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RESUMO 
 

Ao abordar o tema “A Formação do Professor de Educação Física e sua 

Capacitação para o Ensino Inclusivo”, visamos relatar o que é a inclusão e 

como os professores lidam com esta inclusão nas escolas do ensino regular. 

Os objetivos específicos que nortearam o desenvolvimento dessa investigação 

foram: analisar a forma como os professores de Educação Física trabalham 

com a inclusão no ensino regular, verificar quais são as dificuldades que o 

professor de Educação Física apresenta ao lidar com o aluno especial nas 

suas aulas e identificar como os professores de Educação Física superam as 

dificuldades encontradas nas turmas inclusivas e quais são os recursos 

utilizados para isto. No primeiro momento explicitamos sobre a Educação 

Inclusiva, como é esta educação e seu procedimento no ensino regular, a 

diferenciação entre Ensino Inclusivo e Ensino Especial e as leis que defendem 

a Educação Inclusiva. Em seqüência falamos sobre o sistema inclusivo,sobre 

como acontece a inclusão dentro do ensino regular. A metodologia que 

utilizamos para desenvolver essa pesquisa e chegar ao resultado final foi por 

meio de pesquisa bibliográfica e de campo, do tipo qualitativo-descritivo, com 

abordagem fenomenológica, em dez escolas inclusivas. Oito professores de 

Educação Física responderam os questionários aplicados. Nosso foco Principal 

foram os professores de Educação Física, que contribuíram com informações 

sobre sua formação e sua atuação escolar, o que foi fundamental na análise 

dos resultados. Foi possível perceber, diante da realidade investigada, que os 

professores de Educação Física que trabalham na rede regular de ensino nas 

escolas municipais enfrentam dificuldades para lidar com a Inclusão, relataram 

que faltam-lhes capacitação especifica; pois, mesmo que tenham visto falar na 

faculdade sobre o ensino inclusivo, quando partem para a prática torna-se mais 

difícil; sua formação deixou um pouco a desejar nesta questão e têm 

dificuldades por não saberem se comunicar com os alunos. Os sujeitos da 

pesquisa utilizam como Recursos Didáticos- Metodológicos em suas aulas os 

materiais disponíveis na escola e a interprete, explicitaram que sua formação 

contribui para trabalhar com a Inclusão no Ensino Regular mais foi insuficiente, 

pois precisaram buscar em especializações e cursos específicos; disseram 

também que sua formação não contribuiu e faltaram-lhes interesse para 

trabalhar nesta área. 


