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RESUMO 
 

Este estudo parte da inquietação em ver na Educação Física Escolar alguns alunos e algumas alunas de 

diversas séries ou ciclos que não participam das atividades propostas pelo corpo docente. Um dos 

principais motivos é a exclusão, tema problematizado nesta pesquisa. Dentro da exclusão encontram-

se diversos motivos, tais como: gêneros, obesidade, sedentarismo, atividades competitivas, ‘bullying’, 

estereótipos, raças, etnias, deficiências, entre outros, os quais podem ocasionar sérias consequências 

quando os (as) participantes são descartados das aulas. Para tanto, abordaremos os motivos de 

exclusão vividos socialmente, bem como, canalizar algumas formas para incluir o público nos 

programas escolares, fazendo com que tenham uma relação cooperativa, afetiva, cidadã e autônoma 

dentro da disciplina de educação física do ambiente escolar. Sendo assim, o objetivo deste ensaio é 

entender o conceito de exclusão e inclusão, e como se inserem na sociedade, apontando formas de 

minimizar atitudes de submissão e poder. Deste modo, cabe analisar na literatura as situações de 

exclusão dentro das próprias escolas quanto aos: gêneros; raças; etnias; ‘Bullying’; estereótipos; 

sedentarismos; obesidades; competições, deficiências, etc. Além de discutir propostas pedagógicas na 

literatura que criem espaços de inclusão na escola. Para isso, o método utilizado nesta pesquisa foi a 

pesquisa bibliográfica a qual contextualizou a essência da investigação, aqui foi o momento de 

localizar em embasamentos científicos descrições referentes as temáticas a serem pesquisadas. Os 

materiais de busca foram livros, artigos de periódicos, artigos de jornais, registros históricos, relatórios 

governamentais, teses e dissertações. Para a revisão da literatura direcionada para a pesquisa de artigos 

publicados em revistas científicas foram utilizadas as bases de dados: Google Acadêmico e SciELO. 

Foram visitadas, também, bibliotecas virtuais e físicas para a revisão dos dados da pesquisa a partir de 

livros e outros materiais pertinentes. Baseados nas palavras-chave: Inclusão, Exclusão, Preconceitos, 

Ensino Fundamental II, Educação Física Escolar. Com essa investigação da literatura, percebeu-se a 

participação dos (as) alunos (as) nas atividades de caráter cooperativo a qual promove não somente a 

cooperação com quem está em sua volta (aluno (a) - aluno (a) e aluno (a) – professor (a)), mas também 

é uma ferramenta pedagógica significante para a escola e para a sociedade, que hoje em dia é 

caracterizada como individualista, pois, nesse espaço podem desenvolver aspectos para futuramente 

viverem como cidadãos (as). Esta pesquisa nasceu da necessidade de buscar os motivos de exclusão e 

inclusão vividos socialmente que refletem no sistema escolar e, principalmente, na Educação Física 

que também contempla este ambiente de ensino e aprendizagem. Por isso, considera-se fundamental 

que sejam repensadas nossas atitudes enquanto humanos para que sejam estimuladas novas pesquisas 

de cunho acadêmico contribuindo também para num futuro breve sanar os problemas apresentados no 

estudo. 

 

Palavras – chave: Inclusão, Exclusão, Preconceitos; Educação Física Escolar; Ensino Fundamental II. 
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This study is based on the concern to see in Physical Education in the School some students and some 

students of several series or cycles do not participate in the activities proposed by the faculty. One of 

the main requests is an exclusion, a topic that has been questioned in the research. Within an exclusion 

in several markets, such as: genders, obesity, sedentary lifestyle, competitive activities, bullying, 

stereotypes, races, ethnicities, deficiencies, among others, which can have serious consequences when 

the participants are discarded from classrooms. To do so, we will approach the socially excluded 

modes of exclusion, as well as channel some forms to include the public in the school programs, 

making it have a cooperative, affective, citizen and autonomous relationship within the physical 

education discipline of the school environment. Thus, the objective of this essay is to understand the 

concept of exclusion and inclusion, and how they are inserted in society, pointing out ways to 

minimize attitudes of submission and power. In this way, it is possible to analyze in the literature the 

situations of exclusion within the own schools as far as: genders; breeds; ethnicities; 'Bullying'; 

stereotypes; sedentary lifestyle; obesity; competitions, disabilities, etc. Besides discussing pedagogical 

proposals in the literature that create spaces of inclusion in the school. For this, the method used in this 

research was the bibliographical research which contextualized the essence of the investigation, here 

was the moment to locate in scientific bases descriptions referring to the themes to be researched. The 

search materials were books, periodicals, newspaper articles, historical records, government reports, 

theses and dissertations. For the review of the literature directed to the research of articles published in 

scientific journals the databases were used: Google Academic and SciELO. Virtual and physical 

libraries were also visited to review the research data from books and other relevant materials. Based 

on the keywords: Inclusion, Exclusion, Prejudice, Elementary School II, Physical School Education. 

With this investigation of the literature, the participation of the students in cooperative activities was 

observed, which not only promotes cooperation with those around them (student - student and student 

(a) a) teacher, but it is also a significant pedagogical tool for the school and for society, which today is 

characterized as individualistic, since in this space they can develop aspects for the future to live as 

citizens. This research was born from the need to seek out the reasons for exclusion and inclusion 

lived socially that reflect in the school system and especially in Physical Education that also 

contemplates this teaching and learning environment. Therefore, it is considered fundamental that our 

attitudes as humans be rethought so that new research of an academic nature is stimulated, also 

contributing to a brief future to solve the problems presented in the study. 

 

Key-words: Inclusion, Exclusion, Prejudice; Physical School Education; Elementary School II. 

 

INTRODUÇÃO 

A exclusão pode ser especificada como desigualdade, identificada as formas onde um 

indivíduo ou um grupo acabam sendo separados do convívio do restante.   

Segundo Silva e Salgado (2005, p. 45) “Qualquer prática que não tenha um caráter de 

participação integral e indistinta pode estar gerando atitudes de exclusão”. 

Deste modo, percebemos que existem diversas exclusões na Educação Física Escolar, 

assim, os principais fatores de exclusão discutidos neste estudo são: questões de diferenças de 

gêneros entre meninos e meninas, obesidade, deficiência, bullying, habilidades, estereótipos, 

entre outros. 

Para Dubet (1991) e Dyber, Martucelli (1996, p. 18): 
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O problema da exclusão escolar não se limita ao núcleo dos alunos com 

grande dificuldade. Pode-se considerar que ele provoca um efeito de halo de 

tudo sobre conjunto da experiência escolar na medida em que aprece como 

uma ameaça difusa de exclusão relativa e revela uma contradição essencial 

da escola quanto ao lugar que é reservado ao sujeito e as suas 

responsabilidades. 

 

Uma possibilidade para minimizar a exclusão seria a inclusão, dessa forma, nossa 

pesquisa parte para definir o que é inclusão baseados no Dicionário Aurélio (2001, p. 210): 

Significa 1 Ato ou efeito de incluir.  Termo incluir significa 1. Compreender, 

abranger; 2. Conter em si; 3. Inserir, introduzir; 4. Estar incluído ou 

compreendido; fazer parte; inserir-se.  

 

Para Skrtic (apud. STAINBACK, 1999, p. 31), a inclusão "é um novo paradigma de 

pensamento e de ação, no sentido de incluir todos os indivíduos em uma sociedade na qual a 

diversidade está se tornando mais norma do que exceção". 

Essa inclusão para Vieira (1999, p. 20) “implica as noções de reciprocidade e troca na 

aprendizagem, na comunicação e nas relações humanas entre os indivíduos portadores de 

diferentes culturas”.  

Para minimizar a exclusão, sistema de atividades cooperativas tendo a necessidade de 

criar a interação de todos para realizar, respeitando o perfil de cada integrante e ele dentro do 

grupo. 

“O jogo cooperativo busca aproveitar as condições, capacidades, qualidades ou 

habilidade de cada individuo, aplica-las em um grupo e tentar atingir um objetivo comum” 

(AMARAL, 2004, p. 13).  

De acordo com Campos (2003, p. 186), “a exclusão tem um sentido especial no caso 

da educação. Por envolver fortes aspectos simbólicos, a falta de acesso à educação é um fator 

poderoso na determinação das situações de exclusão.”. 

Já Fernandez (2005), utiliza Bourdieu (1975) para mostrar que ao não serem 

consideradas as diferenças, as desigualdades iniciais diante da cultura contribuem para as 

desigualdades de aprendizagem, bem como, de êxito escolar. Conclui Fernandez (2005, p. 28) 

que “crianças oriundas de grupos sociais, cultural ou etnicamente marginalizadas, têm um 

rendimento escolar inferior à média das crianças dos grupos culturalmente dominantes”. 

Para Cava (1997, p. 90), “enquanto estiver sendo garantido à criança apenas o lugar do 

não-aprender, do não-saber, estaremos negando-lhe a possibilidade da positividade do 

conhecimento: do aprender, do saber. Continuaremos garantindo-lhe apenas o não-lugar na 

escola. O não-lugar é fruto do processo de exclusão escolar”. 

A importância em discutir tipos de exclusão como essa, vai ao encontro de favorecer 

uma melhor conduta e estratégia do (a) professor (a) de Educação Física ao lidar com esse 

problema no seu projeto pedagógico. 

Desta forma, para buscar na literatura a temática do estudo optamos pela pesquisa 

bibliográfica, assim, segundo Cardoso et al (2010 p. 7): “cada investigador analisa 

minuciosamente os trabalhos dos investigadores que o precederam e, só então, compreendido 

o testemunho que lhe foi confiado, parte equipado para a sua própria aventura”. 
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EXCLUSÃO E INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
A escola é uma instituição que tem o papel fundamental para formação do cidadão, 

mudando vidas através do conhecimento, práticas, para que no tempo presente e futuramente 

continue aos estudos e se desenvolva, trazendo ações de ética, valores e princípios. 

O Estado tem o dever e direito de oferecer uma educação de qualidade. Os aspectos 

legais da nossa constituinte de 1988 com base no artigo 205 que diz: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (CONSTITUIÇÃO, 1988). 

Em Libâneo (1994, p. 17) “prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências 

culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e a transformá-lo em função de 

necessidades econômicas, sociais e políticas da coletividade”. 

A Educação Física é uma área de conhecimento que faz parte como componente 

curricular tendo inserção na escola, a qual faz o aprendiz entender e introduzir a cultura 

corporal de movimento, podendo desfrutar por meio dos jogos, brincadeiras, esportes, lutas, 

ginásticas, danças, a qualidade e o objetivo do movimento humano ensinado com 

competência. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 17 de dezembro de 

1996 (LDB – 9394/96), trouxe em seu texto, referente à Educação Física, a seguinte redação 

em seu artigo 26, parágrafo 3º: “A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da 

escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às 

condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos” (BRASIL, 1996). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 1998, p. 62), no que se refere a 

contribuição das diferentes áreas de conhecimento, apontam em relação à Educação Física:  

(...). É a área do conhecimento que introduz e integra os alunos na cultura 

corporal do movimento, com finalidades de lazer, de expressão de 

sentimentos, afetos e emoções, de manutenção e melhoria da saúde.  

Para tanto, deve romper com o tratamento tradicional dos conteúdos que 

favorece os alunos que já têm aptidões, adotando como eixo estrutural da 

ação pedagógica o princípio da inclusão, apontando para uma perspectiva 

metodológica de ensino e aprendizagem que busca o desenvolvimento da 

autonomia, da cooperação, da participação social e da afirmação de valores e 

princípios democráticos. Nesse sentido, deve buscar garantir a todos a 

possibilidade de usufruir de jogos, esportes, danças, lutas e ginástica em 

benefício do exercício crítico da cidadania. 

 

Para Ferraro (1999, p. 22) “constrói o conceito de exclusão da escola e de exclusão na 

escola para identificar fenômenos de não-acesso, evasão, reprovação e repetência de crianças 

das camadas populares”. 

Neste contexto o que pode ser visto, que a presença da exclusão na escola contradiz o 

aspecto da constituição de 1988 que regulariza a Educação direito á todos. 

A preocupação maior ao tratar de exclusão, independente, do motivo que o indivíduo 

foi excluído, pois, carregará marcas na memória pela vida toda. Por outro lado, para Mitller 

(2003, p. 236): 
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A inclusão diz respeito a todos os alunos, e não somente a alguns. Ela 

envolve uma mudança de cultura e de organização da escola para assegurar 

acesso e participação para todos os alunos que a frequentam regularmente e 

para aqueles que agora estão em serviço segregado, mas que podem retornar 

à escola em algum momento no futuro. A inclusão não é a colocação de cada 

criança individual nas escolas, mas é criar um ambiente onde todos possam 

desfrutar o acesso e o sucesso no currículo e tornarem-se membros totais da 

comunidade escolar e local, sendo, desse modo, valorizados. 

 

PRECONCEITOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
Abordaremos os principais motivos de exclusão identificados na literatura recorrente 

da cultura, raças, etnias, obesidade, sedentarismo, gênero, bulling, além daqueles (as) que 

estão sendo separada do convívio do restante nas atividades corporais da Educação Física 

Escolar. 

 

OBESIDADE E SEDENTARISMO 
O cenário ilustrado atualmente com o crescimento das grandes cidades, das 

tecnologias, alto índice de violência, foram alguns motivos para deixar os pais desesperados 

em liberar seus filhos para brincar e jogar nas ruas. O fator determinante que tem contribuído 

para reduzir a proporção de jovens e crianças de estilo de vida saudável e fisicamente ativo 

são os comportamentos sedentários, tornando frequente a prática de jogar vídeo game, assistir 

TV e outras modernidades tecnológicas, distanciando as pessoas da Educação Física e 

ocasionando grande índice de obesidade. 

“A inatividade física parece contribuir para obesidade, como indicado por estudos que 

relacionam hábito de assistir à televisão à prevalência da obesidade na infância” 

(GALLAHUE; OZMUN, 2005 p. 94). 

“O sobrepeso é o aumento exagerado do peso corporal, decorrente de alterações em 

qualquer um dos seus componentes, por exemplo, gordura, músculo, água e ossos; ou em seu 

conjunto, já a obesidade é constituída pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo em todo 

corpo ou em regiões específicas” (GUEDES, 1998, p. 92). 

Hoje as mídias e os meios de comunicação de massa impuseram a sociedade ter um 

padrão de beleza valorizando a aparência física, corpo ideal, rosto bonito para ser aceito, estar 

a cima do peso faz o individuo ser alvo de muitas discriminações, fora e dentro do contexto 

escolar.  

A obesidade é uma preocupação, é problema atual que está atingindo a cada ano, mas 

também preconceito. “Na verdade, existem valores e representações do mundo que acabam 

por excluir as pessoas. Os excluídos não são simplesmente rejeitados física, geográfica ou 

materialmente, não apenas do mercado e de suas trocas, mas de todas as riquezas espirituais, 

seus valores não são reconhecidos, ou seja, há também uma exclusão cultural.” 

(WANDERLEY, 1999 p.17). 

Para Gomes (2003) enfatiza que experiências de preconceito e exclusões vividas na 

escola, que envolvem corpo, cabelo e estética, ficam guardadas na memória do (a) sujeito 

mesmo depois de adultos convivem com o que foi vivenciado em sua infância.  
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Conforme Amorim (1998, p. 25) “A baixa autoestima está correlacionada com altos 

níveis de ansiedade, insegurança, pouca estabilidade emocional, passividade, 

hipersensibilidade a critica e baixo rendimento na escola”. 

A Educação Física Escolar pode contribuir com conhecimentos teóricos e práticos 

para pensar que a atividade física pode ter benefícios a saúde no presente e futuramente na 

idade adulta.  

“O professor tem uma função muito importante na vida de seus alunos, tanto de 

possibilitar um aprendizado nutricional e físico, mostrando uma visão mais ampla dos 

benefícios de ter uma vida saudável e, consequentemente, mais feliz” (SOTELO, 

COLUGNATI, TADDEI, 2004, p. 233). 

 

DIFERENÇAS DE GÊNEROS 
Já Haertel apud Gonçalves Junior e Ramos (2005, p. 99): 

O conceito de Gênero explicita o ser mulher e o ser homem como uma 

construção histórico-social, tendo em vista o que é estabelecido em termos 

de papéis sociais para estes indivíduos, diferenciando-se, assim do restrito 

conceito biológico de sexo, que tende a explicações das diferenças entre 

feminino e masculino como fruto da natureza. 

 

Já de muito tempo, as problemáticas relacionadas em diferenças de gênero, de longe 

que é muito visto nas escolas, até certa faixa etária meninas e meninos já existem diferenças 

em força, estatura. Aonde acontece está separação, onde as meninas por já se acostumarem 

não gostam de se aproximar nas atividades com os meninos. Para mudar este paradigma 

precisa ter uma elaboração diferenciada do mediador, respeitando ambos gêneros para que 

tenha uma interação dos dois gêneros ao resolver ações da atividade objetivando a 

aprendizagem.  

Segundo Haertel (2007, p.80) “Pretendemos apenas promover uma reflexão que pode 

contribuir para a construção de uma sociedade mais harmoniosa, onde homens e mulheres 

juntos compreendam e revelem seus ideais e suas vontades.” 

A homogeneidade dos gêneros dentro de uma dinâmica pode contribuir e quebrar uma 

grande barreira que está sendo enfrentada, a concepção de existir esportes e atividades 

corporais de caráter feminino ou de masculino onde “futebol é para meninos e dança para 

meninas”, com a diversidade de conteúdo que a Educação Física oferece disseminando os 

valores de formação do ser humano em sociedade. Segundo ao que aponta Haertel (2000, p. 

113): 

Cabe, portanto, ao educador (a) garantir conteúdos diversificados que 

proporcionem a participação de todos (as) os (as) educando efetivamente, 

proporcionando uma desmistificação dos sexismos, postura crítica perante os 

papéis sociais desempenhados por meninos e meninas e o respeito ao 

próximo, seja ele (a) homem ou mulher. 

Segundo Bidutte (2001, p.1) “a Educação Física é um conteúdo pedagógico que 

compõe o currículo educacional e participa da formação do (a) aluno (a). Acredito que é 

possível unir os gêneros num ambiente propício de aprendizagem, para que haja interação e 

inclusão de todos”. 
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Compreender o gênero é fundamental para entender a relação dos educandos 

(as) uns com os (as) outros (as) no dia-a-dia das escolas, e para despertar a 

necessidade de mudanças efetivas na educação destes (as), já que se 

relacionam por muitos anos as diferenças sexuais entre meninos e meninas 

com os papéis sociais desempenhados por cada um (a) deles (as), dentro da 

escola principalmente nas aulas de Educação Física (HAERTEL, 2007, p. 

99). 

 

“BULLYING” 
O conceito do bullying para Fante (2005, p. 29): “É um comportamento cruel, 

intrínseco nas relações interpessoais, em que os mais fortes convertem os mais frágeis em 

objetos de diversão e prazer, através de brincadeiras que disfarçam o propósito de maltratar e 

intimidar”. 

A título de ilustração do caráter criativo e imagético do bullying, citamos o 

caso de uma menina, de boca acima do tamanho normal, que é chamada de 

vaso sanitário; de um garoto orelhudo, chamado de fusquinha de portas 

abertas; do garoto narigudo, que é o tromba de elefante; do menino portador 

de olheira funda, que é chamado de morreu; dos garotos com trejeitos 

afeminados, que são chamados de pit bitoca; das meninas com alguns traços 

masculinos, que são apelidadas de sapata, além dos apelidos clássicos, como 

Maria João (OLIVEIRA e VOTRE, 2006, p. 175). 

 

Lisboa, Braga e Ebert (2009, p. 60): 

O termo ‘bullying’ não possui tradução literal para o português. ‘Bully’ é o 

termo, em inglês para “Valentão” e ‘bullying’ pode ser traduzido por 

‘intimidação’, o que reduz a complexidade do fenômeno a uma das suas 

múltiplas formas de manifestação, ou seja, a um comportamento de ameaças 

e intimidações. 

 

A humilhação segundo Alencar Taille, (2007, p. 4) “pode destruir o auto- respeito e, 

portanto, acabar tornando inviável a construção do respeito entre as pessoas, consequências 

igualmente prejudiciais tanto ao desenvolvimento de crianças e adolescentes quando aos 

relacionamentos interindividuais e sociais”. Segundo Silva (2010, p. 22-24) existem diversas 

formas do bullying entre elas podemos classificar: 

Forma Verbal: Insultar, ofender, xingar, fazer gozações, colocar apelidos 

pejorativos, fazer piadas ofensivas e zoar; Forma Física e Material: Bater, 

chutar, espancar, empurrar, ferir, beliscar, roubar, furtar ou destruir os 

pertences das vítimas e atirar objetos contra as vítimas; Forma Psicológica e 

Moral: Irritar, humilhar e ridicularizar, excluir, isolar, ignorar, desprezar ou 

fazer pouco caso, discriminar, aterrorizar e ameaçar, chantagear e intimidar, 

tiranizar, dominar, perseguir, difamar, passar bilhetes e desenhos entre os 

colegas de caráter ofensivo, fazer intrigas, fofocas ou mexericos (mais 

comum entre as meninas); Forma Sexual: Abusar, violentar, assediar e 

insinuar; Forma Virtual: usar a internet para caluniar, maltratar entre outras 

atitudes já descritas contra o próximo. 

 

O agressor utiliza artefatos para ser superior, para estar na frente da vítima, que maioria das 

vezes, não tem vergonha de realizar mecanismos na frente dos (as) outros (as) para ser líder do grupo 

que está inserido. 
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O intimidador é aquele sádico que põe em ação a sua malvadeza cujo traço 

principal é a covardia. Isso mesmo, o intimidador é, acima de tudo, um 

covarde, mas não por isso menos maléfico. Sua estratégia de ação é 

manipular palavras e pessoas. Tenta formar um pequeno exército que 

também deve se voltar contra a vítima. Ao perceber-se capaz de acuar e 

anular alguém sente-se poderoso e triunfante (MAKARON, 2009, p. 06).  

 

Após o Bullying, acarretam consequências as vítimas, como: insegurança, indefesa, distância 

das pessoas que estão ao redor e difícil interação. 

 

DEFICIÊNCIAS 
O corpo docente tem a responsabilidade de incluir deficientes nas propostas de ensino, 

priorizando sua aprendizagem e respeitando sua participação ativa de forma confortável e 

socializável. Para Sassaki (1998, p. 9): 

(...) a inserção escolar de pessoas com deficiência nos níveis pré-escolar, 

infantil, fundamental, médio e superior. Esse paradigma é o da inclusão 

social – as escolas (tanto comuns como especial) precisam ser reestruturadas 

para acolherem todo espectro da diversidade humana representado pelo 

alunado em potencial, ou seja, pessoas com deficiências físicas, mentais, 

sensoriais ou múltiplas e com qualquer grau de severidade dessas 

deficiências, pessoas sem deficiências e pessoas com outras características 

atípicas, etc. É o sistema educacional adaptando-se às necessidades de seus 

alunos (escolas inclusivas), mais do que os alunos adaptando-se ao sistema 

educacional (escolas integradas). 

 

De acordo com Gaio e Meneghetti (2004) a inclusão social de pessoas com deficiência 

se constitui num grande desafio docente, entidades e a sociedade de um modo geral, pois, 

mesmo havendo leis que nos dão garantia jurídica, percebemos de maneira abrangente e 

inequívoca certa que há um desconforto em lidar com essa situação.  

Segundo a Declaração de Salamanca, a Educação Inclusiva os sistemas educacionais 

devem assumir que "as diferenças humanas são normais e que a aprendizagem deve se adaptar 

às necessidades das crianças ao invés de se adaptar a criança a assunções preconcebidas a 

respeito do ritmo e da natureza do processo de aprendizagem" (BRASIL, 1994, p. 4). 

É necessário que o professor tenha a comunicação com os familiares dos indivíduos 

que tem a deficiência, procurando saber seus interesses, possibilidades. No momento 

pedagógico em elaboração de seu planejamento de suas aulas e reflita as características de sua 

turma e as atividades corporais em geral envolvem a Educação Física devem ser valorizadas e 

ensinadas de modo inclusivo, ao invés de, incentivar preconceitos vividos na sociedade. 

 

RAÇAS E ETNIAS 
O termo raça usado nesse contexto, segundo Petronilha Beatriz Silva (BRASIL, 2004) 

tem uma conotação política e é utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras, para 

informar como determinadas características físicas, como cor da pele, tipo de cabelo, entre 

outras, influenciam, interferem e até mesmo determina o destino e o lugar social dos sujeitos 

no interior da sociedade brasileira. 

O termo étnico é geralmente segundo Petronilha Beatriz Silva (BRASIL, 2004), marca 

as relações tensas por causa das diferenças na cor da pele e nos traços fisionômicos que 
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caracterizam a raiz cultural plantada ancestralidade dos mais diversos grupos, que difere em 

visão de mundo, valores e princípios de origem indígena, europeia ou asiática. O termo étnico 

é fundamental para demarcar que individuo pode ter a mesma cor da pele que o outro, a 

mesmo tipo de cabelo e traços culturais e sociais que os distingue, caracterizando assim etnias 

diferentes.  

Segundo Fischmann (1998, p. 961), “tratar da discriminação religiosa e étnica é tratar 

da possibilidade da paz”. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s para o Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1998, p. 133) levanta, inclusive, esta possibilidade: 

É necessário considerar outros modos de comunicação, como a linguagem 

do corpo e a linguagem das artes em geral, permitindo transversalizar, em 

particular, com Educação Física e Arte. A música, a dança, as artes em geral, 

vinculadas aos diferentes grupos étnicos e a composições regionais típicas, 

são manifestações culturais que a criança e o adolescente poderão conhecer e 

vivenciar. 

 

Ao considerar a diversidade, tem como valor máximo o respeito às diferenças- não o 

elogio à desigualdade. As diferenças não são obstáculos para o cumprimento da ação 

educativa podem e devem, portanto ser fator de enriquecimento (BRASIL, 1997, p. 96-97). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho foi uma iniciativa de apontar formas de exclusões e inclusões presentes 

no cotidiano escolar e na sociedade em geral, deste modo, defendemos que atividades de 

caráter cooperativo, psicossocial, psicocultural, psicomotor, psicointelectual podem ser uma 

estratégia de sanar problemas de cunho excludente. As experiências adquiridas no decorrer da 

escola é algo que pode ficar registrado na memória humana, contribuindo de forma integral no 

corpo dos aprendizes para que aprendam a conviver em grupo e com cidadania. Portanto, cabe 

a Educação Física planificar, mapear e proporcionar estímulos no período escolar para que 

adquiram num futuro próspero revelem costumes e hábitos de uma vida com identidades e 

atitudes corporativas. 
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