
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS JATAÍ 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

PROCESSO DE ENSINO DA DANÇA PARA PESSOAS COM SÍNDROME 
DE DOWN EM UM CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 

 
SANY EMANUELLE DA SILVA RODRIGUES 

ORIENTADORA: PROFESSORA MS. KEILA MÁRCIA FERREIRA DE 
MACÊDO 

 

RESUMO 

 
Esta pesquisa tem por finalidade investigar como se dá o processo de ensino da dança 

para pessoas com síndrome de Down, em um Centro de Ensino Especial. Para que 

desenvolvêssemos essa pesquisa descrevemos sucintamente alguns objetivos específicos 

que sistematizaram o estudo e a investigação, são eles: compreender as diversas 

deficiências e seu processo histórico-cultural; conhecer as pessoas com síndrome de 

down e seus respectivos limites; verificar os benefícios da dança-educação nas aulas de 

Educação Física adaptada; perceber se o conteúdo dança é ensinado conforme as 

metodologias específicas para esta síndrome e mostrar aos professores de Educação 

Física a possibilidade de se trabalhar a dança enquanto, conteúdo da Educação Física 

adaptada. Conforme os objetivos estabelecidos, delimitamos o caminho metodológico, 

como a pesquisa exploratória, a pesquisa bibliográfica, sendo utilizada no decorrer de 

todo estudo e a pesquisa de campo, coletando os dados por meio de uma entrevista com 

oito perguntas abertas, sendo essa não-estruturada, com as duas professoras de 

Educação Física da escola, duas observações não-participante, e por meio de fonte 

documental. De posse do material coletado no decorrer da pesquisa de campo, fomos 

organizando, estruturando e sistematizando os dados de modo que estes foram 

submetidos à categorização para serem analisados com a devida consistência e 

profundidade. Analisamos a síndrome de Down: um olhar para o diferente e a Dança-

Educação no processo de ensino para crianças com síndrome de Down. Evidenciamos 

que as duas professoras de Educação Física que ministram aula no Centro de Ensino 

Especial do município de Jataí-Goiás possuem conhecimento sobre o que é síndrome de 

Down, mesmo não sendo uma conceituação específica, mas que ambas têm a noção que 

a síndrome de Down, não é uma doença, tão pouco deficiência, mas sim uma síndrome. 

Evidenciamos também que a dança-educação no processo de ensino para as crianças 

com síndrome de Down é possível, entendendo que os professores, no contexto 

educacional têm por desafio incluir a dança como uma atividade curricular, estando 

estes capacitados para ensinar, lidar, compreender, entender, respeitar e aceitar as 

limitações educativas que os alunos com necessidades especiais têm, dentre estes, os 

alunos com Síndrome de Down. Deste modo, consideramos que os alunos com essa 

síndrome devem vivenciar experiências que lhes tornem indivíduos adultos 

integrados,produtivos, felizes e independentes, pois isso não é algo impedido pela 

genética, mas sim pela sociedade. 


