
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS JATAÍ 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NAS AULAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NO ENSINO PÚBLICO  
DA CIDADE DE JATAÍ - GO 

 
TAISA TRATSCH SIEG 

ORIENTADORA: PROFESSORA MESTRE LÍLIAN FERREIRA RODRIGUES BRAIT 
CO-ORIENTADORA: PROFESSORA ESPECIALISTA KELLY SUÊMIA DUTRA SILVA 

 
 

RESUMO 
 

Este trabalho apresenta-se com o intuito de investigar como vem sendo 

realizada a inclusão de portadores de necessidades especiais, nas aulas de 

Educação Física, no Ensino Fundamental das escolas estaduais da cidade de 

Jataí – GO. De acordo com o previsto em lei, a escola deve criar estratégias 

pedagógicas, que propicie ao aluno a oportunidade de expor seus 

pensamentos, mostrando assim o seu aprendizado, convivendo nas aulas com 

todos os alunos ditos “normais”. A educação física para essas crianças deve ter 

o intuito não apenas de ensinar e educar, mas também de lazer e integração 

fazendo com que os alunos interajam entre si e com o professor, tornando as 

aulas dinâmicas e criativas, onde todas participem. Desenvolvemos nosso 

trabalho com a ajuda da pesquisa qualitativa descritiva, e contamos com uma 

pesquisa exploratória e bibliográfica. Nos estudos de Campo realizamos a 

observação não participante, e utilizamos a entrevista semi-estruturada com 

dois professores de Educação Física. Nossos objetivos foram compreender se 

a escola as pessoas com necessidades especiais tinham as condições exigidas 

por lei, assim como investigar como estava sendo feita essa inclusão, e 

identificar qual e o papel dos pais, da escola e todo seu quadro docente. 

Verificamos assim que muito ainda se tem a fazer para que a inclusão tenha de 

fato condições para atender a todos sem exceções, em relação a falta de 

estrutura física, pessoal preparado. Acreditamos, que com esse trabalho, 

podemos contribuir para a futura formação dos acadêmicos, que hoje estão nas 

salas de aula e aos próximos que ainda virão, pois vimos que a inclusão nas 

aulas de educação física é de extrema importância, e que os mesmos busquem 

este conhecimentos preparando-se para receber essas crianças especiais na 

escola regular. 


