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RESUMO

Esta pesquisa monográfica  teve como prerrogativa investigar  qual  é  a  visão que os 

alunos  deficientes  auditivos  têm  sobre  a  disciplina  de  educação  física  em  escolas 

inclusivas de Jataí – Goiás. Esta pesquisa nos possibilitara obter informações sólidas e 

de fundamental importância para atuais e futuros professores de educação física, no que 

se retrata no âmbito educacional inclusivo facilitando desta forma a maneira com os 

mesmos  ministram  suas  aulas.  Pretendemos  contribuir  com  informações  que 

possibilitem aos professores de educação física, uma visão renovada dos alunos com 

deficiência auditiva sobre o que realmente eles visam, compreendem e priorizam sobre 

esta disciplina. No âmbito referente aos nossos procedimentos metodológicos o estudo 

se conduz pela forma de pesquisa qualitativa de caráter exploratória - descritiva com sua 

abordagem fenomenológica. Desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica acerca do tema 

e realizamos uma pesquisa de campo em escolas estaduais e no Instituto Federal Goiano 

de Jataí – Goiás, onde encontramos os nossos sujeitos, sendo estes alunos das series 

finais do ensino fundamental e do ensino médio, que posteriormente foram o alvo para a 

elaboração desta pesquisa através da aplicação de uma entrevista semiestruturada, em 

seguida tivemos subsídios para estruturar a nossa análise de dados. Contudo notamos 

que estes sujeitos veem a educação física como uma disciplina escolar que se baseia no 

princípio da saúde e no beneficio do corpo e que apesar de serem deficientes auditivos 

estes alunos não deixam de participar de forma ativa das aulas de educação física. Um 

dos  fatores  que  fazem estes  alunos serem ativos  se  da pelo  fato  do  professor  estar 

sempre  integrando  o  deficiente  em suas  aulas  favorecendo  seu  processo  de  ensino 

aprendizagem.
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