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RESUMO 

 
A nossa pesquisa tem como objetivo principal investigar se a dança contribui 

no processo de reconhecimento corporal dos deficientes auditivos nas aulas de 

Educação Física das escolas inclusivas de Jataí - Goiás. Pretendemos 

contribuir com informações que possibilitem aos professores de Educação 

Física, e em especial aos que trabalham com a dança, ter uma visão diferente 

sobre o reconhecimento corporal abordado muitas vezes em suas aulas, uma 

vez que partimos do pressuposto que o reconhecimento corporal é 

indispensável para contribuir aos deficientes auditivos possam entender da 

melhor forma o que realmente é o seu corpo e o que o seu corpo pode fazer 

enquanto dança, e que a dança pode contribuir de maneira significativa para 

que eles tenham e mantenham um grau mínimo de informação a respeito do 

seu próprio corpo. No que se refere aos procedimentos metodológicos, 

segundo a natureza dos dados, a pesquisa é do tipo qualitativa descritiva com 

abordagem fenomenológica. Realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre o 

assunto em questão e desenvolvemos a pesquisa de campo em cinco escolas 

que oferecem aulas de Educação Física para deficientes auditivos. Utilizamos 

como sujeitos de pesquisa cinco diretores, cinco professores e treze alunos. A 

coleta de dados foi feita através de observações e entrevistas semi-

estruturadas. Os dados coletados foram analisados e interpretados, sendo 

possível traçar duas categorias de análise, a primeira foi sobre a participação 

dos deficientes auditivos nas aulas de Educação Física, e a segunda foi sobre 

as metodologias adotadas pelos professores de Educação Física nas aulas de 

dança e sua contribuição para o processo de reconhecimento corporal dos 

deficientes auditivos. Portanto, pudemos finalizar esta pesquisa pensando que 

os professores sabem da importância de se trabalhar com a dança com os 

deficientes auditivos em suas aulas, porém também sabem da dificuldade 

encontrada pela falta de materiais nas escolas. Também foi possível concluir, 

que o reconhecimento corporal está sempre presente no decorrer das aulas de 

dança, seja para deficientes auditivos ou para pessoas normais, pois a dança 

trabalha com o corpo em movimento e com isso está trabalhando a imagem 

corporal, expressão corporal, linguagem corporal dentre outros fatores que são 

a junção do reconhecimento corporal. 


