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RESUMO 

 
Esta pesquisa se estabeleceu com o intuito de ministrar aulas de 

educação física para duas turmas de ensino especial, na perspectiva de 

pesquisa-ação, com a finalidade de verificar as metodologias e conteúdos 

utilizados pela professora e propor novas formas de trabalho. O interesse pelo 

tema surgiu, ao participar de um projeto de extensão desenvolvido em um 

Centro de Ensino Especial que trabalha com indivíduos que apresentam 

deficiências. Ao me deparar com a dúvida e a dificuldade em saber como e o 

que trabalhar com estas pessoas, percebi que outros acadêmicos do curso 

também passaram por isto, ao realizarem estágio no mesmo local, proposto 

pela disciplina Ginástica Adaptada. Este foi de pequena duração, mas pude 

perceber que grande parte dos acadêmicos saiu com as dúvidas que entrou. 

Quanto às características de nosso trabalho ele se apresenta como uma 

pesquisa qualitativa, com base empírica, é uma pesquisa-ação. No decorrer do 

trabalho utilizamos fontes bibliográficas e pesquisa de campo, correspondendo 

nossos instrumentos de coleta de dados a observação participante, observação 

não-participante, entrevista semiestruturada, questionário aberto e formulários. 

Nossos sujeitos de pesquisa são uma professora e seus respectivos alunos de 

duas turmas e o local de pesquisa foi um centro de ensino especial. Com 

relação aos critérios de seleção, as turmas selecionadas foram aquelas nas 

quais os alunos possuem maior facilidade de transmissão e assimilação dos 

conteúdos, podendo a professora diversificar esses conteúdos e as 

metodologias de ensino. Por meio deste trabalho, verificamos que muitos são 

os conteúdos, as metodologias e as formas que o professor utilizará para 

preparar e conduzir suas aulas, porém pudemos constatar que estes recursos 

na maioria das vezes não são bem utilizados, dificultando o trabalho do próprio 

professor e tornando suas aulas rotineiras, entretanto pudemos perceber que o 

trabalho realizado no local de pesquisa se distingui do realizado nas escolas 

regulares, pelo fato de sua clientela ser diferenciada. 


