos e aparelhos por meio de exploração e utilização em situações 
diárias. Já os movimentos estabilizadores são aqueles movimentos que 
possibilitam ao corpo assumir uma postura no espaço e em relação à força 
da gravidade (posturas invertidas e posturas de rolamento corporal). 
(FERREIRA, 2008, p. 16) 

  



 
 

Assim, deve-se considerar o desenvolvimento motor como um processo 

contínuo e sequencial, que se inicia com o indivíduo com baixa habilidade para 

realizar movimentos e progride até ser capaz de realizar movimentos complexos e 

organizados (CLARK e WHITALL, 1989; CLARK, 1994; HAYWOOD, 1986). Essas 

mudanças ocorridas durante a vida estão relacionadas à forma e à execução do 

movimento, o que leva a uma alteração do controle, responsável pelo fornecimento 

do ajuste necessário para a realização do movimento, e da coordenação, 

responsável pela forma do movimento (BARELA, 1992), e ocorrem “quando algum 

ponto crítico em uma ou mais das restrições internas e externas é atingido, 

provocando uma nova organização ou um novo controle na realização do 

movimento” (PELLEGRINI, 1991, citado por GONÇALVES, 1995, p. 12).  

  Corbin (1980), citado por Ferreira (2008), relata que o desenvolvimento 

é caracterizado por alguns princípios: 
Princípio da Continuidade: O desenvolvimento se inicia antes do 
nascimento e prossegue até a morte. Para o comportamento motor este é 
um princípio fundamental, na medida em que na interação com o ambiente 
surgem inúmeras situações as quais levam o organismo a uma constante 
mudança. 
 
Princípio da Totalidade: O desenvolvimento ocorre em todos os seus 
aspectos simultaneamente, quais sejam: afetivo, cognitivo, motor, social, 
dentre outros. 
 
Princípio da Especificidade: Apesar de ser global desenvolvendo todos os 
aspectos (afetivo, cognitivo, motor, social), o desenvolvimento será 
enfatizado em um aspecto em cada situação. 
 
Princípio da Progressividade: Refere-se ao fato de que as mudanças não 
são apenas contínuas, mas são também organizadas de maneira 
progressiva. O desenvolvimento não ocorre de forma linear. É um processo 
que pode ocorrer de forma gradativa ou em saltos em direção à 
complexidade crescente. 
 
Princípio da Individualidade: O desenvolvimento é diferente para cada 
pessoa, respeitando suas características e experiências vivenciadas. 
(CORBIN, 1980, citado por FERREIRA, 2008, p. 15) 
 

 
Assim, baseado no Princípio da Equifinalidade (BERTALANFFY, 1977, citado 

por BENDA e UGRINOWITSCH, 2009), existem diferentes meios de se atingir o 

mesmo objetivo, já que, segundo Connolly (1986), tarefas e ambientes moldariam e 

seriam moldados pelas ações do indivíduo, que explora os recursos contidos no 

ambiente de modo a construir seu próprio comportamento.  

 

 



 
 

FIGURA 4: ILUSTRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIFINALIDADE 

 

 
 FONTE: BENDA e UGRINOWITSCH, 2009, p. 6 

 

Gottlieb (2000) afirma que organismos com os mesmos genes podem 

desenvolver fenótipos diferentes em condições de desenvolvimento diferenciadas, 

ou seja, “estes comportamentos emergem como consequência da interação entre os 

elementos constituintes (...)” (BENDA e UGRINOWITSCH, 2009).  

Apesar dessas diferenças, existem padrões comuns entre os indivíduos, que 

normalmente possuem comportamentos com os quais se sintam mais confortáveis e 

que geralmente são mais econômicos, fazendo com que alguns desses 

comportamentos possam ser previstos. Mas, não seguir o padrão de movimento 

esperado, não significa necessariamente um problema, pois, segundo Manoel 

(1998), cada indivíduo apresenta uma interação diferente entre ambiente e pessoa, 

ou seja, diferentes padrões de movimento podem levar ao alcance de uma mesma 

meta. Assim, Perrotti e Manoel (2001) apontam diversos autores (FORD e LERNER, 

1992; MICHAEL e MOORE, 1995; VALSINER, 1997) que afirmam que “o 

desenvolvimento motor não é ‘causado’ por este ou aquele fator, mas por uma 

infinidade de elementos, interagindo entre si”, o que pode ou não levar a 

comportamentos motores diferenciados, mas não necessariamente errados. 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 3 

3 DESENVOLVIMENTO MOTOR NA SÍNDROME DE DOWN 

 

O desenvolvimento motor dos indivíduos com síndrome de Down é 

considerado lento ou atrasado em relação à pessoa considerada “normal”, o que, 

segundo Nabeiro (1993) é amplamente relatado na literatura. Mas isso não significa 

que eles não irão se desenvolver, e, ao defini-los como indivíduos passivos e 

totalmente dependentes, estes são privados da estimulação necessária para um 

progresso adequado já que, como qualquer outro indivíduo, o desenvolvimento dos 

indivíduos com síndrome de Down é influenciado por diversos fatores, tanto 

genéticos quanto ambientais (RECKZIEGEL, 2007).  

Assim, como afirma Lefévre (1981), uma criança com síndrome de Down tem 

uma tendência espontânea a melhorar, ou seja, reduzir sua deficiência, já que seu 

sistema nervoso central passa por um processo constante de maturação. Assim, 

mais do que comparar esses indivíduos com pessoas ditas “normais”, é preciso que 

busquemos avaliar o desenvolvimento desses indivíduos, de modo a conhecer a 

possível trajetória seguida por esses indivíduos desde a infância e durante o 

percurso do desenvolvimento motor.  Por isso, de acordo com Reckziegel (1987),  

o interesse em se investigar os padrões fundamentais de movimento em 
pessoas portadoras de deficiência mental, decorre da nacessidade de 
melhor compreender o desenvolvimento motor dessa população, o que por 
sua vez permite determinar a necessidade de intervenção em termos de 
ensino. (RECKZIEGEL, 2007, p. 32 e 33) 

 

Os indivíduos com síndrome de Down além de apresentarem características 

físicas semelhantes, podem apresentar comportamentos motores similares: 

Ao observar crianças portadoras de deficiência mental, percebe-se que 
algumas têm problemas com movimentos básicos, por exemplo, não 
conseguem andar ou apanhar objeto estacionário. Outras podem realizar 
estas tarefas, no entanto, o controle é deficiente e as crianças são então 
caracterizadas como pessoas descoordenadas. Há outro grupo de crianças 
que são competentes frente a situações ambientais estáveis, mas quando 
são introduzidas variáveis de tempo e espaço, como na tarefa de receber 
uma bola, decai o desempenho. (PEDRINELLI, 1989, p.1) 

 



 
 

Os movimentos da criança com síndrome de Down, segundo Lefévre (1991), 

são realizados de maneira mais lenta, sem a rapidez e coordenação ideais, o que 

está relacionado com um déficit na informação proprioceptiva enviada pela 

musculatura até o sistema nervoso central, que faz com que ocorra uma redução na 

habilidade de análise do estímulo. Os indícios para essa lentidão são muitos, mas os 

ainda não são conhecidos. Esses indícios estariam relacionados às características 

desses indivíduos, como o baixo tônus muscular (hipotonia), problemas esqueléticos 

e de equilíbrio, aparecimento e integração de reflexos, assim como a capacidade 

cognitiva e social (NABEIRO, 1993).  

Assim, é preciso que esses indivíduos sejam estimulados desde o começo da 

vida, já que, como afirma Pereira (2008), no primeiro ano de vida ocorre a aquisição 

de habilidades motoras consideradas fundamentais do desenvolvimento motor, 

como rolar, sentar, engatinhar e andar. Com isso, estímulos adequados são 

importantes para uma melhor aquisição de habilidades motoras mais elaboradas, 

como correr, pular e saltar e, consequentemente, para um melhor desenvolvimento. 

A fim de verificar esse desenvolvimento, Pereira (2008) realizou três estudos de 

forma a analisar o  

desempenho motor, a aquisição motora, a idade mínima e máxima em que 
os lactentes adquirem cada habilidade motora e a idade máxima em que 
completam todas as habilidades referentes às subescalas (posturas), prona, 
supina, sentada e em pé. (PEREIRA, 2008, p. 10) 

  

Os resultados desses estudos mostraram que o desempenho motor entre o 3º 

e o 12º mês segue uma sequência crânio-caudal e próximo-distal. Além disso, o 

aumento da complexidade do repertório motor ao longo dos meses, como reflexo da 

crescente aquisição de habilidades motoras, principalmente entre o 5º e 10º mês.    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GRÁFICO 1: ESCORES BRUTOS OBTIDOS DOS 3 AOS 12 MESES 

 

FONTE:  PEREIRA (2008), p. 16 

 

Os períodos entre o 6º e o 7º mês, e o 9º e o 10º mês foram considerados 

marcos motores importantes no que se refere às posturas antigravitacionais, como o 

sentar e o ficar em pé. Os meses iniciais e finais foram caracterizados por um ritmo 

de desenvolvimento mais lento, sendo os meses finais, dos 8 aos 12 meses, 

marcados por maiores aquisições na postura em pé. Em relação à postura supina, 

foi verificado um aumento significativo dos 3 aos 8 meses, enquanto na postura 

prona, esse aumento foi mais significativo entre os 3 e os 12 meses e dos 3 aos 11 

meses na sentada. Outro achado está relacionado ao gênero, sendo que as 

meninas apresentaram desempenho motor significativo aos 3 e 6 meses, e os 

meninos, aos 12 meses (TABELA 1), além de não sendo encontrada influência do 

peso e do comprimento no desenvolvimento motor desses lactentes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABELA 1: DESEMPENHO MOTOR RELACIONADO AO GÊNERO DOS 3 AOS 12 MESES 

 
POSTURAS 

Maiores aquisições 

alcançadas pelas 

meninas 

Maiores aquisições 

alcançadas pelos 

meninos 

Supina 3º - 5º 6º - 12º 

Prona 3º - 6º 7º - 12º 

Sentada 3º - 6º 7º - 12º 

Em pé 8º - 9º 9º - 11º 
FONTE: Adaptado de PEREIRA (2008) 

 

Em outro estudo de Pereira (2000) também realizado com lactentes entre 3 e 

12 meses, apontou que o maior aprimoramento das habilidades motoras na postura 

de prona e sentada ocorreu no 5º ao 6º mês, 7º ao 8º mês, respectivamente, 

enquanto na postura em pé, ocorreram do 3º ao 4º mês, do 5º ao 10º mês e do 11º 

ao 12º mês nos lactentes com síndrome de Down (grupo experimental), ou seja, “o 

repertório motor dos lactentes com síndrome de Down em posturas 

antigravitacionais é composto por poucas habilidades motoras no primeiro ano de 

idade.” (PEREIRA, 2008, p. 116-117), como reflexo de uma maior lentidão de 

desenvolvimento quando comparado à lactentes sem essa síndrome (grupo 

controle) (FIGURA 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GRÁFICO 2: DESEMPENHO MOTOR DOS LACTENTE DOS GRUPOS EXPERIMENTAL E 
CONTROLE NAS SUBESCALAS. 

 

 

                                 FONTE:  PEREIRA (2008), p. 45 

 

Esses resultados se assemelham os achados do estudo de Pitt (s/d) (citado por 

RECKZIEGEL, 1987), que afirma que uma criança “vai sustentar sua cabeça mais 

ou menos aos três meses, ser capaz de sentar sem auxílio por volta dos nove 

meses, e ter a habilidade de caminhar em torno dos 14 meses de idade.” 

(RECKZIEGEL, 1987, p. 33). Rynders e Horrobin (1976), citado por RECKZIEGEL, 

1987 relatam que “algumas das crianças não conseguiram o controle da cabeça até 

a idade dos dois anos e meio, enquanto outras o fizeram aos dois meses de idade.”.  

Assim como qualquer outra,  

 
A criança que nasceu com Síndrome de Down vai controlar a cabeça, rolar, 
sentar, arrastar, engatinhar, andar e correr, exceto se houver algum 
comprometimento além da síndrome (...) A sequência de desenvolvimento 
da criança com Síndrome de Down geralmente é bastante semelhante à de 
crianças sem a síndrome e as etapas e os grandes marcos são atingidos, 
embora em um ritmo mais lento.  (MOREIRA, 2009, p. 22).  

 

O crescimento de uma criança com síndrome de Down, ocorre normalmente 

de modo mais lento, reduzindo sua velocidade em cerca de 20% entre o 3º e o 36º 

mês de vida para ambos os sexos. Nas meninas, essa redução é de 5 % entre 3 e 

10 anos, enquanto para os meninos é de 10% entre 3 e 12 anos. Essa redução 

aumenta com o avançar da idade, sendo que entre 10 e 17 anos, é de cerca de 27% 

nas meninas e 50% nos meninos (Santos, Franceschini, e Priore, 2006). Apesar 



 
 

dessa lentidão, há um amadurecimento do Sistema Nervoso, o que faz com que a 

criança aumente, cada vez mais, a capacidade de receber estímulos auditivos, 

visuais e táteis, assim como “efetuar associações significativas daquilo que recebe” 

(RECKZIEGEL, 1987, p. 25), desenvolvendo, de modo crescente, a habilidade para 

selecionar estímulos importantes para estas associações, assim como ignorar os 

que não são tão importantes (BARNARD e ERICSON, 1978, citados por 

RECKZIEGEL, 1987).  

Em relação à marcha, os mesmo autores colocam que a idade na qual as 

crianças com síndrome de Down iniciaram o caminhar varia desde um ano de idade 

até quatro anos e meio (Rynders e Horrobin, 1976, citados por RECKZIEGEL, 1987, 

p. 35). Araujo et al.,( 2007) relatam alguns estudos relacionados ao desenvolvimento 

da marcha de crianças com síndrome de Down (TABELA 2). 

 

TABELA 2: ESTUDOS SOBRE A MARCHA DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN 

Autores Achados 

 
Garcias et al. 

(1995) 

 
38,7% das crianças andaram em 24 meses, enquanto 30% 

ainda não haviam iniciado o processo de andar. 

 
Silva e Dessen 

(2003) 

 
50% das crianças com idade entre 5 meses e 3 anos 

começaram a andar com 18 meses, enquanto outras duas 
apenas após 26 meses. 

 
 

Mandarino e Gayo 
(1999) 

 
Crianças com Síndrome de Down adquiriam a marcha aos 36 

meses. 
 

 
Pueschel 

(1993) 

 
Aquisição da marcha no portador da síndrome de Down se dá 

em média aos 20 meses com extensão de 12-45 meses, 
esclarecendo que a média de idade que estas crianças 

começam a andar varia consideravelmente 
 

 
Schwartzman 

(1999); Polastri e 

 
 

Andar independente na síndrome de Down ocorre por volta 
dos 19 meses (com uma amplitude de 13-48 meses). 

 



 
 

Barela 
(2002) 

 
Equipe ABC da 

Saúde 
(online) 3 

 
 

Crianças afetadas geralmente pela síndrome de Down 
aprendem a andar entre 15 a 36 meses 

 

FONTE: Adaptado de  ARAUJO et al. (2007) 

Outras características de desenvolvimento foram encontradas por vários 

autores (LEFÉVRE, 1981; PITT, s/d; TRAINER, 1978; SMITH e WILSON, 1976) são 

citados por  ARAUJO et al. (2007). Estes encontraram que a criança com Síndrome 

de Down de dois anos de idade consegue sustentar-se em pé, sendo que, aos 

quatro anos de idade, já é mais aparente a personalidade muitas vezes ativa e 

curiosa, apesar de isto poder variar de uma criança para outra. Em relação à 

personalidade destas crianças, Trainer (1978), citado por Reckziegel (1987), às 

caracteriza como marcante e “geniosa”, podendo algumas vezes apresentar traços 

de teimosia, mas tendem a demonstrar o melhor que podem oferecer quando se 

encontram no meio de outras pessoas. Reckziegel (1987) afirma que a criança 

desenvolve sua personalidade individual durante a sua primeira infância. 

 ARAUJO et al. (2007) ressalta ainda que aos quatro anos as crianças com 

síndrome de Down possuem um considerável potencial de mímica, o que pode ser 

um meio de fornecer estímulos para estas. 

Sua capacidade de imitação o acompanha sempre sem inibição alguma por 
parte de sua consciência. Tem (...) um grande sentido de ocasião e do 
teatral, e geralmente, não é somente ele mesmo, bem como todas as outras 
pessoas e objetos que o rodeiam. (RECKZIEGEL, 1987) 

 

 Silva e Ferreira (2008) realizaram um estudo com nove alunos com síndrome 

de Down, entre 6 e 10 anos, e que apresentavam deficiência mental moderada. 

Essas crianças foram submetidas a um teste de coordenação corporal (KTK), o qual 

consistia em provas de balançar de ré (caminhar à retaguarda), pulo monopedal 

(saltos monopedais) e pular de lado (saltar de lado e testes de mudar de lado). Os 
                                                             
3 Equipe ABC da Saúde. Síndrome de Down (Trissomia do Cromossoma 21). [on line]. [capturado 12 
set. 2005]. Disponível em URL: http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?393 



 
 

resultados mostraram que todos os sujeitos apresentaram um nível de 

desenvolvimento satisfatório em sua coordenação motora. Esses achados enfatizam 

que a estimulação de crianças através de atividades programadas pode resultar em 

melhoras significativas no desenvolvimento motor, já que a aplicação do programa 

proposto levou à uma melhora significativa no desenvolvimento motor de 78% dos 

sujeitos, com relação aos saltos monopedais e saltos laterais, respectivamente 

(FIGURA 7). 

GRÁFICO 3: RESULTADO GERAL DO PRÉ E PÓS-TESTE DOS ALUNOS COM        
SÍNDROME DE DOWN, DE SEIS A DEZ ANOS. 

 

                       FONTE: SILVA e FERREIRA (2008), p. 74. 

 

Gimenez et al. (2004) analisaram as tarefas de receber e rebater com 

indivíduos com e sem síndrome de Down. Os resultados desse estudo mostraram 

que o desenvolvimento dos indivíduos portadores da síndrome de Down se 

encontrava em um nível menos avançado nas duas tarefas, tendo um maior número 

de indivíduos no estágio inicial e apresentando um maior número de erros. Os 

autores relatam uma dificuldade, por parte dos indivíduos com síndrome de Down, 

em relação à antecipação e resposta adequada à tarefas motoras que exijam grande 

demanda temporal. Segundo eles, isso estaria relacionado ao tamanho reduzido do 

cerebelo nesses indivíduos. Lane e Krebs (citados por NABEIRO, 1993) associam o 

déficit no desenvolvimento motor inicial dos indivíduos com Síndrome de Down à 

hipotonia, o que pode levar ao comprometimento do desempenho de habilidades 

motoras e de movimentos corporais, assim como prejuízo postural. Uma outra 

característica frequentemente observada nesses indivíduos é a instabilidade atlanto-

axial, causada por uma frouxidão dos ligamentos da primeira e segunda vértebras. 



 
 

Essa instabilidade faz com que seja necessário um maior cuidado com os 

movimentos realizados nesta região e consequentemente, a uma limitação em 

relação às atividades realizadas por esses indivíduos. Isso pode ocasionar em uma 

menor variedade de experiências por parte desses indivíduos, podendo levar a um 

atraso no seu desenvolvimento.  Not, citado por Reckziegel (1987), relata a 

dificuldade em relação à coordenação de gestos, controle e auto-regulação, além de 

apresentarem instabilidade postural e motora. Isso estaria relacionado aos 

comprometimentos neuro-fisiológicos característicos da síndrome de Down.  

 Apesar de poderem apresentar uma lentidão de desenvolvimento, os 

indivíduos com síndrome de Down podem adquirir habilidades motoras assim como 

realizar movimento e atividades diversas. Assim, os resultados de testes de 

desempenho realizados com indivíduos com síndrome de Down, como citado por 

Reckzeigel (1987), devem ser analisados não somente sob a perspectiva da 

síndrome em si, mas sim analisadas as experiências e os estímulos dados a cada 

indivíduo. Isso está relacionado à concepção dinâmica do desenvolvimento, na qual 

o desenvolvimento do indivíduo não se dá apenas devido à genética, mas sim a 

partir da interação de diversos aspectos, ou seja, não se deve tomar como 

referência o padrão de desenvolvimento motor considerado “normal”, já que a 

combinação de diferentes elementos irá levar a diferentes comportamentos, sendo 

que estes não devem ser considerados errados, mas sim característicos de cada 

indivíduo. 

 Alguns exercícios simples podem ser realizados com as crianças com 

síndrome de Down a fim de estimular seu desenvolvimento, como 

 
levantar o pé encorajando movimentos da perna; movimentar os quatro 
membros encorajando atividades de resistência, e em função disto, 
movimentos; puxar a criança (depois dos quatro meses) para a posição de 
sentar, exercitando os músculos da costas e do pescoço, e assim por diante 
(PITT, citado por RECKZIEGEL, 1987, p. 33) 

 

 Além desses exercícios, muitas atividades e esportes podem proporcionar 

benefícios para o indivíduo com síndrome de Down. Segundo Pueschel (1993) as 

atividades recreativas proporcional consciência corporal, senso de realização, 

melhoria da auto-estima, além de desafios físicos e mentais. Dullius (1997) afirma 

ainda que  



 
 

uma maior estimulação e acompanhamento educacional com atividades 
motoras específicas (...) pode levar a um melhor desenvolvimento global do 
indivíduo, especialmente de pessoas com Síndrome de Down, onde serão 
trabalhados especialmente o tônus muscular, (...). expressão corporal, 
linguagem e socialização. (DULLIUS, 1997, p. 364, citado por 
RECKZIEGEL, 1987) 

 

 Reckziegel (1987) relata a importância do desenvolvimento muscular em 

indivíduos com síndrome de Down, de modo a minimizar os possíveis déficits 

existentes e potencializar as suas habilidades, o que pode ser feito através dos mais 

variados exercícios, como a natação e o trampolim, tendo a primeira o benefício de 

poder ser iniciada desde os primeiros meses de vida.  

Assim, deve-se sempre buscar auxiliar o indivíduo com síndrome de Down a 

alcançar o seu potencial máximo, ou seja, é necessário que lhes sejam dadas 

oportunidades e tempo de prática, levando em consideração a individualidade da 

pessoa e buscando adequar os estímulos às suas características. Reckzeigel (1987) 

e Lefévre (1981) relatam a importância de exercícios serem oportunizados em 

diferentes tempos, respeitando o desenvolvimento de cada indivíduo, mas buscando 

sempre estimular o seu desenvolvimento: 

 
analisando o desenvolvimento motor da criança com Síndrome de Down (...) 
estas são capazes de sustentar-se em pé (isto pode ser auxiliado com 
treinamento). Se a criança cair é porque não está pronta, em termos de 
desenvolvimento, para a tarefa, e a tentativa deve ser transferida por mais 
algumas semanas. (RECKZIEGEL, 1987, p. 33) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSÃO 

 

O maior problema que o deficiente defronta durante a sua existência não é 
exatamente o das suas deficiências de fato, mas sim aquele relativo às 
dificuldades e barreiras que pessoas e a sociedade criam para ele. Tais 
dificuldades bloqueiam decisivamente a igual participação dos deficientes 
na comunidade. (RECKZIEGEL, 1987, p. 24) 

 

Durante muito tempo acreditava-se que as pessoas que nasciam com 

síndrome de Down não seriam capazes de se desenvolver, e por isso eram privadas 

de experiências fundamentais para seu desenvolvimento. Esse fato, associado às 

alterações genéticas presentes nessa síndrome, pode causa um déficit de 

desenvolvimento, assim como uma barreira cada vez maior em relação à esses 

indivíduos. Mas, após vários estudos, foi sugerido que pessoas com síndrome de 

Down podem alcançar estágios avançados de raciocínio e desenvolvimento, assim 

como indivíduos considerados “normais”.  

Não há dúvidas em relação à necessidade de se estimular desde cedo os 

indivíduos com síndrome de Down, de modo a lhes proporcionar um 

desenvolvimento mais adequado possível. Para isso, é preciso que não seja visado 

apenas o aspecto genético da pessoa, mas sim todo o contexto e ambiente na qual 

ela está inserida. Considerar uma pessoa com síndrome de Down incapaz de se 

desenvolver significa abandonar todo o potencial que ela pode oferecer. É 

necessário entender que o fato de se desenvolver de forma mais lenta não significa 

que ela não irá se desenvolver se bem estimulada. Assim, é necessário que seja 

feito um trabalho multidisciplinar, envolvendo a família e profissionais de diversas 

áreas, sendo este um trabalho específico e muitas vezes adaptado, mas focado no 

indivíduo, e não da sua Síndrome.  
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