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RESUMO

A crescente preocupação de integração e inclusão de indivíduos com deficiências no mercado de trabalho e na sociedade, tem significado um 
grande avanço para a nossa sociedade. Entidades como a APAE, são preparadas para estimular esses indivíduos. A deficiência intelectual é 
classificada como uma condição deficitária do individuo que envolve todas as habilidades intelectuais comportamentais que vai acometendo o 
desenvolvimento tanto motor como intelectual. Estudos comprovam que a dança favorece a auto correção e a maior fixação do aprendizado 
motor.Portanto a  aplicação da dança de forma correta, por profissionais como o  Educador Físico tem um papel importante para o processo no 
desenvolvimento motor dos indivíduos com deficiência intelectual. O presente estudo tem por objetivo avaliar o desempenho motor através do 
método desenvolvido por Francisco Rosa Netto (2002)  antes e pós intervenção da dança oriental. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisas em Seres Humanos (CEP) da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro – RJ. A amostra foi composta de 12 meninas, com idades 
cronológicas entre 16 á 26 anos com deficiência intelectual (DI), que estudam na instituição de ensino APAE Rural de Ourinhos-SP, realizado entre 
o período de agosto de 2015 á junho de 2016. As alunas participaram de aulas de dança Oriental, uma vez por semana com duração de uma hora 
cada aula. As avaliações individuais motoras pré e pós intervenção, foram com a utilização da Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) de 
Francisco Rosa Netto (2002) que consiste em analisar: motricidade fina (IM1) motricidade global (IM2), equilíbrio (IM3) esquema corporal/rapidez 
(IM4), organização espacial (IM5), linguagem e organização temporal (IM6). Os dados obtidos nos testes de EDM foram tabulados no programa 
Graphpad Prism e conforme a distribuição dos dados foram adotados testes específicos (test t de Student) para a comparação pré e pós 
intervenção. O nível de significância adotado para todas as análises foi de p < 0,05.  O coeficiente motor das pesquisadas foram entre os valores 
normal corresponde a 90 á 109 meses, considerado normal médio. Os resultados para as variáveis foram: IM1, IM2, IM3, IM5 e IM6 sem 
diferença significativa entre os grupos pré e pós intervenção, já na variável IM4, podê-se observar uma melhora significativa entre os grupos 
analisados (p= 0,03). Diante dos dados analisados podê-se concluir a importância da dança aplicada pelo educador físico, em alunos com DI, 
relacionada ao desenvolvimento motor, principalmente na variável de esquema corporal e rapidez. A evolução da motricidade para este público é 
essencial, pois é responsável principalmente por estimular os movimentos e o raciocínio. Acredita-se que se este trabalho de dança for 
desenvolvido por maior período de tempo e mais precociemente, com os alunos DI, os resultados seriam mais satisfatórios, visto que todas as 
variáveis obtiveram alunas com melhoras.
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