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INTERAÇÃO, SOCIABILIDADE E 
REFLEXÃO PARA INCLUSÃO POR 

MEIO DE AULAS INOVADORAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Palavras-Chave: Inclusão, 
Frisbee, Kinball, Status Sociomé-
trico, Educação Física Inclusiva;

Abstract: The inclusion of 
students in Physical Education 
classes is a challenge to be 
overcome by the school and 
society, since it aims at education 
for all, and encourages the 
coexistence among students. 
Thus, this study aimed to carry 
out an intervention of Inclusive 
Physical Education classes and 
to analyze if there were changes 
in the sociometric status in 8th 
grade students of Elementary 
School II in an EMEF in the city 
of São Paulo. Therefore, it was 
possible to verify that the activities 
contributed to the inclusion of 
the students after detecting 
the excluded before and after 
intervention in classes of Physical 
Education, but the continuity 
of the intervention in the social 
and behavioral aspects of the  
students, is necessary for the 
purpose of revising conceptions 
and paradigms.

Keywords: Inclusion, Fris-
bee, Kinball, Sociometric Status, 
Inclusive Physical Education;
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Resumo: A inclusão dos alu-
nos nas aulas de Educação Física 

-
do pela escola e sociedade, uma 
vez que objetiva a educação para 
todos, além de estimular a con-
vivência entre os alunos. Des-
se modo, este estudo teve como 
objetivo realizar uma interven-
ção de aulas de Educação Físi-
ca Inclusiva e analisar se houve 
mudanças nos status sociométri-
co em alunos do 8º ano do Ensi-
no Fundamental II em uma EMEF 
da cidade de São Paulo. Portanto 

-
vidades contribuíram para a in-
clusão dos alunos após detectar 
os excluídos pré e pós-interven-
ção em aulas de Educação Física, 
mas a continuidade da interven-
ção nos aspectos sociais e com-
portamentais dos alunos, se faz 
necessário para o propósito de 
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Introdução

Até a década de 70, as aulas 
de Educação Física giravam em 
torno da aptidão física voltada 
para a saúde e da prática des-
portiva. Isto aconteceria, funda-
mentalmente em decorrência de 

fortes indícios de exclusão dos 
tidos como mais fracos impuros 

2015). Este pensamento tam-
bém foi acompanhado por uma 
perspectiva higienista que pre-
conizava a realização de exer-
cícios físicos sistematicamente. 
Em torno dos anos 80, mudanças 

da Educação Física, dentre as in-
-

cantes para este período valeria 
um destaque para a abordagem 
desenvolvimentista, humanista 

-

ser humano, de escola e de Edu-
cação Física, teria assim con-
tribuído substancialmente pa- 
ra ampliar as possibilidades de 
entendimento do campo de atu-
ação da Educação Física. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
fertilizou o cenário para uma sé-
rie de mudanças, na medida em 

Ensino a prerrogativa de tomar 
-

gógicos com relativa autonomia, 
tendo em vista as diferentes de-

conturbado contexto de mudan-
ça na área da educação básica, 

onde a Educação Física ingres-
sou numa crise de identidade.

Diante da ambiguidade de 
um cenário marcado por focos 
limitados de olhar sobre as ma-

-
de para a intervenção na esco-
la, sobretudo nos últimos 20 
anos, o professor de Educação 
Física tem pautado a sua atu-

erros. A falta de um foco na in-

contribuiu para que as discus-
-

tratégias fossem ignoradas (GI-
MENEZ; CORREIA, 2015).

Bracht (1986) criticou a ênfa-
se dada à formação biológica e 
biopsicológica no esporte. O au-
tor relacionou a prática esporti-
va e sujeição às suas regras, co-
mo um meio de controle social, 
ajustando os participantes aos 
valores e normas dominantes. A 
competitividade excessiva, o in-
dividualismo e o objetivo de de-
sempenho são percebidos por 
Bracht, como fatores que im-
pedem a criatividade e o ques-
tionamento, comprometendo a 
contribuição da educação físi-
ca escolar para a transforma-
ção social. Pode-se perceber na 
elaboração do autor, uma proxi-
midade com as tendências pe-
dagógicas estabelecidas por 
Ghiraldelli Jr. (1988). Paralelo 
ao tecnicismo educacional, nas 
décadas de 1960 e 1970, Ghiral-
delli Jr. (1988) indicou na educa-
ção física escolar, características 
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de uma concepção denominada 
de “competitivista”. Orientada 
pelos princípios da concorrência 
e do rendimento, o treinamen-
to esportivo e a ginástica pro-
moviam a aptidão física e suas 
consequências: a saúde e a ca-
pacidade de trabalho/rendimen-
to individual e social, que eram 
objetivos da política do corpo, 
que a aproximava da ética do 

-
cado como o “paradigma do es-
porte na escola”, foi percebido 
pelos autores da “perspectiva 
crítica” como um meio utiliza-
do para a alienação das massas 
e ajuste dos indivíduos aos in-
teresses da sociedade capitalis-
ta; por preparar os participantes 
para o trabalho fabril; canalizar 
as energias dos indivíduos das 

o esporte; tornar os participan-
tes menos críticos e aptos pa-
ra o trabalho mecanizado que 
levaria à automatização; inse-
rir nos jovens o germe da com-
petição, a lógica do capitalismo; 
provocar a exclusão da maioria 
dos alunos nas aulas de educa-
ção física escolar por privilegiar 
os mais habilidosos e utilizar o 

não como um meio para o de-
senvolvimento integral. De fato, 
se a educação física realizasse 

hegemônica deveria aumentar a 
carga horária semanal da edu-
cação física escolar. A aproxima-
ção das ciências sociais e huma-
nas da área de educação física 

teria sido determinante no sur-
gimento de uma análise crítica 
do paradigma da aptidão física 
e do esporte na escola, dando 
origem ao movimento renova-
dor da educação física brasilei-
ra a partir de 1980. Esta déca-
da aparece como um divisor de 
águas, com o surgimento de ou-

educação e na educação física, 
nem sempre consensual entre 
os autores. No entanto, um pon-
to comum entre eles é a opo-
sição à instrumentalização da 
escola a partir das classes do-
minantes e mediante a educa-
ção tecnicista. Os argumentos 
utilizados pelos teóricos da linha 
crítica são os mesmos elabora-
dos por Saviani, quando aborda 
as teorias crítico-reprodutivis-
tas, seguida pelas teorias histó-
ricas-críticas (SAVIANI, 1989).

Um indicativo da difusão das 
novas tendências do pensamen-
to pedagógico da educação fí-
sica no meio escolar pode ser 
percebido no trabalho da Darido 
(2000), em que a autora analisa 
as provas dos concursos públi-
cos estaduais de São Paulo, se-

-
tora postula que as exigências 
quanto aos conhecimentos te-
óricos necessários à aprovação 
dos candidatos, apresentaram a 
seguinte variação:
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Quadro 1 – Percentual de questões por área/ano

um movimento de crítica ao en-
sino de esportes na escola, que 
pode ter contribuído para a des-

-
nas, bem como a formação de 
cidadãos ou de aprofundamento 
dos conhecimentos expostos pe-
los PCN. A crítica insiste na dis-
tinção entre o esporte na esco-
la e o esporte da escola, pois os 
mesmos não poderiam estar vin-
culados à competição nem, por-
tanto, à formação do esportista 

-
cação básica. 

É imprescindível dominar-
mos bem os conceitos inclusivis-
tas para que possamos ser par-
ticipantes ativos na construção 
de uma sociedade que seja re-
almente para todas as pesso-
as, independentemente de sua 

-
ciência e qualquer outro atribu-
to (SASSAKI, 2010). Por meio 
da perspectiva baseada na assi-
milação da diferença, a inclusão 
dos alunos nas aulas de Educa-
ção Física escolar é um desa-

sociedade, uma vez que objeti-
va a educação para todos, além 

Pode-se constatar por um la-
do, a ampliação no número 

cunho técnico. Esses dados tam-
bém contribuem para reforçar a 

-
ticas possam ter colaborado pa-
ra uma desvalorização dos co-
nhecimentos de cunho chamado 
“técnico” na formação dos pro-

supostamente não valorizarão a 
veiculação deste tipo de saber 
para os seus alunos, resultan-
do em possível desacordo quan-
to ao atendimento das expectati-
vas dos alunos. Lovissolo e Viana 
(2005) acreditam que os dados 
apresentados reforçam a conclu-
são de que os programas devem 
levar em conta tanto os even-
tos locais quanto as crenças dos 
participantes. 

Os procedimentos metodo-
lógicos ancorados no tecnicis-
mo impediriam os sujeitos de 
captarem a realidade, impos-
sibilitando-os de intervirem no 
processo histórico com a pers-
pectiva de transformação social, 
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de estimular a convivência en-
tre os mesmos. A escola corres-
ponde a um espaço de interação 
social que estimula e proporcio-
na a convivência entre as pesso-
as. Sem sombra de dúvida, seu 
ambiente pode representar tam-
bém um importante contexto de 
aproximação entre crianças com 

2005). Contudo, este proces-
so de inclusão ainda apresenta 
“barreiras” que minimizariam as 
efetivas possibilidades de apren-
dizagem das crianças. Portan-
to, todos os agentes do ambien-
te escolar devem contribuir para 
a integração dos alunos, a equi-
pe gestora, a equipe pedagógica, 
equipe de apoio, pais e comuni-
dade escolar. Em outras pala-
vras, não basta ter uma aula in-
clusiva se a escola contradiz essa 
versão, porém é preciso iniciar 
por alguma vertente e a delimi-
tação deste estudo se destina as 
aulas de educação física (GIME-
NEZ, 2015).

 Não há como negar que a de-
mocratização do acesso e perma-
nência no Ensino Fundamental, 
aliada à globalização crescente, 

-
biente escolar. Destituídos os an-
tigos dispositivos que forçavam 
a homogeneidade (segregação, 
repetência e exclusão), a discus-
são partiu de uma maneira de 
repensar e oxigenar uma ideia 
que tem inspirado milhares de 
professores na organização e de-
senvolvimento do trabalho peda-
gógico. A análise partiu de uma 
abordagem crítico-emancipató-
ria em aulas de Educação Física, 

juntamente com seus conteúdos, 
que busca fazer com que os alu-

-
bre suas vivências corporais. De-
vemos pressupor que a educação 
é sempre um processo onde se 

-
tivas. A partir da concepção de 
pedagogia crítico-emancipátoria, 
Kunz (2010) defende que a atua-
ção do professor de educação fí-
sica deve se preocupar para uma 
ação solidária e cooperativa, on-
de os alunos tenham compreen-
são dos diferentes papéis sociais 
que o esporte assume, fazendo 
com que os alunos sejam pre-
parados para assumir estes pa-
péis e entender papéis diferen-
tes, com o intuito de localizar 
a diferença e examinar o trata-
mento que lhe é destinado. A di-
ferença é sinônimo de problema, 
anormalidade, falta, necessida-

lado demandas importantes co-
mo, por exemplo, a lidar com as 
diferentes culturas que habitam 
e assimilá-las. Com isso, a peda-
gogia crítico-emancipatória fa-
vorece o processo de aprendiza-
gem dos alunos, principalmente 
no aspecto do diálogo entre pro-
fessor/aluno e aluno/aluno, pois 
esta concepção valoriza nas in-

as competências: objetiva, so-
cial e comunicativa, favorecendo 
uma maior autonomia dos alu-
nos. Na competência objetiva os 
alunos precisam receber conhe-

humano, em especial da cultu-
ra do movimento, para agir com 
autonomia frente aos problemas 
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emergenciais (KUNZ, 2005). Pa-
ra tanto, cabe ao professor criar 

de, conhecer suas possibilidades 
e desenvolver suas potencialida-
des, sem necessariamente fazer 

A abordagem crítico-emanci-
patória sugere uma educação 
emancipadora, ponderada para 
a cidadania e distante da mera 
instrumentalização técnica para 
o trabalho (KUNZ, 2010).

Na Competência Social os alu-
nos devem superar os proble-

que estão inseridos, contribuin-
do para um agir solidário e coo-

-
gas e professores (KUNZ, 2005). 
A interação social acontece em 
toda ação coletiva de ensinar e 
aprender, onde cabe ao educa-
dor trabalhar de forma crítica, 
valorizando a coletividade, coo-
peração e participação dos alu-
nos (KUNZ, 2010). No caso es-

no sentido de combater diferen-
-

plo, futsal é para homens e vo-
leibol é para mulheres,
de nossa histórica e presente so-

-
de-se que a educação física deva 
contribuir para um agir solidário 
e cooperativo. Já na Competên-
cia Comunicativa, os alunos de-
vem se comunicar e entender 

crítica, por meio das linguagens 
corporais (KUNZ, 2005). Logo, 
a linguagem é essencial para se 
constituir uma relação dialógica 

com os alunos, onde os mesmos 
se sintam sujeitos participativos. 
“É no próprio exercício da palavra 
que se aprende a compreender” 
(KUNZ, 2006, p. 41). Assim, a 
linguagem no esporte não é ape-
nas a linguagem que se expressa 
pelo se movimentar dos partici-
pantes, mas o próprio falar so-
bre as experiências e os entendi-
mentos do mundo dos esportes. 

-
damental, por meio da comu-
nicação, oportunizar ao aluno, 
a ler, interpretar e criticar o fe-
nômeno sociocultural do espor-
te. Porém, analisando as interlo-

de ensino crítico-emancipatória, 
possibilitará ao professor iden-

-
do o processo as competências: 
objetiva, social e comunicativa, 
nas quais não são desenvolvidas 
de forma fragmentada, ou seja, 
uma a uma de cada vez, mas sim 
de forma espiralada, onde serão 
vividas durante todas as interlo-

assim como a cultura de movi-
mento, a interação e as lingua-
gens, transformando a cultura 
de movimento dos alunos.

Não é por acaso que a Educa-
ção Física não tem qualquer im-
portância nas Escolas. Mas será 
fortemente incomodada quan-
do aprender a praticar a liberda-
de dos corpos. Atualmente algu-
mas práticas são adotadas para 
as crianças ideias e não a crian-
ças reais. Que criança pode ser 
somente polida, imóvel, dócil, 
inteligente, bondosa, silencio-
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-
lo ideal de aluno? Criança ri, cor-
re, chuta, faz barulho, perturba, 
é perversa, bondosa, amorosa e 
maldosa. Que pedagogia se diri-
ge a essa criança? Que pedago-
gia investe na criança que fanta-
sia, que corre, que ri, que grita? 
“Talvez só uma pedagogia que 
ainda está nascendo, em parte, 
na Educação Física ou uma pe-
dagogia que não dê nomes a dis-
ciplinas, mas que admita que as 
pessoas aprendam como são” 
criança como criança, adulto co-
mo adulto, idoso como idoso.

A criança é crítica e criativa 
quando pode viver como criança. 
A crítica da criança deve se re-
ferir ao contexto de criança que 
ela vive. Deve se referir ao seu 
contexto lúdico, seu universo de 
fantasias, de habilidades moto-

mundo que está ao seu alcance. 
O gesto humano não é um gesto 
qualquer, é esse gesto impreg-
nado de símbolos, de história, de 
cultura, que temos que nomear 
muito particularmente e por is-
so chamamos de motricidade 
humana. No entanto é possível 
que a máxima realização indivi-
dual venha a ocorrer a partir da 
máxima realização coletiva, ao 
contrário do que vemos, lemos e 
ouvimos, todos os dias em todos 

Haja vista essa harmonia entre o 
indivíduo e o grupo social ocorrer 

crianças brincam, ou seja, a me-
dida que a motricidade de ca-
da criança vai se ajustando ao 
grupo social. A socialização da 

motricidade de cada criança se 
acomoda ao grupo, não impor-
ta se consciente ou inconscien-
temente, o que importa, no mo-

de realização individual de cada 
criança se choca com os desejos 
de todas as outras, tanto me-
nos quanto mais o grupo se or-
ganiza e essa organização, que é 
uma ordem dada a sentimentos, 
movimentos e conhecimentos de 
todas as pessoas do grupo, é o 
uso social das habilidades indivi-
duais. Indivíduo e coletivo com-
pletam-se, sem que a identidade 
do indivíduo seja morta em no-
me do coletivo. 

O professor é o facilitador, o 
mediador do processo de apren-
dizagem, não deve interferir na 
solução dos problemas criados 
pelos alunos. A avaliação não 
punitiva e vinculada ao processo 
de construção do conhecimento 
ou desenvolvimento de habilida-
des, não é padronizada buscando 
um determinado resultado ideal. 
Dessa forma, a avaliação consi-
dera o estágio inicial do aluno e 
seu desenvolvimento, conside-
rando o erro parte do processo 
de aprendizagem, e não a con-
denação do aluno, a aprendiza-
gem é internalizada por meio da 
linguagem, ou seja, por um dis-
curso escrito ou falado, preva-
lecendo entre igualdade e equi-
dade, sempre, a equidade, pois 
em níveis diferentes de aprendi-
zagem se chegará no resultado 
onde o professor é a peça fun-
damental para o processo “diag-
nóstico, formativo e somativo” 
de avaliação dos seus alunos, e 
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esse processo se retroalimenta. 
O ato de avaliar implica na bus-
ca do melhor e mais satisfatório 
estado daquilo que está sendo 
avaliado (LUCKESI, 2000). De-
senvolver objetivos separados 
ou diferentes para um ou vá-
rios alunos pode conduzir a seu 
isolamento e segregação dentro 
da classe. Criar atividades que 
abranjam as diferentes capaci-
dades dos alunos e que, ao mes-
mo tempo, mantenham um con-
texto de grupo com os membros 
da turma lidando com objeti-
vos diferentes em momentos di-
ferentes, pode ajudar a superar 
esse problema potencial (STAIN-
BACK; STAINBACK, 1999).

 A inclusão no âmbito escolar é 
um debate atual que demanda a 
organização de várias propostas 

-
des inerentes à pessoa humana 
e pelas diversas barreiras exis-
tentes no contexto escolar. Ao se 
pensar nessa inclusão é impor-

-
cluir de fato, já que se trata de 
um tema polêmico do ponto de 
vista da prática educacional. De 
acordo com Sassaki (2006), a in-

-
cial do sujeito, enquanto que a 

Aprender é sempre uma 
aprendizagem compartilhada, 
que ocorre numa situação dinâ-
mica de coeducação e coopera-
ção, onde todos são, simultane-
amente, professores-e-alunos. 
Nessa educação o foco da apren-
dizagem, não está somente so-
bre o objeto a ser conhecido, 
nem sobre o resultado a ser 

alcançado, mas está projeta-
do sobre a qualidade das intera-

processo de descoberta e trans-
formação da realidade. E, espe-
cialmente, quando nos inserimos 
no contexto das Ciências do Es-
porte, é preciso considerar que 
nenhuma abordagem isolada ou 
em oposição a outras, será ca-
paz de conhecer e se relacionar 
com o Jogo e o Esporte em todas 

na dimensão de sua Totalidade.
Assim, que adianta propormos 

mudanças nas escolas se não 
-

nal? Quem constrói as escolas e 
nelas produzem os conhecimen-
tos para que sejam assimilados 
pelos alunos ou alunas?

Há que se pensar a formação 
-

cial, não somente a um tipo de 
ser humano (homem ou mulher) 
habilidoso ou não para a práti-
ca em aulas de Educação Física, 
mas vários e, se tratando espe-

os conteúdos da cultura corpo-
ral, entender que “o ser huma-
no é muito mais que um corpo 
visto as pessoas têm sentimen-

-
de não pode ser considerada de-

-
mites físicos do corpo” (GAIO, 
2006, p. 89).

A prática da inclusão social 
repousa em princípios até então 
considerados incomuns, tais co-
mo: a aceitação das diferenças 
individuais, a valorização de ca-
da pessoa, a convivência dentro 
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da diversidade humana, a apren-
dizagem por meio da cooperação 
(SASSAKI, 2010). A diversidade 
humana é representada, princi-
palmente, por origem nacional, 
sexual, religião, gênero, cor, ida-

-
de tem usado esses atributos em 
“tentáculos da opressão huma-
na” (KOLUCKI, 1995, p. 15). É 
dada a todos a chance de des-
cobrir as suas potencialidades 
proporcionando incremento da 

-
bretudo, a integração social.

A inclusão é um longo processo 
e não ocorre por decreto ou mo-
dismo. Para incluir um aluno com 
características diferenciadas nu-
ma turma dita comum, há neces-
sidade de se criarem mecanismos 
que permitam que ele se integre 
social, educacional e emocional-
mente com seus colegas e profes-
sores e com os objetos do conhe-
cimento e da cultura. A política de 
inclusão dos alunos na rede re-
gular de ensino que apresentam 
necessidades educacionais espe-
ciais, não consiste somente na 
permanência física desses alunos, 
mas o propósito de rever concep-

e valorizando a diversidade des-
ses alunos, exigindo assim que a 

criando espaços inclusivos (CAR-
VALHO, 2006).

Dessa forma, a inclusão signi-
-

da ou se adapta à escola, mas a 
escola consciente de sua função 
coloca-se a disposição do aluno. 
Para que se conceba um sistema 
educacional inclusivo é permitir 

que os direitos humanos sejam 
respeitados, de fato. Desde o os 
primórdios da educação pesso-
as são excluídas do processo ou-
tras nem se quer tem a chance 
de entrar nele. Hoje em dia es-
sa exclusão continua a aconte-

-
tecendo e projetos estão sendo 
implantados para tentar mudar 
essa situação. Entender a educa-
ção inclusiva se torna mais sim-
ples do que imaginamos, é só 
querer e lutar por uma educação 
de qualidade e esquecermos os 
“rótulos” que a sociedade coloca 
nas pessoas que não é o mesmo 
“modelo” que a mesma impôs. 
Nossa sociedade foi construída 
assim com desigualdades em to-
dos os aspectos, por esse moti-
vo entender a educação inclusiva 
pode até ser fácil, difícil é fazê-
-la acontecer. Uma vez que is-
so também depende das classes 
médias, altas e dos governantes 
que nem sempre querem mudar 
a realidade de desigualdade do 
país, mesmo sabendo que a edu-
cação de qualidade a todos é um 
passo para uma sociedade sem 

-
sionais da educação começar a 
mudar a realidade exclusiva de 
nossas escolas vendo todos os 
alunos como sujeitos do proces-
so de aprendizagem e conside-
rando a individualidade de cada 
um (CARVALHO, 2006).

Nós homens e mulheres, vive-
mos juntos. Aliás, para seres 
humanos, não existe vivência, 
existe convivência. Nós apenas 
somos humanos que convivemos 
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com outros humanos. Nossa Hu-
manidade é compartilhada. Ser 
humano é ser junto. Assim, pre-
cisamos saber que a nossa convi-
vência exige uma noção especial 
da nossa igualdade de existência 
(CORTELLA, MS, 2012).

-
tende-se a necessidade de se re-
vistar as práticas pedagógicas na 
educação física na educação física 
escolar como um meio importan-
te de criar possibilidades de apro-
ximação entre as crianças. 

Tratando da exclusão motiva-
-

po étnico, econômicas, sociais 

-
-

ção Física à identidade da área 
de atuação, ao trabalho com 
grupos pequenos e homogêne-
os e à proposta de foco nos in-
divíduos e nos grupos, que per-
mita novas descobertas e novos 
conhecimentos tanto no que se 
refere às técnicas como às pos-
sibilidades de execução de várias 
modalidades esportivas. A par-

pressupor que práticas corporais 
inovadoras poderiam contribuir 
para o processo de inclusão en-
tre crianças e jovens com e sem 

-
cação física. No presente estu-
do, a abordagem inclusiva e os 
Impactos sociais e educacionais 
por meio do Frisbee e do Kin-
ball como elementos de estraté-
gia de ensino-aprendizagem ser-
viram como impulso para esta 
investigação da necessidade de 

-
cativas em aulas de educação fí-
sica, capazes de contribuir para 
diminuir as barreiras e estreitar 
as distâncias que têm separa-
do pessoas, grupos, sociedades 

afastado da interação harmonio-
sa com a natureza e outras di-

a construção social para um ser 
humano ético. 

Objetivo

O presente projeto teve por 
objetivo comparar o status so-
ciométrico pré e pós-intervenção 
de aulas de Educação Física com 
perspectiva de inclusão. Além dis-
so, objetivou-se também mapear 
os processos de interação social 
que se estabelecem entre os jo-
vens durante as atividades típicas 
de aulas de educação física.

Procedimentos 
metodológicos

O tipo de pesquisa utilizada 
foi quase experimental. A amos-
tra foi constituída por alunos de 
um 8° ano do Ensino Funda-
mental de uma EMEF do Muni-
cípio de São Paulo, localizada no 
bairro de Perus, constituído por 
28 alunos (16 meninos, 12 me-
ninas). A técnica de aplicação 
do programa de intervenção se 
deu por meio das modalidades: 
Frisbee, Kinball, baseada na 
perspectiva Crítico Emancipató-
ria (KUNZ, 2010). A ferramen-
ta de análise se deu por meio da 
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Sociometria (ALVES, 1972) ca-
racterizando os alunos em: ex-
cluído, não excluído, isolado e 

realizadas aos alunos conforme 
descrito abaixo: 

a. dentre seus colegas, quais 
você mais gostaria de jogar?

b. dentre seus colegas, quais 
você não gostaria de jogar? 

c. dentre seus colegas quem 
te escolheria para jogar? 

d. dentre seus colegas quem 
não te escolheria para jogar?

Foram estimuladas as intera-
-

de social para discussão e pro-

construção de uma sociedade 
para todos. 

Resultados

No sociograma pré-inter-
venção apresentado abaixo, foi 

AB, foi 
o excluído das aulas de educa-
ção física, porém, a exclusão 

-
-

declararem boa convivência en-
tre os alunos. A partir dessas 

-
ceber que a falta de habilidade 
durante as práticas corporais 
do aluno AB contribuíram para 
a composição do status socio-
métrico excluído.

Figura 1 – Sociograma Pós-Intervenção
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No sociograma pós-interven-

o aluno AB, deixou de ser o ex-
cluído após as 08 aulas de inter-

proporcionadas atividades que 
abrangeram aprendizagem e de-
senvolvimento das diferentes 
habilidades dos alunos. As mo-
dalidades aplicadas como o Kin-
ball e o Frisbee, por não serem 
de conhecimento dos alunos nos 
aspectos conceituais e procedi-
mentais necessitaram de inter-
venção para autonomia do jogar 

e jogar bem as modalidades. Em 
contra partida a aluna BZ passou 

provavelmente, por sua condu-
ta nas diversas rodas de conver-
sas realizadas antes e pós-aulas. 
Tendo em vista que aulas possu-
íram temas relevantes referen-
te aos problemas encontrados 

-
na BZ assumir um protagonismo 
crítico sobre os temas aborda-

-

Figura 2 – Sociograma Pós-Intervenção

Discussão 

Fora percebido neste estu-
do que as modalidades esporti-

em aulas de Educação Físi-

comportamento social dos alu-
nos, percebendo o quanto o novo 
inclui, o quanto uma modalida-
de que os alunos não conheciam 
contribuiu para a mudança no 
status sociométrico dos alunos. 
Vendo isto o papel da Escola em 
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abordar propostas inovadoras é 
fundamental para interação dos 
alunos. Uma educação física tra-
dicional voltada à aptidão física 
favorecendo modalidades espor-
tivas que faz parte do dia a dia 
do ser humano brasileiro muitas 
vezes exclui os não habilidosos 
como também a falta de um foco 

(GIMENEZ; CORREIA, 2015), 
exclui os que têm vontade do 
novo, de uma prática que eles 
possam explorar as suas capaci-
dades e adquirir novas habilida-
des (STAINBACK; STAINBACK, 
1999). Sendo assim o se conhe-
cer por meio do movimento cor-
poral é fundamental em aulas 
de Educação Física, preservando 
assim, a individualidade de cada 
sujeito no seu processo de ensi-
no e aprendizagem (CARVALHO, 
2006). Ficando assim por conta 
de a Educação Física perceber e 
proporcionar uma sociedade pa-
ra todas as pessoas independen-
te de sua cor, idade, gênero, tipo 

atributo (SASSAKI, 2010). 

-
vidas pouco tempo de interven-

aspectos étnicos, sexuais e de 
-

cutidos com os alunos, não foi 
-

te qual dos temas de interven-
ção prevaleceu. Sendo assim, 
é necessária uma continuida-
de para que os mesmos possam 

transformar os pensamentos so-
bre os temas, bem como melho-

que saibam o melhor momen-
-

do as palavras de forma dialó-
gica e não punitiva durante as 

da sala de aula. Deste modo, é 
possível supor que as ativida-
des contribuíram para a inclusão 
de todos os alunos mas a conti-
nuidade das atividades de inter-
venção nos aspectos sociais e no 
âmbito do desenvolvimento mo-
tor dos alunos como um todo, se 
faz necessário com um propósito 

-
mas, respeitando e valorizando 
a diversidade desses alunos, exi-

a responsabilidade criando es-
paços inclusivos bem como de-

conscientização para os alunos, 
agentes escolares, corpo docen-
te bem como da comunidade lo-
cal devido à vulnerabilidade so-
cial decorrente do bairro e da 
escola no qual foi estudada. 
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