
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS JATAÍ 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO 
PROCESSO INCLUSIVO 

 
TAIRONE HONÓRIO DE FREITAS 

ORIENTADOR: PROF. DRA CÁTIA REGINA ASSIS ALMEIDA LEAL 

 
RESUMO 

 
Na busca de me aprofundar mais na compreensão do tema, decidi 

realizar esta pesquisa referente à contribuição da educação física no processo 

inclusivo. A inclusão é hoje, uma ação que esta sendo muito discutida, sendo 

constantemente colocada em evidencia na mídia e em outros meios de 

comunicação em massa. Essa discussão é muito séria, pois age diretamente 

com seres humanos, que se encontram excluídos da sociedade, procurando 

resgatá-los dessa marginalização e trazê-los ao convívio social. Sabendo que o 

respeito às diferenças e a pessoa deficiente é primordial para uma sociedade 

mais justa e igualitária, acreditamos ser de suma importância entender como a 

educação física pode estar auxiliando esse processo, assim o objetivo principal 

desse trabalho, é verificar qual a contribuição da educação física no processo 

inclusivo, e para isso, outros objetivos foram traçados: identificar como é a 

realidade dos alunos com necessidades especiais, verificar as dificuldades que 

os professores de educação física encontram diante dessa realidade inclusiva, 

procurar saber que formação é oferecida ao professor que atua com alunos 

especiais, e de que forma esses professores lidam com essa situação. Com o 

intuito de atender aos objetivos propostos, realizamos uma pesquisa qualitativa 

do tipo descritiva e realizamos também, pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

campo na qual entrevistamos alguns professores e alguns alunos da Escola 

Estadual José Manoel Vilela. Os dados coletados permitiram a criação de três 

categorias de analise: a primeira delas se refere à formação acadêmica dos 

professores de educação física quanto ao processo inclusivo, na qual pudemos 

verificar uma divergência entre os entrevistados, identificando varias 

dificuldades dos professores que atuam com a inclusão, pois a maioria deles 

não teve nenhuma formação especifica na área, a segunda categoria, uma 

simetria nas respostas dos alunos entrevistados, quanto aos benefícios da 

educação física para eles, onde se percebe que por mais que a educação física 

atue de maneira benéfica para as crianças normais, isso nem sempre ocorre 

com a criança deficiente e uma terceira categoria, onde abrangemos os 

aspectos da educação física como auxílio ao processo inclusivo, de tal forma 

que se torne claro para nós se ela auxilia ou dificulta esse processo. 


