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                                                           RESUMO 

 

BRITO, Lucimar Passos Sant´Anna de. O multiculturalismo crítico no currículo de 

educação física do ensino médio: Construindo novas possibilidades com a cultura 

corporal da comunidade escolar. 2018. 58 f. 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 presente trabalho tem o objetivo de trazer para o centro da discussão curricular os 

saberes e vivências da cultura corporal da comunidade escolar de modo a incentivar a 

sua prática e reconhecimento. E desta forma também aproximar o conteúdo da disciplina 

Educação Física à realidade dos alunos. Compreendendo que o currículo, a fim de se 

tornar significativo, deva considerar os valores sociais dos seus atores, visando 

contextualizar seus pontos de vista e ajustar-se a realidade complexa e cotidiana dos 

alunos. Para tal, tem a necessidade de respeitar o contexto social; os processos 

sóciohistóricos e a legitimação dos diferentes sujeitos socioculturais presentes no 

contexto escolar, propondo o diálogo entre as diversidades de etnias, classe social,  

religiosa, de gênero entre outras. É uma pesquisa de cunho qualitativo, que mescla os 

métodos de pesquisa-ação e estudo de caso na tentativa de ampliar as possibilidades de 

interpretação dos dados. 
 

 

 
Palavras-chave: Currículo multicultural crítico. Educação Física ecolar. Curriculo. 

Ensino Médio 
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1    INTRODUÇÃO 
 

 
A discussão cultural tem sido pauta importante na agenda educacional, ganhando 

destaque nas questões curriculares, uma vez que mesmo reconhecendo a diversidade, ainda 

convivemos com fortes tendências a homogeneização cultural.  

Pendemos a considerar a cultura do outro como inferior ou até mesmo como sem 

cultura, como se esta estivesse relacionada à capacidade cognitiva; o domínio de uma grande 

variedade de conhecimento; o bom gosto e a noção de classe social, gerando a supremacia 

cultural e as relações de poder.  

Ainda que existam tentativas de neutralização cultural que associem a validade de uma 

cultura como o reflexo da classe social e situação econômica de seus membros, mediante a 

imposição das experiências eurocêntricas e hegemônicas legitimadas nos espaços sociais, 

deve-se considerar que a sociedade é heterogênea e a cultura é um dos elementos 

diversificadores. Elemento esse formador de processos sociais que concebem modos de vida 

específicos e diferentes; significados para as experiências; modifica e configura os diferentes 

espaços sociais cotidianos. Visto que toda prática social, seja a educação, a política ou a 

economia, tem proporções culturais. (CANDAU; MOREIRA, 2003). 

A educação, fenômeno social que deriva de processos de desenvolvimento formativo e 

de aprendizagem está diretamente ligada à cultura. É a partir do currículo, ferramenta que 

organiza pedagogicamente as especificações culturais na forma de conteúdos oficiais a serem 

ensinados na educação formal, que os valores considerados por determinados grupos culturais 

são repassados. (MOREIRA, 2012). 

Na escola há prevalência de conteúdos hegemônicos, apesar de ser um espaço que 

atende a uma diversidade de sujeitos, com diferentes heranças culturais, comportamentos e 

visões de mundo típicas do contexto social o qual estão inseridos o que torna necessária a 

adoção de um currículo multicultural crítico que atenda as demandas desta diversidade. 

A heterogeneidade, acompanhada da subjetividade dos alunos propicia que as aulas de 

Educação Física sejam ambientes estimulantes à criação, reprodução, ressignificação e 

vivência das diferentes manifestações culturais. Tornando favorável o desenvolvimento da 

sensibilidade para as variadas expressões e produções culturais por meio do movimento.  

Segundo Daólio (2004) as manifestações corporais humanas surgem das relações e 

significados culturais, manifestam-se de diferentes maneiras e com significados próprios no 

contexto do grupo cultural. Sendo assim, pensar em Educação Física é pensar em Cultura. 
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 Na escola a Educação Física tem o objetivo de tematizar às práticas corporais, fruto da 

produção cultural. Além disso, a disciplina deve possibilitar ao aluno fazer uma leitura critica 

de tais práticas, reconstruí-las em diferentes espaços de socialização conforme as 

características comuns do grupo e reconhecendo as diferenças existentes.  

Práticas corporais são constituídas pelo patrimônio histórico-cultural e compõe o que 

chamamos de cultura corporal. A contextualização desses saberes no espaço escolar significa 

uma das possibilidades de apreender e intervir na realidade social, de forma a valorizar uma 

perspectiva mais ampliada de formação subsidiando compreensão dos alunos sobre sua 

realidade social, instruindo-os ao exercício da criticidade e autonomia. 

Entretanto, o currículo a fim de se tornar significativo, deve se aproximar dos valores 

sociais dos seus atores, contextualizando seus pontos de vista com a obrigação de ajustar-se a 

realidade complexa e cotidiana dos alunos. Deve-se também considerar o contexto social e os 

processos sócio-históricos por eles vividos, promover o reconhecimento, a ampliação e a 

reconstrução do patrimônio pertencente à cultura corporal dos alunos, legitimar os diferentes 

sujeitos socioculturais presentes em seu contexto e propor diálogos entre as diversidades de 

etnias, classe social,  religiosa, de gênero entre outras, já que é a realidade vivida e 

experimentada pelos alunos que edifica todo seu o patrimônio cultural. 

 

• Definição do problema (qual a questão que me interessa investigar?): 

→ Como a educação Física pode contribuir para valorização e desenvolvimento da cultura 

corporal dos alunos do 1° ano da Escola Estadual Amanda Velasco? 

→ Quais são as manifestações da cultura corporal vivenciadas no entorno da Escola Estadual 

Amanda Velasco? 

→ Como os alunos analisam a corporeidade em relação às diversidades de etnia, classe 

social,  religiosa e de gênero?  

→ Há diferença nas práticas corporais da região ao longo dos anos? 

 

Logo, como às aulas de Educação Física escolar, do 1ª ano do ensino médio, do turno 

da tarde, da Escola Estadual Amanda Velasco, podem a partir do resgate e vivência da cultura 

corporal da comunidade escolar, contribuir para pensar a escola enquanto um espaço 

sociocultural, aproximando-a da comunidade e fazendo com que os alunos se percebam 

sujeitos produtores de cultura? 



14  
 

2  OBJETIVOS 
 

 
2.1  Objetivo Geral 
 
 

Incentivar as práticas da cultura corporal da região, a partir do seu reconhecimento, de 

forma aproximar o conteúdo da disciplina Educação Física à realidade dos alunos. 

 

 
 

2.2  Objetivos Específicos 
 
 

 

→ Identificar nos espaços de lazer quais as manifestações da cultura corporal possíveis de 

serem vivenciadas;  

→ Utilizar as aulas de Educação Física como espaço de vivência e reflexão da cultura 

corporal dos alunos; 

→ Associar a cultura corporal dos alunos com as diferenças históricas, sociais, de sexo, de 

gênero, entre outros; 

→ Refletir como a escola pode contribuir para a valorização da cultura corporal dos alunos e a 

autoafirmação cultural. 
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3   JUSTIFICATIVA 
 

 
A escola enquanto ambiente de formação desenvolve um processo intencional, formal 

e sistematizado por disciplinas, que a partir de um currículo oficial seleciona os conteúdos que 

serão desenvolvidos (LIBÂNEO, 1990). Entretanto, o currículo oficial precisa considerar a 

cultura dos alunos envolvidos nesse processo de formação, não se limitando apenas ao que 

acontece dentro do espaço escolar, como afirmam Candau e Moreira (2003, p. 159) ”[...] Não 

se pode conceber uma experiência pedagógica “desculturizada”, em que a referência cultural 

não esteja presente [...]”. 

De acordo com Neira (2016), há um tímido movimento que propõe o trato com a 

diversidade cultural, mas que não dialoga com os por quês da desigualdade no tratamento com 

as culturas marginalizadas. Além disto, muitas vezes as heranças culturais marginalizadas são 

abordadas no currículo de maneira folclórica sob as lentes do exótico e excêntrico, em datas 

comemorativas ou superficialmente como tema transversal.   

Esse tipo de tratamento dado a essas culturas são insignificantes para confirmar que 

todos os alunos possuem conhecimentos construídos socialmente que precisam ser 

reconhecidos e ampliados pela escola, constituindo um diálogo entre a cultura da escola e a 

cultura do aluno em todos os níveis de ensino, mas sem permitir o isolamento desses alunos 

em sua própria cultura (NEIRA, 2016). 

A essa forma superficial de promover o conhecimento de práticas e padrões culturais 

diversificados, com seus ritos, costumes, culinária, a partir de uma perspectiva do exótico, 

favorecem o reconhecimento das diferentes culturas que compõem o país. Contudo, não 

favorece a emancipação dos tais grupos subjulgados, pois, não há discussão crítica a cerca do 

que torna esses grupos subjugados (SOUSA; IVENICKI, 2016).  

Os objetivos da educação formal se consolidam e aprofundam no ensino médio, sendo 

que dentre os propósitos da educação formal, no ensino médio, evidenciamos na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), legislação vigente, o Art. 35 os incisos I e III  

 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; III- o aprimoramento do 

educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico [...]. (BRASIL, 1996) 

  

Particularmente, na Educação Física, os propósitos do ensino médio podem ser 

condensados na possibilidade de o aluno aprofundar a compreensão e atuação das 

manifestações da cultura corporal, para além dos conhecimentos de ordem técnica e biológica, 
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já que a cultura corporal agrega uma imensa possibilidade de práticas corporais e muitas são 

características de determinados grupos, constituindo um fator de distinção e  

identidade (MATTOS; NEIRA, 2013). Porém, o cuidado com a diversidade ainda não é a 

realidade do currículo de Educação física, a qual há uma preferência pelos conteúdos 

esportivos que se intensificam nos anos finais da educação básica. A supervalorização da 

perfeita execução técnica dos movimentos e o tratamento dado às questões biológicas são um 

dos principais motivos de crítica e evasão das aulas. Ratificando os estudos que apontam a 

notória evasão das aulas de Educação Física nos anos finais do ensino fundamental e ensino 

médio (MATTOS; NEIRA, 2013). 

Com isto, o presente estudo surge a partir da necessidade de se atentar as críticas sobre 

os conteúdos da Educação Física no ensino médio, a falta de visibilidade cultural no currículo, 

a fim de responder aos questionamentos dos alunos com relação à carência de eventos 

culturais no interior da escola e em seus arredores. Eventos esses que valorizem a cultura dos 

alunos, da comunidade escolar e permitam uma reflexão sobre sua importância social e 

histórica. 
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4    PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 
 
 
4.1 O caráter multicultural da sociedade 

 

Para Neira (2015) na atual sociedade, globalizada, uma das formas de inclusão ou 

exclusão pode se dar a partir da relação com o poder de consumo da população. Que 

considerando o incentivo ao consumo de bens culturais cria a falsa ideia da padronização e 

universalização cultural. 

 Tendo a educação, alicerçada em um currículo nacional comum, como peça chave 

para desempenhar a função de manter um padrão cultural considerado aceitável. E cumpre 

com êxito a defesa de uma cultura comum que privilegia os valores hegemônicos ocidentais 

do homem branco, machista, europeu, heterossexual e cristão como a única possibilidade de 

sujeito (NEIRA, 2015). 

Entretanto, a sociedade globalizada é também a sociedade da diversidade que reclama 

o reconhecimento das diferenças, como anuncia Neira (2015, p. 291): 

 

O ponto a ser ressaltado no presente momento é o da visibilidade crescente de 

diferentes identidades em diversos contextos que até pouco tempo procuravam 

preservar-se à mistura. O reconhecimento da diversidade existente e a atuação de 

forma plural a partir da constatação das diferenças de classe social, etnia, idade, 

local de moradia, gênero, religião ou trajetória escolar permitem abordar a 

complexidade social e cultural da sociedade atual. Ao evitar pressupostos 

universalistas da experiência humana, abrem-se horizontes às identidades sociais e 

culturais particulares. O embate com a falsa ideia de homogeneização elaborada pelo 

mercado facilita a identificação, em cada momento e contexto concreto, das 

iniciativas de subjetividade coletiva que surgem a partir do reconhecimento de 

identidades específicas. Nesse sentido, a eclosão de propostas que levam em conta a 

necessidade de construção de sociedades mais plurais e democráticas, “corrigindo 

injustiças” contra identidades específicas, tem gerado modificações nas políticas 

educacionais. 

 

E novamente o espaço escolar serve a disputas.  Como nos reforça Moreira (2002) 

sustentando a ideia de que é no ambiente escolar que a diversidade vai reclamar seu 

reconhecimento, reivindicando mudanças curriculares que legitime os saberes dos grupos 

marginalizados sob a luz dos estudos culturais e do multiculturalismo. Uma vez que a cultura 

exerce funções bem peculiares nos processos sociais como elemento diversificador dos 

significados dados as práticas sociais.  

Neste cenário, a educação multicultural é a mais viável para dar conta da 

multiplicidade de sentidos, servindo como instrumento pedagógico das relações interculturais. 
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Como apresentado por Moreira (2002, p. 16) ”[...] multiculturalismo tem sido empregado para 

indicar o caráter plural das sociedades ocidentais contemporâneas, essa condição inescapável 

do mundo atual, à qual se pode responder de diferentes formas, mas não se pode ignorar [...]”. 

Há necessidade de se atestar a multiplicidade da sociedade, formada por diferentes 

identidades plurais, tal multiplicidade constitue o pilar da sociedade. Tendo o entendimento de 

identidade como um discurso, construção, essência não acabada, plural e hibrida. Como 

assegura Canen (2007, p. 95) [...] “a construção da identidade implica que as múltiplas 

camadas que as perfazem a tornem híbridas, isto é, formada na multiplicidade de marcas, 

construídas nos choques e entrechoques culturais” Tais pluralidades impõem que as escolas 

repensem suas propostas curriculares. 

 A fim de colocar ponto final nos privilégios dados à tradição monocultural, a 

discussão cultural e a identificação das diferentes culturas no espaço escolar passam a ser 

necessárias antes de qualquer prática pedagógica. Dado que a escola é lócus privilegiado para 

a socialização e cruzamento cultural e a educação como toda a prática social também é 

atravessada por valores culturais. (CANEN, 2007) 

Valores esses que podem ser entendidos a partir de uma perspectiva universalista ou 

relativista. E sobre o universalismo Canen (2007, p. 97) aponta como “[...] o universalismo 

implica que há um conjunto de valores que o indivíduo acredita serem universais, ou seja: 

valores independentes das culturas”. Que em muitos casos representam uma tentativa da 

imposição de valores culturais de grupos hegemônicos. Contrario a essa afirmação, o 

relativismo não acredita na possibilidade de valores universais, uma verdade comum a todos 

que seja independente dos valores culturais e visões de mundo dos grupos sociais (CANEN, 

2007).  

Entretanto, para enfrentar a dicotomia universalismo x relativismo Canen (2007) 

propõe o dialogo entre às duas perspectivas, não invisibilizando as identidades, mas 

negociando sentidos e argumentando valores.  

 Contudo, uma educação multicultural pode tanto favorecer o respeito às diferenças a 

partir da possibilidade de o dialogo entre as culturas, tornando a sociedade mais justa e menos 

opressiva, propondo atitudes que possibilitem aos grupos marginalizados em todo o processo 

histórico assumir o lugar de sujeitos, dando voz as suas histórias e se reconhecendo na 

dinâmica da construção de significados. Como também pode anular o processo de afirmação 

cultural, uniformizando-as e apagando as diferenças (MOREIRA, 2001). 

Em razão do caráter ambíguo que uma proposta curricular multicultural pode ter, 

Neira (2016) propõe adotarmos a perspectiva do multiculturalismo critico, a fim de eliminar 
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qualquer imprecisão que comprometa a integridade crítica da proposta curricular. Tal 

perspectiva se compromete em saber de que modo são produzidas as formas de dominação e a 

padronização das identidades. A partir do diálogo, do respeito à existência do outro e 

considerando os valores plurais que são particulares a grupos e identidades específicas. Mas 

sem anular as possibilidades de hibridização das identidades. 

Bem como proclamam Sousa e Ivenicke (2016) para certo propósito devemos 

considerar que o multiculturalismo está articulado a uma tridimensionalidade de princípios. 

São eles: rejeita a hegemonia cultural a partir de diálogo e trocas entre os diferentes; defende 

uma postura inclusiva que favorecem a inserção de diferentes pessoas nas escolas; e 

valorização da cultura dos estudantes tanto como agentes culturais como também estratégia de 

melhora do aprendizado dos estudantes.  

O multiculturalismo crítico como um horizonte a ser seguido destina-se a 

concretização de uma proposta curricular empenhada em garantir uma justiça curricular, 

expandindo os conteúdos para além dos hegemônicos. Considerando valida a contextualização 

e abordagem dos saberes culturais dos grupos marginalizados, pontuando sua origem. Não 

mais compactuando com a monocultura evidenciada no currículo e desconstruindo as relações 

de submissão. Como frisado por Stoer e Cortesão (1999 Apud CANDAU; MOREIRA, 2003, 

p.161) o multiculturalismo critico:  

 

[...] correspondente a uma perspectiva emancipatória que envolve, além do 

reconhecimento da diversidade e das diferenças culturais, a análise e o desafio das 

relações de poder sempre implicadas em situações em que culturas distintas 

coexistem no mesmo espaço [...]. 

 

 

Considerando o princípio da justiça curricular, que proporciona o dialogo e 

tematização no currículo dos saberes e visões de mundo dos grupos invisibilizados da 

experiência escolar, apresentado por Candau e Moreira (2003, p. 157) consiste em:  

 

[...] sugerimos que a concepção de justiça curricular se amplie e se compreenda 

como a proporção em que as práticas pedagógicas incitam o questionamento às 

relações de poder que, no âmbito da sociedade, contribuem para criar e preservar 

diferenças e desigualdades. Quer-se favorecer, como consequência, a redução, na 

escola e no contexto social democrático, de atos de opressão, preconceito e 

discriminação. 

 

No entanto, não queremos com isso segregar as culturais, mas sim dar voz para os 

saberes trazidos por esses alunos, enfatizando sua importância como produtores culturais, a 

fim de promover uma justiça social e a harmonia entre os diferentes saberes. De modo a 
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expandir as possibilidades culturais e desconstruindo a monocultura do currículo, dando 

subsídios para um melhor aproveitamento dos recursos culturais da comunidade escolar 

(CANDAU; MOREIRA, 2003). 

 

 

 

4.2  Currículo e cultura  

Os seres humanos são muito semelhantes na sua dimensão biológica, sendo a cultura o 

elemento responsável pela diferenciação humana. Através de características culturais como: 

comportamentos; hábitos; posturas; costumes; crenças e inúmeras outras questões não 

biológicas que nos diferenciamos um dos outros. 

Alicerçado nos autores Geertz (2008) e Laraia (1996) podemos fazer um breve resumo 

do conceito de cultura. E chegar ao entendimento de que ela compreende o conjunto de 

símbolos manipulativos que identificam e caracterizam os diferentes grupos sociais. Estes 

símbolos são produtos da interação dos indivíduos do grupo e dão significados as ações. Logo 

todos os seres humanos possuem cultura, o que é condição para a existência, subjetivo ao ser, 

específica de cada grupo, com características dinâmicas, plural e singular. 

 De acordo com a apresentação das teorias modernas sobre cultura, no que tange a 

adaptação, Laraia (1986) em Cultura um conceito antropológico nos descreve uma delas. A 

descrição consiste em considerar a tecnologia, economia e a organização social de uma 

civilização como domínios mais importantes e mais adaptativos da cultura. Esses domínios 

refletem, atualmente, não somente a estrutura econômica, mas também cria novos e distintos 

modos de vida. E tem um papel essencial expresso nos aspectos sociais da vida humana, pois, 

toda a prática social emana de significações. Tais domínios fazem nascer o olhar de 

superioridade cultural e a associação das diferenças culturais com as relações de poder.  

 A cultura, elemento essencial para a vida em sociedade, está presente em todas as 

práticas sociais, dando significado as mesma. E não seria diferente na educação formal. A 

partir do currículo, elemento que congrega todas as experiências que serão vividas pelos 

alunos e organizadas pela escola na forma de conhecimento, a cultura pode ser reiterada.  É o 

que nos assegura Willians (1984 Apud MOREIRA et al., 2012, p. 60) “[...] currículo como 

porção da cultura em termo de conteúdos e práticas que, por ser considerada relevante num 

dado momento histórico, é trazida para a escola, ou seja, escolarizada”. 

  Estudos realizados sobre a temática currículo e cultura corroboram com a firmação de 

que a educação tem como objetivo conservar e transmitir as experiências humanas – 

experiências culturais. Através do currículo a escola cumpre a função de agente do processo 
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de homogeneização cultural, promovendo o processo de transmissão e assimilação da cultura 

considerada legitima (MOREIRA et al., 2012). 

Segundo Moreira (2012, p. 11) currículo compreende: 

 

O currículo constitui significativo instrumento utilizado por diferentes sociedades 

tanto para desenvolver os processos de conservação, transformação e renovação dos 

conhecimentos historicamente acumulados como para socializar as crianças e os 

jovens segundo valores tidos como desejáveis [...]. 

 

Ainda de acordo com Moreira (2001) subentende-se que toda proposta curricular tenha 

como objetivo um projeto emancipatório. No entanto, a partir da análise do processo de 

seleção e organização dos conteúdos curriculares podemos estabelecer relações entre o 

conhecimento escolar, as formas dominantes de poder e controle social. Há no currículo 

escolar uma prevalência de conteúdos da cultura hegemônica, patriarcal e ocidental. E 

silenciamento da contracultura, que com uma falsa neutralidade homogeneíza e controla todo 

o processo de formação. 

Mediante a todo o enlace entre cultura e currículo e as novas demandas sociais que 

vieram à tona no novo século, com o processo de globalização da pós-modernidade, Moreira e 

Silva Junior (2016) relatam a necessidade de uma educação que acompanhe as mudanças do 

contexto sociopolítico-cultural. Projetando-se a preencher as lacunas existentes entre a cultura 

da escola e a cultura de origem dos alunos a partir da perspectiva curricular multicultural 

critica que acompanhe as mudanças do atual momento, marcado por incertezas, diversidades, 

heterogeneidades, pluralidade de pensamentos e emergência de reconhecimento de grupos 

sociais que sempre foram invisibilizados. 

A pós-modernidade reforça a ideia da diversidade cultural e o entendimento de cultura 

enquanto algo complexo e múltiplo que está presente nos diferentes contextos sociais 

validando sentidos e significados. Segundo Moreira e Silva Junior (2016, p. 48): 

 

Como a difusão de novas identidades culturais demonstra que a cultura, longe de ser 

homogênea e monolítica, é de fato, complexa, múltipla, conflituosa, descontínua, o 

currículo pode expressar todo um deslocamento de fronteiras, bem como questionar 

as diferenças de gênero, raça e sexualidade. Nessa perspectiva, visões hegemônicas 

terminam por ser problematizadas. O currículo é, assim, um campo de lutas e de 

produtividade, diretamente relacionado à cultura e às relações sociais. 

 

O currículo multicultural é fruto dos Estudos Culturais (EC), que surgiram pela 

necessidade de reconhecimento da cultura dos grupos sociais marginalizados. Os EC realçam 

o aspecto político do significado de cultura e se engajam nas propostas de democratização das 
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relações de poder e transformação social, pois, afinal, “estão profundamente preocupados com 

a relação entre cultura, conhecimento e poder” (GIROUX, 1995, p. 86 apud NEIRA; NUNES, 

2011, p. 139).  

O currículo nessa perspectiva multicultural crítica é resultado das teorias pós-criticas e 

ampliação das teorias críticas. Além das denúncias ao sistema educacional por adotar uma 

ideologia dominante, embutida no currículo, reproduzindo as desigualdades e suas 

consequências sobre os sujeitos da educação. Também mostra que as relações de poder 

operam por outros marcadores sociais entre ele: etnia, gênero, religião, tempo de 

escolarização, local de moradia, orientação sexual, etc. E aquelas que estão escamoteadas nas 

linguagens favorecendo o estereótipo hegemônico. No entanto, não é uma cartilha com passo 

a passo, mesmo porque o multiculturalismo questiona as verdades únicas e absolutas 

(CANEN, 2007). 

Moreira e Junior (2016) Uma proposta curricular multicultural critica reconhece o 

currículo como um espaço de reprodução e desdobramento das lutas que acontecem na 

sociedade, em torno da legitimação dos seus saberes e significados. E busca a partir de suas 

concepções a emancipação dos grupos reprimidos. Fazendo da experiência escolar um terreno 

aberto ao debate, ao encontro de culturas e à confluência da diversidade de experiências. 

Atentando para promoção do diálogo critico entre os diferentes grupos sociais subjugados, 

com foco no que une, sem impor ou destruir identidades e afirmando as hibridizações. 

Deste modo um currículo que pretende seguir tal concepção deve adotar práticas 

inclusivas, que segundo Booth, Ainscow (2002, p. 15 apud SOUZA; IVENICKI, 2016, p.287) 

“[...] práticas inclusivas fazem referência à construção de um currículo inclusivo e de uma 

prática docente que busca orquestrar a aprendizagem dos estudantes a fim de que todos sejam 

contemplados pelo processo de ensino aprendizagem. Nessa dimensão, se insere o 

planejamento escolar que visa também à individualidade do estudante, a valorização do 

conhecimento que o estudante traz de casa e o ensino crítico sobre questões como identidade e 

diferença”.  

 

 

4.3 O currículo de Educação Física na perspectiva do multiculturalismo crítico  

Uma proposta curricular comprometida em desvelar as amarras da opressão; 

submissão e desigualdade de participação ao nível econômico, político e cultural deve 

perpassar todos os componentes curriculares de maneira horizontal. Percorrendo das 
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disciplinas exatas as humanas, considerando a relevância de todas para o processo de 

formação de cidadãos emancipados, críticos, reflexivos, justos e solidários (NEIRA, 2016).  

Nesse entendimento, Neira (2016) admite que dispor de um currículo de Educação 

Física multicultural crítico seria de suma importância. Uma vez que a Educação Física, 

enquanto componente curricular obrigatório da educação básica, tem como objeto de estudo 

as práticas corporais, produto das culturas.  

Tais práticas são frutos da gestualidade, necessidade de interação, formas de expressão 

e comunicação, é o que confirma Neira (2011, p. 197) “[...] Toda a gestualidade de um 

determinado povo é elemento diferenciador compondo traços pessoais da sua cultura [...]”. 

Esse conglomerado de práticas corporais, conteúdo das aulas, forma a cultura corporal.  

Expressa pelo corpo, o que chamamos de linguagem corporal, a cultura corporal 

admiti que a Educação Física componha na educação formal a área de Linguagem. Segundo 

Neira (2016, p. 196): “[...] As linguagens nada mais são do que práticas sociais, ou seja, 

formas de interação culturalmente influenciadas [...].” Podendo ser oral; escrita; da arte ou 

corporal, mas múltipla de sentidos. 

Esse entendimento de linguagem enquanto fruto da interação cultural da margem para 

diferentes polêmicas. Visto que a discussão cultural por si só permeia um campo de conflitos 

e disputas por validação de significados, não sendo diferente com a cultura corporal. È o que 

diz Neira (2016, p. 198) sobre as diferentes possibilidades de vivência da cultura corporal:  

 

Partindo do pressuposto de que todos os grupos produzem cultura e que o 

comportamento humano, por mais próximo às necessidades fisiológicas que seja, é 

culturalmente influenciado, social e historicamente situado, conclui-se que o corpo é, 

antes de tudo, uma construção cultural. Sendo assim, não há uma forma universal e 

natural de dançar, lutar, brincar, fazer ginástica ou praticar esporte. Cada gesto que 

constitui essas práticas é elaborado e apropriado pelo grupo social interessado no seu 

cultivo, principalmente como forma de distinguir-se dos demais, tanto no que se 

refere à técnica utilizada, quanto pelo significado recebido. 

 

 

O currículo reflete na escola o projeto de sociedade que queremos e com base nos 

conteúdos que delegamos e a cultura que enaltecemos no currículo, consequentemente, 

influenciamos os alunos a afirmarem identidades e a assumirem posições sociais (NEIRA; 

NUNES 2011). 

Ao analisarmos todo o percurso curricular da Educação Física podemos perceber, com 

algumas ressalvas das abordagens críticas da década de 80, que disciplina esteve atrelada aos 

pressupostos teóricos da biologia e psicologia. Atendendo a outras instituições sociais para os 

fins de manutenção da ordem, disciplina e produtividade. Valorizando conteúdos da cultura 
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hegemônica, euro-americana, patriarcal e branca. Em detrimento das ciências humanas ou 

quaisquer outros conteúdos que pudessem dar voz a grupos subjugados e excluídos do 

processo de reconhecimento cultural e ascensão social (NEIRA; NUNES 2011). 

Pois bem, como lembrado por Françoso e Neira (2014) a proposta de um currículo 

multicultura de Educação Física vai de encontro à monocultura hegemônica, promovendo 

uma justiça curricular. Nesse entendimento, considera a cultura corporal e suas possibilidades 

de materialização como fruto da construção histórica, social e cultural de diferentes grupos 

sociais que devem ser ouvidos. 

 Muda-se assim o enfoque dado a Educação Física do saber- fazer a performance 

motora de excelência para a relação do dialogo, vivência  e analise reflexiva das práticas 

corporais, enquanto produção e ressignificação de grupos sociais como forma de linguagem 

gestual. Essa concepção de currículo da margem para estabelecer relações e entendimento dos 

diferentes sentido e significado dados às práticas corporais (FRANÇOSO; NEIRA, 2014).  

Com essa compreensão Neira e Nunes (2017, p. 466) afirmam os objetivos de um 

currículo que aborda a Educação Física na perspectiva cultural: 

 

[...] realiza a leitura da gestualidade materializada nas práticas corporais, sem 

qualquer julgamento de valor. Não busca o melhor rendimento ou a aquisição e 

manutenção da saúde, nem tampouco a execução motora considerada adequada. No 

currículo cultural, as brincadeiras, danças, ginásticas, lutas e esportes são entendidos 

como textos da cultura, formas de expressar sentimentos, ideias e valores e, 

consequentemente, são marcadas por relações de classe, etnia, religião, gênero, 

geração etc. 

 

Nesse complexo de possibilidades de práticas corporais e variedade de conteúdos que 

podem compor o currículo de Educação Física Françoso e Neira (2014) advogam que 

devemos considerar a realidade concreta e as experiências vividas pelos alunos.  Partindo do 

dialogo com a intenção de identificar os temas mais significativos a serem considerados na 

prática pedagógica. Compreendendo que as experiências vividas na escola devem ser 

articuladas ao contexto de vida dos alunos, sem perder de vista as representações que possuem 

acerca das práticas da cultura corporal. 

Não queremos com isso tirar a responsabilidade do ensino pelo professor. Como 

abordaremos na metodologia mais a frente, a seleção dos conteúdos deve se dar a partir de um 

mapeamento cultural, que considere toda a realidade local da comunidade, projetando o papel 

do aluno ativo, sujeito do seu processo de ensino aprendizagem e legitimando seus saberes 

que geralmente são desvalorizados pela cultura dominante (FRANÇOSO; NEIRA, 2014; 

NEIRA, 2016). 
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Neira (2016) constata que a diversidade do espaço escolar e a subjetividade dos alunos 

propicia que o contexto das aulas de Educação Física, na concepção de um currículo cultural, 

seja um ambiente estimulante à criação, reprodução e ressignificação das práticas corporais. 

As vivências são construídas a partir do dialogo entre as diversidades religiosas, étnicas, de 

classe social e de gênero. Corroborando com a compreensão de que as experiências pessoais 

constituem visões de mundo e orientam posicionamento frente aos problemas sociais. 

Nesse projeto de currículo há a possibilidade de convergir as diferentes manifestações 

da cultura corporal que precisam ser analisadas, interpretadas e questionadas em seu sentido 

político-cultural mais amplo. Como bem lembra Neira (2016, p. 87) sobre a atuação do 

currículo cultural “[...] ressignificar as práticas corporais conforme as características do grupo; 

aprofundar os conhecimentos acerca do patrimônio cultural corporal; e ampliar os saberes dos 

alunos a respeito das temáticas estudadas”. 

Como já citado, um currículo projetado a partir dessa visão deve seguir alguns 

princípios básicos entre eles a ancoragem social dos conhecimentos. Como apresenta Neira e 

Nunes (2009 apud NEIRA; NUNES, 2017 p. 471) ”[...] ancoragem social dos conhecimentos 

busca estabelecer conexões entre os diferentes discursos históricos, políticos e sociológicos 

que envolvem as práticas corporais. Tem por objetivo reconhecer a origem e os processos de 

transformação que marcaram e marcam as manifestações da cultura corporal”.  

Assim, inspirados em Neira e Nunes (2017) compreendemos que um currículo 

multicultural de Educação Física deve provocar os sujeitos a pensar, discutir e dialogar a 

respeito dos conhecimentos, sentidos e significado dados as práticas corporais. Com o intento 

de apontar a relevância que determinadas práticas tem em relação a outras. Ao longo do 

processo pedagógico nessa perspectiva de currículo, além das vivências e reconstrução das 

práticas corporais, os sujeitos são levados a aprofundar e ampliar seus horizontes. 

Em suma, parafraseando Neira e Nunes (2017) uma proposta curricular 

multiculturalmente orientada e com sentido crítico parte da premissa que um ensino 

significativo deve considerar o patrimônio da comunidade, considerando também o dever de 

ampliar para além dos saberes da comunidade, e ceder espaço para os marcadores sociais 

como: diferenças de etnias, classe social, gênero, religião além de outros que também estão 

incutidos na cultura corporal dos estudantes. É a necessidade de reconhecimento das 

diferenças o ponto de partida para tal proposta curricular. 
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5   PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 
O presente estudo é de cunho qualitativo, analisado através dos métodos de pesquisa-

ação e estudo de caso. Essa tentativa de mesclar os dois foi com o objetivo de ampliar as 

possibilidades de interpretação dos dados visto que o tempo para a pesquisa foi curto  

Compreendendo o método de pesquisa-ação com base nos estudos de Michel 

Thiollent, tendo a finalidade articular o conhecimento e a ação; o pesquisador e os atores do 

estudo; o conhecimento científico e o conhecimento popular.  Em sua definição, Thiollent 

(1986) considera a pesquisa-ação um tipo de pesquisa social de base empírica, elaborada e 

concretizada com base na associação a uma ação ou a resolução de um problema coletivo. 

Nessa proposta, tanto o pesquisador quanto os atores que vivem a situação ou o problema, 

atuam de modo cooperativo ou participativo. 

A pesquisa-ação é do tipo participativo, o que significa dizer que a participação das 

pessoas, os atores envolvidos diretamente com o problema investigado, é de suma importância 

para a discussão. Para tal, a participação consiste em uma ação problematizadoras, a qual 

neste presente estudo são os alunos do 1ª ano do ensino médio os atores sociais.  

Nessa concepção de metodologia o pesquisador tem a função de mediar os problemas 

que forem surgindo, acompanhar e avaliar as ações desencadeadas a partir do problema, 

buscando orientar uma ação emancipatória dos envolvidos. Entretanto, sem substituir a 

participação ativa dos grupos envolvidos e suas propostas de atuação. 

 

Em geral, a ideia de pesquisa ação encontra um contexto favorável quando os 

pesquisadores não querem limitar suas investigações aos aspectos acadêmicos e 

burocráticos da maioria das pesquisas convencionais. Querem pesquisas nas quais as 

pessoas implicadas tenham algo a "dizer" e a "fazer". Não se trata de simples 

levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação os 

pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos 

fatos. (THIOLLENT,1986, p.16). 

 

Enfim, pode-se concluir que a pesquisa-ação apresenta três características básicas: a 

prática propriamente dita que auxilia os atores sociais na resolução do problema a partir das 

possibilidades de solução e propostas de ação, o conhecimento que favorecer o acesso às 

informações e conhecimento da situação pelos atores, e a tomada de consciência da situação 

para a emancipação.  

Entre os aspectos que caracterizam a pesquisa-ação como estratégia metodológica 

utilizamos alguns como (THIOLLENT,1986, p.16) : 
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a) há uma ampla e explicita interação entre pesquisador e as pessoas implicadas na situação 

investigada. 

e) Há, durante o processo, um acompanhamento das decisões das situações e de toda a 

atividade intencional dos atores da situação: 

f) A pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se aumentar o 

conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de consciência das pessoas e 

grupos considerados”. 

Porém, como já dito, devido há limitação de tempo alguns aspectos que caracterizam a 

pesquisa-ação não foram contemplados. Mais um dos motivos que favoreceram o ato de 

mesclar os métodos para garantir o alcance dos objetivos do estudo, além de ampliar as 

possibilidades de analise dos dados.  

Já o estudo de caso é um método de pesquisa empírica que tem o objetivo de investigar 

com olho clinico, ou seja, coletar e analisar informações sobre a determinada situação 

estudada, referindo-se sempre ao presente e não ao passado. De acordo com Yin (2001, p. 32), 

“[...] um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e contexto não estão claramente definidos”. 

De acordo com Yin (2001), o estudo de caso é uma técnica de pesquisa abrangente, que 

não se restringe a uma única possibilidade de coleta de dados. O investigador pode recorre a 

diferentes fontes de dados e a métodos de coleta diversificados como: observações diretas e 

indiretas, entrevistas, questionários, narrativas, registros de áudio e vídeo, diários, cartas, 

documentos, entre outros.  

É uma estratégia de pesquisa detalhada e intensa de um ou mais objetos da situação que 

possibilitam diferentes alternativas de coleta de dados (YIN, 2001) e tem como foco os 

fenômenos sociais complexos, buscando descrever a situação do contexto em que está sendo 

feita a determinada investigação, explicando e interpretando os possíveis acontecimentos que 

possam surgir, a partir da analise dos dados encontrados.  

Podemos afirmar que o objetivo do presente método consiste em tentar explicar o 

conjunto de estratégias adotadas na situação, seus motivos, execução e resultados gerados. 

Assim como a pesquisa-ação, o estudo de caso também possui uma metodologia de pesquisa 

classificada como aplicada, na qual se busca a aplicação prática de um conhecimento para a 

solução de problemas sociais (YIN, 2001). 

Simplificando o entendimento de como ambos os métodos foram e são empregados ao 

longo do estudo. Partimos do estudo de caso, que corresponde à observação de uma dada 
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situação, a constatação de um problema em tal situação e o seu acompanhamento detalhado. 

Somado a isso, ao longo do estudo contamos com a interação ativa dos alunos para a solução 

do problema. A participação suscitou a tomada de consciência da situação e gerou atitudes 

problematizadoras e de potencial emancipátorio. 

Como forma de selecionar as práticas corporais lançou-se mão no primeiro momento, 

para o desenvolvimento da pesquisa, de um mapeamento cultural feito na forma de 

questionário em grupos de até quatro pessoas, contendo perguntas abertas como um dos 

instrumentos de coleta de dados. Este mapeamento subsidiou todo o estudo.  

Conforme Neira e Nunes (2017) mapear refere-se a identificar o patrimônio corporal 

cultural da comunidade envolvida no estudo. Ou seja, identificar o conjunto de práticas 

corporais que envolvem as brincadeiras; danças; lutas; esportes; jogos; ginásticas e outras 

manifestações corporais que fazem parte do acervo cultural da comunidade os seus sentidos e 

significados dados a essas práticas. 

Com base no mapeamento cultural e a partir das demandas do questionário, buscamos 

construir um currículo multicultural de Educação Física abordando as atividades corporais 

mais citadas e desenvolvendo-as por meio de aulas temáticas. Priorizando que as aulas fossem 

dadas pelos alunos ou por pessoas da comunidade, como vamos explicar mais a frente. 

Contudo, deixamos bem claro que a proposta de aulas temáticas foi uma escolha motivada 

pelo pouco tempo para o desenvolvimento do trabalho, tendo em vista que a ideia era 

desconstruir o entendimento de cultura como o saber “sofisticado”. Entendemos que no 

ensino médio o conhecimento deve ser aprofundado e não somente.  

 De acordo com Neira e Nunes (2017, p. 472). “[...] a tematização de uma prática 

corporal pode ocorrer de maneira articulada aos saberes comumente abordado pelas demais 

disciplinas, pelo desenvolvimento de projetos em comum ou, ainda, como algo central de um 

projeto específico da Educação Física.” Tematizar significa destrinchar, analisar, abordar 

inúmeros conteúdos que (advindos de uma rigorosa etnografia da prática corporal em foco), 

permitirão melhor compreender a sua ocorrência social, assim como os que a produziram e/ou 

reproduzem.  

Após o mapeamento cultural priorizou-se fazer um levantamento bibliográfico com o 

objetivo de fundamentar a escolha dos instrumentos e toda a discussão em torno dos dados 

obtidos. A começar com a elucidação do que é cultura, a relação cultura x currículo na 

educação formal e como a Educação Física, enquanto disciplina obrigatória da educação 

básica é atravessada pela discussão cultural no contexto da modernidade e pós- modernidade. 
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Para tanto, foram realizadas buscas em artigos, livros e outros tipos de matérias, a fim de 

construir um arcabouço sólido sobre um currículo multicultural crítico e as questões que 

envolvem o tema estudado. 

 

 

5.1 Ambiente pesquisado 

 O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual Amanda Velasco, instituição 

pertencente ao sistema estadual de ensino - rede estadual do Rio de Janeiro. Localizada no 

Bairro de Santa Isabel, que compõe o segundo distrito de São Gonçalo, região metropolitana 

do Rio de Janeiro. A escola está localizada em uma região conhecida como área rural 

favelizada. 

A instituição funciona nos três turnos, oferecendo do 6º ano do ensino fundamental 

segundo seguimento ao 3º ano do ensino Médio. Atendendo um número aproximado de 820 

alunos.     

O Turno da manhã compreende ao ensino fundamental – segundo segmento. Conta 

com um total de dez turmas do 6º ao 9º ano. Os turnos da tarde e noite compreendem ao 

ensino médio e contam com um total de nove turmas a tarde, sendo três de cada ano, do 1º ao 

3º ano do ensino médio e seis turmas à noite, duas turmas de cada ano. 

Quanto à estrutura física a escola possui nove salas de aula, uma quadra poliesportiva 

sem cobertura, biblioteca, um grande pátio. Além disso, a instituição também conta com um 

grande campo gramado, mas que está inutilizado devido à possibilidade de queda do muro 

que o cerca. Assim como o campo inutilizado, também contem um laboratório de informática 

que por falta de funcionário não pode ser aberto aos alunos. 

Seu corpo docente é composto de – professores, a equipe de gestão e administrativa- 

pedagógica é formada de um diretor geral, uma diretora adjunta, uma orientadora educacional, 

duas orientadoras pedagógicas uma no turno da manhã e a outra no turno da tarde. Conta 

também com um secretário, um auxiliar administrativo, uma auxiliar de departamento pessoal 

e um inspetor por turno. Infelizmente não temos mais porteiros. 

Por ser uma escola que atende aos três turnos, a única da região que contempla essa 

demanda, ela conta com duas equipes na cozinha para dar conta da alimentação. São servidas 

quatro refeições por dias, sendo elas: café da manhã, para o turno da manhã; almoço para o 

turno da manhã e tarde; lanche para o turno da tarde e janta para o turno da noite.   
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5.2 Característica das turmas 

 O presente trabalho foi desenvolvido com às três turmas do primeiro ano do Ensino 

Médio, no turno da tarde. Sendo elas 1001 1002 e 1003. Segue abaixo algumas características 

dessas turmas. 

 1. Turma 1001 

A turma 1001 é composta por 33 alunos de faixa etária entre 15 e 16 anos. É a turma 

mais nova e sem nenhum repetente. Apesar de novos são maduros nas suas atitudes. Bem 

participativos, propõem atividades e cumprem as tarefas solicitadas, mas apesar disso 

quando há necessidade de exposição apresentam um pouco de vergonha. O que é normal 

nessa faixa etária.  

Com essa turma os debates e as discussões fluem com mais facilidade. Além disso, 

esses alunos são os que demonstra terem vivenciado uma maior diversidade de 

experiências corporais.  

 2. Turma 1002 

A turma 1002 é composta de 30 alunos, com faixa etária entre 14 e 18 anos. 

Diferente da turma 1001, essa turma tem alunos mais velhos com maior diferença de 

idade entre eles. Mas apesar de serem mais velhos é muito difícil manter uma 

discussão ou um debate. Muitos tinham dificuldade de relacionar a teoria com a 

prática. E até mesmo dificuldade de compreender determinados assuntos que 

orientavam os debates. 

Além disso, foi percebido ao longo das atividades desenvolvidas, que um 

número considerável de alunos apresentava dificuldades na execução de movimentos 

nas atividades práticas. E quando questionados afirmavam a não participação nas aulas 

de Educação Física nos anos anteriores. 

 3. Turma 1003 

A turma 1003 é composta de 34 alunos, com a faixa etária entre 15 e 18 anos. 

Uma das turmas mais difíceis do ensino médio, formada majoritariamente por alunos 

repetentes. E apesar de apresentar um público com a mesma faixa etária das duas 

outras turmas de 1° ano do ensino médio, as vivências são bem diferentes.  

Na turma 1003 os alunos apresentam atitudes mais agressivas. Sendo comuns 

entre eles situações de violência verbal e atitudes de pré-conceitos de orientação 
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sexual, gênero, raça e religião. Além disso, há relatos de uso de drogas por alguns 

alunos, entre elas o álcool.  

Os alunos são sempre bem agitados e é preciso muita negociação para a aula poder 

fluir. Mas apesar de tudo isso, quando iniciada a prática são raros aqueles que não participam.     

 

 

5.3  Desenvolvimento do trabalho  

A partir das críticas dos alunos sobre a repetição dos mesmos conteúdos esportivos nas 

aulas de Educação Física escolar e o não reconhecimento cultural da comunidade escolar no 

currículo, buscou-se efetivar um currículo cultural com práticas de conteúdos mais 

significativos e relevantes. Além disto, procurou-se valorizar a vivência de práticas da cultura 

corporal da região, como meio de aproximar o conteúdo da disciplina à realidade dos alunos. 

Com o intuito de favorecer a reflexão sobre a importância, contribuição social e histórica 

desses alunos. 

Para isso contamos com a participação ativa e efetiva dos alunos e da comunidade 

escolar com a utilização de uma dinâmica de aulas temáticas onde os protagonistas eram os 

próprios.  

Tendo como base inicial o mapeamento cultural, as atividades mais citadas no 

questionário foram tematizadas nas aulas pelos alunos e/ou comunidade escolar o que incluiu 

ex-alunos, pais de alunos e outros professores dos bairros ao redor. 

 Para isso fizemos uma sondagem com o objetivo de saber quem dominava ou tinha 

interesse em determinados conteúdos e atividades. Essa sondagem se deu a partir de conversas 

informais sobre quem da comunidade é referência em determinadas atividades ou desenvolvia 

algum projeto nesse sentido dentro do bairro. Além das perguntas de número 8 e 10 mais 

específicas no questionário. 

Identificado os alunos que conduziriam as aulas, oque poderia ser um grupo de até 

quatro alunos, sendo cada um de uma das turmas investigadas ou como dito, da comunidade. 

O professor assumiria a postura de mediador, elencando os objetivos para tal aula a partir do 

plano de aula e planejamento.  

As aulas começavam com uma explanação, uma roda de conversa, sobre o que seria 

abordado contendo: o histórico da manifestação corporal, objetivos e questionamentos. Após 

abordar a parte conceitual seguíamos para a prática propriamente dita. Ao final da parte 
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prática, formava-se novamente uma roda de conversa com algumas perguntas sobre a aula. 

Essas perguntas deveriam ser respondidas em folhas separadas e entregues ao fim da aula.  

Tanto os alunos quanto o professor deveriam registrar o desenvolvimento da aula. Para 

os alunos as respostas a essas perguntas serviriam de avaliação. Já para o professor esses 

registros e avaliações serviriam como procedimentos didáticos fundamentais à concretização 

efetiva do currículo cultural, pois, como afirma Neira; Nunes (2017) No fim das contas é a 

partir dos registros feitos tanto pelo docente quanto pelos estudantes que novos caminhos são 

abertos, reorientando futuramente as atividades de ensino e a avaliação do trabalho 

pedagógico.  

O desenvolvimento do projeto junto com as turmas começaram no 3ª bimestre e 

terminou no 4ª bimestre, com um total de dezesseis (16) aulas em oito (8) encontros, 

considerando que cada encontro compreende a duas aulas. Segue a baixo o relato de cada 

aula.
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6        APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

6.1 Analise dos questionários 

 Como dito anteriormente os questionários, mapeamento cultural da região, foram 

respondidos em grupos de até 4 pessoas, totalizando 33 questionários.  Deste total, no que 

diz respeito ao bairro de residência tivemos 18 Santa Isabel, 10 que não respoderam, 4 

Quinta Dom Ricardo e 1 Anaia. 

 Em relação a eventos e festas as respostas foram unânimes para bailes funks, festas 

religiosas cristãs e festival de cafifa “pipa”. Alguns outros eventos foram citados, mas não 

compreendem os limites geográficos do bairro.  

 Ainda sobre espaços de lazer, praças, academias, campos de futebol os dados obtidos 

foram os seguintes: existem 3 academias em Santa Isabel, sendo duas 2 de ginástica e uma 1 

de luta. Foram citados a existência de 1 quadra poliesportiva e 3 campos que compreendem 

os limites dos 3 bairros citados. Entretanto, em um desses campos também acontece o baile 

funk. Há a existência de vários sítios, mas todos são particulares para locação de eventos.  

Foram citadas a existência de 6 praças com brinquedos para as crianças, mesas com 

tampo para jogos de tabuleiro, no entanto, todas se encontram em Santa Izabel. Segue abaixo 

os gráficos correspondentes a perguta de número oito (8) do questionário base para a 

pesquisa que orientou a seleção dos conteúdos. Considerado a resposta de tal pergunta foi 

possível fazer a seleção dos conteúdos trabalhados. 
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Gráfico 1 - Danças Antigas (feitas pelos pais e avôs do alunos) 

 

 

        

           Fonte: A autora, 2018. 

 

Gráfico2 - Danças Atuais ( feita pelos alunos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

              Fonte: A autora, 2018. 
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Gráfico 3 - Jogos e Brincadeiras Populares 

 

 

         

        Fonte: A autora, 2018. 

 

Gráfico 4 - Jogos de tabuleiro e Jogos Eletrônicos 

 

 

                

                    Fonte: A autora, 2018. 
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Gráfico 5 - Esportes 

 

        Fonte: A autora, 2018. 

 

Gráfico 6 - Lutas 

 

         Fonte: A autora, 2018. 
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6.1.1 Aula 1: Conceituando Cultura (dia 04/08) 

 

 A primeira aula teve o objetivo de investigar o que os alunos entendiam como cultura 

e o que representa para eles. E para tal partimos das seguintes indagações: O que é cultura? 

Você tem cultura?  

Discutimos o conceito de cultura sob a luz da antropologia, a partir dos estudos de 

Roque Laraia e Glifford Geertz. E os conceitos de cultura corporal e manifestação corporal 

fruto das produções de Marcos Neira. 

Nesse primeiro momento foi percebido que alguns alunos associavam cultura com 

eventos e espaços que possibilitassem expressar suas danças e costumes. Outros relacionavam 

cultura à “noção de bom gosto” e inteligência. Já a outra parcela da turma afirmou 

compreender que cultura é condição de vida. 

Esclarecido o conceito de cultura seguimos para o entendimento da relação desta com 

a Educação Física, tendo como elo o conceito de cultura corporal. Apresentado todos os 

conceitos, chegamos ao entendimento da importância da Educação Física para a cultura de um 

povo e sociedade. 

Passada a fase das apresentações de conceitos, foi solicitado aos alunos que 

respondessem ao questionário de mapeamento cultural, na tentativa de fazer um apanhado das 

atividades desenvolvidas nos bairros ao redor da escola. O questionário foi respondido em 

grupos de até três pessoas que morassem no mesmo bairro, somando um de 33 questionários. 

Com esse mapeamento foi possível fazer um levantamento das manifestações da 

cultura corporal vividas pela comunidade local. Com o propósito de enaltecer tais 

manifestações enquanto frutos da cultura. 

 Com isso trouxemos para o espaço das aulas as manifestações corporais próprias do 

contexto cultural dos alunos, de interesse da comunidade e ampliando para além do que a 

comunidade já conhece. No sentido de fazer um resgate cultural. 

Considerando as obras de Roque Laraia e de Glifford Geertz podemos perceber que o 

entendimento que sobre cultura apresentado pelos alunos vai de encontro à primeira definição 

de cultura feita por Edward Tylor. De acordo com Tylor (1871 apud LARAIA, 1932, p. 14) 

“[...] é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade”. Não cabendo nenhuma definição que considere a dimensão cognitiva como 

requisito para cultura.  
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Adaptando o conceito de cultura para atual sociedade podemos, resumidamente, 

percebe-la como uma teia de significados transmitidos historicamente, acrescentado a 

símbolos e materializado a partir dos comportamentos. Funcionando como um sistema, tal teia 

é formada de signos propositalmente selecionados por um esquema de poder. Desta forma 

somos condicionados a menosprezar outros grupos culturais que fogem dos padrões 

desenhados por esse signo e impostos por grupos majoritários da sociedade (GEERTZ, 2008). 

A partir do entendemento de Gramorelli e Neira (2017) compreende-se que o 

movimento do ser humano deriva da conjuntura histórica-cultural que nos impõem um 

posicionamento, que neste caso é corporal. E a partir da materialização corporal da cultura, 

cultura corporal, a Educação Física investiga como essa teia de significados age 

corporalmente, influenciando nossas práticas corporais. Visto que se as práticas corporais são 

produtos da cultura também haverá a prevalência pela escolha de determinadas praticas em 

detrimento de outras (NEIRA 2016). 

 

 

Imagem 1 - Alunos na aula 1 sobre o conceito de cultura 

 

            Fonte: O autor, 2018. 
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6.1.2 Aula 2: Jogos e Brincadeiras Populares tradicionais da região (dia11/08) 

 

O objetivo da aula era refletir como os jogos e brincadeiras populares retratam a 

realidade social e cultural de uma comunidade. Considerando os processos de urbanização, 

aumento da violência, relações de gênero, classe social e indústria cultural como agentes 

influenciadores da dinâmica de tais manifestações.  

A fim de contextualizar os jogos e brincadeiras populares tradicionais encontradas e 

vivenciadas pela comunidade escolar, partimos de um questionário com as seguintes 

perguntas: 

1. O convívio familiar favorece o aprendizado e valorização dos jogos 

tradicionais e brincadeiras populares? Por quê? 

2. Relacione o aumento da violência e o processo de urbanização com o 

afastamento das práticas de jogos e brincadeiras populares. 

3. Relacione a classe social de uma comunidade com suas práticas de jogos e 

brincadeiras populares. 

4. Como podemos relacionar o apagamento dos jogos e brincadeira populares 

com os avanços tecnológicos e da indústria cultural.                                                                                                                                   

Após os questionamentos partimos para a prática. Nesse dia a aula foi organizada em 

circuito de atividades, onde cada aluno passaria por todas. Seguindo o mapeamento cultural 

optamos pelas seguintes atividades: Bola de gude, empinar pipa, pular elástico, jogo de taco 

ou belts, pular corda e pique bandeira. 

Como combinado iniciamos com um bate-papo, partimos para a prática e novamente 

conversamos sobre a prática. Dessa conversa surgiram as seguintes falas: (Observe que F 

significa a fala dos alunos). 

F1 “É importante incentivar a prática dessas brincadeiras por que elas mostram as 

características da nossa comunidade e transfere os valores do povo” 

F2 “Essas brincadeiras mantêm as crianças mais ativas e longe um pouco dos jogos de 

computador” 

F3 “Nos lugares mais pobres as crianças brincam mais, conhecem mais jogos e criam 

mais jogos por que tem pouco dinheiro para brinquedos caros e eletrônicos”. 

F4 “Nessas brincadeiras não tem problema jogar menino e menina”. 

F5 “As crianças fazem no jogo o que elas vivem na realidade, exemplo é brincar de 

polícia e ladrão”.  
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F6 “Agora as mães tem medo de deixar as crianças brincarem na rua por que está 

muito violento. Tem muita gente diferente morando aqui” 

Conforme Lima e Neira (2010) compreendem que os jogos e brincadeiras populares 

enquanto práticas corporais que refletem a realidade social e cultural de uma comunidade, 

devem ser contextualizados a partir de uma abordagem historico-cultural. Visto que são frutos 

da interação cultural que muitas vezes se utiliza de uma linguagem simbólica.  

Mas geralmente não é o acervo das práticas corporais, comuns entre os grupos sociais 

marginalizados, que serão visibilizados no currículo tradicional. Essa invisibilidade dada a 

determinados grupos gera nos alunos uma falta de identificação com os conteúdos, deturpando 

ou romantizando o tratamento dado aos signos de classe, etnia e gênero presente nas 

brincadeiras e jogos populares (LIMA; NEIRA, 2010). 

Neira e Nunes (2011) Os conteúdos que delegamos ao currículo revela o projeto de 

sociedade que desejamos, destacando os valores e posições sociais que queremos incentivar. 

Somado a esse pensamento, segundo Candau e Moreira (2003) é impossível idealizar uma 

experiência pedagógica “desculturalizada”, sem o embasamento cultural.  

 

 

Imagem 2- Alunos na aula 2 sobre jogos e brincadeiras populares tradicionais da região 

jogando bolinha de gude 

 

      Fonte: O autor, 2018. 
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6.1.3 Aulas 3 e 4: A história do Funk dos EUA ao Brasil (18/08) e prática do funk (1/09) 

 

O objetivo da aula era apresentar para os alunos a origem e o histórico do funk, 

contribuindo para o reconhecimento do ritmo enquanto cultura. Ritmo esse que anos mais 

tarde se popularizaria por todo o Brasil e o mundo. E para tal, contamos com a presença do DJ 

Leozinho e sua aparelhagem de som.  

Leozinho foi aluno da escola, do ensino fundamental ao médio, e atualmente trabalha 

como DJ de funk em festas e eventos dentro e fora do bairro de Santa Izabel.  

Iniciamos assistindo a quatro documentários1 que dividem a trajetória do ritmo em seis 

momentos. São eles: década de 60, inicio do funk nos EUA; década de 70 o apogeu do funk 

nos EUA; década de 70 a chegada do funk no Brasil; década de 80; década de 90 o funk 

melody no Brasil e o funk dos dias atuais.  

Cada documentário destacava os principais acontecimentos sociais que contribuíram 

para a divulgação e mudanças na manifestação. Assim como a trajetória do ritmo e todas as 

suas facetas, bem antes de ser conhecido como funk. 

Logo a pós os documentários o Dj apresentou  para as turmas as músicas mais 

marcantes de cada década, os ritmos que influenciaram e os seus principais representantes. 

Também fizemos uma roda de conversa sobre essa trajetória, culminando com as 

polêmicas atuais em torno do ritmo. Discutimos sobre: o Projeto Lei de criminalização do 

funk; a mulher no funk; o funk e a apologia a drogas e violência.  

Na roda de conversa os alunos se posicionaram sobre os pontos discutidos. Muitos 

deles relacionaram a criação de um projeto lei de criminalização do funk com a 

criminalização da pobreza. Percebendo que por ser um gênero musical de negro, abordam em 

suas letras as mazelas sociais das comunidades, que são formadas majoritariamente por 

pessoas negras. 

Pontuaram também que sendo aprovado tal Projeto Lei vai recair sobre os bailes funk 

de favela e não sobre festas de funk que acontecem em casas de shows localizadas em áreas 

nobres.  

Podemos citar uma fala interessante dita por um dos alunos que pontuou muito bem o 

seu entendimento sobre toda essa discussão. “O funk gera lucro e emprega muitas pessoas. Se 

                                                           
1  Trabalhou-se com os documentários Pequeno resumo de Como começou o Funk carioca, dos anos 70 até 2010 

(Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=xaZNWzKiO7U>) e a A história do funk carioca 

(Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=Djz600DQ3pE>). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xaZNWzKiO7U
https://www.youtube.com/watch?v=Djz600DQ3pE
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essa Lei for aprovada o funk na favela vai ser proibido, mas nas boats não. Eles vão se 

apropriar da nossa cultura”. 

Se tratando da apologia a drogas, o papel da mulher e a violência, muitos reconhecem 

esse problema nas letras. Mas não percebem como um empecilho para deixar de ouvir e 

dançar. Também foi percebido que mesmo sendo um gênero machista, as mulheres estão 

conquistando seu espaço e deixando seu recado.   

  Com essa roda de conversa foi possível perceber que a grande maioria dos alunos 

considera o funk como cultura de resistência. Entretanto, alguns não concordam como o que 

ele se tornou e prefere o que ele era, a época do funk melody sem conotações sexuais. Já uma 

parcela menor de alunos não consideram como cultura.  

Encerramos a aula dividindo as turmas em grupos de no máximo seis pessoas. E por 

sorteio, cada grupo ficaria responsável por apresentar um trabalho de pesquisa e uma 

coreografia correspondente a uma das épocas do funk.  

 A pesquisa deveria conter características que marcaram a época como: a situação 

política; acontecimentos sociais que influenciaram a manifestação; os representantes da 

manifestação na época e os trajes típicos usados pelos apreciadores. Na parte coreográfica, os 

alunos deveriam montar coreografias, de no máximo 5 minutos, a partir de uma das músicas 

específicas da época. 

Como combinado no dia 01/09 continuamos discutindo a temática do funk na 

dimensão da prática do ritmo. Os alunos apresentaram as coreografias criadas por eles. 

Não tivemos grandes problemas com a prática. Contando o número total de alunos, 

somando as três turmas, somente dez não participaram da aula de criação e apresentação das 

coreografias.   

Um fato que merece ser pontuado é a questão de gênero na prática da dança. Algumas 

meninas ficaram envergonhadas na hora da apresentação já os meninos não. Os meninos, na 

criação dos passos, tiveram uma participação ainda mais ativa do que as meninas. 

“O currículo cultural valoriza o estudo de práticas corporais que possuem lastro social, 

sentido e significado para os grupos que delas participam” (NUNES; NEIRA, 2017, P. 472). 

O reconhecimento da cultura corporal da comunidade é o elemento fundamental do currículo 

multicultural. O que significa dizer que, anterior a tudo, devemos considerar os saberes, 

sentidos e significados próprios da realidade dos alunos. Como é o caso do funk, gênero 

musical que prevalece no gosto dos alunos da Escola Estadual Amanda Velasco. Ainda assim, 

sabemos que a escola se utiliza do discurso da moral para negar a presença do funk no 

currículo (NEIRA, 2016; NUNES; NEIRA, 2017). 
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Considerando que o objetivo dos currículos culturais é a emancipação, que pode se da 

a partir do enfoque da origem e desenvolvimento de práticas corporais que compõem o 

repertório da cultura popular. Trazendo para sala de aula os saberes subjugados, 

pejorativamente categorizados e desqualificados, é o caso do determinado gênero musical. 

Desta forma abrem-se precedentes para questionar classe e etnia, marcadores socias tão fortes 

na trajetória do gênero musical (NEIRA, 2011). 

 

Imagem 3 - Alunos dançando funk naaula 4 sobre a prática do funk 

 

        Fonte: O autor, 2018. 

 

 

6.1.4 Aula 5: Futsal e gênero (29/09) 

 

Como de costume, iniciamos a aula com uma roda de conversa sobre a temática 

futebol/futsal e gênero. Abordamos, inicialmente, a questão dê o futebol ser um fenômeno tão 

popular no Brasil. Para assim refletir sobre por que ainda nos dias de hoje algumas meninas se 

afastam da prática do futebol/futsal. 

 Foi pedido aos alunos que além do posicionamento na roda de conversa, fosse também 

colocado em uma folha separada esse mesmo posicionamento sobre as questões da 

popularidade do futsal/futebol e a participação feminina na prática do esporte.  
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 Logo em seguida partimos para a aula prática, que foi dividida em dois momentos. No 

primeiro momento foram propostos aos alunos três jogos populares que se utilizam dos 

fundamentos do esporte, como chute, marcação e defesa. São eles o bobinho, linha e fulano e 

ciclano contra a rapa. 

 Os jogos escolhidos são popularmente conhecidos, de fácil aplicação e jogados no dia 

a dia das crianças e jovens. Não necessitam de matérias ou espaços específicos para o seu 

desenvolvimento. O que favorece a inclusão e popularidade da prática futsal/futebol enquanto 

jogo. 

O segundo momento da aula praticamos o futsal como esporte. Devido ao curto tempo 

discutimos as regras do futsal, de forma bem resumida e partimos para entender essas regras 

na prática com arbitragem. 

Antes mesmo de iniciarmos a pratica do esporte, os alunos começaram a questionar a 

dificuldade de inclusão quando a modalidade é jogada dentro dos moldes oficiais do esporte. 

E foi sugerida a possibilidade de mudança das regras no ambiente da escola para que todos 

pudessem participar. 

Podemos citar algumas considerações sobre aula. No que diz respeito à questão de 

gênero, curiosamente, grande parte das falas dos alunos de sexo e gênero masculino 

concordavam que as meninas são desde a infância influenciadas a brincar com atividades que 

remetam a responsabilidades de cuidar do lar e de crianças. Como, por exemplo, brincar de 

boneca e casinha. E o que reforça a fala de alguns desses alunos. 

  F1- “Os pais querem que as filhas desde pequenas brinquem com brinquedos que impõe o 

gênero feminino a todo sexo feminino”. 

F2- “Desde pequeno os meninos são apresentados a atividades e brincadeiras que estimulam a 

agressividade e força como sinônimo de homem”. 

 Contrario a esses alunos, outro grupo considerável de alunas, do sexo e gênero 

feminino apresentaram falas que reforçam o machismo no esporte. Como é o caso da fala a 

seguir: F3-“O esporte é bruto, agressivo, próprio para meninos”. Apesar de a fala machista as 

alunas afirmaram a importância de se incluírem na prática da modalidade. 

 Foi possível perceber nitidamente um maior afastamento das meninas na prática do 

esporte nos moldes oficiais. Visto que no primeiro momento da aula a grande maioria 

participou. 

A cultura, território de imposição de significado que tem o poder de modificar a 

dinâmica de todas as dimensões da vida, é o elemento central a se considerar na seleção dos 

conteúdos curriculares. Entretanto, o currículo de Educação Física por muito tempo enalteceu 
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práticas corporais da cultura hegemônica, euro-americana, patriarcal e branca. Levando a um 

afastamento de qualquer outra identidade contraria ao que estava posto (NEIRA; NUNES, 

2011). 

      É o caso do futebol/futsal, conteúdo largamente trabalhado nas escolas, mas em uma 

perspectiva machista que não considera as questões de gênero presentes na trajetória da 

modalidade e a necessidade de mudanças. E quem se arrisca a prática corporal da modalidade 

são pejorativamente enquadrados em estereótipo (NEIRA; NUNES, 2011; NEIRA, 2015;). 

 

Imagem 4 - Alunos jogando bobinho na aula 5 sobre futsal e gênero 

 

          Fonte: O autor, 2018. 

 

 

6.1.5 Aula 6: Jiu- Jitsu na escola (20/10) 

 

Muitos alunos questionavam o porquê de não se trabalhar nas aulas de Educação 

Física escolar algumas artes marciais, visto que lutas também são conteúdos da educação 

física. Aliado a isso, grande parte dos alunos já tinham feito ou faziam algum tipo de luta. 

Demonstrando grande interesse em levar para o espaço escolar as discussões sobre essa 

temática. 

Optamos pelo Jiu-Jitsu por ser uma das lutas mais conhecidas e divulgas no Brasil. 

Talvez por isso tenha sido a mais citada no mapeamento cultural tanto por quem prática 

quanto por quem tem interesse de conhecer. 
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Nosso objetivo ao levar a arte marcial para o espaço da escola é discutir os valores 

ensinados a partir das diferentes lutas. E entender porque no caso do Jiu-Jitsu, a modalidade 

foi associada à violência e brigas urbanas perdendo seus valores e princípios filosóficos, 

éticos e morais. E tendo por muitos anos seus praticantes erroneamente intitulados como 

valentões.  

Partimos de um bate-papo sobre a história do Jiu-Jitsu, seus princípios e sua relação 

com o Judo até chegar ao contexto do Brasil com a Família Graci. Também relacionamos o 

Jiu- Jitsu com o contexto das brigas em saídas de festa e bailes e os tão famosos “pit-boy”. E o 

porquer de ser um esporte tão caro, a pesar de citado como praticado e popularizado. 

Dando continuidade, seguimos para a parte prática da aula. Onde contamos com a 

ajuda de três alunos, uma menina e dois meninos, praticantes e graduados do Jiu-Jitsu. Como 

combinado entre nós e seguindo a lógica da metodologia em questão, esses três alunos 

ficariam responsáveis em apresentar alguns fundamentos básicos da modalidade. Sendo esses 

fundamentos: o rolamento, queda e deslocamento. Que podemos dizer que são fundamentos 

básicos e introdutórios de diferentes lutas.   

No decorrer da aula foi percebido que muito dos alunos apresentavam extrema 

dificuldade de envolvimento com a prática por questões de estímulo ao movimento. Muitos, 

meninos e meninas, nunca tinham vivenciado nenhum tipo de rolamento ou queda. Algo que 

deveria ser experimentado ainda no ensino fundamental I. E curiosamente as meninas foram 

as que mais se envolveram com a prática.  

Ao termino da aula os alunos agradeceram a oportunidade de vivenciar um conteúdo 

diferente do comum apresentado na escola. Elogiaram a dinâmica da aula e a possibilidade de 

aprender com os próprios colegas de turma. 

Entretanto, foi um dia atípico na escola por que metade de cada turma tinha ido a um 

passeio, reduzindo o número de participantes aulas. Não sabemos se seria diferente a 

participação na aula se as turmas estivessem completas. 

Neira (2016, p. 87) afirma que: 

 

Um currículo cultural da Educação Física prestigia, desde seu planejamento, 

procedimentos democráticos para a decisão dos temas que serão abordados e das 

atividades de ensino que serão realizadas. Valoriza a reflexão crítica sobre práticas 

sociais da cultura corporal do universo vivencial dos alunos para, em seguida, 

aprofundá-las e ampliá-las mediante o diálogo com outras vozes e outras 

manifestações corporais. 
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Apesar do Jiu-jitsu ser uma prática corporal hegemônica, não está presente nos 

currículos de Educação física escolar, assim como muitas outras lutas. No entanto, vem sendo 

amplamente divulgada, inclusive entre os grupos marginalizados, visto que vivemos em uma 

sociedade multicultural onde esses saberes se entrecruzam. Se a proposta curricular 

multicultural crítica tem na essência a valorização da cultura experiêncial dos alunos, não 

podemos negar que esse conhecimento chega à escola por esses alunos. Entretanto, a partir do 

desenvolvimento de tais conteúdos devemos alimentar a discussão das relações de poder 

camufladas nessa democratização do Jiu jitsu (NEIRA, 2016). 

Enfim, compreendemos que em uma sociedade plural as identidades são diversas e 

fragmentadas. Por sua vez, as vivências dos alunos também serão inversas, complexas e 

confusas. Mediar o processo de tomada de consciência dessa situação, fazendo-os confrontar 

o poder dominador e a cultura hegemônica e o principal objetivo do currículo multicultural 

crítico (NEIRA, 2016). 

 

Imagem 5 - alunos na aula 6 sobre Jiu-jitsu na escola 

 

     Fonte: O autor, 2018. 

 

6.1.6 Aula 7: Projeto Consciência Negra (16/11) 

 

O planejamento com as possibilidades temáticas de cada aula foi feito logo que o 

mapeamento cultural se deu. As aulas desenvolvidas com as turmas do primeiro ano 

aconteciam às sextas-feiras. Logo, eram as sextas-feiras nossos dias de encontro. E era 

também nas sextas-feiras que se comemorava a maioria dos feriados de 2017.  
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Devido à questão dos feriados, passeios e outros empecilhos que só aconteciam no dia 

das aulas, o cronograma teve que ser alterado. E coincidentemente os conteúdos específicos 

da cultura afro-brasileira tiveram que ser trabalhados no mês de novembro. 

A proposta metodológica para essa aula seria a mesma usada nas aulas posteriores. 

Desenvolveríamos atividades em conjunto com a comunidade escolar. No entanto uma 

companheira de trabalho, professora de sociologia, sugeriu que tais atividades propostas 

fossem feitas para toda a escola no turno da tarde, o que compreende todo o ensino médio. 

Desta forma surgiu o Projeto Consciência Negra AVEL (Amanda Velasco). 

Neste dia, atípico, contamos com diferentes oficinas ministradas não só por alunos, 

mas também por moradores da comunidade e outros professores das escolas do bairro. As 

oficinas desenvolvidas foram as seguintes: Rimas e poesias, culminando com uma roda de 

rima, mediada pelos alunos; oficina de confecções de bonecas abayomi, ministrada por uma 

professora; oficina de turbante e maquiagem, mediada por alunas; palestra a mulher no funk, 

ministrada por uma professora convidada; oficina e roda de capoeira, ministrada por um 

mestre de capoeira da comunidade; apresentaçãos da performance gritaram-me negra, 

apresentada por um grupo de alunas do 2º ano e um DJ da comunidade tocando os principais 

ritmos musicas negros. 

 Dividimos as oficinas em dois momentos. Três oficinas simultâneas acontecendo antes 

do intervalo do recreio e mais três oficinas após. Dessa forma os alunos poderiam participar 

de todas as atividades, mas como foram varias não deu para registrar detalhadamente toda e 

estar presente.  

 Duas oficinas merecem destaque especial. A primeira é a oficina de rimas e poesias, e 

a segunda é à roda de capoeira. Nessas, além de ter ouvido bons comentários dos próprios 

alunos, também conferi.  

O que dizer sobre a oficina de rima e poesia? Nossa, foi uma das mais cheias. Os 

alunos queriam participar e rimar. Quem não participava rimando, participava com palmas. 

Contudo um fato causou incomodo, as meninas eram poucas e as que estavam presente só 

participaram com as palmas. Assim como nos outros espaços de cultura hip hop, na roda de 

rima da escola as meninas também ficaram invisíveis. Mesmo sendo um local de resistência e 

denúncias de opressões sofridas, as rodas de rima reproduzem o machismo. 

Já a roda de capoeira foi sensacional do início ao fim. Muitos alunos da escola fazem 

capoeira com o Mestre Brow, mestre convidado morador da comunidade. Brow desenvolve 

um projeto dentro da comunidade com jovens e adultos. E muitos dos nossos alunos já 

fizeram ou fazem parte desse projeto. Quando a roda começou muitos alunos saíram das 
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outras oficinas e se juntaram para jogar capoeira. Quem não jogava cantava, mas participava. 

Em questão de gênero a visibilidade e participação de ambos foi de igual. 

Observando o desenrolar das oficinas, confirmamos a proposição de Neira (2016; 

p.18):  

Os multiculturalistas críticos reafirmam o princípio de que um bom ensino é aquele 

que considera seriamente a vida dos alunos abrindo espaços para a diversidade de 

etnias, classes sociais e gêneros das populações estudantis. O que se propõe é que os 

educadores investiguem e recuperem as experiências dos estudantes, analisando seus 

saberes sobre as práticas corporais e as formas com as quais suas identidades se 

inter-relacionam com essas manifestações. 

 

 

Assistimos no currículo tradicional o apagamento da cultura negra e suas produções 

sejam nos esportes, nas danças ou nos gêneros musicais.  Esse currículo nem se quer cita os 

representantes históricos e seus feitos, suas vozes são silenciadas.  Vejamos o funk, rap e a 

capoeira que foram por muito tempo depreciado, com alegação de representar perigo e 

incitarem a violência. O rap por sua vez, além de incitar a violência foi enquadrado como 

apelativo ao uso de drogas e crime (NEIRA, 2016). 

A equidade é um dos princípios da educação e o currículo por si só não cumpri com tal 

principio a partir do momento que invisibiliza os saberes de determinados grupos étnicos e 

beneficia outros. A escola enquanto espaço de prática social deve cumprir o expressivo papel 

na construção dos conhecimentos, identidades e subjetividades. Favorecendo o 

desenvolvimento da autoestima, do respeito e a valorização das diferentes culturas. No 

entanto, questões raciais são silenciadas no espaço da escola (MOREIRA, 2001; NEIRA, 

2016). 

Imagem 6- Alunos jogando Capoeira na aula 7 sobre consciência negra 

 

           Fonte: O autor, 2018. 
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6.1.7 Aula 8: Jogos eletrônicos x jogos de tabuleiro (24/11) 

 

A aula descrita surgiu da demanda apresentada pelos alunos sobre o porquê não 

trabalhar, além dos jogos de tabuleiro, também os jogos eletrônicos nas aulas de educação 

física. No questionário proposto alguns jogos de tabuleiro foram citados. 

Partindo do exposto a presente aula teve como objetivo refletir sobre a contribuição 

desses jogos para a educação e mais precisamente para a educação física. Utilizamos como 

matérias um videogame, jogo de xadrez, dama, dominó, baralhos, pega vareta, resta um e uno. 

Começamos a aula com os seguintes questionamentos e as seguintes respostas dadas 

de uma forma geral: 

1- Quais os principais benefícios dos jogos de tabuleiro e jogos eletrônicos? De um modo 

geral melhora a concentração.  

2- Você considera que esses jogos são conteúdos da Educação Física? Por quê? Sim, pois 

fazem parte da nossa cultura. Além disso, favorece o desenvolvimento de nossas 

capacidades. 

3- Como esses jogos podem contribuir para o aprendizado dentro da escola? Esses jogos 

favorecem o desenvolvimento da concentração, o pensar estrategicamente, raciocínio e 

melhora a velocidade de reação. 

Feito esses questionamentos partimos para a prática dos jogos. Entretanto, neste dia uma 

das professoras faltou e tivemos que juntar a turmas 1001 e 1002, o que não é nada legal por 

uma série de motivos que vão desde a falta de materiais para a quantidade total de alunos até a 

dificuldade de conseguir explicar a matéria e observar a participação de todos, tendo em vista 

que as turmas já são grandes.   

A participação dos alunos não foi uma das melhores. As meninas não quiseram jogar 

vídeo game. Muitas disseram não saber e não quiseram aprender ficando só com os jogos de 

tabuleiro.  

A Educação Física escolar que se baseia em um currículo multicultural crítico 

contextualiza no espaço da escola as construções histórico-sociais das práticas corporais que 

os alunos vivenciam fora do espaço escolar, próximas de suas realidades ou fruto de 

demandas sócias apresentadas por esses alunos. Desse modo os jogos, enquanto produto 

cultural deve ser tratado como patrimônio do acervo de práticas corporais devendo ser 

problematizados no espaço escolar (NEIRA, 2015).  

Apesar da imensa quantidade de jogos de tabuleiros, temos a prevalência do xadrez no 

currículo tradicional. Ao xadrez são atribuídos benefícios cognitivos enquanto que jogos de 
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baralho, dominó e outros de culturas subordinadas são menosprezados.  Vistos como jogos de 

azar ou jogos da malandragem muitas vezes não contextualizados no espaço escolar. O 

mesmo desprezo acontece com os jogos eletrônicos, talvez pela própria distância entre 

Educação Física escolar e tecnologia. (NEIRA, 2015).  

 

Imagem 7- Alunos jogando vídeo game na aula 8 sobre jogos eletrônicos x jgos de  

tabuleiro 

 

     Fonte: O autor, 2018. 

 

 

6.1.8 Aula 9: avaliação e encerramento (1/12) 

 

Ultimas semanas de aula e ainda teríamos mais uma aula temática antes do 

questionário avaliativo. Dessa vez seriam desenvolvidas atividades de equilíbrio, com 

matérias como skate, patins, patinete e outros. Com o objetivo de discutir para além da 

importância a capacidade do equilíbrio a questão da mobilidade urbana e a ocupação dos 

espaços.  No entanto, devido à falta de cobertura da quadra, não conseguimos realizar a aula e 

adiamos pra a semana seguinte.  

Atendendo ao pedido da direção, adiantamos o questionário avaliativo que ainda 

estava no esboço, pois era semana de prova e eu seria a única que só aplicaria a atividade 

avaliativa na semana seguinte. Com isto, o questionário, o qual não tinha como objetivo 
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avaliar as respostas com o sentido de dar uma nota e sim avaliar como foram as aulas, a minha 

prática enquanto professora e o que os alunos conseguiram absorver de cada encontro.  

Já a aula que seria na próxima semana também não pôde acontecer da forma planejada 

devido às chuvas que continuaram, logo segue abaixo o questionário avaliativo:  

1 O que é cultura? Você tem cultura? 

2 Como as aulas de Educação física poderão contribuir a valorização da cultura? 

3 Como as aulas de Educação Física ser útil no nosso dia a dia para aproveitamento 

dos espaços de lazer? 

4 Vivenciamos alguns jogos e brincadeiras populares em aula.  A partir dessa 

vivência será que podemos dizer que existem jogos e brincadeiras populares 

específicos para meninos e meninas? 

5 Na aula que vivenciamos o funk foi percebido que algumas meninas ficaram mais 

acanhadas, enquanto os meninos tiveram mais liberdade. Quais seriam os possíveis 

motivos para esse acanhamento? 

6 Você achou importante para sua formação o desenvolvimento do projeto sobre 

consciência negra na escola? 

7 O que foi a aula de Educação Física para você nesses dois últimos bimestres? O 

que você mudaria nas aulas? 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O espaço escolar é um ambiente rico em diversidade, terreno fértil de ideias, local 

propício para trocas culturais, aonde cada aluno que chega traz inscrito em si marcas de sua 

história, desejos e subjetividades. E é nas aulas de Educação Física que toda essa história 

ganha forma através do corpo que fala sobre sua cultura corporal. 

Cada aluno é único e tem sua essência atravessada por diferentes vivências e 

possivelmente diferentes identidades afetadas por marcadores sociais de etnia, classe social,  

religião, gênero, etc. Isto leva à necessidade de se repensar o currículo tradicional que ainda 

vigora, haja vista que esses alunos exigem mudanças, pois não se sentem contemplados com 

os conteúdos selecionados. Somado a crítica de um currículo ultrapassado que não 

reconhece a cultura da comunidade escolar, deixando dúvidas aos alunos enquanto sujeitos 

sóciais e históricos. 

Logo, o presente estudo teve a sensibilidade de repensar tal currículo a partir do olhar 

desses alunos. Colocando-os como sujeitos de suas próprias histórias e aproximando o 

conteúdo da disciplina Educação Física à realidade desses sujeitos. Entretanto, mesmo 

partindo de uma demanda dos alunos, repensar o currículo a partir de uma perspectiva 

crítica não é uma tarefa fácil, apesar do reconhecimento da necessidade de mudança na 

metodologia das aulas e dos conteúdos.  

Há uma imposição do currículo euro-americano, branco, cristão e masculino. E tudo 

que sai desse padrão é marginalizado e desacreditado. Como pode ser percebido nas falas 

machistas das meninas na aula de futsal/ futebol e também no conceito de cultura como algo 

sofisticado excluindo o Funk, visto como algo inferior, menor e fruto de uma “falta de 

cultura”.  

Talvez ainda seja comum escutar essas falas vindas de alunos tão jovens, por 

incentivo dos meios de comunicação e inclusive nos meios sociais mais próximos 

(familiares, comunidade, escola, religião etc) que reforçam esses esteriótipos que vão de 

encontro com a realidade da maioria dos alunos de escola pública.  

Além da dificuldade com os conteúdos, tivemos também as dificuldades estruturais da 

instituição escolar. Isso compreende desde a falta de materiais a falta de cobertura no espaço 

das aulas práticas o que dificultaram algumas vivências. 

  Em nossa nona aula temática desenvolveriamos atividades de equilíbrio, com 

matérias como skate, patins, patinete e outros. Com o objetivo de discutir para além da 
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importância a capacidade do equilíbrio a questão da mobilidade urbana e a ocupação dos 

espaços.  Mas tivemos que cortar do cronograma depois de tanto protelar. 

 Foram três semanas tentando desenvolver a aula, mas choveu direto e a escola não 

tem nenhum espaço coberto e a aula foi ficando para depois. A falta de espaço coberto é um 

dos maiores problemas da Escola Estadual Amanda Velasco- AVAL. Considerando que a 

escola está situada em uma área quente e seca, onde é sempre muito sol e quase não chove. 

Tanto o sol muito forte quanto os raros episódios de chuva atrapalham o desenvolvimento 

das aulas. Tornando inviável seguir a risca o planejamento. 

 Em todas as tentativas de realização da aula de equilíbrio tive que me deslocar com 

muitos materiais como skates, slackline e patins. O que demandou um cansaço físico 

enorme já que não tenho carro e moro a 39 km de distância da escola. Eram seis skates, um 

par de patins e um slackline, tudo isso carregado no braço.  

O fato de morar a 39 km de distância já é mais um complicador. A distância dificulta 

estreitar a relação com a comunidade. O que para o presente trabalho era essencial, já que 

utilizamos do método de pesquisa-ação que presume uma relação direta com a comunidade.  

Para sanar essa dificuldade foi necessário me aproximar ainda mais dos funcionários 

da escola que moram na região, pais de alunos e alunos. E partir deles tive acesso a alguns 

nomes de representantes dos bairros ao redor da escola 

Em suma, mesmo com todas as dificuldades encontradas no exercício da docência 

sejam elas estruturais ou metodológicas, ainda assim é necessário trazer o aluno para o lugar 

de sujeito, contextualizando suas práticas corporais e desconstruindo esteriótipos que 

marginalizam a cultura do “outro”. Abordar temas com recortes de gênero, raça, classe 

social e religião apenas em datas comemorativas com um olhar do exótico, folclórico ou 

descolado sem atentar para os seus por quês não atende as necessidades da atual sociedade 

que exige ter o seu espaço reconhecido no currículo escolar.   
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO INICIAL (BASE PARA MAPEAR AS 

ATIVIDADES CULTURAIS) 

 

Colégio Estadual Amanda Velasco 

Alunos:  

Turma: 

1- Bairro onde mora: 

2- Quais são os principais eventos e festas existentes no seu bairro? Onde e quando 

acontecem (época do ano)?  

3- Que tipo de manifestação corporal acontece nesses eventos (danças, jogos, 

brincadeiras...)? 

4- Quantas e quais são as academias de ginástica existentes no seu bairro? Quais 

atividades elas oferecem? 

5- Quantas praças existem em seu bairro? Quais são os espaços existentes nessas praças? 

(brinquedos, pistas de atletismo, campos...). 

6- Quantos campos, quadras e clubes existem em seu bairro? 

7- Onde vocês costumam se reunir nos momentos de lazer? O que costumam fazer nesses 

momentos? 

8- Digam quais são as manifestações da cultura corporal tradicionais da região (das mais 

antigas as mais atuais). Se necessário pergunte aos seus familiares. 

Dança: 

Jogos: 

Esporte: 

Lutas: 

Brincadeiras 

9- Com quais manifestações da cultura corporal você mais se identifica? 

10-  Você já praticou alguma manifestação da cultura corporal?Qual? Por quanto tempo?  

 

 

 

 

 

 

 

 


