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RESUMO 

 

SANTOS, Juliana Trajano. Currículo Afrocentrado e Parâmetros Curriculares Nacionais: 

a cultura afro-brasileira dentro das aulas de Educação Física. 2018. 82f. Produto 

Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação 

Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

O discurso de ódio e intolerância racial se mantém presente na sociedade brasileira. Por 

diversos momentos, tais situações ganham visibilidade na mídia e na maioria das vezes, está 

relacionado à população negra e sua cultura. O etnocentrismo influencia negativamente os 

processos culturais brasileiros. O espaço escolar, diante de tais situações, deve encontrar 

maneiras de combater as mazelas geradas no convívio social. A Educação e seu processo de 

aprendizagem não devem estar desarticulados do contexto cultural em que estão inseridos. 

Partindo dessas premissas, o currículo escolar deve levar em consideração o contexto sócio-

histórico de sua instituição de ensino. A Educação Física, disciplina obrigatória da Educação 

Básica, também pode desenvolve a temática étnico-racial, a fim de combater o etnocentrismo. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo investigar as contribuições de um currículo 

afrocentrado nas aulas de Educação Física para alunos do Ensino Fundamental I, tendo como 

pressupostos os Parâmetros Curriculares Nacionais. A pesquisa foi de natureza prática e 

explicativa, do tipo ação. A coleta de dados foi através da aplicação de questionário fechado e 

entrevista. A amostra foi composta por discentes de duas turmas de 1° ano do Ensino 

Fundamental I, matriculados na Escola Municipal Manuel de Abreu, localizada na Pavuna, 

zona norte do Município do Rio de Janeiro. Como resultados foram obtidos mudanças 

significativas. Com relação ao nível de conhecimento dos discentes, ocorreu aumento 

referente a todas as atividades aplicadas. Na questão do reconhecimento de sua etnia e de seus 

familiares, houve uma alteração na percepção, aumentando o número de discentes que se 

percebem negros, assim como seus familiares. Da mesma forma, aconteceu sobre os assuntos 

África e a história dos escravizados, que a todo o momento das aulas eram trazidas pelos 

próprios educandos. Assim, as contribuições de um currículo afrocentrado nas aulas de 

Educação Física foram positivas acerca da auto-afirmação de ser negro por parte do discente, 

do aumento do conhecimento acerca da cultura afro-brasileira e da introdução da cultura 

negra gerando representatividade e empoderamento desses estudantes. 

 

Palavras-chave: Educação Física. Educação Básica. Currículo Afrocentrado. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Ensino Fundamental I. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Juliana Trajano. Currículo Afrocentrado e Parâmetros Curriculares 

Nacionais: a cultura afro-brasileira dentro das aulas de Educação Física. 2018. 82f. 

Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 201X. 

 

 

The discourse of racial hatred and intolerance is increasingly present in Brazilian 

society. At various times, such situations gain visibility in the media and, most of the 

times, it is related to the black population and its culture. Ethnocentrism negatively 

influences Brazilian cultural processes. The school space, faced with such situations, 

must find ways to combat the evils generated in social life. Education and its learning 

process should not be disjointed from the cultural context in which they are inserted. 

Based on these premises, the school curriculum must take into account the socio-

historical context of its educational institution. Physical Education, a compulsory 

discipline of Basic Education, can also develop ethnic-racial themes in order to combat 

ethnocentrism. Thus, the present study aims to investigate the contributions of an 

afrocentrado curriculum in Physical Education classes for elementary school students, 

taking as presuppositions the National Curricular Parameters. The research was of a 

practical and explanatory nature, of the action type. The data collection was through the 

application of a closed questionnaire and interview. The sample was composed of 

students from two classes of 1st grade of Elementary School I enrolled in the Municipal 

School Manuel de Abreu, located in Pavuna, Northern Zone of the Municipality of Rio 

de Janeiro. Significant changes were obtained as results. With regard to the level of 

knowledge of the students, there was an increase related to all the activities applied. In 

the question of the recognition of their ethnicity and their relatives, there was a 

perception alteration, increasing the number of students perceiving black people, as well 

as their relatives. In the same way, it happened on the subjects Africa and the history of 

the enslaved, that at all the moment of the classes were brought by the own students. 

Thus, the contributions of an Afrocentric curriculum in Physical Education classes were 

positive about students' self-affirmation of being black, increasing knowledge about 

Afro-Brazilian culture and the introduction of black culture, generating 

representativeness and empowerment of these students. 

 

Keywords: Physical Education. Basic Education. Afrocentrado Curriculum. National 

Curricular Parameters. Elementary School I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

SANTOS, Juliana Trajano. Currículo Afrocentrado e Parâmetros Curriculares 

Nacionais: a cultura afro-brasileira dentro das aulas de Educação Física. 2018. 82f. 

Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina Educação Física)– Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

El discurso de odio e intolerancia racial está cada vez más presente sociedad brasileña. 

Por diversos momentos, tales situaciones ganan visibilidad em los medios y, La mayoría 

deveces, está relacionado a La población negra y su cultura. El etnocentrismo influye 

negativamente em los procesos culturales brasileños. El espacio escolar, ante tales 

situaciones, debe encontrar maneras de combatir lãs moléstias generadas em La 

convivencia social. La educación y suproceso de aprendizaje no deben estar 

desarticulados del contexto cultural en que están insertados. A partir de estas premisas, 

el currículo escolar debetener em cuenta el contexto socio-histórico de su institución 

educativa. La Educación Física, disciplina obligatoria de La Educación Básica, también 

puede desarrollar la temática étnico-racial, a fin de combatirel etnocentrismo. Así, el 

presente trabajo tiene por objetivo investigar lãs contribuciones de un currículo 

afrocentrado em lãs clases de Educación Física para alumnos de La Enseñanza 

Fundamental I, teniendo como presupuestos los Parámetros Curriculares Nacionales. La 

investigación fue de naturaleza práctica y explicativa, del tipo acción. La recolección de 

datosfue a través de La aplicación de cuestionario cerrado y entrevista. La muestra fue 

compuesta por discentes de dos clases de 1 ° año de La Enseñanza Fundamental I 

matriculados em La Escuela Municipal Manuel de Abreu, ubicada em la Pavuna, Zona 

Norte del Municipio de Río de Janeiro. Como resultados se obtuvieron cambios 

significativos. Com respecto al nivel de conocimiento de los discentes, ocurrió un 

aumento referente a todas lãs actividades aplicadas. Em La cuestión del reconocimiento 

de su etnia y de sus familiares, hubo una alteración percepción, aumentando el número 

de alumnos que se perciben negros, así como sus familiares. De La misma forma, 

sucedió sobre los asuntos África y La historia de los esclavizados, que a todo el 

momento de lãs clases eran traídas por los propios educandos. Asi, contribuciones de un 

currículo afrocentrado em lasclases de Educación Física fueron positivas acerca de La 

auto-afirmación de ser negro por parte Del alumnado, del aumento del conocimiento 

acerca de la cultura afro-brasileña y de La introducción de la cultura negra generando 

representatividad y empoderamiento de esos estudiantes. 

 

Palabras Chaves: Educación Física. Educación Básica. Currículo Afrocentrado. 

Parámetros Curriculares Nacionales. Enseñanza Fundamental I. 
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INTRODUÇÃO 

 Diante dos diversos episódios de intolerância étnico-racial que vêm assolando a 

sociedade brasileira, a escola se torna o local no qual devemos desenvolver conceitos de 

tolerância e de respeito a todos para o convívio em harmonia. Assim, a instituição 

educacional dentro de seu currículo deve encontrar maneiras de combater as mazelas 

geradas no convívio social, a fim de minimizá-las. 

O espaço escolar deve lidar com questões que envolvam as diferenças étnico-

raciais. A educação e seu processo de aprendizagem não devem estar desarticulados do 

contexto cultural que está inserido. O desmembramento entre educação e cultura 

provoca lacunas no ensino. “Desculturalizar” a experiência pedagógica acaba 

provocando confrontos dentro desta relação (MOREIRA; CANDAU, 2007). 

Quando colocamos o discente negro, de classe popular e sua cultura dentro das 

questões trabalhadas no currículo, começamos a realizar um processo de 

reconhecimento social. A cultura afro-brasileira inserida nos currículos escolares 

esclarece a sua importância na construção sociocultural. Dessa forma, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004, p. 9), em se tratando da 

valorização desta cultura: 

[...] bem como reivindicações e propostas do Movimento Negro ao longo do 

século XX apontam para a necessidade de diretrizes que orientem a 

formulação de projetos empenhados na valorização da história e cultura dos 

afro-brasileiros e dos africanos, assim como comprometidos com a de 

educação de relações étnico-raciais positivas, a que tais conteúdos devem 

conduzir.   

Assim, surge a ideia de um currículo afrocentrado.  A questão da cultura 

afrocêntrica vem sendo defendida por diversos autores.  Santos Junior (2010, p. 2) 

define que a Afrocentricidade: 

consiste num paradigma, numa proposta epistêmica e também num método 

que procura encarar quaisquer fenômenos através de uma devida localização, 

promovendo a agência dos povos africanos em prol da liberdade humana. 

 A lei 10639/2003 (BRASIL, 2003) nos permite sair do etnocentrismo que ocorre 

dentro das escolas brasileiras, no qual uma dada cultura é tida como padrão e 

introduzida para todos os estudantes (BRASIL, 2007).  A Lei supracitada, que altera a 

Lei 9394/96, em seu artigo 26-A, diz que “nos estabelecimentos de ensino fundamental 



14 
 

 

e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura 

Afro-Brasileira” (BRASIL, 2003. p.1). 

A Educação Física durante a sua história foi abordada de diferentes maneiras. 

Inicialmente tinha caráter tecnicista, onde se exaltavam indivíduos fortes para defender 

a pátria (BRASIL, 1997; CASTELANIFILHO, 2011). Atualmente, a Educação Física 

Escolar tem trabalhado com as diversidades culturais dentro de suas aulas, para 

promover educandos autônomos e críticos através de seu conteúdo (SOARES et al., 

1992). 

Ao analisar os discentes matriculados na Escola Municipal Manuel de Abreu, 

verificamos características semelhantes entre eles. São crianças negras, as quais vivem 

em situação de pobreza e risco, silenciadas diariamente pelos meios educacionais, que 

negam a sua cultura. A instituição de ensino possui 13 turmas, divididos em dois turnos. 

Santos Junior (2010) defende em seu trabalho, o negro no centro do processo 

educacional, de maneira que ele se reconheça como protagonista do processo de ensino. 

Partindo dessa premissa e pensando no papel educacional das aulas de Educação Física, 

este estudo pretende responder à seguinte questão: como podemos quebrar os 

paradigmas negativos e equivocados que permeiam a cultura afro-brasileira, com a 

finalidade de empoderar seus discentes, tornando-os centro do processo de ensino?  
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OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar as contribuições de um currículo afrocentrado nas aulas de Educação 

Física para alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo como referência os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar o nível de conhecimento dos discentes em relação à África, a história 

dos africanizados, a Capoeira, o Jongo, o Maculelê e os jogos afro-brasileiros. 

 Abordar os elementos da cultura afro-brasileira dentro do currículo de Educação 

Física fazendo relação com os Blocos de conteúdo dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN).  

 Introduzir noções de conhecimento relacionadas à cultura afro-brasileira, dentro 

das aulas de Educação Física. 

 Analisar as contribuições da vivência dos elementos da cultura afro-brasileira 

dentro, da disciplina Educação Física, na formação dos estudantes. 
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JUSTIFICATIVA 

Diante de todo o processo de estigmas ao negro e sua cultura, os discentes 

acabam por reproduzir discursos que permeiam o racismo. Por vezes, foram observados 

apelidos de cunho racista entre eles, mesmo alguns deles sendo negros. 

Tomando como ponto de partida as ideias defendidas por Moreira e Candau 

(2007), a cultura corporal apresentada pelos PCN, a Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) 

que torna obrigatório o ensino da temática “história e cultura afro-brasileira” e o fato 

deque possuímos um país onde 54% da população é negra, segundo o IBGE 

(ECONOMIA, 2015), temos que ter representatividade desse povo dentro das escolas, a 

fim de combater o racismo e o discurso de ódio .Assim, se faz necessário pensar em um 

currículo afrocentrado, no qual o negro e sua cultura estão no centro do processo 

educativo.  

Em relação ao ensino de Educação Física, o presente estudo busca subsidiar o 

professor de Educação Física na construção de um currículo afrocentrado, voltado para 

o Ensino Fundamental I e pautado nas diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Ao tomar conhecimento dos feitos da população negra na história brasileira, o 

discente passa a respeitar o outro e a si mesmo. A Educação Física, através dos PCN, 

pode introduzir a cultura afro-brasileira através do Jongo, da Capoeira e dos Jogos Afro-

brasileiros, contemplando os blocos de conteúdo. 

 Combater racistas é crucial para manter o ambiente escolar em harmonia. Ao 

tornar a cultura afro-brasileira como centro do processo, apresentamos aos discentes a 

importância do negro na sociedade desconstruindo assim os padrões negativos gerados 

por uma influência europeia na formação de nossa coletividade. Há também a 

necessidade de que a cultura citada não seja lembrada somente nos dias relacionados 

aos negros. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 Escola, currículo e cultura negra 

Durante muitos anos, a África foi considerada uma localidade desprovida de 

civilização e história. O homem africano não conseguia ter voz e contar sua própria 

história, e a mesma foi contada pela visão dos europeus (FOÉ, 2013). Dessa forma, foi 

construída a história do negro no Brasil: calada e sendo relatada pelos colonos-

escravagistas.  

 A história do Brasil é marcada pela escravização dos negros. Os negros eram 

sequestrados, trazidos até ao Brasil pelos navios negreiros, batizados e colocados na 

condição de escravizados. Toda a sua cultura era demonizada e apagada. Estas 

características negativas sobre a cultura negra foram se perpetuando ao longo dos anos 

e, atualmente, surge no ambiente escolar através de atitudes racistas. 

 A cultura de um povo é construída por fatores sócio-históricos. Candau (2011) 

ao descrever os processos de formação cultural afirma que “diferenças culturais - 

étnicas, [...] entre outras – se manifestam em todas as suas cores, sons, ritos, saberes, 

sabores, crenças e outros modos de expressão” (p. 241). Assim, as culturas não são 

homogêneas e nem devem passar por processos de hierarquização. Porém, em todo 

momento da história, a cultura africana é tida como inferior quando comparada com as 

outras culturas, principalmente a europeia. 

 No ambiente escolar, há predominância de cultura sobre as demais consideradas 

populares. A cultura “erudita” é tida como a cultura oficial a ser ensinada. Candau 

(2011) afirma que “em geral, a cultura escolar continua fortemente marcada pela lógica 

da homogeneização e da uniformização das estratégias pedagógicas” (p 245). O saber 

popular e sua cultura tornam-se ilegítimos, propondo a cultura da classe erudita e da 

dominante como padrão. Agindo assim, a escola perpetua as desigualdades sociais, 

transformando o saber da classe dominante em conhecimento legítimo (SOARES, 

2008).  

Não abordar o contexto cultural daquele educando é calar o corpo do mesmo. As 

características culturais abordadas dentro das escolas têm caráter segregador, 

padronizador e monocultural. Candau (2008) descreve que: 

hoje, esta consciência do caráter homogeneizador da escola é cada vez mais 

forte, assim como a consciência da necessidade de romper com esta e 

construir práticas educativas em que a questão da diferença e do 

multiculturalismo se faça cada vez mais presente. (p.15) 
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Atualmente, o Brasil é um país no qual 54% da população é negra, segundo o 

Instituto Brasileira de Geografia e Estatística – IBGE (ECONOMIA, 2015). Diante 

desse quadro, temos que ter representatividade desse povo dentro das escolas, a fim de 

combater o racismo e reavaliar o papel do negro na história do Brasil. 

Apesar de a população negra representar a maior parcela de habitantes no Brasil, 

os índices de qualidade de vida e de igualdade de direitos relacionados à educação e à 

cultura, ainda são difíceis de serem alcançados (PEREIRA et al, 2012). 

Para analisar a escola e a aprendizagem devemos entender sobre os 

questionamentos acerca da construção do currículo escolar inserido naquela 

instituição/localidade. Quando nos remetemos ao currículo, devemos refletir numa 

estrutura instalada dentro do projeto político pedagógico da escola, que vai além dos 

muros da instituição. O currículo é compreendido de acordo com a realidade e dinâmica 

da sociedade (MOREIRA; CANDAU, 2007). 

Na construção de nossa sociedade “a escola, o currículo e a docência são 

obrigados a se indagar e tentar superar toda a prática e toda a cultura seletiva, 

excludente e classificatória na organização do conhecimento” (MOREIRA; CANDAU, 

2007, p.14). Estes três pontos são decisivos na construção do currículo, no qual respeite 

a cultura daquela localidade. 

Assim, o currículo deve centrar em uma decisão que envolva toda a comunidade 

escolar, como alunos, professores, sala de aula e experiências (MOREIRA, 2013). Na 

negociação e fundamentos em torno do processo de elaboração do currículo, Moreira 

(2013) afirma que:  

as decisões curriculares precisam pautar-se nas contribuições das análises 

nacionais e internacionais que têm como os estudos que consideram a cultura 

mais ampla, discutindo fenômenos como globalização, diferença, identidade, 

multiculturalismo, pluralidade cultural, hibridização etc, claramente 

identificáveis na sociedade de hoje.  (p.555) 

 Além das características fundamentais na elaboração do currículo, ele poderá ser 

flexível e aberto para atender aos temas de acordo com as diferenças de localidades e ou 

prioridades. Assim, para os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física 

(BRASIL, 1997), “o currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma vez que os temas 

podem ser priorizados e contextualizados de acordo com as diferentes realidades locais 

e regionais e outros temas podem ser incluídos.” (p. 25). 

 Tendo como referência as informações referentes a currículo, cultura e 

educandos, obtidos pelos autores supracitados, adotar um currículo afrocentrado se faz 
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necessário para romper as barreiras impostas no ambiente escolar para aquele discente, 

tanto as barreiras sociais quanto as culturais. 

A educação e seu processo de aprendizagem não devem estar desarticulados do 

contexto cultural, no qual está inserido. O desmembramento entre educação e cultura 

provoca lacunas no ensino. “Desculturalizar” a experiência pedagógica acaba 

provocando confrontos dentro desta relação, atualmente estamos vivendo isso 

(MOREIRA; CANDAU, 2007). 

Diante desse cenário, recursos foram desenvolvidos para que a cultura negra/ 

afro-brasileira fosse posta em prática dentro da escola e que os negros fossem 

protagonistas de sua própria história.  

A Lei 10.639 de 2003 tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-

brasileira dentro das escolas. Pereira (2011) afirma em seu estudo que tal lei trabalha 

para “o resgate da contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, 

pertinentes à História do Brasil” (p.26). 

[...] a implementação da Lei 10.639/03 tem potencial para promover a 

construção de uma prática docente que questione preconceitos e que seja 

pautada pelos princípios da pluralidade cultural e do respeito às diferenças. 

Mas, para tanto, se faz necessária a efetiva incorporação no cotidiano escolar 

de novos conteúdos e procedimentos didáticos pelas escolas e por seus 

professores, “agentes da lei”. Algo que tem se mostrado um verdadeiro 

desafio. (PEREIRA, 2011, p. 43) 

A história negra é importante para a construção de negros autônomos, ciente da 

sua relevância no processo sócio-histórico da cultura brasileira, a fim de combater a 

padronização cultural dentro do contexto escolar. Porém, ainda se faz necessário 

elaborar novas didáticas que abordem de maneira mais eficaz tais assuntos dentro das 

aulas. 

Construir um currículo que coloque o negro no centro do processo é pertinente 

para a formação de discentes pensantes e atuantes em seu papel como cidadão, com 

“identidades individuais e sociais” diversas e “que aprendam a respeitar as diferenças e 

possam lidar de maneira positiva com a pluralidade cultural, para que seja possível a 

construção de uma ‘autêntica democracia racial’.” (PEREIRA, 2012, p. 116) 

Ao considerarmos esses estudantes, construídos sócio-historicamente, faz-se 

pertinente a representação do negro como protagonista da sua própria história. O negro 

teve muita importância dentro do cenário brasileiro e na construção de seus marcos 

históricos. Porém essa representatividade é invisível diariamente dentro da própria 

escola.   
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Quando a cultura negra é trazida para dentro do ambiente escolar, há processos 

de acolhimento. O discente é entendido como ser individual, dotado de saberes oriundos 

de suas relações interpessoais e que esses saberes são dotados de significados. 

Pensando no papel educacional e referente às aulas de Educação Física, como 

poderemos quebrar os paradigmas negativos e equivocados que permeiam a cultura 

afro-brasileira? Santos Junior (2010) defende em seu trabalho, o negro no centro do 

processo educacional, de maneira que ele se reconheça como protagonista do processo 

de ensino. 

Assim que colocamos o discente negro de classe popular e sua cultura dentro das 

questões trabalhadas no currículo, começa a realizar neste discente um processo de 

reconhecimento social. Há um reposicionamento deste indivíduo. A cultura afro-

brasileira, sendo inserida nos currículos escolares, esclarece a sua importância na 

construção sociocultural da sociedade. Dessa forma, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. (BRASIL, 2004, p.9), em se tratando da valorização 

desta cultura: 

[...] bem como reivindicações e propostas do Movimento Negro ao longo do 

século XX apontam para a necessidade de diretrizes que orientem a 

formulação de projetos empenhados na valorização da história e cultura dos 

afro-brasileiros e dos africanos, assim como comprometidos com a de 

educação de relações étnico-raciais positivas, a que tais conteúdos devem 

conduzir. 

 Assim, surge a ideia de um currículo afrocentrado.  A questão da cultura 

afrocêntrica vem sendo defendida por diversos autores. Santos Junior (2010, p.2) define 

que a Afrocentricidade: 

consiste num paradigma, numa proposta epistêmica e também num método 

que procura encarar quaisquer fenômenos através de uma devida localização, 

promovendo a agência dos povos africanos em prol da liberdade humana. 

 A lei 10639/2003 nos permite sair do etnocentrismo que ocorre dentro das 

escolas brasileiras, onde uma dada cultura é tida como padrão e introduzida para todos 

os estudantes (BRASIL, 2007). A Lei “estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 

temática "História e Cultura Afro-Brasileira.” (BRASIL, 2003. p.1) 

Ao trabalharmos com situações que possibilitem a criação de laços nos quais o 

educando negro de classe popular se reconhece como centro do processo educativo, 

estaremos reforçando características de representatividade e protagonismo, buscando 

vencer as barreiras do racismo. 
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4.2 Educação física escolar e currículo afrocentrado 

A Educação Física durante a sua história foi abordada de diferentes maneiras. 

Inicialmente tinha caráter tecnicista, onde se exaltavam indivíduos fortes para defender 

a pátria (BRASIL, 1997; CASTELANI FILHO, 2011). Atualmente, a Educação Física 

Escolar tem trabalhado com as diversidades culturais dentro de suas aulas, para 

promover educandos autônomos e críticos através de seu conteúdo (SOARES et al., 

1992). 

Partindo desse pressuposto, é necessário formar educandos capazes de quebrar 

conceitos pré-estabelecidos que neguem a cultura negra, vencendo o racismo existente 

em nosso país, principalmente no Rio de Janeiro. Dessa forma, podemos utilizar os 

jogos afro-brasileiros, o Jongo, o Maculelê e a Capoeira como conteúdos relativos a 

serem trabalhados, utilizando os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) como 

referência. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais são documentos que servem como 

norteadores na construção de currículos escolares. Cada disciplina possui seu PCN 

específico e oferecem elementos como objetivos e conteúdos da área, critérios de 

avaliação e orientações didáticas.  

 Os PCN de Educação Física elaborados pelo Ministério da Educação e do 

Desporto têm como objetivo “apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a 

enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor 

de seus direitos e deveres.” (BRASIL, 1997, p. 4). Partindo desta premissa, a Educação 

Física ultrapassa questões que somente envolvam as atividades motoras e ingressa no 

campo crítico-reflexivo.  

O documento de Educação Física traz uma proposta que procura 

democratizar, humanizar e diversificar a prática pedagógica da área, 

buscando ampliar, de uma visão apenas biológica, para um trabalho que 

incorpore as dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos alunos. 

Incorpora, de forma organizada, as principais questões que o professor deve 

considerar no desenvolvimento de seu trabalho, subsidiando as discussões, os 

planejamentos e as avaliações da prática da Educação Física nas escolas.   

(BRASIL, 1997, p. 10). 

 A Educação Física na construção de seu currículo compreende o discente como 

ser integral, inviabilizando a divisão dos campos afetivos, motores e cognitivos, mas 

entendendo que tais dimensões são necessárias para formar um cidadão. A partir dessa 

concepção apresentada pelos PCN, Moreira e Candau (2007) defendem a construção de 

um currículo que leve em consideração os aspectos sociais, pressupondo que os 

educandos possuem uma bagagem sociocultural adquirida fora do ambiente escolar. O 
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currículo é compreendido de acordo com a realidade e dinâmica da sociedade 

(MOREIRA; CANDAU, 2007). 

Outro aspecto importante abordado nos PCN é a cultura corporal. A cultura 

corporal consiste em inúmeros conhecimentos e representações que se transformaram ao 

longo do tempo, tendo ressignificadas as suas intencionalidades e formas de expressão. 

A Educação Física introduz algumas culturas corporais através dos jogos, danças, 

ginásticas e lutas. 

A Educação Física escolar, atualmente, se encontra em uma concepção mais 

abrangente, que contempla todas as dimensões envolvidas em cada prática corporal. 

Esse modelo possibilita ao aluno desenvolver suas potencialidades de forma 

democrática e não seletiva, visando seu aprimoramento como ser humano.   

 Os PCN apresentam propostas para a elaboração do currículo pautado em blocos 

de conteúdo. São três blocos divididos em: 1. Esportes, jogos, lutas e ginásticas; 2. 

Atividades rítmicas e expressivas; 3. Conhecimentos sobre o corpo. Os blocos podem se 

articular, porém carregam conteúdos específicos. Têm como objetivo propor ao 

professor os objetos de ensino, a fim de sejam trabalhados de maneira adequada e de 

forma equilibrada (BRASIL, 1997). 

Os blocos de conteúdo se utilizam de recursos, possibilitando ao professor a 

trabalhar de forma ampla, sistematizando os conteúdos de maneira abrangente e 

diversificada (BRASIL, 1997). 

4.3 Capoeira, jongo, maculelê e jogos africanos nas aulas de Educação Física 

 A Capoeira, como principal representante afro-brasileira, é uma luta que 

possibilita discussões sócio-históricas, além de questões de dimensões relacionadas à 

saúde e à qualidade de vida (REIS, 2010). Além disso, a Capoeira esteve presente em 

diversos momentos históricos, com presença marcante na época da escravidão como 

símbolo de resistência. Em alguns pontos cantados em rodas de capoeira, encontramos 

fortes relatos de lutas que marcaram o povo negro e sua história (MACUL, 2008).  

O Bloco de Atividades Rítmicas e expressivas inclui as manifestações da cultura 

corporal que têm como características de expressão e comunicação mediante 

movimentos tendo a musicalidade e os ritmos como referência para tais ações corporais. 

Trata-se das danças e brincadeiras cantadas. Complementa o bloco dança.  Tem como 

alguns objetivos o resgate cultural e a valorização de manifestações expressivas. 

 Os pesquisadores que têm a Capoeira como objeto de estudo, atribuem a ela 

características nas quais ela também pode se enquadrar como dança. Em uma visão mais 
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profunda Macul (2008) afirma que “a capoeira, de fato, influencia na totalidade 

humana” (p. 68). 

 O Jongo “é uma forma de expressão que integra percussão de tambores, canto e 

dança” (DOSSIÊ IPHAN, 2007, p.11). Foi usado como resistência à escravidão imposta 

pelos poderes coloniais. Dentro de sua representação, tem as histórias dos negros, que 

são passadas através dos pontos cantados. O Jongo no contexto escolar pode ser 

utilizado para trabalhar a cultura corporal do movimento e realizar o resgate histórico da 

vida do negro escravizado, tendo como paralelo a cultura negra da atualidade. 

 Além de suas raízes africanas, como por exemplo, a língua bantu, o Jongo 

consolidou-se entre os escravizados que trabalhavam em fazendas localizadas, 

principalmente, no Vale do Paraíba.  Sua prática varia de região para região, 

dependendo da comunidade no qual está inserido (DOSSIÊ IPHAN, 2007). 

 O Maculelê, atualmente, se encontra dentro nas manifestações folclóricas 

brasileiras. É uma dança com expressões teatrais que representa um combate 

(CAPOEIRAEXPORTS, 2011). 

Sua origem, porém, como aliás ocorre em relação a todas as manifestações 

folclóricas de matriz africana, é obscura e desconhecida. Acredita-se que seja 

um ato popular de origem africana que teria florescido no século XVIII nos 

canaviais de Santo Amaro, e que passara a integrar as comemorações locais. 

Há quem sustente, no entanto, que o Maculelê tem também raízes indígenas, 

sendo então de origem afro-indígena.(CAPOEIRADOBRASIL, 2011) 

 A dança surge da lenda de um guerreiro chamado Maculelê. Maculelê era muito 

preguiçoso e morava numa aldeia primitiva do reino de Iorubá. Todos da tribo não 

gostavam de Maculelê devido ao seu comportamento perante a tribo e seus membros. 

Um dia, todos os homens da tribo do reino de Iorubá saíram para caçar. Na aldeia só 

ficaram Maculelê e as mulheres, então, nesse momento, aparece uma tribo rival para 

tomar a tribo. Maculelê num ato de bravura combateu e derrotou a tribo inimiga 

utilizando dois bastões. Assim, depois deste episódio, Maculelê foi considerado herói da 

tribo (CAPOEIRAEXPORTS, 2011; CAPOEIRADOBRASIL, 2011). Devido a esta 

lenda, a dança consiste na utilização de dois bastões. 

 Os jogos possuem flexibilidade nas regras e adaptações que podem variar de 

região para região. Estão incluídos entre os jogos as brincadeiras regionais, os jogos de 

salão, de mesa, de tabuleiro, de rua e as brincadeiras infantis de modo geral(BRASIL, 

1997). Existe uma vasta gama de jogos de origem africana e afro-brasileira. Os jogos 

africanos e afro-brasileiros que foram trabalhados neste estudo estão presentes no livro 
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elaborado por Cunha (2016), nos quais os jogos são divididos em categorias. Dentro dos 

jogos, podemos trabalhar aspectos motores, cognitivos, sociais e culturais.  

 “Terra e Mar” é um jogo que trabalha além da ludicidade, os aspectos culturais 

africanos e afro-brasileiros, trabalha também a concentração e a atenção. É uma 

brincadeira popular em Moçambique, mas que foi adaptada para nosso país (CUNHA, 

2016). O jogo consiste em uma reta riscada no chão, onde de um lado é Terra e o outro 

Mar. Ao ouvirem “Mar!” todos pulam para o lado do mar. Ao ouvirem “Terra!”, pulam 

para o lado da terra (CUNHA, 2016, p.25). 

Após a brincadeira, o professor pode falar um pouco sobre a geografia e a 

história de Moçambique, bem como da profunda relação deste país com o 

mar, por meio de atividades comerciais ao longo da costa marítima, iniciadas 

antes da chegada dos portugueses (CUNHA, 2016, p.25). 

Dentro desta atividade, o professor pode correlacionar à história dos 

escravizados dentro do Brasil e o papel dos portugueses como colono-escravagista. A 

partir disso, correlacionar à marginalização da cultura negra no passado e atualmente.  

 “Banyoka”, assim como o “Terra e Mar” que trabalha questões lúdicas e 

culturais, também trabalha a coordenação geral em grupo. Este jogo surge de uma 

adaptação originária da Zâmbia e do Zaire, ambos os países do continente africano. A 

palavra banyoka significa rastejar na língua bantu. Para organizar esta brincadeira é 

necessário definir: 

uma pista, com linha de largada e de chegada. Divida os jogadores em dois 

ou três grupos. Os jogadores devem ficar em fila indiana, um atrás do outro, 

sentados no chão, formando uma “cobra”. As pernas devem estar afastadas e 

os braços colocados ao redor da cintura do aluno à frente ou sobre o ombro 

deste. Cada grupo ou “cobra” deve se mover sentado e em conjunto, 

arrastando no chão sem se soltarem. Os grupos ficam na linha de largada, ao 

sinal do professor, estes se movem conforme as regras até a linha de chegada. 

Vence quem chegar primeiro (CUNHA, 2016, p.25). 

 

 O “Pilolo” é tido no livro como jogo de sorte, além de abordar todas as outras 

características citadas anteriormente. Pilolo é uma palavra de origem bantu que significa 

procurar. Na brincadeira são escondidos alguns objetos, previamente escolhidos. Os 

discentes ficam de costas enquanto o professor esconde os objetos em local 

determinado. Quando o professor gritar “Pilolo”, eles devem procurar os objetos 

escondidos e voltar para onde está o professor (CUNHA, 2016). 

 O último jogo a ser abordado neste trabalho se chama “Acompanhe meus Pés”. 

Trata-se de uma adaptação de uma brincadeira do Zaire. É uma brincadeira que envolve 

dança, elementos coreográficos e ritmos, além de todas as outras características 

supracitadas. O jogo se inicia da seguinte maneira: 
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as crianças estão em um círculo. O líder canta e bate palmas. Ele para de     

cantar na frente de uma das crianças e realiza algum tipo de dança. Se a 

criança conseguir copiar os passos ela se torna o novo líder. Se não conseguir 

o líder escolhe outra criança e repete a dança (CUNHA, 2016, p.46) 

A cultura afro-brasileira é muito vasta e rica, como podemos perceber pelos 

elementos acima citados (Capoeira, Jongo, Maculelê e os Jogos africanos/afro-

brasileiros). Abordar essa vertente cultural dentro das aulas de Educação Física é 

colocar o discente negro no centro do processo educacional, apresentando a importância 

de seus ancestrais na construção de sua história, principalmente, nos assuntos que 

atendam a representatividade. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa, de natureza aplicada, do tipo ação, pretendeu intervir na 

realidade social dos sujeitos da pesquisa, compostos pelos os alunos do 1° do ensino 

fundamental I, matriculados na Escola Municipal Manuel de Abreu, turno da manhã e 

da tarde. A amostra selecionada formou-se a partir de duas turmas de primeiro ano, 

sendo composta por 50 discentes, de faixa etária entre 6 e 7 anos. Os mesmos, durante 

as aulas de Educação Física, apresentaram os assuntos frisados anteriormente: apelidos 

degradantes, comportamentos inadequados e desrespeitosos entre os discentes, relativos 

a questões raciais. 

A pesquisa aplicada visa “gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos 

à solução de problemas específicos” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 51). Já a 

pesquisa é do tipo ação “quando concebida e realizada em estreita associação comum a 

ação ou com a resolução de um problema coletivo” (PRODANOV; FREITAS, 2013, 

p.65). 

Como instrumentos de coletas de dados, foram utilizados o questionário fechado 

(Apêndice A) e a entrevista aberta, partindo do princípio que sua utilização 

proporcionaria aos discentes maior liberdade em suas respostas. De acordo com 

Prodanov e Freitas (2013), o questionário possui perguntas que devem seguir uma 

ordem para todos os participantes e deve ser impresso. A entrevista é sempre “realizada 

face a face” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.106), pode ter ou não um roteiro. No 

caso do estudo realizado, utilizamos um roteiro com três perguntas, que foram 

respondidas. Dessa forma, foi utilizado como instrumentos de coletas de dados, o 

questionário fechado e a entrevista aberta. 

As perguntas que compuseram a entrevista foram: 

 Quais as atividades que você mais gostou? Por quê? 

 Essas atividades são importantes? Por quê? 

 Você se considera negro? 

 

O questionário fechado apresenta respostas pré-determinadas e fixas, quem está 

respondendo deve escolher uma das opções (PRODANOV; FREITAS, 2013). De 

acordo com Prodanov e Freitas (2013): 

são as que apresentam apenas duas opções de respostas, de caráter bipolar ou 

dicotômico, do tipo: sim/não; concordo/não concordo; gosto/não gosto. Por 

vezes, uma terceira alternativa é oferecida, indicando desconhecimento ou a 
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falta de opinião sobre o assunto. Normalmente, é assim expressa: ( ) não sei 

ou ( ) não tenho opinião formada (p. 109) 

A entrevista realizada foi do tipo não padronizada, na qual “não existe rigidez de 

roteiro; o investigador pode explorar mais amplamente algumas questões, tem mais 

liberdade para desenvolver a entrevista em qualquer direção.” (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p.106) 

Foram realizados questionários, do tipo fechado com 13 perguntas, antes e 

depois da aplicação das aulas, que foram planejadas de acordo com a temática a ser 

trabalhada no Produto Acadêmico Final. No primeiro momento, foi observado se os 

discentes se reconheciam como negros, e se os mesmos possuíam conhecimento sobre a 

história e cultura negra, especificamente a África e sobre os escravizados. Depois de 

aplicadas as atividades, o mesmo questionário foi respondido junto com a entrevista. O 

questionário e a entrevista, realizada oralmente e individualmente, visaram analisar 

possíveis mudanças nas falas preconceituosas e serviram também para saber o ponto de 

vista dos mesmos diante das atividades aplicadas. A aplicação das atividades durou 

cerca de um mês e meio, o que representa seis aulas de uma hora e quarenta minutos 

cada. Além disso, foi observado o comportamento dos discentes durante a aplicação das 

referidas atividades. 

Na elaboração das atividades foram observados os critérios de adequação ao 

nível de aprendizagem da amostra selecionada, tais como faixa etária, nível de 

compreensão e motor.  

Os dados foram analisados através de observação participante, na qual, de 

acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 192) “consiste na participação real do 

conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada. [...] o 

observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo”. Foi 

realizada a comparação entre os resultados do questionário e a pesquisa bibliográfica 

sobre o assunto abordado. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

6.1 Respostas do questionário diagnóstico 

O presente estudou realizou a aplicação do questionário em dois momentos. No 

primeiro momento, o questionário teve caráter diagnóstico, pois serviu para a análise 

dos discentes e de seu nível de contato e conhecimento acerca da cultura negra. Obteve-

se através dele também a visão étnica dos educandos sobre si e seus familiares. 

O questionário foi construído com base na lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) e 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e 

para o ensino de História e Cultura Afro-brasileiras e Africanas (BRASIL, 2004). 

Levaram-se em consideração tais documentos, pois eles dão legitimidade ao ensino da 

cultura negra/africana/afro-brasileira dentro das escolas. 

As perguntas de número um e dois, consistiam em perguntas relacionadas à 

África e aos escravizados brasileiros. Essa temática pode ser trabalhada desde as aulas 

de História até em leitura de livros na sala de leitura. O objetivo destas questões era 

observar a conhecimento dos discentes sobre tais assuntos. 

Na primeira pergunta, dentro da amostra de cinquenta estudantes, trinta e dois 

nunca ouviram falar sobre África e dezoito já escutaram sobre tal assunto. Levando em 

consideração que a maioria dos discentes é e/ou tem familiares negros (dado que será 

discutido na questão número três do questionário), estudar sobre a temática África faz 

com que aquele educando se torne centro do processo de ensino aprendizagem. 

 

Gráfico 1- Você já ouviu algo sobre a África? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 

36%; 18

64%; 32

1. Você já ouviu algo 

sobre a África?

Sim Não
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Gráfico 2 - Você já ouviu a história dos negros escravizados no Brasil? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

No currículo afrocentrado o educando negro se faz presente como protagonista 

desse ensino (SANTOS JUNIOR, 2010). Sua cultura não sofre hierarquização em 

relação à cultura eurocêntrica. A hierarquização cultural e a homogeneização da mesma 

são muito frequentes no ambiente escolar (CANDAU; MOREIRA 2008). 

A pergunta número três traz a visão do estudante acerca de sua etnia e de seus 

familiares. Na amostra, quarenta e quatro crianças possuem negros em sua família e 

somente seis não. Nesta questão, foi solicitado ao educando que o mesmo fosse incluído 

nessa família caso ele se considerasse negro. 

36%; 18

64%; 32
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Brasil?
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Gráfico 3 - Você tem pessoas negras em sua família? Quantas? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 

 

Gráfico 4 - Discentes x Quantidade de pessoas na família 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 Soares (2008) afirma que a escola deve trabalhar a cultura do discente, trazendo 

a cultura da classe popular para dentro da escola e quebrando o paradigma da cultura 

erudita como legitima. No estudo, temos a cultura negra dentro da cultura da classe 

popular, já que a classe popular citada se constitui em sua maioria de negros. 

As questões 4, 5, 6, 7,8 e 9, buscam saber sobre o conhecimento e participação 

da Capoeira, do Jongo e do Maculelê, respectivamente.  Em relação ao conhecimento e 

participação de uma roda de Capoeira, apesar da maioria dos discentes conhecerem a 
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Capoeira (trinta e nove estudantes conhecem a modalidade), esse número cai quando se 

trata da participação de uma roda da mesma (vinte e seis estudantes já participaram e 

vinte e quatro não tiveram contato em relação à roda). 

Gráfico 5 - Você sabe o que é Capoeira? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 

Gráfico 6 - Você já viu ou participou de uma roda de Capoeira? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

Ao se analisar o Jongo e o Maculelê, o número de crianças que conhecem e 

vivenciaram tais práticas, cai consideravelmente. Mesmo a amostra sendo composta 

quase totalmente de negros, poucos fazem práticas relacionadas à cultura afro-brasileira. 

Em relação ao Jongo, somente treze discentes conhecem e doze já viram ou 

participaram de uma roda de Jongo. 
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Não
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Gráfico 7 - Você sabe o que é Jongo? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

Gráfico 8 - Você já viu ou participou de uma roda de Jongo? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

O mesmo aconteceu com o Maculelê. Dentro da amostra de cinquenta discentes, 

dezenove tinham o conhecimento sobre o que era Maculelê e somente dez tinham 

participado ou visto uma roda do mesmo. 

Sim
26%; 

13

Não
74%; 
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Gráfico 9 - Você sabe o que é Maculelê? 

 
             Fonte: o autor, 2018. 

 

 

Gráfico 10 - Você já viu uma roda de Maculelê? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

As perguntas 10, 11 e 12 são relacionadas a jogos/brincadeiras de origem 

africana e suas adaptações, tornando as também inseridas na vertente de cultura afro-

brasileira. 

O nível de conhecimento dos discentes acerca dos jogos afro-brasileiros, em 

mais específico, “Pilolo”, “Banyoka” e “Acompanhe meus pés”, é muito baixo. Mais de 

70% da amostra não conheciam tais brincadeiras, de acordo com as respostas do 

questionário. Na brincadeira “Terra e Mar” o percentual é um pouco mais elevado em 

relação às outras, 64% dos entrevistados conheciam a referida atividade. 

Sim
80%; 39

Não
22%; 11

8. Você sabe o que é 

Maculelê?

Sim
20%; 

10

Não
80%; 

40

9. Você já viu ou 

participou de uma roda 

de Maculelê?



34 
 

 

Gráfico 11 - Você conhece o Jogo "Terra e Mar"? 

 
                   Fonte: o autor, 2018. 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Você conhece o jogo Banyoka? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 

 

 

Sim; 
18; 

36%

Não; 
32; 

64%

10. Você conhece o jogo 

“Terra e mar”?

Sim
9

18%

Não
41

82%

11. Você conhece o 

jogo Banyoka?



35 
 

 

Gráfico 13 - Você conhece o jogo Pilolo? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 

 

 

Gráfico 14 - Você conhece o jogo "Acompanhe meus pés"? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 

Os conteúdos trabalhados dentro das aulas deste presente estudo tomam como 

referência os Parâmetros Curriculares Nacionais. Mesmo com a existência de 

documentos que corroboram para uma educação afrocentrada, o PCN da disciplina 

Educação Física aborda as questões culturais em geral.  
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Um dos objetivos do PCN em relação ao primeiro ciclo de ensino é “participar 

de diferentes atividades corporais, procurando adotar uma atitude cooperativa e 

solidária, sem discriminar os colegas pelo desempenho ou por razões sociais, físicas, 

sexuais ou culturais” (BRASIL, 1997, p.47). Apesar de uma das prioridades nesse 

trecho serem as razões culturais e de a maioria dos estudantes serem negros, não se 

aborda a cultura negra de forma mais específica, dentro do documento.  

6.2 Observação das aulas 

6.2.1 Aula1 

 As aulas foram planejadas com o conteúdo voltado para um currículo 

afrocentrado, no qual o discente e sua cultura são postos no centro do processo de 

ensino. As atividades que foram trabalhadas dentro das aulas, seguem como referência 

os blocos de conteúdos do Parâmetro Curricular Nacional da disciplina Educação Física 

para os Anos Iniciais. A seleção das brincadeiras, jogos e das outras atividades levou-se 

em consideração seus aspectos lúdicos, motores e sociais, mas também a parte cultural 

que se refere à cultura negra. Todos os planos de aula estão no Apêndice B deste 

trabalho. 

 A primeira aula teve em seu plano um caráter teórico. Os discentes ficaram em 

sala de aula. A aula foi dividida em três partes: aplicação dos questionários, explicações 

das atividades (atividades que foram aplicadas nas seis aulas) e análise das figuras.  

A aplicação o questionário foi realizada em duas partes. As turmas foram 

divididas em duas para que eles não copiassem as respostas um do outro. O questionário 

não possui questões complexas, porém quando foi solicitada a quantidade de pessoas 

negras na família, foi deixado em aberto, pois o conceito de família é extenso e 

transitório.  Muitos discentes não possuem pai ou mãe, ou moram com avós e tias, 

sendo assim foi preferível deixar essa questão em aberto. Foi solicitado que esse 

educando fosse incluído na contagem de negros na família, caso ele se considerasse 

negro também. 

Foi realizada a leitura das perguntas e explicadas de maneira lúdica. Nesse 

momento, apesar das turmas estarem divididas, todos os discentes estavam presentes na 

sala. Quando o primeiro grupo respondeu todo o questionário, foi realizada a mesma 

leitura para o segundo grupo. Tal procedimento foi realizado nas duas turmas (manhã e 

tarde). 

 Após responder ao questionário, apresentou-se aos alunos, de maneira resumida 

e de fácil linguagem a origem do negro escravizado. Foi utilizado o globo terrestre para 
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contextualizar a África e seus países. De maneira compartilhada, os discentes 

construíram a ideia da chegada dos negros no Brasil. Falaram, primeiramente, a pé, 

porém expliquei que aquela parte azul do globo era água. Por fim, um estudante falou 

barco grande e o outro complementou com a palavra navio, no qual iniciamos um 

diálogo referente à concepção de Navio Negreiro. 

 “Ter presente a dimensão cultural é imprescindível para potenciar processos de 

aprendizagem mais significativos e produtivos para todos os alunos e alunas” 

(CANDAU, 2011, p 242). Corroborando com Candau, a primeira aula trouxe a 

dimensão cultural a fim de potencializar o conhecimento e dar a este significância para 

o discente. Esse primeiro momento de contato com a história negra, para construir 

novos paradigmas acerca da cultura negra, surgiu pelo fato de poucos discentes terem 

tido contato coma história do negro.  

No momento da explanação, quando havia referências aos escravizados, quase 

nenhum discente conhecia a história dos escravizados e os que conheciam citavam as 

novelas como fonte. Em nenhum momento a escola foi citada como local de 

conhecimento da história dos escravizados. Em relato da aluna X: “Tia, eu vi isso na 

novela que tinha o Egito”. 

 Devido a tais relatos dentro da aula, torna-se relevante o trabalho realizado nesse 

primeiro momento. A importância da história negra para a construção dos negros 

autônomos, ciente da sua relevância no processo socio-histórico da cultura brasileira, a 

fim de combater a padronização dentro do contexto escolar. Porém, ainda se faz 

necessário elaborar novas didáticas que abordem tais assuntos dentro das escolas 

(PEREIRA, 2011). 

 Depois do momento relacionado a responder o questionário e a explanação da 

história do negro escravizado, realizou-se a explicação das atividades. A Capoeira, que 

foi a atividade mais conhecida dentre os discentes, foi apresentada através da vertente 

“mais aceita entre os pesquisadores [...] que identifica a capoeira como manifestação 

afro-brasileira” (MACUL, 2008, p 50). Assim, tal vertente aborda a Capoeira que “se 

desenvolveu aqui no Brasil no período da escravidão, como luta de resistência à 

violência contra os feitores e capitães do mato” (MACUL, 2008, p 50). 

 Ao Maculelê, uma das atividades dentre as que os estudantes menos conheciam 

(Gráfico 8), foi atribuída a lenda para construir e originar elementos importante para a 

prática de tal modalidade, como por exemplo, o uso dos bastões. Esta mesma forma foi 
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utilizada para o Jongo e os jogos (“Terra e mar”, Banyoka, Pilolo e “Acompanhe meus 

pés”) 

 A aula se encerrou com a atividade três, na qual os educandos tinham contato 

com algumas figuras e deveriam contextualizá-las de acordo com a informação e o 

conhecimento, que foi construído durante a presente aula. Alguns aspectos foram 

reconhecidos como o bastão do Maculelê e a roda de Capoeira. Todas essas temáticas 

foram relembradas de maneira compartilhada nas aulas seguintes, de maneira a 

desenvolver a concepção dos educandos diante das mesmas. 

6.2.2 Aula 2 

A aula dois através de seu plano trabalhou diversos objetivos que tinham em sua 

temática principal elementos da Capoeira (golpes, pontos e sua devida importância 

como cultura).  

Os discentes fizeram as atividades propostas, com alto grau de interação entre 

eles, desde a parte inicial até a parte final da aula. Em todo momento, o contexto sócio-

histórico em relação às lutas dos escravizados eram lembrados, juntamente, a 

importância da Capoeira nesse período histórico. 

Na primeira atividade, os discentes presenciaram a explicação sobre os aspectos 

motores da Ginga. A partir da explanação, os educandos realizaram a Ginga, ao som dos 

pontos de capoeira, que foram reproduzidos em uma caixa de som.  

Depois de realizar a construção do movimento da Ginga, quando o professor 

batesse palmas os discentes paravam na posição que estivessem, como uma “estátua”.  

 

Figura 1 - Discentes realizando a Ginga 

 
  Fonte: o autor, 2018 
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Figura 2 - Discentes realizando a Ginga junto com a Estátua 

 
Fonte: o autor, 2018 

 

Na atividade 2, foi realizado o Pique Caranguejo. Os discentes com os pés e 

mãos no chão, em decúbito se descolaram igual a um caranguejo. Essa posição facilita 

na execução da Cocorinha, um golpe da Capoeira. Depois desse momento, os 

educandos escutaram a explicação do movimento da Cocorinha, realizaram sozinhos e 

depois em duplas, ao som de pontos de Capoeira. 

Figura 3 - Discentes realizando o Pique Caranguejo 

 
Fonte: o autor, 2018 
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Figura 4 - Discentes realizando a Cocorinha 

 
Fonte: o autor, 2018 

 

Os discentes divididos em quatro colunas realizaram a Benção, ao som dos 

pontos de Capoeira. Nesta atividade, os alunos se deslocavam, realizando a Ginga e ao 

som do apito faziam a Benção, quando chegavam ao local estabelecido pelo docente, 

retornavam para o fim de sua coluna. 

 

Figura 5 - Discentes realizando a Ginga em colunas 

 
Fonte: o autor, 2018 
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Figura 6 - Discentes realizando a Ginga com a Cocorinha 

 
Fonte: o autor, 2018 

 

Os educandos realizaram todas as atividades propostas, interagindo e 

compartilhando os conhecimentos construídos acerca dos movimentos propostos. Em 

todo momento, durante a execução das atividades, era lembrado pelos estudantes sobre 

a luta dos escravizados na busca da liberdade e o papel da Capoeira nesse processo.  

Os movimentos apesar de explicados inicialmente, foram executados pelos 

discentes, deixando a criatividade e a liberdade no momento da realização. Houve relato 

por parte dos estudantes dos movimentos realizados na aula, correlacionando-os com a 

luta dos escravizados. 

Na atividade final, a aula encerrou com os relatos dos educandos sobre a aula. 

Foi realizado reflexões sobre os movimentos realizados na aula. Na fala dos alunos, eles 

deixaram claro quem inventou a Capoeira e o porquê foi inventada. O aluno B. de 7 

anos falou “eles inventaram para se proteger dos homens maus”, deixando expresso que 

o processo de escravização foi violento e doloroso. Macul (2008) diz: “a capoeira foi 

influenciada por vários fatores como: o amargor da escravidão, a violência, a exclusão 

social e a repressão policial” (p. 50). Dessa forma, podemos concluir que os estudantes 

entenderam que a Capoeira foi uma forma que os escravizados inventaram para lutar 

por sua liberdade. 

6.2.3 Aula 3 

A aula 3 teve por objetivo trazer informações relevantes sobre a cultura africana 

e que se encontram inseridas em alguns elementos culturais afro-brasileiros. Dentro 
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desta atividade foi abordada a temática relacionada também aos escravizados negros e 

ao Jongo. 

As atividades foram conduzidas conforme o planejamento. Os discentes se 

encontravam bem exaltados, creio que tal fato ocorreu devido ao feriado chuvoso no dia 

anterior. Durante a aula, conversei com eles sobre o Feriado do dia 20 de novembro e 

sua importância história, no cenário brasileiro. 

A parte inicial da aula foi realizada uma explanação sobre a importância da 

formação do grupo em círculo e da oralidade dentro da cultura africana. BÂ (2010), a 

tradição da oralidade está ligada a história.  

A tradição oral é a grande escala da vida, e dela recupera e relaciona todos os 

aspectos. [...] a tradição oral consegue colocar-se ao alcance dos homens, 

falar-lhes de acordo com o entendimento humano, revelar-se de acordo com 

as aptidões humanas. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência 

natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação. (BÂ, 2010, p 169) 

A roda para o povo africano era a forma como o conhecimento era passado 

através da oralidade, de geração em geração. Tal explanação gerou questionamento, 

como: “Por que os mais velhos ensinavam as crianças?”. Foi relacionado o fato de as 

pessoas mais velhas terem mais conhecimentos devido ao maior tempo de vida e assim 

mais vivências e saberes.  

A partir dessa fala, correlacionamos às atividades realizadas na aula. A maioria 

era realizada em círculo, como o conhecimento era passado dentro dos mesmos e que os 

mais velhos detinham o conhecimento.  

A primeira atividade desta aula retomou a Capoeira e seus aspectos rítmicos. Os 

discentes foram organizados em círculos e aprenderam os ritmos das palmas de acordo 

com o ponto de Capoeira que estava sendo tocado. 

Depois de se adaptarem aos ritmos e as palmas, os discentes participaram de 

uma roda de Capoeira em duplas e vivenciaram a luta dentro da mesma, utilizando os 

movimentos aprendidos na aula anterior. 
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Figura 7 - Discentes realizando os movimentos dentro da roda de Capoeira 

 
Fonte: o autor, 2018 

Nesta aula, além da Capoeira também foi trabalhado o Jongo. Como foi citado 

anteriormente, o Jongo faz parte da cultura afro-brasileira, que surgiu como elemento de 

confraternização entre os escravizados. É patrimônio cultural brasileiro (DOSSIÊ 

IPHAN 5, 2007). 

Durante a aula, foram trabalhadas as questões sobre os escravizados, a crítica 

que era feita sobre o trabalho forçado e que antigamente as crianças não podiam 

participar das rodas de Jongo.  

Antigamente, só os mais velhos podiam entrar na roda. Os jovens ficavam de 

fora observando. Os antigos eram muito rígidos com os mais novos e exigiam 

dedicação e respeito para ensinar os segredos ou “mirongas” do jongo, e os 

fundamentos de seus pontos (NATURA, 2004, p. 8) 

 Os discentes durante essa aula conheceram os passos do Jongo, amassa café, 

tabita e a umbigada. No fim, fizemos reflexões sobre o conteúdo trabalhado dentro da 

aula.  

Na execução das atividades pelos educandos foi percebida maior interação 

daqueles que foram mais questionadores durante as aulas, percebendo certo grau de 

autonomia perante os mesmos. Na escolha das duplas para a Capoeira, os discentes 

acabaram escolhendo pelo grau de afinidade.  

Através da observação, foi percebido que muitos discentes já estão tomando 

conhecimento de alguns elementos da cultura afro-brasileira, devido às falas dos 

mesmos: 
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“Os pretos são importantes para o Brasil” 

“Os negros inventaram a Capoeira para se defender” 

“Eu sou negro! Olha aqui meu braço?” mostrando a sua cor. 

“Eu também sou pretinho” 

“Os escravos sofriam muito e fizeram capoeira para se defender” 

 A todo o momento, eles falaram da Capoeira como um tipo de defesa. Crê-se 

que por ser uma luta, foi associada desta forma.  Por diversos momentos da aula, os 

estudantes relataram, com orgulho, serem negros. 

6.2.4 Aula 4 

Nesta aula, foram abordados dois conteúdos: o Jongo e seus passos; e o 

Maculelê com sua lenda. Apesar de os conteúdos serem diferentes, eles estão incluídos 

na temática principal: cultura afro-brasileira.  

Na primeira atividade os discentes participaram de uma roda de Jongo e 

aprenderam o ritmo das palmas dentro da roda, utilizando os passos aprendidos na aula 

anterior, realizando assim a vivência de um elemento cultural criado pelos escravizados. 

Logo após a roda, os educandos foram questionados:  

1. O que a dança do Jongo representou na vida do escravizado? 

2. Onde os escravizados trabalhavam? 

3. A dança do Jongo foi uma forma de resistência, por quê? 

4. Quais movimentos nós fizemos durante a roda do jongo? 

5. Quais movimentos mais gostaram e por quê? 

Na pergunta número um, que perguntava sobre a representação do Jongo na vida 

dos escravizados, pode-se perceber que as repostas dos discentes eram baseadas nas 

ideias construídas nas aulas anteriores. Dentre as respostas referentes à representação do 

Jongo, tivemos: “A se defender do chefe”; “A lutar”; “A se proteger”; “Os chefes eram 

brancos”. “Os chefes” foi a forma de os discentes se referirem aos colonizador-

escravagistas. 

A próxima pergunta foi em relação ao local de trabalho dos escravizados. E 

novamente as respostas tinham referência às aulas anteriores. As respostas para tal 

pergunta foram: “Na África”; “No deserto”; “Na mata”; “Na plantação de café”.  

Alguns discentes correlacionaram local de trabalho (Brasil) com local de origem 

dos escravizados (África), tais informações foram transmitidas durante as aulas. 

Percebe-se que apesar de não saberem distinguir os dois conceitos, os estudantes 
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buscaram informações das aulas anteriores para formular suas concepções diante do que 

foi perguntado. 

A questão três traz novamente a temática do Jongo, porém desta forma 

relacionado como forma resistência – tal termo foi explicado para os discentes. Todos 

os discentes deram como positiva tal afirmativa. “Sim, pois eles usaram para se 

defender e ensinar aos brancos a não fazerem besteira”. O fazer besteira referiu-se a 

maltratar e escravizar o negro. 

As últimas perguntas são relacionadas à construção de conhecimento e suas 

preferências, respectivamente. Primeiro, investigou-se saber o que os educandos tinham 

aprendido em relação aos passos coreográficos e depois quais foram os mais escolhidos 

pelos mesmos. O interessante que mais uma vez os discentes buscaram em suas 

vivências anteriores elementos que pudessem materializar e justificar suas escolhas. 

Na quarta pergunta, registraram-se os seguintes relatos: “amassa café”, “tabita”, 

“jongo”, “formiguinha”, “picada”. Alguns discentes não conseguiram dissociar o 

pedaço (elemento coreográfico) do todo (Jongo), porém as respostas tinham relação 

direta como que foi dito na aula ou eles renomearam os elementos coreográficos de 

acordo com fatos semelhantes já vividos por eles, por exemplo: “formiguinha” é o 

tabita, pois ele dá pequenos passos e lembra “passos de formiga”. E na quinta pergunta 

os discentes relataram: “Amassa café, porque tem que pisar forte”; “Umbigada, porque 

tem q dar as mãos aos amigos” (esse passo foi adaptado e realizado de mãos dadas). 

Observou-se diferentes percepções e construções elaboradas pelos próprios 

educandos durante as atividades.  

Foi encerrado o conteúdo Jongo e iniciamos, na mesma aula o Maculelê. A lenda 

contada aos discentes dizia respeito ao guerreiro Maculelê, que era preguiçoso, porém 

salvou sua aldeia inteira contra uma tribo rival, utilizando dois pedaços de madeira. 

Dessa forma, para as atividades desse conteúdo usamos pedaços de cabo de vassoura, 

com a finalidade de representar os bastões de Maculelê. 

Primeiramente, os discentes foram instruídos sobre os cuidados ao manusear os 

cabos de vassoura, com a finalidade de evitar acidentes durante a aula. Depois, cada 

discente entrou na roda e criou um movimento com os pedaços de madeira. 
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Figura 8 - Discente realizando movimentos do Maculelê 

 
Fonte: o autor, 2018 

 

Figura 9 - Discente criando movimentos relacionados ao Maculelê 

 
Fonte: o autor, 2018 
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Figura 10 - Discentes observando a realização dos movimentos 

 
Fonte: o autor, 2018 

 

 No final da aula, conversamos sobre as dificuldades e facilidades de cada 

atividade. Os discentes relataram e deram bastante ênfase ao Maculelê. Nesta aula, 

demos uma pequena introdução sobre o Maculelê, atividade que foi mais abordada e 

trabalhada na aula cinco.  

6.2.5 Aula 5 

Como foi citado anteriormente, nessa aula o conteúdo que teve maior ênfase foi 

o Maculelê. Porém, também foi trabalhado o primeiro jogo afro-brasileiro, chamado 

Banyoka. Trabalhou-se num total de quatro jogos, Banyoka nesta aula e o restante na 

aula seis. 

Na parte principal da aula, realizamos três atividades. A primeira trabalhou o 

ritmo e os elementos coreográficos do Maculelê, a segunda realizou-se a roda de 

Maculelê e a terceira o jogo Banyoka. 

Na atividade inicial, eram apresentados aos discentes alguns movimentos 

coreografados tendo como referência a docente, que estava realizando os movimentos. 

Depois, os mesmos realizaram os movimentos que tiveram contato, em duplas e ao som 

dos pontos que embalam as rodas de Maculelê. As duplas foram formadas sem a 

solicitação da professora. Os educandos tiveram a iniciativa de formar duplas. Quando 

foram questionados sobre a formação das duplas, os estudantes relataram “ser mais 

legal assim, tia”. 
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Alguns movimentos coreográficos do Maculelê foram solicitados para que os 

discentes realizassem de maneira livre, porém eles acabavam imitando a si mesmos. O 

trabalho livre deve ser mais realizado futuramente, para que os mesmos consigam 

elaborar seus próprios movimentos.  Os discentes gostaram muito de bater o bastão no 

chão, acredita-seque devido ao som que se forma. 

A turma 1101 realizou mais movimentos soltos e em pé, ao contrário da turma 

1102. Pode-se observar que cada turma apesar da faixa etária semelhante, diferencia-se 

em certos aspectos. Tal diferenciação pode ser atribuída aos fatores como: horário das 

aulas (manhã e tarde), número de integrantes da turma, interação, atenção dos discentes, 

e principalmente questões socioculturais. 

Figura 11 - Discentes realizando os movimentos do Maculelê 

 
Fonte: o autor, 2018 

 

Apesar de estarem no planejamento alguns questionamentos acerca do Maculelê 

e sua relação com os escravizados, os mesmos não foram realizados, pois neste dia a 

turma estava muito empolgada com as atividades impossibilitando a realização desta 

parte da atividade.  

A atividade três desta aula chama-se Banyoka. É uma atividade na qual a 

formação dos discentes assemelha-se a uma cobra. Foi dito anteriormente que Banyoka 

significa “rastejar” na língua bantu.  
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Figura 12 - Discentes realizando o jogo Banyoka 

 
Fonte: o autor, 2018 

 
 

Figura 13 - Visão Frontal dos discentes no jogo Banyoka 

 
Fonte: o autor, 2018 

 

 Durante a atividade Banyoka, foi explicado sobre os países africanos Zâmbia e 

Zaire, local onde o jogo se originou. Foi explicado que estes são países da África, local 

onde os escravizados foram sequestrados e trazidos para o Brasil. Durante as aulas, a 

questão do negro escravizado sempre era retomada, tanto pelos educandos quanto pela 
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docente. Outra questão que ressaltávamos também era como a cultura africana é linda e 

que devemos trabalhá-las na escola.  

 Outro assunto também abordado com a finalidade de mostrar a cultura africana 

foi a questão da língua bantu. Dessa forma, foram construídos conceitos sobre idiomas e 

as diferenças entre eles, sempre tomando como referência o português. A todo o 

momento a cultura e seus aspectos foram retomados nas aulas e o negro sendo posto 

como protagonista desse processo de ensino, proposta inicial do currículo afrocentrado. 

6.2.6 Aula 6 

Nesta aula o conteúdo principal foram os jogos de origem africana. Dentro dos 

jogos, além das questões motoras, trabalhamos também a questão cultural sócio-

histórica que os jogos proporcionaram. Todas as atividades abordadas neste momento 

foram explicadas e conceituadas anteriormente no trabalho.  

A primeira atividade da aula chama-se Pilolo. Conforme explicado acima, Pilolo 

significa “procurar” na língua bantu. A brincadeira consiste em procurar objetos 

escondidas pelo espaço escolar, assim que a professora der o sinal. O objeto utilizado 

nessa aula foi a tampinha de garrafa. 

Figura 14 - Início da atividade Pilolo 

 
Fonte: o autor, 2018 
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Figura 15 - Discentes procurando as tampinhas pela escola 

 
Fonte: o autor, 2018 

 

Figura 16 - Tampinha encontradas pelos discentes 

 
Fonte: o autor, 2018 

 

Os discentes associaram a palavra PILOLO com “piolho”, já que a fonética das 

mesmas se assemelha. No momento de explicar a origem da palavra, alguns 
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questionaram sobre a existência de outros idiomas, alguns só conheciam a existência do 

Português e Inglês (a rede Municipal oferece aulas de Inglês a partir do primeiro ano do 

Ensino Fundamental I). Novamente a questão do idioma fez parte da aula. Tal 

questionamento não ocorreu na atividade Banyoka, sendo assim melhor explorada 

durante esta atividade. 

A segunda atividade foi a brincadeira “Acompanhe meus pés”, na qual os 

educandos deveriam repetir os movimentos, nos quais eram criados pelo líder do jogo 

(docente ou outro discente). Neste momento, diversos educandos não conseguiam 

elaborar movimentos e outros ajudavam dando dicas, configurando um tipo construção 

de conhecimento compartilhada, a partir das vivências dos próprios estudantes. 

 

Na atividade Terra e Mar, foi questionado sobre qual brincadeira a gente poderia 

assemelhar a algumas brincadeiras no Brasil, alguns responderam Coelhinho na Toca, 

outros, “Vivo ou Morto”, porém observa-se que as respostas seguiram um raciocínio, as 

atividades citadas há mudanças binária, ou da forma do corpo ou de posição física, 

assim como a atividade Terra e Mar. 

Figura 17 - Discentes realizando a atividade "Acompanhe meus pés" 

Fonte: o autor, 2018. 
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Figura 18 - Discentes na brincadeira "Terra e Mar" 

 
Fonte: o autor, 2018 

Nesta atividade foi relacionado mais uma vez a questão dos escravizados e sua 

chegada ao Brasil. Resgatou-se um fato sócio-histórico de grande relevância, pois foi 

abordada a violência que os negros foram submetidos pelos colonizador-escravagistas e 

toda sua cultura renegada. Nesse momento, foi discutida a importância dos negros para 

a sociedade brasileira. Os discentes por diversas vezes associaram o fato de terem 

parentes negros e que “ser negro é bom”. 

Ao final da aula, o questionário foi reaplicado a fim de efetuar uma análise 

comparativa com o questionário diagnóstico. Foi realizada também a entrevista com os 

discentes.  

6.3 Respostas do mesmo questionário após a aplicação das aulas 

O presente trabalho tem por objetivo principal investigar as contribuições de um 

currículo afrocentrado nas aulas de Educação Física para discentes dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, tendo como referência aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Dentro desse currículo afrocentrado voltado para as aulas de Educação Física, foram 

selecionadas algumas atividades que tinham em sua temática a cultura afro-brasileira. 

Na etapa inicial do trabalho, aplicou-se o questionário para saber o nível dos 

educandos em relação à cultura afro-brasileira e as atividades propostas nos planos de 

aula. As aulas foram aplicadas e o questionário foi novamente respondido pelos 
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discentes, com a finalidade de analisar as mudanças ocorridas dentro deste processo. Ao 

final também foi realizado uma entrevista com três perguntas para complementar os 

dados obtidos. 

Podemos observar diante dos gráficos gerados na análise dos dados, mudanças 

significativas na amostra, em relação ao nível de conhecimento relacionado à cultura 

afro-brasileira. A análise dos dados terá como referência o antes e o depois da aplicação 

das aulas. 

 Na primeira pergunta do questionário, antes da aplicação das aulas, dezoito 

discentes já tinham ouvido falar sobre a África. No entanto, esse número aumentou 

significativamente após terem contato com as atividades propostas. Depois das aulas, 

trinta e nove discentes afirmaram contato com a temática África. Houve um aumento de 

vinte um educandos nesta amostra.  

Gráfico 15 - Você já ouviu falar sobre a África? 

 
     Fonte: o autor, 2018. 

 

 Alguns autores anteriormente citados, como por exemplo, Candau (2011) e 

Soares (2008), afirmam a influência social no processo de ensino aprendizagem. E esta 

deve estar presente no cotidiano escolar. O ensino deve levar em consideração o 

contexto socio-histórico do discente, a fim de promover uma educação significativa para 

ele. 

 Na segunda pergunta do questionário, referente à história dos escravizados, 

houve também aumento de discentes que ouviram sobre, após a aplicação das aulas. No 

primeiro questionário, apenas dezenove discentes marcaram sim. Já no segundo, esse 

número aumentou para trinta e seis discentes, mais de 70% total da amostra. 
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 Gráfico 16 - Você já ouviu a história dos negros escravizados no Brasil? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 É importante a introdução da cultura afro-brasileira no ambiente escolar para 

quebrar paradigmas culturais que tornam a cultura dita erudita como o padrão a ser 

trabalhado na escola. A cultura da classe popular, no caso da amostra do trabalho, 

acultura negra, torna-se essencial no ambiente escolar na questão da representatividade 

e protagonismo dos educandos.   

 Na sociedade, a escola acaba por valorizar a cultura dominante em seu conteúdo, 

o discente da classe dominada não reconhece sua cultura e a mesma é tida como errada 

(SOARES, 2008). Assim, o trabalho trouxe para dentro das aulas a cultura negra que 

por diversas vezes só é celebrada em dias comemorativos específicos, mesmo tendo a 

Lei 10.639/03 que torna obrigatória o ensino da história africana dentro das escolas. 

 A terceira pergunta foi relacionada ao discente e sua família. Na primeira 

aplicação do questionário, quarenta e quatro discentes afirmaram terem pessoas negras 

na família, esse número aumentou na aplicação do questionário após as atividades das 

aulas. Dos cinquenta discentes que compõem a amostra, quarenta e seis afirmaram 

terem pessoas negras na família.  
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Gráfico 17 - Você tem pessoas negras na sua família? 

 
   Fonte: o autor, 2018. 

 

Analisando o gráfico anterior, percebe-se um aumento de dois discentes em 

relação à afirmativa de negros em sua família. Trabalha-se com a possibilidade de 

devido a aplicação das aulas com a temática afro-brasileira, este discente passou a 

reconhecer seus familiares e a si próprios como negros. 

A pergunta número 3 do questionário tem duas partes. A segunda parte está 

relacionada ao número de familiares negros pertencentes aos discentes que marcaram 

positivo nesta questão. Também houve aumento no número de familiares, utilizamos 

como argumento a mesma possibilidade usada anteriormente, representatividade gera 

reconhecimento. 

Gráfico 18 - Quantas? 

 
                Fonte: o autor, 2018. 
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 Da questão número 4 até a questão 13, as perguntas estão relacionadas às 

atividades com a temática afro-brasileira aplicadas durante as aulas. E em todas elas há 

aumento de pelo menos 20% no número de discentes que responderam sim sobre 

conhecer e/ou participar de determinado elemento da cultura afro-brasileira, inseridas 

nas aulas de Educação Física. 

Gráfico 19 - Você sabe o que é Capoeira? 

 
       Fonte: o autor, 2018. 

 

 

Gráfico 20 - Você já viu ou participou de uma roda de Capoeira? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 

39

44

11

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Antes Depois

4. Você sabe o que é Capoeira?

sim

não

26

44

24

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Antes Depois

5. Você já viu ou participou de uma roda de 

Capoeira?

sim

não



58 
 

 

Gráfico 21 - Você sabe o que é Jongo? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 

Gráfico 2 - Você já viu ou participou de uma roda de Jongo? 

 
Fonte: o autor, 2018. 
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Gráfico 23 - Você sabe o que é Maculelê? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 

Gráfico 24 - Você já viu ou participou de uma roda de Maculelê? 

 
Fonte: o autor, 2018. 
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Gráfico 25 - Você conhece o jogo "Terra e mar"? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 

Gráfico 26 - Você conhece o jogo Banyoka? 

 
Fonte: o autor, 2018. 
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Gráfico 27 - Você conhece o jogo Pilolo? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 

 

Gráfico 28 - Você conhece o jogo "Acompanhe meus pés"? 

 
Fonte: o autor, 2018. 

  

A entrevista foi composta de três perguntas, necessárias para elucidar as 

construções de conhecimento acerca da temática abordada por parte dos discentes. A 

formulação de concepções pelos educandos fornece a pesquisa informações que 

possibilitam responder o problema e atingir os objetivos propostos pela mesma.  

As perguntas que compuseram a entrevista buscavam informações sobre a 

preferência das atividades, a importância das mesmas e explicações sobre as afirmativas 

anteriores. Também foi questionado sobre o discente se considerar negro. Abaixo serão 
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descritas algumas respostas fornecidas pelos discentes como forma de contextualizar o 

trabalho executado através das aulas de Educação Física. 

 QUAIS AS ATIVIDADES QUE VOCÊ MAIS GOSTOU?POR QUÊ? 

“Gostei do amassa café (elemento coreográfico do Jongo) foi muito legal porque 

tinha que pisar forte”; 

“Tia Ju, eu gostei da Capoeira porque tinha que lutar e a história do Maculelê é 

legal”; 

“Gostei de todas as atividades, mas o Jongo e o amassa café foi interessante 

porque tinha que bater o pé no chão”; 

“O amassa café eu gostei porque parece que tá amassando café de verdade”. 

A maioria dos relatos dos discentes tem relação com os elementos ligados 

diretamente com a vida dos escravizados, seja na Capoeira ou no Jongo. Estas foram as 

atividades que mais ganharam destaque entre os educandos. O Maculelê também foi 

citado por diversos discentes devido ao fato de gostarem de manusear o bastão. 

 ESSAS ATIVIDADES SÃO IMPORTANTES? POR QUÊ? 

“A Capoeira é importante porque serve para se defender”; 

“A capoeira é importante porque a gente aprendeu a chutar”; 

 Estes relatos não foram bem desenvolvidos, pois muitos discentes responderam 

sobre as atividades serem bonitas ou legais. Porém, percebemos, de forma indireta, a 

valorização da atividade mesmo que de forma superficial. 

 VOCÊ SE CONSIDERA NEGRO? 

“Eu não tenho a pele muito escura, tia, eu tenho um cabelo assim (crespo) e meu 

nariz também. Minha mãe diz que mesmo assim sou preta. É tia eu sou preta 

sim”; 

“Olha tia, sou preto!”; 

“Ser negro é legal. Sou igual ao Maculelê”. 

Diante dos relatos acima, pode-se observar como as atividades propostas 

trouxeram significações para esses estudantes negros de classes populares.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho trouxe questões relacionadas com a cultura afro-brasileira dentro das 

aulas de Educação Física, utilizando o PCN desta disciplina. O questionário aplicado e 

as aulas desenvolvidas tiveram como premissa a Lei 10.639/03 (BRASIL, 2003) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas (BRASIL, 2004), trazendo 

essa temática para dentro da disciplina. 

Dentre as descobertas realizadas, o trabalho corrobora com os autores que 

afirmam que é importante o currículo ter em suas estruturas aspectos referentes a 

questões socioculturais dos discentes e comunidade escolar. 

Os currículos não são conteúdos prontos a serem passados aos alunos. São 

uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em 

contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais 

e pedagógicas (CANDAU, 2011, p 9) 

Com relação ao objetivo principal do trabalho que era investigar as contribuições 

de um currículo afrocentrado nas aulas de Educação Física para alunos dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, tendo como referência os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, foi contemplado, pois se observou que a representatividade negra nas aulas 

colaborou de forma positiva para os discentes, o que pode ser comprovado nas 

respostas, tanto dos questionários quanto das entrevistas realizadas. 

 Nos objetivos específicos, pode-se perceber um aumento no nível de 

conhecimento por parte dos discentes acerca das atividades propostas em aula e até 

mesmo a resposta positiva em relação à execução das mesmas. Durante toda aplicação 

das aulas, os discentes mostravam-se entusiasmados em estarem aprendendo algo da 

cultura afro-brasileira e se identificando com as mesmas.  

 As respostas do questionário após a aplicação das aulas mostram um 

crescimento positivo em relação à temática. A construção do conhecimento acerca desse 

assunto não atingiu a amostra em 100%. Candau (2011) afirma que os conhecimentos 

produzidos pelos discentes sofrem variações que acordo com os saberes que eles 

possuem, tornando o processo educacional diferenciado dentre os educandos. “Quanto 

aos saberes, são produções dos diferentes grupos socioculturais, estão referidos às suas 

práticas cotidianas, tradições e visões de mundo. São concebidos como particulares e 

assistemáticos” (p. 247). 

Ao analisar as contribuições da temática dentro das aulas de Educação Física, foi 

percebida com facilidade a importância do fator representatividade dentro dessa 
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proposta e a influência positiva sobre o empoderamento. Candau (2008, p.54) afirma: 

“O ‘empoderamento’ começa por liberar a possibilidade, o poder, a potência que cada 

pessoa tem para que ela possa ser sujeito de sua vida e ator social”.  

Assim, o currículo afrocentrado dentro da disciplina Educação Física cumpriu 

seu papel de construção de conhecimento acerca a cultura afro-brasileira e 

empoderamento frente aos discentes da E. M. Manuel de Abreu, a partir do momento 

que estes discentes e a cultura que os representa tornaram-se centro do processo 

educativo. A apresentação das atividades relacionadas coma cultura afro-brasileira 

desconstruiu os paradigmas negativos acerca da mesma.  

O presente estudo pode ter continuidade, aprofundando-se em questões que 

abordem a forma de transmissão de conhecimento da cultura africana. Outra abordagem 

que pode ser realizada futuramente é a utilização do padrão eurocêntrico dentro das 

aulas de Educação Física. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Questionário para verificar o nível de contato/conhecimento que os discentes possuem 

em relação à cultura africana/afro-brasileira e sobre Capoeira, Jongo, Maculelê e os 

Jogos (“Terra e mar”, Banyoka, Pilolo e “Acompanhe meus pés”). O questionário foi 

construído com base na Lei 10.639/2003 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileiras e Africanas. 

1. Você já ouviu algo sobre a África? 

(  ) SIM        (  )NÃO 

 

2. Você já ouviu a história dos negros escravizados no Brasil? 

(  ) SIM        (  )NÃO 

 

3. Você tem pessoas negras na sua família? Quantas? 

(  ) SIM        (  )NÃO   __________ 

 

4. Você sabe o que é Capoeira? 

(  ) SIM        (  )NÃO    

 

5. Você já viu ou participou de uma roda de Capoeira? 

(  ) SIM        (  )NÃO    

 

6. Você sabe o que é Jongo? 

(  ) SIM        (  )NÃO    

 

7. Você já viu ou participou de uma roda de Jongo? 

(  ) SIM        (  )NÃO    

 

8. Você sabe o que é Maculelê? 

(  ) SIM        (  )NÃO    

 

9. Você já viu ou participou de uma roda de Maculelê? 

(  ) SIM        (  )NÃO    
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10. Você conhece o jogo “Terra e mar”? 

(  ) SIM        (  )NÃO    

 

11. Vocêconhece o jogo Banyoka? 

(  ) SIM        (  )NÃO    

 

12. Você conhece o jogoPilolo? 

(  ) SIM        (  )NÃO    

13. Você conhece o jogo “Acompanhe meus pés”? 

(  ) SIM        (  )NÃO    
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APÊNDICE B – PLANOS DE AULA 

 

Estabelecimento: Escola Municipal Manuel de Abreu 

Disciplina: Educação Física 

Professora: Juliana Trajano dos Santos 

Ensino: Fundamental I 

Turma: 1°ano 

Local: devido ao seu caráter explicativo será realizada dentro de sala de aula 

Aula 1.  

Data: 07/11/2017 

 

Objetivos: 

 Aplicar o questionário fechado que será um dos elementos que auxiliarão na 

construção do PAF; 

 Apresentar os conteúdos que serão desenvolvidos, bem como suas origens e 

contextos socio-históricos de forma lúdica através de contação de histórias; 

 Aproximar os discentes da cultura afro-brasileira, através das atividades teóricas 

e partindo sempre do que o educando venha a questionar no momento da aula. 

 

1° PARTE: APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

A aula consistirá da aplicação do questionário elaborado para saber o nível de 

conhecimento dos discentes sobre o assunto abordado pelo PAF, questões acerca a 

cultura afro-brasileira. 

 

2° PARTE: EXPLICAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES  

No segundo momento da aula será de explanação teórica sobre: Capoeira, Maculelê, 

Jongo e os jogos de origem africana (“Terra e mar”, Banyoka, Pilolo e “Acompanhe 

meus pés”). Serão abordados a origem e o contexto socio-histórico de cada atividade. 
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3° PARTE: ANÁLISE DAS FIGURAS 

Ao final da aula os discentes terão contato com algumas imagens fotográficas 

que representem as atividades que foram abordadas.  As imagens não têm especificação, 

pois os estudantes terão que avaliar e descobrir do que se tratam: Maculelê, Jongo ou 

Capoeira. 

         .

 

http://www.parquedoflamengo.com.br/evento/nesse-sabado26-o-jongo-do-rio-de-janeiro-invade-a-marina-da-

gloria-nas-comemoracoes-dos-80-anos-do-iphan/ 

 

 

https://www.todamateria.com.br/capoeira/ 

 

http://www.parquedoflamengo.com.br/evento/nesse-sabado26-o-jongo-do-rio-de-janeiro-invade-a-marina-da-gloria-nas-comemoracoes-dos-80-anos-do-iphan/
http://www.parquedoflamengo.com.br/evento/nesse-sabado26-o-jongo-do-rio-de-janeiro-invade-a-marina-da-gloria-nas-comemoracoes-dos-80-anos-do-iphan/
https://www.todamateria.com.br/capoeira/
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https://quilombodascamelias.wordpress.com/tag/mestre-popo/ 

 

Ao final faremos a análise das figuras e vamos enumerar as observações feitas 

por eles a partir dos questionamentos propostos pela docente: quantas pessoas estão 

participando nas imagens? Qual imagem os participantes apresentam segurando 

objetos? Como são as roupas de cada participante que se encontram nas figuras? 

A análise realizada pelos discentes em relação às figuras apresentadas será 

descritiva, em relação ao que a imagem apresenta: as roupas, os objetos, a formação que 

os participantes se encontram. 

A partir dos comentários dos discentes, fizemos um paralelo com os conteúdos 

trabalhados. 

 

 

 

 

 

https://quilombodascamelias.wordpress.com/tag/mestre-popo/
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Estabelecimento: Escola Municipal Manuel de Abreu 

Disciplina: Educação Física 

Professora: Juliana Trajano dos Santos 

Ensino: Fundamental I 

Turma: 1°ano 

Aula 2 

Data: 14/11/2017 

Duração: 1h e 40 min. 

Local: Pátio externo 

Material: som, corda e cone 

Objetivo 

 Apresentar o conteúdo de Capoeira, assim como seus elementos: ginga, 

cocorinha, esquiva lateral e benção; 

 Trabalhar o ritmo através dos pontos de capoeira que serão desenvolvidos 

durante as atividades propostas; 

 Introduzir noções da importância da cultura afro-brasileira através da Capoeira e 

seu legado histórico presente no Brasil. 

 

ATIVIDADE INICIAL 

 Para o início da aula realizaremos alongamento e dentro do mesmo será 

explicado sobre os membros e os movimentos que podem ser realizados na Capoeira. 

 No aquecimento, serão selecionados dois discentes para dar sugestão de 

brincadeiras com corrida. Nesse momento inicial, os discentes podem criar ou usar 

brincadeiras que sejam de conhecimento deles. É de suma importância esse momento, 

pois o aluno é incluído como parte integrante e participa ativamente da aula ao propor 

atividades. 

PARTE PRINCIPAL 

ATIVIDADE 1. Os discentes arrumados em círculo escutarão a explanação de como 

devemos realizar a Ginga. Ao som dos ritmos que embalam a capoeira, serão solicitados 

a realizarem a Ginga, a partir do que foi explicado para eles anteriormente. Quando o 
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professor bater palmas, os alunos devem parar na estátua. Durante a atividade, os 

discentes serão questionados sobre os movimentos. 

ATIVIDADE 2. Pique caranguejo com pique ajuda: os alunos terão que deslocar pelo 

espaço delimitado apenas com os pés e as mãos no chão em decúbito dorsal, semelhante 

a um caranguejo. O pegador, que também estará “igual a um caranguejo”, se encostar 

em um aluno esse também será o pegador, até que todos sejam colados. A partir daí, 

será explicado como a cocorinha é feita e sua função durante a luta de capoeira. Aos 

discentes de maneira livre e ao som dos pontos de capoeira realizarão a ginga 

juntamente com a cocorinha. Depois dessa experimentação, eles farão o mesmo 

movimento em duplas. 

ATIVIDADE 3. Os discentes divididos em 4 colunas escutarão como devem realizar a 

benção e qual sua função. Realizarão a ginga movimentando-se para frente e ao som do 

apito eles devem realizar a benção, até chegarem ao local estabelecido e depois retornar 

a sua coluna. 

ATIVIDADE FINAL 

Os discentes, dispostos em círculo, falarão sobre a aula, o que foi difícil, o que foi fácil, 

farão também reflexões acerca de possíveis ocorrências que possam vir a acontecer na 

aula.  

Referências:  

REIS, A. L. T. Educação Física e Capoeira – Saúde e Qualidade de Vida. 2 ed. 

Brasília: Thesaurus, 2010. 
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Estabelecimento: Escola Municipal Manuel de Abreu 

Disciplina: Educação Física 

Professora: Juliana Trajano dos Santos 

Ensino: Fundamental I 

Turma: 1°ano 

Aula 3 

Data: 21/11/2017 

Duração: 1h e 40 min. 

Local: Pátio externo 

Material: som,  

Objetivo 

 Trabalhar na roda de Capoeira ritmo através das palmas, noções de respeito 

mútuo necessário à prática da Capoeira e a importância da roda na cultura 

africana; 

 Apresentar a roda como parte importante da cultura africana para a transmissão 

de saberes e conhecimentos a partir da oralidade, abordando o mestre Bimba, 

figura importante na capoeira no Brasil; 

 Introduzir noções do jongo e seu contexto histórico no cenário nacional. 

 

ATIVIDADE INICIAL 

Para o início da aula realizaremos uma conversa falando sobre a forma 

geométrica na qual nós estaremos dispostos. A partir daí, será contado a eles como o 

povo africano passava seu conhecimento aos mais jovens. Após essa explicação, será 

solicitado a três discentes para realizarem o alongamento e o aquecimento, da forma que 

eles escolherem. 

PARTE PRINCIPAL 

ATIVIDADE 1. Os discentes irão participar de uma roda de capoeira e aprenderão o 

ritmo das palmas dentro de uma roda de capoeira. A partir disso, os alunos entrarão em 

duplas na roda para “lutar”, realizando a vivência de uma roda de capoeira. 

ATIVIDADE 2. Os discentes serão explicados sobre o Jongo. As questões sobre os 

escravos, a crítica, a realidade e que antigamente as crianças não podiam participar das 



76 
 

 

rodas de Jongo.  Além disso, haverá explicação sobre os instrumentos e os ritmos que 

embalam essa manifestação cultural. Serão também demonstrados alguns passos da 

dança: amassa café, tabita (uma pisada forte com o pé direito) e a umbigada. 

ATIVIDADE FINAL 

Os discentes, dispostos em círculo, falarão sobre a aula, o que foi difícil, o que foi fácil, 

farão também reflexões acerca de possíveis ocorrências que possam vira acontecer na 

aula. Os discentes serão questionados sobre fatos que envolviam a cultura afro-brasileira 

em relação aos escravizados, que foram apresentados durante a aula. 

 

Referências:  

DOSSIÊ IPHAN 5, Jongo do Sudeste. Brasília: 2007. Disponível 

em:<http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImDos_jongo_m.pdf>. Acessado 

em: 10 nov. 2017. 
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Estabelecimento: Escola Municipal Manuel de Abreu 

Disciplina: Educação Física 

Professora: Juliana Trajano dos Santos 

Ensino: Fundamental I 

Turma: 1°ano 

Aula 4 

Data: 22/11/2017 

Duração: 1h e 40 min 

Local: Pátio externo 

Material: som e bastões de madeira 

 

Objetivo 

 Trabalhar a roda de Jongo e seus passos, apresentando o real sentido que a dança 

representa (escravizados realizando trabalhos forçados em plantações de café, 

dentre outras). 

 

 Introduzir noções da importância da cultura afro-brasileira através do Jongo, do 

Maculelê e seu legado histórico presente no Brasil. 

 

 Apresentar diversas lendas que fazem parte da origem do Maculelê e os bastões 

que fazem parte da dança para os discentes tomarem conhecimento. 

 

ATIVIDADE INICIAL 

 Para o início da aula realizaremos alongamento no qual cada discente vai 

desenvolver seu próprio alongamento, levando em consideração os alongamentos 

realizados durante o ano letivo. 

 No aquecimento, serão selecionados dois discentes para dar sugestão de 

brincadeiras com corrida. Nesse momento inicial, os discentes podem criar ou usar 

brincadeiras que sejam de conhecimento deles. É de suma importância esse momento, 

pois o educando é incluído como parte integrante e participa ativamente da aula ao 

propor atividades. 
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PARTE PRINCIPAL 

ATIVIDADE 1. Os discentes irão participar de uma roda de Jongo e aprenderão o ritmo 

das palmas dentroda roda, juntamente com os passos apresentados na aula anterior. A 

partir disso, os discentes entrarão em duplas na roda para dançar, realizando a vivência 

de uma roda de Jongo. 

Nesse momento os alunos serão questionados 

1. O que a dança do Jongo representou na vida do escravizado? 

2. Onde os escravizados trabalhavam? 

3. A dança do Jongo foi uma forma de resistência, por quê? 

4. Quais movimentos nós fizemos durante a roda do jongo? 

5. Quais movimentos mais gostaram e por quê? 

ATIVIDADE 2. Os educandos conhecerão outras lendas que explicam a origem do 

Maculelê. Além das lendas, serão apresentadas as músicas que regem uma roda de 

Maculelê e seus materiais – bastões de madeira, observando o cuidado necessário ao 

manuseá-los. 

ATIVIDADE 3. Cada discente será convidado a entrar na roda de Maculelê e realizará 

algum movimento criado por ele mesmo. Nessa atividade, vai ser priorizado o senso de 

criatividade de cada discente. 

ATIVIDADE FINAL 

Os discentes, dispostos em círculo, falarão sobre a aula, o que foi difícil, o que foi fácil, 

farão também reflexões acerca de possíveis ocorrências que possam vira acontecer na 

aula. Os discentes serão questionados sobre fatos que envolviam a cultura afro-brasileira 

em relação aos escravizados, que foram apresentados durante a aula. 

 

Observação: Algumas aulas ocorrerão em dias alternativos, pois o mês de dezembro 

será realizado a época de recuperação e a frequência dos educandos cai. Assim, há 

possibilidades de as aulas serem aplicadas todas no mês de novembro, sem que haja 

prejuízo no número de aulas aplicadas. 
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Estabelecimento: Escola Municipal Manuel de Abreu 

Disciplina: Educação Física 

Professora: Juliana Trajano dos Santos 

Ensino: Fundamental I 

Turmas: 1101 e 1002 

Aula 5 

Data: 28/11/2017 

Duração: 1h e 40 min. 

Local: Pátio externo 

Material: som e bastões de madeira 

 

Objetivos 

 Trabalhar a roda de Maculelê e seus movimentos rítmicos com o uso dos 

movimentos corporais junto com os bastões de madeira. 

 

 Introduzir noções da importância da cultura afro-brasileira através do Maculelê e 

seu legado histórico presente no Brasil. 

 

 Trabalhar o jogo Banyoka e seus contextossocio-históricos. 

 

ATIVIDADE INICIAL 

 Para o início da aula realizaremos alongamento que será solicitado para cada 

discente alongar determinada parte do corpo. Assim, o segmento corporal solicitado 

será alongado de forma livre. 

 No aquecimento, serão selecionados dois discentes para dar sugestão de 

brincadeiras com corrida. Nesse momento inicial, os discentes podem criar ou usar 

brincadeiras que sejam de conhecimento deles. É de suma importância esse momento, 

pois o educando é incluído como parte integrante e participa ativamente da aula ao 

propor atividades. 
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PARTE PRINCIPAL 

ATIVIDADE 1. Os discentes experimentarão o ritmo e a utilização do uso dos bastões 

dentro do Maculelê, em um primeiro momento e depois em duplas, tendo como 

vivência de movimentos as atividades desenvolvidas na aula anterior. 

Nesse momento os alunos serão questionados 

1. A dança pode se misturar com a luta? Por quê? 

2. Como foi fazer uma dança que faz parte da história dos negros? 

3. Vocês acham importante fazer atividades que fazem parte da história dos negros 

4. Quais movimentos mais gostaram e por quê? 

ATIVIDADE 2. Será realizada uma roda de Maculelê, no qual serão feitos os 

movimentos construídos na aula anterior e durante esta. 

ATIVIDADE 3. Banyoka: os jogadores devem ficar em colunas, um atrás do outro, 

sentados no chão, formando uma “cobra”. As pernas devem estar afastadas e os braços 

colocados sobre o ombro do educando à frente. Cada grupo ou “cobra” deve se mover 

sentado e em conjunto arrastando no chão sem se soltarem. Os grupos ficam na linha de 

largada, ao sinal do professor, estes se movem conforme as regras até a linha de 

chegada. Haverá também a explanação do país de origem da atividade, Zâmbia e Zaire, 

e o significado da Palavra Banyoka (cobra). 

ATIVIDADE FINAL 

Os discentes, dispostos em círculo, falarão sobre a aula, o que foi difícil, o que foi fácil, 

farão também reflexões acerca de possíveis ocorrências que possam vira acontecer na 

aula. Os discentes serão questionados sobre fatos que envolviam a cultura afro-brasileira 

em relação aos escravizados, que foram apresentados durante a aula. 

Observação: Algumas aulas ocorrerão em dias alternativos, pois o mês de dezembro 

será realizado à época de recuperação e a frequência dos educandos cai. Assim, há a 

possibilidade de as aulas serem aplicadas todas no mês de novembro, sem que haja 

prejuízo no número de aulas aplicadas. 

Referência Bibliográfica 

CUNHA, D. A. Brincadeiras africanas para educação cultural. Castanhal: Edição do 

autor, 2016. 
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Estabelecimento: Escola Municipal Manuel de Abreu 

Disciplina: Educação Física 

Professora: Juliana Trajano dos Santos 

Ensino: Fundamental I 

Turma: 1°ano 

Aula 6 

Data: 29/11/2017 

Duração: 1h e 40 min. 

Local: Pátio externo 

Material: corda, cone e algumas bolinhas, som 

 

Objetivos 

 

 Introduzir noções da importância da cultura afro-brasileira através do Maculelê e 

seu legado histórico presente no Brasil. 

 

 Trabalhar os jogos Pilolo, Acompanhe meus pés e Terra e mar e seus contextos 

socio-históricos. 

 

 Reaplicar o questionário, a fim de verificar possíveis mudanças no 

conhecimento acerca da temática África. 

 

ATIVIDADE INICIAL 

 Para o início da aula realizaremos alongamento realizado a partir das solicitações 

verbais vindas da docente. Os movimentos serão explicados e a partir da compreensão 

dos discentes, serão construídos e realizados. 

 No aquecimento, será selecionado um discente para dar sugestão de brincadeiras 

com corrida. Nesse momento inicial, os discentes podem criar ou usar brincadeiras que 

sejam de conhecimento deles. É de suma importância esse momento, pois o educando é 

incluído como parte integrante e participa ativamente da aula ao propor atividades. 
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PARTE PRINCIPAL 

ATIVIDADE 1. PILOLO:Pilolo significa “procurar”. Alguns objetos (bolinhas) ficarão 

de posse do professor e um educando participará desse momento inicial da atividade. O 

professor coordenará o jogo. Todosficam de costas e de olhos fechados enquanto o 

coordenador esconde todos os objetos em diversos lugares dentro do local definido para 

o jogo.  

 A linha de chegada será determinada pelo professor. Então este deve gritar: 

“pilolo!”. As crianças iniciam a procura pelas bolinhas. Elas devem encontrá-las e 

correr para a chegada. 

ATIVIDADE 2. ACOMPANHE MEUS PÉS: adaptação de uma brincadeira infantil no 

Zaire. As crianças estão em círculo.O líder canta e bate palmas. Ele para de cantar na 

frente de um dos discentes e realiza algum tipo de dança. Se o discente conseguir copiar 

os passos se torna o líder. Se não conseguir, o líder escolhe outra criança e repete a 

dança. 

ATIVIDADE 3. TERRA E MAR: Adaptação de uma brincadeira popular de 

Moçambique. Uma corda é disposta no chão. Um lado é a “Terra” e o outro o “Mar”. 

No início todos os discentes ficam do lado da terra. 

 Ao ouvirem: mar! Todos pulam para o lado do mar. 

 Ao ouvirem: terra! Todos pulam para o lado da terra. 

ATIVIDADE FINAL 

Os discentes, dispostos em círculo, falarão sobre a aula, o que foi difícil, o que foi fácil, 

farão também reflexões acerca de possíveis ocorrências que possam vira acontecer na 

aula. E os alunos responderão novamente o questionário que foi aplicado no início das 

aulas. 

Observação: Algumas aulas ocorrerão em dias alternativos, pois o mês de dezembro 

será realizado à época de recuperação e a frequência dos educandos cai. Assim, há a 

possibilidade de as aulas serem aplicadas todas no mês de novembro, sem que haja 

prejuízo no número de aulas aplicadas. 

Referência Bibliográfica 

CUNHA, D. A. Brincadeiras africanas para educação cultural. Castanhal: Edição do 

autor, 2016. 


