
7º edição do Congresso dos Professores de Educação Física Escolar – CONPEFE 2017 
 
 

DIVERSIDADE HUMANA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 

EFEITOS DA EXCLUSÃO E INCLUSÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Rodrigo Maraça de Castro¹  

Yuri Marciano Rivelli²  

Larissa Terezani³ 

 

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. 

 

 

 

 

 



7º edição do Congresso dos Professores de Educação Física Escolar – CONPEFE 2017 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, Ministério de Educação e do Desporto. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. 

Artigo 205, Brasília, MEC, 1996. 

 

BROTTO, F. O. Jogos Cooperativos: se o importante é competir, o fundamental é 

cooperar! Santos: Ed. Renovada, 2000. 

 

CARDOSO, T.; ALARCÃO, I.; CELORICO, J. Revisão da Literatura e Sistemização do 

Conhecimento. Porto: Porto Editora, 2010. 

 

FANTE, C. A. Z. Fenômeno Bullying: Estratégias de intervenção e prevenção entre escolares (Uma 

proposta de educar pela paz). São José do Rio Preto: Ativa, 2003. 

 

FISHMANN, R. Estratégias de superação da discriminação étnica e religiosa no Brasil. In: 

PINHEIRO, P. S.; GUIMARÃES, S. P. (org.) Direitos Humanos no século XXI. Rio de Janeiro: 

Fundação Alexandre de Gusmão, 1998. 



7º edição do Congresso dos Professores de Educação Física Escolar – CONPEFE 2017 
 
 
 

GOMES, N. L. Educação, identidade negra e formação de professores/as: um olhar sobre o corpo 

negro e cabelo crespo. Educ. Pesquisa. , São Paulo, v. 29, n. 1, 2003. 

 

GUEDES, P. D.; GUEDES P. R. E. J. Controle do peso corporal: composição corporal, atividade 

física e nutrição. Londrina: Manole, 1998. 

 

ORLICK, T. Vencendo a Competição. São Paulo: Círculo do livro, 1989. 

 

SASSAKI, R, K. Inclusão: Constituindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1997. 

 

SOUSA, E. S.; ALTMAN, H. Meninos e meninas: expectativas corporais e implicações na Educação 

Física escolar. Cadernos Cedes, ano XIX, n. 48, p. 52-68, 1999. 

 

 

 

 


