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Resumo Este trabalho aborda o quanto as atividades artísticas, em específico a dança, são 

imprescindíveis para o desenvolvimento corporal e interpessoal de pessoas com Síndrome de Down 

(SD). A dança é vista como estratégia que possibilita o desenvolvimento motor e psicossocial, como 

ferramenta de auxilio no aprendizado das crianças com deficiência. Neste sentido, o objetivo desta 

pesquisa foi trabalhar aspectos motores de tonicidade, equilíbrio, lateralidade e noções do corpo, por 

meio da dança. Participaram uma aluna com diagnóstico de síndrome de Down, de 14 anos de idade, 

incluída na rede municipal de ensino e dez estagiários de Educação Física que participam de um 

projeto de extensão em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Este projeto tem como 

objetivo propor ações inclusivas para alunos com deficiência por meio de atividades desenvolvidas 

nas escolas e sala de recurso, com o apoio de profissionais das áreas da saúde e educação. A coleta 

de dados foi realizada em uma clinica de Educação Física de uma universidade do interior de São 

Paulo e abrangeu um período de 12 meses. Os procedimentos foram divididos em quatro momentos, 

sendo eles: 1º- Conhecimento corporal e musical; 2º- Criação e Composição de Coreografia; 3º- 

Apresentações de resultados alcançados por meio de festivais de dança; 4º- Avaliação psicomotora. 

A avaliação foi feita por meio da Bateria Psicomotora (BPM) como principal ferramenta para analisar 

o processo motor da criança SD. Os resultados apontaram melhora significativa nos sete elementos 

da bateria psicomotora (tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção de corpo, estruturação espaço-

temporal, coordenação global e coordenação fina), partindo de 14,5 pontos na BPM atingindo após 

os 12 meses de trabalho a pontuação de 22,2 BPM, havendo evolução do perfil psicomotor normal 

para bom. Além do desenvolvimento motor, foi possível identificar melhora nos aspectos da atenção, 

concentração, comportamento social e interacional. Esses dados foram observados durante as 

atividades realizadas na clínica de Educação Física, sala de recurso e escola. 
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