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A pesquisa em questão investiga o trato dos esportes adaptados nas aulas de Educação Física, 

faz se contundente compreender a realidade e capacidade das pessoas com deficiência e sua 

luta por direitos na sociedade que estão inseridos, a partir do caso da rede municipal de ensino 

de Sapeaçu-BA. Partimos do seguinte problema de pesquisa: quais os limites e possibilidades 

do ensino dos esportes adaptados na educação regular da rede municipal de Sapeaçu-BA? 

Esse estudo tem como objetivo geral analisar o ensino dos esportes adaptados nas aulas de 

Educação Física na educação regular da rede municipal de Sapeaçu-BA e como objetivos 

específicos: ¹compreender a realidade das pessoas com deficiência na sociedade e os desafios 

para inclusão no âmbito educacional;²discutir as relações entre Educação Física, esporte e 

inclusão e;³investigar como o coletivo escolar avalia e atua no tocante a inclusão da pessoa 

com deficiência, em especial, nas aulas de Educação Física. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa de natureza descritiva, a pesquisa foi realizada com três professores de Educação 

Física da rede municipal de Sapeaçu- BA. Os instrumentos que estão sendo utilizados para 

obter os dados são a observação de aulas, para relacionar o Projeto Político Pedagógico (PPP) 

da escola e o plano de ensino dos professores envolvidos no estudo, e a entrevista 

semiestruturada, que abordará questões relacionando a Educação Física Adaptada com o 

processo de formação, organização do trabalho pedagógico e as condições de trabalho dos 

professores entrevistados. Os dados estão sendo analisados através da técnica de análise de 

conteúdo segundo Triviños (1987). 
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