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RESUMO 

Esse trabalho buscou realizar um levantamento na literatura sobre a importância da formação 

do professor de educação física no processo inclusivo de  alunos com necessidades especiais, 

levando em consideração todo o contexto que será necessário ser modificado para a aula de 

educação física adaptada se efetivar na prática. 
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ABSTRACT 
This study sought to realize a survey in the literature about the importance of training of physical 

education teachers in inclusive process of students with special needs, taking into account the 

entire context that will be necessary to be modified for adapted physical education class be 

effective in practice. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
           A inclusão de alunos com necessidades especiais  no ensino regular 

tem   acontecido com maior frequência nos últimos tempos. Dessa forma, o 

objetivo do presente trabalho foi buscar por meio de levantamento bibliográfico, 

a importância de trabalhar com a formação de professores de educação física 

para efetivar a inclusão desses alunos na prática escolar. 

 Assim, foi necessário apresentar todos os meios ligados a formação do 

professor, envolvendo o  desafio em conseguir lecionar onde haja crianças com 

necessidades especiais de aprendizagem ou não, que por muitas vezes os 



recursos pedagógicos não são adequados. Demonstrar a grande necesidade 

do professor em estar apto a conseguir responder  a necessidade de se 

especializar em cada um deles, levar em consideração a condição do educador 

em buscar aperfeiçoamento profissional, realizando assim a meta de 

desenvolver um bom trabalho enquanto docente frente a inclusão. 

            A escolha do tema foi feita por se tratar de um assunto importante  e 

atual na vida acadêmica  dos professores,  e  também a partir de experiências 

que tive através de estudos que pude observar a necessidade de estar apto a 

trabalhar com alunos que possuem necessidades especiais, tornando a aula de 

educação física uma atividade que possa contar com a participação de todos 

os alunos, independente de suas devidas condições. 

 

                           2- CONTEÚDO 
 
             A necessidade da preparação dos professores já esta consolidada na 

Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (BRASIL, 1996) como um fator essencial para a mudança em 

escolas integradoras, incluindo também nesse devido caso as aulas de 

educação física. Neste momento vale ressaltar que no passado era 

considerada uma atividade escolar reservada apenas para algumas pessoas, 

tendo em vista atualmente uma nova idéia de adaptar suas atividades 

propostas durante a aula para todos os cidadões. 

           Ferreira (2006) destaca que sem mudança na postura do professor, algo 

que deve acontecer devidamente desde o início, não existe maneira de realizar 

a inclusão de uma forma eficaz, levando isso em conta que é extremamente 

necessário mudar o pensamento de homogeneidade existente nas salas de 

aula, na qual o professor enxerga seu aluno de uma única maneira, fazendo a 

prática da educação física não atender as demandas individuais de cada um. 

            De acordo com Silva (1993), a cultura pedagógica do professor de 

educação física já vem sendo colocada em plano secundário desde o início, 

tornando assim, os conteúdos das disciplinas de objetivo técnico-desportivo, 

anatômico e fisiológico,  mais levados em conta do que a parte pedagógica, 

criando dessa forma um sistema que busca mais o desempenho físico diante 

de uma sociedade consumista. Muitos professores se questionam afirmando 



que não existe um preparo para lidar com alunos que possuem necessidades 

especiais. 

            Estudos afirmam que a maioria dos professores não possui uma forma 

de como receber alunos deficientes em sala de aula, sentindo assim 

despreparados e preocupados em sua profissão sendo assim, muito importante 

que a nossa formação profissional na área de educação física esteja pronta 

para receber qualquer aluno que possua algum tipo de deficiência (TESSARO, 

2005). 

             A proposta de educação inclusiva na educação física sem dúvida pode 

acabar provocando uma revolução na maneira tradicional de abordar uma aula, 

essa nova forma de ensino acaba nos obrigando a abandonar a prática 

tradicional da aula e buscando uma nova forma de pedagogia mais 

especializada em atender cada aluno, adaptando assim, a aula aos alunos que 

possuem algum déficit, levando sempre em consideração o estudo de 

diferentes estratégias que possam facilitar a aula, possibilitando  que o aluno 

tenha um bom aprendizado. 

            O fato mais importante na formação inclusiva é o desenvolvimento da 

consciência crítica do professor, para que esse profissional esteja preparado 

para desenvolver as atividades físicas com o aluno, não levando em 

consideração se possui deficiência ou não, superando todos os tipos de 

preconceitos e promovendo o aumento das possilidades de educação 

garantindo que o aluno com necessidades especias tenha o direito igual ao de 

todos de vivenciar uma atividade lúdica.  

            Tendo em mente a idéia que as semelhanças no atraem e as diferenças 

nos fortalecem, os educadores também precisam entender a legislação para 

terem uma noção do que esta acontecendo no cenário jurídico, não que 

apenas esse conhecimento possa solucionar todos os problemas de inclusão 

nas aulas, pois a lei é muito comentada mas infelizmente existe muito pouca 

luta para garantir uma inclusão de qualidade, mesmo assim temos que cobrar 

dos orgãos públicos o que é determinado na legislação.  

           Neste contexto, quanto mais distante o professor fica da política pública 

e dos princípios que cercam a inclusão, mais dificuldade o professor vai ter em 

preparar e executar uma aula, pelo fato de não ter em sua base uma formação 

eficaz. 



            O modo como se desenvolve a formação do professor vai acabar no 

futuro refletindo em sua atuação durante as aulas, se o professor não teve a 

oportunidade durante sua formação de estudar de uma forma correta e segura 

os principios da inclusão, vai acabar tendo expectativas negativas, resultando 

desse jeito em menor comprometimento e atenção com os alunos. Da mesma 

forma o aluno vai apresentar mais dificuldade em desenvolve as atividades 

propostas pelo educador, acabando reforçando ainda mais as expectativas 

negativas do professor. 

               Portanto, a educação física ainda possui muitos profissionais que 

ainda não estão aptos a trabalhar com o paradgima da educação inclusiva,  

mais com as novas propostas que surgem no dia – a – dia e com o excelente 

trabalho que alguns profissionais desenvolvem, essa situação no futuro pode 

acabar tomando um novo rumo. 

3 - CONCLUSÕES 

            A formação do professor de educação inclusiva nas aulas de educação 

física pode exercer uma grande contribuição para a proposta de inclusão, pois 

apesar da falta de estrutura nas escolas, levando em consideração a 

infraestrutura física e a formação das pessoas envolvidas, as pessoas com 

necessidades especiais ainda não possuem todos os seus direitos cumpridos 

como cidadãos, devido aos seus acessos restritos e pela falta de oportunidade 

dentro da sociedade essas pessoas vão de uma maneira gradual a entrar 

nesse tipo de ambiente, para a solução desse problema é indispensavel que o 

professor de educação física esteja pronto para praticar novas maneiras de 

educação, procurando sempre se aperfeiçoar buscando os príncipios da 

inclusão. 

            O professor pode ser considerado como uma peça chave na inclusão 

quando se trata da escola, se o professor se sentir pouco competente para 

interagir com os alunos com necessidades especias não poderá realizar um 

bom trabalho de inclusão. Mas quem acaba sofrendo mais com essa situação é 

o aluno, que vai apresentar muita dificuldade para cumprir as atividades 

propostas durante a aula, refletindo em reforços negativos para o professor. 

Por essa e muitas razões é essencial que o professor consiga desenvolver uma 

habilidade para trabalhar com a diversidade, descobrindo assim as suas 

habilidades para ensinar. 



            A aula de educação física deve proporcionar lazer, saúde e educação, 

contribuindo para a construção de novos cidadãos através da proposta de 

educação apresentada durante a aula, é um dever do professor fazer com que 

todos os alunos possam ter o direito de participar de uma atividade educativa e 

lúdica independente de suas condições, adaptando essas atividades conforme 

as necessidades do aluno. Formar um professor de educação física para estar 

pronto para trabalhar com a inclusão pode ser considerada uma tarefa dificil 

para algumas pessoas, mas o caminho a ser percorrido depende muito do 

desenvolvimento do senso crítico do educador, procurando a mudança desse 

senso crítico para uma idéia mais consciente para estar apto para receber a 

inclusão.  
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