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RESUMO 

 

BOURGUIGNON, Priscila Rodrigues de Almeida. Título: O Multiculturalismo Crítico 

como Processo de Ressignificação da Identidade Cultural na Educação Física Escolar, 

2018. (total de 53 folhas). 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. 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa realizada na escola Municipal 

Visconde de Sepetiba - RJ em 2017, através de uma intervenção pedagógica 

participativa envolvendo práticas corporais da cultura africana e afro-brasileiro tendo 

como unidade de análise as turmas 501 e 502 pertencentes ao Ensino Fundamental. Essa 

pesquisa foi motivada ao observar que, durante as aulas de disciplina Educação Física, 

alunos se aproximavam, consideravelmente, para as práticas corporais pertencentes à 

cultura hegemônica como única e legítima. Além disso, a presença de falas de diversos 

alunos que não se reconheciam protagonistas e sujeitos da própria cultura, como 

também, manifestações de alguns alunos, em especial do sexo feminino, que buscavam 

aproximação com a estética eleita socialmente como padrão. Na metodologia, foram 

utilizadas quatro fases do método Pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011). Para conceder 

rigor científico, aplicou-se um questionário com sete perguntas semi abertas, mais os 

critérios observação e feedback, durante a intervenção. A partir dessa ação pedagógica, 

os resultados foram discutidos à luz do conceito de Multiculturalismo Crítico 

(CANDAU, 2014), como também a apropriação dos conceitos de Neira (2016) sobre o 

Currículo Cultural de Educação Física. Sobre os resultados, possibilitou concluir que, 

quanto à reprodução da cultura hegemônica, não foi possível aferir redução 

significativa, porém foi perceptivo verificar o aumento da tomada de consciência crítica 

e respeito às diferentes identidades culturais e as relações com os contextos 

socioculturais. Sobre a questão da estética não hegemônica, não era esperado resultados 

como a ruptura com estética hegemônica ou no final da intervenção que percebesse o 

empoderamento corporal pronto e acabado, ao contrário, os alunos estão imersos em um 

contexto além das aulas da disciplina Educação Física, portanto, baseado em Neira 

(2015), essa pesquisa estava comprometida em contribuir para o processo de 

ressignificação, para possibilitar com uma imagem afirmativa dos sujeitos e favorecer 

para o processo de internalização e ressignificação que não há um único modelo de 

beleza, portanto, diante das análises e narrativas dos envolvidos, obtiveram-se avanços 

sobre a desnaturalização de padrões de beleza. Sob a perspectiva do auto-

reconhecimento como protagonistas e sujeitos da própria cultura, os resultados apontam 

que os alunos compreenderam que a cultura emerge de contextos e está permeada de 

significados, mas sobre a questão de sujeitos da própria cultural, ao analisar os dados, 

não se observou progressos. 

 

Palavras-chave: Diversidade cultural, Multiculturalismo Crítico, Alteridade, Educação 

Física Escolar, Cultura Africana e Afro-brasileira. 
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1-INTRODUÇÃO 

Observa-se, em diversas instituições de ensino da Educação Básica no Brasil, que a 

diversidade cultural, quando é abordada, está mais aproximada dos festejos de datas 

comemorativas, em caráter folclórico, do que assegurada pelo currículo da unidade e 

pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, como uma temática que deveria 

dialogar permanentemente com as disciplinas, bem como qualquer ação pedagógica que 

seja promovida pela comunidade escolar e pelo entorno do território. Para Canal (2011), 

esse cenário desconsidera que a ―diferença está no chão da escola‖ (p. 25) e acarreta em 

reforçar os estigmas sociais, hierarquia entre etnias/raças, subalternização de 

estereótipos e intolerância racial. Já Saviani (1991) contribui para esse contexto 

explicando que não basta celebrar, posto que ―não há neutralidade do saber a ser 

socializado, tão pouco planejar uma prática pedagógica a partir da descoloração‖. 

Além das datas comemorativas, o mesmo ocorre na apropriação da temática-

diversidade cultural, baseado no senso comum, oportunizando a desconstrução de 

identidades, que descaracterizam os movimentos de resistência, e assim por diante. 

Nessa perspectiva, também é encontrada a valorização exacerbada da cultura 

eurocêntrica, estadunidense, brancas com fortes raízes cristãs e masculinas e as demais 

são intituladas de subalternas, resultando na imposição de culturas e datas 

comemorativas que não possuem relação direta com o mundo vivido do aluno e, por 

conseguinte, acarreta no cumprimento de tarefas pedagógicas padronizadas. Para Neira; 

Nunes (2009) esse fluxo ideológico também ocorre diretamente na disciplina Educação 

Física posto que as práticas corporais como ginástica, lutas, esportes, brincadeiras e 

brincadeiras são linguagens da cultura que veiculam significados, representadas, 

subjetivada de acordo com as regulações impostas. Para tanto, Daólio (2004) explica 

que a educação física deveria apropria-se da abordagem intitulada desordem com a 

finalidade de valorizar o aluno como sujeito que pertence às suas manifestações 

corporais eminentemente culturais, assim, ―respeitando e assumindo que a dinâmica 

cultural é simbólica e, por isso mesmo, variável, e que a mediação necessária para essa 

intervenção é, necessariamente, intersubjetiva‖ (p. 56). 

Delimitando esse contexto às escolas públicas do Ensino Básico, essas celebrações 

estão organizadas, predominantemente, de calendários oficiais instituídos pela 

Secretaria de Educação de cada município, como também são eleitas pela própria 

comunidade escolar, através do art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional (LDB, 1996) que obriga além do currículo ter uma base nacional comum, 

complementar com ―uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela‖ (BRASIL, 1996).  

Sobre a elaboração do currículo que inclua a diversidade, Neira (2011) defende que 

é necessário mapear o território interno e externo onde a escola está situada, para que se 

conheçam as individualidades e as representações dos diversos grupos sociais. Com o 

propósito de pontuar as necessidades que emergem da localidade, somadas às demandas 

oriundas do mundo vivido dos sujeitos, em seguida, esses dados seriam os norteadores 

para a elaboração de PPP e o currículo escolar, permeados de sentido e significado que 

se originaram do território. Para Hobsbawn (1984), esse desenho social poderá 

contribuir para o processo de desvinculação da tradição inventada que se entende por 

um ―conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente 

aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e 

normas de comportamento através da repetição‖ (p. 09). 

Diante do exposto, esses marcadores sociais e ideológicos que se materializam em 

conflitos podem ocorrer em qualquer disciplina e, nesta pesquisa, restringiremos à 

Educação Física. Neira (2011) explica dentro do campo teórico do Currículo Cultural da 

Educação Física os conceitos do Multiculturalismo Crítico, que todos os grupos sociais 

produzem práticas corporais
1
, e que através da interação, propiciam um diálogo 

permanente com as identidades corporais desses grupos. Outro princípio está 

relacionado ao aprendizado significativo dos alunos, que consiste em reconhecer como 

as diferenças sociais se configura na sociedade e contribuem no rompimento de 

processos de negação de si próprio e do outro.  

Após a apresentação da contextualização do tema a ser pesquisado nesse PAF-

Produto Acadêmico Final, será descrito o lócus da pesquisa, que foi delimitada à Escola 

Municipal Visconde de Sepetiba, localizada no município de São Gonçalo-RJ. Os 

participantes dessa intervenção são 51 estudantes das turmas 501 e 502, pertencentes ao 

5° ano do Ensino Fundamental. Nesse sentido, ainda se valorizam práticas corporais 

pertencentes à cultura hegemônica que consiste em desconsiderar a complexidade do 

processo de formação de identidades, além disso, para Schwarcz (2004) acarreta na 

equalização de artefatos com culturais não valorizando as formas criativas de 

                                            
1
  Para Neira (2015), práticas corporais são repertórios culturais compostos por brincadeiras, lutas, 

danças, esportes e ginásticas, porém cada território, contexto, época irão atribuir leituras de mundo vivido 

singular, assim como os sujeitos desse ambiente darão outro significado (Fonte: NEIRA, 2015). 
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apropriação de acordo com a lógica cultural do grupo receptoro que leva os estudantes a 

estranharem as próprias histórias, visões de mundo, estéticas e práticas corporais.  

A justificativa pelo recorte temático e a seleção dessas turmas remetem às vivências 

nas aulas de Educação Física. Sobre esse cenário, as principais observações são: 

aproximação acentuada de práticas corporais pertencentes à cultura hegemônica como 

única; presença de falas de diversos alunos que não se reconhecem protagonistas e 

sujeitos da própria cultura; além de manifestações de alguns alunos, em especial do sexo 

feminino, ao buscarem aproximação com a estética eleita como padrão social.  

Alguns planejamentos que envolviam essas questões não eram bem sucedidos, pois 

os alunos que participavam não estavam entusiasmados e muitos expressavam 

sentimento de vergonha. A partir desse encadeamento, buscaram-se recursos teóricos e 

dados oficiais para compreender a dinâmica desse, já que esse ocorrido, desvinculado de 

um contexto, não caracterizava por si só um conflito social. Poderia ser qualquer evento, 

inclusive, um equívoco no planejamento pedagógico.  

Foi assim que essa questão envolvendo a diversidade cultural se tornou problema de 

estudo para essa pesquisa. Diante dessa conjuntura, esse PAF pretende investigar como 

questão central: A partir da intervenção participativa, fundamentada em práticas 

corporais da cultura africana e afro-brasileira, é possível contribuir para o 

processo de valorização de uma identidade cultural não hegemônica? 

Essa intervenção pedagógica não pretendeu curvar a vara
2
 para o lado oposto e 

promover uma ruptura com a identidade de cultura hegemônica, mas possibilitar a 

desconstrução que é a única e inquestionável. Diante disso, as estratégias utilizadas 

nesse PAF foram ações afirmativas através da elaboração do planejamento da 

intervenção participativa, que resultou em cinco aulas e mais a fase de planejamento da 

intervenção.  O tema escolhido foi práticas corporais africanas e afro-brasileiras, já as 

brincadeiras/jogo e/ou lutas foram eleitos pelos alunos, sem qualquer mediação do 

professor/pesquisador.  

A partir dessa ação pedagógica, foi possível abrir discussões à luz do 

Multiculturalismo Crítico (CANDAU, 2014), como também se apropriar dos conceitos 

do Currículo Cultural de Educação Física. (NEIRA, 2011). Além desses autores, essa 

                                            
2
 - A Teoria da Curvatura da Vara é um referencial utilizado por Demerval Saviani como síntese de suas 

reflexões sobre ensino e aprendizagem, no âmbito da educação formal. Foi baseada na metáfora ―Para 

consertar uma vara torta não basta trazê-la para a posição correta. É necessário vergá-la para o lado 

oposto‖, uma analogia criada por Lênin ao ser rotulado como extremista e radical por sua atuação durante 

a revolução da Rússia, em outubro de 1917, e que resultou na criação da União Soviética (1917 a 1991). 

(Fonte: Wikipédia) 
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pesquisa buscou embasamento legal através das políticas públicas educacionais, dentre 

outras referências que trouxeram rigor científico para esse estudo. 

Diante do exposto, esse PAF está organizado em blocos, no qual o primeiro é 

constituído de introdução, problematização, objetivo e justificativa. Em seguida, o 

marco teórico com uma breve revisão bibliográfica que discorrerá acerca do título, 

Multiculturalismo e a Educação: a Valorização de Grupos não Hegemônicos através do 

Currículo. Posteriormente, A diversidade Cultural e suas Bases Legais no Âmbito da 

Educação Brasileira. No segundo bloco - percurso metodológico - os recursos 

metodológicos que serão utilizados na abordagem do problema, bem como uma breve 

exposição da relevância do estudo. 

Já na metodologia, será descrito o percurso científico para responder o problema de 

estudo, apresentado na introdução. Gil (1987) define pesquisa como ―processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico, com o objetivo de descobrir 

respostas para os problemas, mediante o emprego de procedimentos científicos.‖ O 

presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória com abordagem 

qualitativa. Como estratégia de investigação, o método mais apropriado será Pesquisa-

Ação de Thiollent (2011) com a finalidade proporcionar a investigação de fenômenos 

contemporâneos, dentro de um contexto de relações de poder e disputas políticas por 

narrativas, a unidade de análise foi a Escola Municipal Visconde de Sepetiba-SG, 

delimitada a 51 alunos pertencentes ao 5° ano do Ensino Fundamental.  

Finalmente, no terceiro bloco - Apresentação e discussão dos dados - será o 

momento de registrar a intervenção realizada na Escola Municipal Visconde de Sepetiba 

- RJ, nas turmas 501 e 502, pertencentes ao 5º ano do Ensino Fundamental, através de 

observações, questionários e feedbacks envolvendo práticas corporais da cultura 

africana e afro-brasileira que, em seguida, serão discutidas à luz dos referenciais 

teóricos. Por fim, serão realizadas as considerações finais do PAF.   
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Compreender a formação de uma identidade cultural.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Refletir sobre a divulgação de valores/ padrões hegemônicos em currículos 

escolares; 

 Entender como outras identidades culturais podem ser vivenciadas e abordadas 
numa escola; 

 Perceber como estudantes podem experimentar outras formas de vivências 
corporais – no caso desta pesquisa, das práticas africanas e afro-brasileiras. 
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3 JUSTIFICATIVA  

É inegável que o currículo e a profissão da Educação Física escolar estão em 

permanente discussão. Há avanços como a promulgação de leis, formação docente 

continuada, publicações pertinentes e profissionais, na ponta do processo de ensino-

aprendizagem, proporcionando a justiça social e a necessidade de incluir e valorizar as 

vozes minoritárias de diferentes sujeitos, na construção de um espaço coletivo. Em 

direção oposta a esses avanços, encontramos os mecanismos de controle, os aparelhos 

ideológicos e o próprio sistema educacional público brasileiro, reduzindo suas funções 

aos serviços burocráticos, conveniências e modelos práticos, deixando as concepções 

políticas epistemológicas e socioculturais que trazem consigo letargo. Nesse sentido, é 

propício compreender que o Estado se apropria de um aparato de documentos 

estabelecidos pela legislação, para promover orientações e controle na formação que 

deseja oferecer, como no caso da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Para Gramsci (1978), esse entendimento se torna nítido ―quando são analisados 

o homem, a natureza e os demais sujeitos históricos, possibilita-se o esclarecer o como 

se apóiam a relação de hegemonia e contra-hegemonia nas ações políticas e sociais‖ 

(p.43-44). Desse modo, é necessário abordar a escola considerando o vínculo que se 

estabelece entre educação e sociedade, bem como as indagações que buscam 

compreender sua função social na produção e reprodução das práticas sociais.  

No entanto, a Escola Visconde de Sepetiba, que será a unidade de análise dessa 

pesquisa, também apresenta as suas especificidades, no âmbito de conflitos sociais, 

mais precisamente no que concerne à diversidade social. Durante as aulas de Educação 

Física com as turmas 501 e 502 do Ensino Fundamental em 2017, observaram-se 

questões como: aproximação acentuada de práticas corporais pertencentes à cultura 

hegemônica como única; presença de falas de diversos alunos que não se reconhecem 

protagonistas e sujeitos da própria cultura, além de manifestações de alguns alunos, em 

especial do sexo feminino, que buscavam aproximação com a estética eleita como 

padrão social.  

Portanto, esse PAF se torna relevante, para que o professor/residente estabeleça 

diálogos entre o exercício da profissão docente e o Programa de Residência Docente-

Colégio Pedro II, para que a partir de então, os conflitos identificados possam ser 

ressignificados.  
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Para isso, também será necessário que o professor/residente esteja em 

permanente ressignificação da sua prática pedagógica, bem como adquirir saberes 

significativos sobre essa temática. Segundo os autores das perspectivas pós-críticas, 

essas manifestações são oriundas da construção social, e se materializarão de acordo 

com a diversidade dos alunos e concepções de mundo do próprio professor e da 

comunidade escolar. Deve-se também destacar que, dependendo do projeto societário de 

educação do docente, a sua intervenção poderá enaltecer esses conflitos ou reduzi-los.  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 O Multiculturalismo e a Educação: a Valorização de Grupos não Hegemônicos 

Através do Currículo. 

 

Para alguns autores, o multiculturalismo é um olhar diferenciado para cidadãos 

pertencentes aos grupos minoritários, com o objetivo de incluí-los, efetivamente, na 

sociedade brasileira. Para Freyre (2013), o Brasil foi construído por três raças/etnias, 

que foram o branco europeu, o índio brasileiro e o negro africano. Diante dessas 

observações, é inviável a existência de um currículo homogêneo no sistema educacional 

brasileiro. Para Neira (2016), apesar da formação social ter sido construída 

historicamente de forma híbrida e multicultural, ainda há parte da sociedade que 

privilegia padrões culturais europeus e estadunidenses, cujas características principais 

são: homem branco, heterossexual e cristão. Muitos negros e índios ainda têm sua 

identidade brasileira discriminada, fruto este de uma sociedade preconceituosa que nega 

suas próprias raízes. 

Para Fonte e Loureiro (2011), as questões identitárias estão vinculadas 

diretamente com os posicionamentos políticos. Em geral, esses mecanismos 

reconhecem que há pluralidade e a inclui no meio social, porém não promovem ações 

efetivas para que se reduza o preconceito e a discriminação. Por outro lado, há também 

sistemas que compreendem a especificidade dos grupos minoritários, mas continuam 

reforçando que a cultura dominante e os estereótipos hegemônicos são os padrões a 

serem seguidos. Sob outra perspectiva, há também grupos que militam, para que além 

do reconhecimento, haja a ruptura com padrões eruditos tidos como universais, além de 

almejar a valorização da diversidade cultural, a partir do mapeamento do território em 

que esses cidadãos estão inseridos. 

Posto isso, o termo multiculturalismo é polissêmico e se vincula a posições 

políticas aparentemente distintas. Para McLaren (2000) essas denominações são 

classificadas como: conservador, humanista liberal, liberal de esquerda, e crítico de 

resistência. Nesse sentido, Candau (2014) considera que ―o multiculturalismo pode ser 

visto ou como um traço da sociedade contemporânea […]; ou forma um horizonte de 

intervenção‖. Desse modo, a primeira colocação seria um fator da globalização, que tem 

seu começo no período de colonização. Candau (2014) também busca classificar o 
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multiculturalismo em: assimilacionista; diferencialista ou monoculturalismo plural; e o 

interativo ou intercultural. 

Moreira (2001) considera que:  

O multiculturalismo representa, em última análise, uma condição inescapável 

do mundo ocidental, à qual se pode responder diferentes formas, mas não se 

pode ignorar. Multiculturalismo refere-se à natureza dessa resposta. 

Educação multicultural, consequentemente, refere-se à resposta que se dá a 

essa condição, em ambientes educacionais (p. 66). 

 

Desse modo, Moreira (2001) propõe o interculturalismo ao multiculturalismo, 

visto que dessa forma valoriza a dinâmica relacionada a fatores culturais e a 

hibridização de uma cultura. Com isso, propicia que um currículo intercultural não seja 

apenas promovedor de feiras, comemorações, debates, etc., sobre determinada cultura 

pontualmente na escola, e sim que este seja inserido no cotidiano da mesma, 

conscientizando a diferença de gênero, étnica racial, dentre outras. 

Já Canen e Canen (2005) apontam para um multiculturalismo, no qual: 

[...] as perspectivas multiculturais, grosso modo, podem ser delineadas desde 

visões mais liberais ou folclóricas, que tratam da valorização da pluralidade 

cultural a partir do conhecimento dos costumes e processos de significação 

cultural das identidades plurais, até visões mais críticas, cujo foco é, 

justamente, o questionamento a racismos, sexismos e preconceitos de forma 

geral, buscando perspectivas transformadoras nos espaços culturais, sociais e 

organizacionais (p. 42). 

 

 Partindo da premissa multicultural, o currículo escolar poderá ser elaborado 

a partir de um pensamento crítico. Para tanto, é necessário construir o currículo 

vinculado ao Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição de ensino, somado aos 

valores identitários do território. Desse modo, propiciará enfrentar tensões geradas entre 

identidades singulares, coletivas e institucionais ―devendo ser trabalhadas em seus 

aspectos híbridos e plurais‖ (CANEN; CANEN, 2005, p. 46). Para Goodson (2008), o 

currículo carrega consigo diversas particularidades da sociedade em que está inserido, 

pois é influenciado diretamente pelos aspectos culturais, políticos e do sistema 

educacional vigente.  

Já Neira (2015) vai além e afirma que quando o currículo é elaborado 

democraticamente, permite ouvir as vozes plurais, minoritárias e realidade da dinâmica 

escolar. Posteriormente essas vozes são materializadas no currículo propondo ações 

para que se ―pretende fazer ‗falar‘, por meio do estudo das práticas corporais, a voz de 

várias culturas no tempo e no espaço, além de problematizar as relações de poder 

explícitas e implícitas‖ (p.297). Para o Coletivo de Autores (2012) o currículo tem a 
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principal função de propor uma reflexão dialética no aluno quando são articulados as 

experiências do mundo vivido e os conteúdos sistematizados.  

A proposta curricular é a interpretações de mundo vivido e a diversidade 

discente, já que é por mediação do currículo que as intenções pedagógicas se 

sistematizam. Moreira e Candau (2007) afirmam ―como  as  experiências  escolares  

que  se  desdobram,  em  torno  do  conhecimento,  em  meio  a  relações  sociais,  e  

que  contribuem  para  a  construção  das  identidades de nossos estudantes‖ (p.18).  

A diversidade discente é uma característica única para cada escola, pois os 

alunos são oriundos de diversas construções sociais. Desse modo, almeja-se que 

contemple nas práticas pedagógicas as responsivas à diversidade, ―valoriza e reconhece 

as diferenças, como também assegura a diversidade cultural, superando processos 

discriminatórios, opressão, injustiça social, e naturalização das diferenças, apontando 

focos de resistência e de construção da identidade cultural‖ (NEIRA, 2015, p. 293). 

Candau e Moreira (2014) ressaltam a necessidade de romper com os modelos 

engessados, elaborados por um grupo específico da escola e que propicia atender os 

regulamentos burocráticos oriundos das esferas governamentais. Os autores abordam 

em seu livro que o escritor Perrenoud (2000) apresenta como proposta repensar as 

práticas socioeducativas, a partir de dois aspectos da categoria de desenvolvimento de 

práticas educativas interculturais: a diferenciação pedagógica e a utilização de múltiplas 

linguagens e mídias no cotidiano escolar.  

Convém afirmar que não se trata de substituir os modelos ou datas a serem 

celebradas, mas o desvinculo de ideologias que colocam a cultura brasileira como 

subalterna, Para além, cabe também repensarmos se o processo ensino-aprendizagem 

está coerente com a concepção de cidadão que se deseja formar. A partir da estruturação 

do mapeamento da diversidade de identidades presentes no ambiente escolar, entorno e 

comunidade escolar.   

 Essas considerações ficam mais perceptíveis quando o eixo curricular está mais 

aproximado dos aspectos epistemológicos, sociológicos, antropológicos e filosóficos 

baseada na abordagem pós-crítica. A partir dessas relações a escola formal objetiva a 

proposta de formação do cidadão, matriz curricular e plano de ensino. Saviani (2011) 

compreende o ensino ―como atividade docente que sistematiza as explicações 

pedagógicas, ao passo do desenvolvimento simultâneo de uma lógica, de uma 

pedagogia e da apresentação de um conhecimento científico‖. Diante do exposto, 
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podemos observar que o currículo está repleto de significações sejam estas explícitas ou 

ocultas. 

 No próximo bloco, será de apresentado uma breve conceituação das políticas 

educacionais no âmbito da diversidade cultural na sociedade brasileira.   

 

4.2  A Diversidade Cultural e suas Bases Legais no Âmbito Educacional Brasileiro.  

 

O movimento negro durante o processo de redemocratização do país, nos anos 

80, buscou intensificar as reivindicações a favor de ações políticas na área da educação, 

pois considerava que a educação possuía um papel fundamental nos esclarecimentos 

dessas contradições, assim sendo, seria um dos caminhos propícios para que os cidadãos 

reconhecessem suas identidades, pertencimento étnico-racial, desconstruir a imagem 

deturpada da África, além de promover a alteridade entre grupos não homogêneos 

Já nos anos 90, esses movimentos sociais identitários obtiveram mais força no 

cenário público. Dentre as principais reivindicações estavam à justiça social através do 

currículo democrático. Segundo Stuart Hall (1997), esses avanços receberam 

influências, através da ―Revolução Cultural‖ que consiste em rompendo com a 

monocultura através do avanço da tecnologia, produções no meio acadêmico, políticas 

públicas, grupos populares reivindicando por seus direitos, dentre outros.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi sancionada em 1996 e 

eleita uma legislação democrática como normatiza em seu art. 2° os princípios da 

educação brasileira que consiste em ―II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância‖ (BRASIL, 

1996), contudo, a mesma recebeu diversas críticas por oscilar ideologicamente entre os 

aspectos democráticos e a conservação, ao passo que privilegia a versão histórica de 

seus colonizadores.  

Entre diversos impasses ideológicos, em 2003, foi sancionada pelo presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva a Lei 10.639 da obrigatoriedade no ensino fundamental e 

médio, tanto na rede privada quanto na pública, o ensino de História e Cultura Africana 

e Afro-Brasileira. Então, essa normatização legal alterou a LDB (1996) nos artigos: 

 

Nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio, oficiais e 

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

brasileira.  
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§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 

política pertinente à História do Brasil. 

 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura afro-brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 

Educação Artística e de Literatura e História brasileira. 

Art. 79-B O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia 

Nacional da Consciência Negra (BRASIL, 2003). 

 

Adiante, em 2008, a LDB (1996) foi novamente alterada no seu artigo 26°, 

partindo da compreensão que a população indígena pertence aos principais grupos 

étnico-raciais que conceberam e influenciaram o Brasil, como também propõe reduzir 

concepções ideológicas, preconceituosas e estereotipadas dos grupos indígenas. Assim, 

as instituições de ensino formal deverão ressignificar seus currículos e abordar também 

os saberes sociais, a partir da historicidade da população indígena. Nesse sentido, 

passou a vigorar que nos estabelecimentos de ensino,  

Art. 1º O art. 26-A da Lei no 9.394, da Lei nº 11.645, de 10/03/2008 e 

20/12/1996, passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 26-A da Lei no 9.394, da Lei nº 11.645, de 10/03/2008 e 20/12/1996, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 

cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 

em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira 

(BRASIL, 2008). 

 

 

Embora haja legislação assegurando a gestão democrática, ainda há 

engrenagens, principalmente, na rede pública, onde a identidade e a cultura dos 

indivíduos são desvalorizadas. Essas legislações foram sancionadas há anos e diversas 

instituições de ensino a efetivam essas normatizações legais.  

Ainda assim, houve a elaboração de documentos que têm ajudado para o 

alcance dos objetivos sejam alcançados, tanto na educação básica, quanto na superior. A 

criação de algumas políticas públicas para promover a implementação da lei ao longo 

destes anos têm sido fundamental para que a mesma seja aos poucos inserida junto à 

sociedade. Neste quesito, Almeida e Sanches (2017) nos aponta quatro eixos 

importantes, são estes: Regulamentação, Formação, Material e Articulação. No eixo 

regulamentação foram criados quatro órgãos de atuação para a igualdade racial, dentre 
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estes dois atuam na área educacional, mais três leis que contemplam a lei 10.639/03 e 

três documentos para explicitar e justificar a mesma. Neste eixo destacamos o Parecer 

003/2004, que orienta a implementação da lei 10.639, tendo como:  

Atribuição de competências; determinação de estratégias para a formação; 

inclusão Educação infantil, do Ensino Superior e de instituições de formação 

inicial e continuada na responsabilidade da implementação da Lei; incentivo 

à produção e à divulgação de livros, materiais didáticos e experiências 

pedagógicas; destaque à importância do Movimento Negro e dos Núcleos de 

Estudos Afro-brasileiros (ALMEIDA &SANCHES, 2017, p. 61). 

 

Neste parecer (003/2004), fica claro quanto ao incentivo do ensino da cultura 

afro, tanto na divulgação da mesma, por meio de livros e materiais didáticos, quanto no 

ensino desta, desde a Educação infantil até o Ensino Superior. Destaca-se ainda, nesse 

eixo, a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, que visa à formação continuada e ao Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação (DCN) das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Esses documentos e 

políticas públicas objetivam a melhor implementação da Lei 10.639/03, buscando 

assim, melhorar e estabelecer metas para que a mesma seja cumprida. 

Em seguida, será descrito o percurso metodológico para que se responda ao 

problema de estudo. 
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5- PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Para investigar e discutir o problema de estudo apontado nesse PAF: A partir da 

intervenção pedagógica, fundamentada em práticas corporais da cultura africana e afro-

brasileira, é possível contribuir para o processo de valorização da identidade cultural 

não hegemônica?  O método mais apropriado para esse desenho de pesquisa encontra-se 

no autor Michel Thiollent, intitulado Pesquisa-Ação, com a justificativa de promover 

ações conjuntas e propiciar ressignificar um dado da realidade. Dentre as suas 

características principais desse método, destaca-se a probabilidade de propor ao 

território que será estudado, estratégias participativas entre pesquisadores e público 

alvo, desde a delimitação do problema até a conclusão do estudo.  

[...] com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativos (THIOLLENT, 2011, p. 

20). 

 

Nesse contexto, Thiollent (2011) aponta que ―deve existir um ponto de partida e 

um ponto de chegada e que, de acordo com cada processo, a ordem das ações poderá 

sofrer mudanças decorrentes às circunstâncias‖ (p.87). Em outro trecho da obra, o autor 

descreve que esse método tem um início, mas não existe um recorte temporal para a 

conclusão, visto que cada território é composto de uma construção social singular. 

Diante dessas falas e atendendo ao cronograma do PAF, essa pesquisa se apropriará 

somente de quatro fases desse método, que serão: fase exploratória, fase diagnóstica, 

fase planejamento da intervenção e fase da ação. 

 

 Amostra 

A escola onde empreendemos a pesquisa é a Municipal Visconde de Sepetiba, 

localizada no Município de São Gonçalo. Seu público é diversificado, pois há alunos 

oriundos de áreas carentes e classes emergentes. Ainda sobre esse aspecto, observa-se 

que em 2017 e em 2018 vários alunos da rede privada foram transferidos para essa 

escola.  Trata-se de uma escola de referência da Secretaria de Educação por dispor de 

estrutura física e mobiliária como: climatização em todas as dependências, salas de 

aulas bem estruturadas, secretaria, sala de recursos multifuncionais para atendimento 

educacional especializado, refeitório, parquinho para a Educação Infantil, sanitários 

masculinos e femininos, rampa de acesso interno para deficientes, diversos 
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equipamentos como recurso pedagógico, sala de vídeo, bibliotecas e outros.   Quanto 

aos profissionais que atuam na comunidade escolar, o quadro é composto por: 

orientadora pedagógica e educacional, professores de diversas disciplinas, profissionais 

para a secretaria, mediadores para alunos que necessitem de cuidados especiais, além de 

inspetores e equipe de cozinha. A escola possui carência no quadro de professores para 

o Ensino Fundamental, sobre isto, a direção geral, já solicitou a Secretaria de Educação, 

mas até o momento sem sucesso.   

Os participantes dessa intervenção são 51 alunos das turmas 501 e 502 do Ensino 

Fundamental, sendo 30 alunos (59%) do sexo feminino e 21 (41%) alunos do sexo 

masculino
3
. No que se refere à faixa etária, 23 (45%) discentes apresentaram ter entre 

09 a 10 anos e 27 (53%) entre 11 a 12 anos e 1 (2%) discentes entre 13 a 14 anos. Essas 

turmas eram compostas no início de 2017 somente por alunos entre 09 a 12 anos, mas 

como havia carência de professor na turma intitulada, Hora da Virada I
4
, os alunos 

foram remanejados para as turmas do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental.  

A justificativa pelo recorte temático e a seleção dessas turmas remete às vivências 

nas aulas de Educação Física. Sobre esse cenário, as principais observações são: 

Aproximação acentuada de práticas corporais pertencentes à cultura hegemônica como 

única; presença de falas de diversos alunos que não se reconhecem protagonistas e 

sujeitos da própria cultura, além de manifestações de alguns alunos, em especial, do 

sexo feminino que buscam aproximação com a estética eleita como padrão social. 

Alguns planejamentos que envolviam essas questões não eram bem sucedidos, os 

alunos que participavam não estavam entusiasmados e muitos expressavam sentimento 

de vergonha.  

 Abordagem da pesquisa (qualitativa ou quantitativa): Trata-se uma pesquisa 

qualitativa. Para Marconi e Lakato (2007), a pesquisa qualitativa promove ―na 

observação de fatos e fenômenos, tal como ocorrem espontaneamente, na coleta 

de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes 

para analisá-las‖ (p. 188). 

 Tipo de pesquisa. Optou-se pela construção da intervenção com a participação 

ativa dos alunos, já que os alunos possuíam aproximação acentuada de práticas 

                                            
3
Esses dados foram obtidos através do questionário que será apresentado e discutido no bloco análise de 

dados. Neste questionário no item sobre opção sexual, há a opção outro, mas como se encontra zerado 

não se tornou necessário descrevê-lo nesse momento. 
4
 A turma intitulada – A hora da virada contempla os alunos que ficaram retidos em algum momento dos 

ciclos do Ensino Fundamental.  
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corporais pertencentes à cultura hegemônica como única; presença de falas de 

diversos alunos que não se reconhecem como protagonistas e sujeitos da própria 

cultura, além de manifestações de alguns alunos, em especial, do sexo feminino 

que buscam aproximação com a estética eleita como padrão social. A seguir, 

serão apresentadas as fases e os procedimentos percorridos para a 

delimitação/lapidação do problema de estudo, como também no trato do rigor 

científico para a pesquisa. Além desses processos concederem um sentido e um 

significado na sua aplicabilidade para os alunos.  

A seguir, será apresentado o percurso metodológico dessa pesquisa.  

 

 

Data 

 

Fase 

 

Procedimento 

 

Conceito da pesquisa-ação sobre como 

proceder em cada fase (THIOLLENT, 

2011) 

 

03/10/2017 

 

Exploratória 

 
Após conversar com a diretora e a 

orientadora pedagógica da Escola 

Municipal Visconde de Sepetiba-Rj 

sobre o PAF, o mesmo ocorreu nas 

turmas 501 e 502, onde foram 

convidados para a participação da 

pesquisa. 
 
Os alunos que aceitaram ao convite e 

responderam um questionário com a 

finalidade de delimitar e confirmar o 

problema de estudo. 
 

 
Para Thiollent (2011) a delimitação das 

tarefas da pesquisa procede através da 

criação de um seminário, questionário, 

onde ocorre à definição do tema e se 

aponta os problemas a serem 

transformados/emancipados.  

 

10/10/2017 

 

Diagnóstica 

 

Identificação  

 
Para eleger um tema, Thiollent (2011) 

defende que deve ser feito a partir do 

conhecimento concebido pelos anseios do 

grupo pesquisado, para o levantamento 

teórico e referencial que lhe dará todo 

fundamento necessário para a pesquisa, a 

partir da delimitação dos problemas a 

serem levantados, dentro de uma 

problemática na qual o tema seja 

relevante.  
 

 

17/10/2017 

 

Planejamento       

da 

Em diálogo com os alunos, o 

planejamento resultou em práticas 

corporais - jogos, lutas e brincadeiras da 

cultura africana e afro-brasileira. 
 

Para Thiollent (2011), nesse momento, 

ocorre a exploração do campo a ser 

pesquisado, através de um levantamento 

dos problemas prioritários, dos agentes 

envolvidos e um primeiro diagnóstico, no 
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intervenção O professor/pesquisador agiu nessa fase 

como mediador, por serem alunos entre 

09 e 14 anos.  Diante disso, o tema – 

cultura africana e afro-brasileira foi 

proposta pelo professor/pesquisador e as 

práticas corporais não houve qualquer 

interferência. 
 
Para a escolha dos jogos, lutas e 

brincadeiras foi solicitado pelo 

professor/pesquisador que os alunos 

fizessem uma pesquisa na internet, 

biblioteca da escola, biblioteca do bairro 

ou/e livros didáticos e trouxessem para a 

aula seguinte, dia 24/10/2017 uma 

atividade para que fosse exposto à 

turma, contendo a origem dessa prática 

corporal, descrito como aplicá-la e quais 

valenças físicas foram contempladas. 

Para isso, foi entregue uma folha 

digitalizada com todas as informações a 

serem seguidas.   
 
Recomendou-se que houvesse a 

participação dos responsáveis na 

atividade escolar-pesquisa, inclusive, 

que se perguntasse aos mesmos, se eles 

conhecem e se já vivenciaram alguma 

brincadeira/ jogo/luta, antes de 

iniciarem a pesquisa. 

qual os participantes e pesquisadores 

estabeleçam os principais objetivos do 

trabalho a serem realizados, a partir das 

informações iniciais. 
 
Para Thiollent (2011), nesse momento são 

coordenadas as atividades e se constituem 

os grupos de estudo para centralizar as 

informações, elaborar interpretações, 

buscar soluções e definir diretrizes de 

ações, acompanhando-as e avaliando-as, 

para a posterior divulgação dos 

resultados. 
 
O saber formal é o do especialista que é 

sempre incompleto, embasado em estudos 

e análises, já o saber informal é o do 

participante comum que é o de conhecer 

os problemas e as situações nas quais está 

vivendo, através do empirismo. 

(THIOLLENT, 2011). 
 

 

 

24/10/2017 

 

Planejamento       

da 

intervenção 

Com as turmas reunidas, os alunos 

apresentaram os trabalhos e elegeram 

cinco jogos/ brincadeira ou luta para 

serem efetuados durante a fase da ação 

que seria entre 31/10/2017 até 

28/11/2017. 
Sobre os trabalhos que não foram eleitos 

para a intervenção do PAF, foram 

aplicados ao longo do 4° bimestre de 

2017.  
 

 

 

31/10/2017 

até 

28/11/2017 

 

Fase ação 

Intervenção 

 
Durante o período de 31/10/2017 até 

28/11/2017 estará sendo aplicada a 

intervenção; 
 
31/10/20117- Prática corporal - Saltando 

o Feijão - origem Nigéria; 
 
07/11/2017 - prática corporal - capoeira 

- origem Angola/Brasil; 
 
14/11/2017 - Prática corporal Maculelê -

origem Brasil; 

 
O plano de ação é o fator mais importante 

nessa pesquisa, através de um processo 

metodológico que consiste em dar a 

diretriz da pesquisa, sendo o seu elemento 

norteador, dando a orientação ao 

pesquisador para a análise e controle dos 

métodos e técnicas baseadas em 

questionários, entrevistas, documentação, 

mapeamento, diagnóstico e resolução 

(THIOLLENT, 2011). 
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21/11/2017- Prática corporal Terra e 

mar - origem Moçambique 
 
28/11/2018- Prática corporal - 

Mubdemubde com bastões – origem 

Gana 
 
A partir dessa ação pedagógica a 

intenção será discutir os objetivos 

propostos desse PAF à luz do 

multiculturalismo crítico (CANDAU, 

2014), bem como apropriação dos 

conceitos do Currículo Cultural de 

Educação Física (NEIRA, 2016). 

 

 Instrumentos de pesquisa: Um questionário com a finalidade de confirmar e 

delimitar o problema de estudo. Análise da folha digitalizada, com todas as 

informações a serem seguidas para a atividade escolar-pesquisa, na qual foram 

eleitas práticas corporais da cultura africana e afro-brasileira, bem como os 

feedback e a observação durante as aulas. 

 Local de coleta dos dados e instrumentos utilizados: Para a fase do 

planejamento, utilizamos a sala de aula, já na aplicação das aulas, utilizamos o pátio 

e a sala de aula.  

Os instrumentos utilizados foram: câmera fotográfica e caderno para registro dos 

feedbacks, celular – aplicativo youtube e Google, som para a aula de capoeira e 

maculelê. 

 Técnicas de análise e interpretação dos dados: Baseado na técnica do autor 

Thiollent (2011) e para interpretar os dados, foram apropriados dos conceitos e 

categorias dos principais autores: Vera Maria Candau (2011 - 2014), Marcos Garcia 

Neira (2011- 2015 -2016), Nilma Lino Gomes (2012), Kabengele Munanga (1994 - 

2000), Antônio Flávio B. Moreira (2011), Ana Ivenicki (2005 - 2009), e Silva e 

outros. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Na Escola Municipal Visconde de Sepetiba-RJ, durante as aulas da disciplina 

Educação Física com as turmas 501 e 502 do Ensino Fundamental, observou-se diversos 

aspectos sobre a temática da diversidade cultural, que se originou no presente problema 

de estudo: A partir da intervenção pedagógica, fundamentada em práticas 

corporais da cultura africana e afro-brasileira, é possível contribuir para o 

processo de valorização da identidade cultural não hegemônica? Posto isso, nesse 

momento, serão apresentados e discutidos os resultados. 

Na fase exploratória (THIOLLENT, 2011), os alunos participantes da pesquisa foram 

brevemente mapeados. Para isso, foi elaborado um questionário com sete perguntas 

semi-abertas (GIL, 1999). Com relação ao gênero dos alunos e das alunas que 

participaram da pesquisa 30 (59%) alunos são do sexo feminino e 21 (41%) do sexo 

masculino, sobre a opção, outro presente no questionário não houve resposta.  

No que se refere à faixa etária, 23 (45%) discentes apresentaram ter entre 09 a 10 

anos, 27 (53%) discentes entre 11 a 12 anos e 1 (2%) discentes entre 13 a 14 anos. 

 

 

 

Através do questionário aplicado no dia 03/10/2017, os alunos descreveram sua 

cor/raça, onde foi ressaltado pelo professor/pesquisador que não era necessário 

corresponder ao perfil de classificações que o IBGE utiliza. O importante seria a auto 

identificação. Os resultados obtidos apresentaram: 21 (41%) branco, 8(15%) preto, 3 

(6%) pardo, 3 (6%) amarelo, 8 (16%) moreninho, 3 (6%) moreno jambo, 3(6%) café 

com leite, 2 (4%) bombom. 
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Gráfico 1: Faixa Etária dos Alunos
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Para Petruccelli (2012), essa conjuntura inibe o enfrentamento e o 

empoderamento pela isonomia e com isso, acarreta sentimentos de inferiorização, 

exclusão do ambiente social escolar, bem como a possibilidade de muitos sujeitos desse 

processo não usufruírem de direitos e garantias constitucionais.   

Munanga (1994), ao falar sobre identidade, destaca:  

(...) a identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades 

humanas. Qualquer grupo humano, através do seu sistema axiológico sempre 

selecionou alguns aspectos pertinentes de sua cultura para definir-se em 

contraposição ao alheio. A definição de si (auto definição) e a definição dos 

outros (identidade atribuída) têm funções conhecidas: a defesa da unidade do 

grupo, a proteção do território contra inimigos externos, as manipulações 

ideológicas por interesses econômicos, políticos, psicológicos, etc (p. 177-

178).   

Perguntados sobre a existência do preconceito ou/e discriminação na escola 

sobre a cultura não hegemônica, enquanto 12 (24%) alunos responderam que existe, 

mas não é discutido entre os envolvidos, 27 (53 %) afirmaram que existe, mas são 

velados, 10 (20 %) revelaram existir, porém ignorados, 2 (4 %) declararam não existir, 

na opção outro, não houve respostas.  
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Percebem-se também, na escola formal, atitudes que propiciam a perpetuação do 

preconceito velado que podem ser manifestadas em piadas, músicas, expressões 

pejorativas, brincadeiras e dentre outros. Cabe destacar, dentro dessa lógica citada, que 

essa prática preconceituosa não se restringe aos sujeitos de pouca escolarização ou 

conhecimento social, mas também permite a compreensão que direção escolar, 

coordenadores pedagógicos, professores e funcionários também poderão efetuar essa 

prática, pois o homem é um sujeito histórico e carrega consigo suas crenças e ideologias 

(SAVIANI, 1991). 

Outro ponto a destacar é a naturalização dessas condutas, que sujeitos pretos e 

pardos também as praticam e recebem essas agressões, e muitas das vezes, não as 

identificam como preconceito, racismo ou discriminação. Nesse sentido, o mesmo 

propicia privilegiar a ―manutenção da série histórica, em detrimento de um esforço 

concentrado sobre a produção de estatísticas mais fiéis e condizentes à nossa realidade‖. 

No que se refere à discriminação sobre questões estéticas no território escolar, 

somente 6responderam que não. Na opção ―sim, qual (s)‖ diversos alunos descreveram 

mais de um aspecto, que foram distribuídos em: 23 (61%) tipo de cabelo, 9 (24%) 

fofinho (a), acima do peso, gordinho (a), 6 (15%) sobre raça/cor e 25 responderam que 

sim, porém não as justificaram.  
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 Diante desse gráfico, uma das possibilidades para reduzir essa conjuntura é o 

currículo, onde Neira (2015) explica que se elaborá-lo democraticamente, permitirá 

ouvir as vozes plurais, minoritárias e realidade da dinâmica escolar. Posteriormente, 

essas vozes serão materializadas em ações para que se ―pretende fazer ‗falar‘, por meio 

do estudo das práticas corporais, a voz de várias culturas no tempo e no espaço, além de 

problematizar as relações de poder explícitas e implícitas‖ (p. 297).  Essa concepção de 

currículo proposta por Neira (2016) visa à concepção de homem e de sociedade que se 

propõe a diplomar. Para Goodson (2008), o currículo carrega consigo diversas 

particularidades da sociedade em que está inserido, pois é influenciado diretamente 

pelos aspectos culturais, políticos e do sistema educacional vigente. 

Ao perguntar como a escola aborda a temática diversidade cultural, diversos 

alunos responderam sim. Ao perguntar ―quais‖ 38 (75 %) do total de 51 alunos-

participantes responderam, sendo divididos em 21 (55 %) em festas/ celebrações de 

datas comemorativas, 3 (8 %) em livros didáticos e 9 (24 %) responderam que a 

professora aborda em sala. Outros 5 (13 %) faziam referências às culturas das regiões 

do Brasil como as danças, a culinária e o clima. 
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Quanto à abordagem da diversidade cultural em festejos, Saviani (1991) 

concorda que a escola deva festejar, porém que esteja comprometida em articular 

saberes significativos aos alunos, pois ao contrário estaria: 

 

O ano letivo começa na segunda quinzena de fevereiro e já em março temos a 

Semana da Revolução; em seguida, a Semana Santa, [...] Semana do Índio, 

Semana da Asa etc., e nesse momento já estamos em novembro. O ano letivo 

se encerra e estamos diante da seguinte constatação: fez-se de tudo na escola; 

encontrou-se tempo para toda espécie de comemoração, mas muito pouco 

tempo foi destinado ao processo de transmissão-assimilação de 

conhecimentos sistematizados. Isto quer dizer que se perdeu de vista a 

atividade nuclear da escola, isto é, a transmissão dos instrumentos de acesso 

ao saber elaborado [...] Enquanto tais são extracurriculares e só tem sentido 

na medida em que possam enriquecer as atividades curriculares, isto é, 

aquelas próprias da escola (p. 24). 

 

No que se refere à diversidade discente é uma característica única para cada 

escola, pois os alunos são oriundos de diversas construções sociais. Desse modo, 

almeja-se que o currículo contemple nas práticas pedagógicas as responsivas à 

diversidade.  Neira (2015) afirma, 

 

Valoriza e reconhece as diferenças, como também assegura a diversidade 

cultural, superando processos discriminatórios, opressão, injustiça social, e 

naturalização das diferenças, apontando focos de resistência e de construção 

da identidade cultural (p. 293). 

 

 

A cultura africana e afro-brasileira será a principal temática que norteará a 

aplicação de práticas corporais – brincadeiras, jogos e lutas, durante essa intervenção. A 
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justificativa para esse tema remete à Lei 10.639/2003
5
 que está em vigor há quinze anos 

com o propósito de reparar o currículo da escola formal que por muitas décadas 

dissertava, ideologicamente, privilegiando a versão histórica de seus colonizadores, 

principalmente nos artigos onde são regulamentados o ensino da história nacional do 

país e suas raízes identitárias. Portanto, através dessa legislação intensificaram as 

reivindicações a favor de ações políticas na área da educação, pois considerava que a 

mesma possuía um papel fundamental nos esclarecimentos dessas contradições, assim 

sendo, seria um dos caminhos propícios para que os cidadãos reconhecessem suas 

identidades, pertencimento étnico-racial, desconstrução da imagem deturpada da África, 

além da promoção da alteridade entre grupos não homogêneos. 

 No currículo da disciplina Educação Física, essa lei ainda é pouco utilizada. 

Desse modo, abordar a diversidade cultural com a intenção de problematizar que há 

outras práticas corporais além das hegemônicas, é propor ações efetivas sobre essa 

legislação. Associando essa conjuntura histórica ao contexto legal e ao perfil dos alunos 

das turmas 501 e 502, foi acordado que a intervenção seria sobre a cultura afro-

brasileira e africana e a seleção das práticas corporais seriam escolhidas pelas turmas. 

Entretanto, não basta que a sociedade reconheça essa diversidade, é necessário que o 

enfrentamento aos estigmas e aos estereótipos e a própria escola seja um local 

privilegiado para esse diálogo. Tendo isso em consideração, Candau (2014) afirma:  

 

Não se deve contrapor igualdade a diferença. De fato, a igualdade não está 

oposta à diferença, e sim à desigualdade, e diferença não se opõe à igualdade, 

e sim à padronização, à produção em série, à uniformidade, a sempre o 

―mesmo‖, à mesmice. (p. 19). 

 

 Durante o diálogo sobre a temática sobre a cultura africana e afro-brasileira, 

percebeu-se que diversos alunos apresentavam dificuldades sobre a localização 

geográfica da África, como também a referenciavam como um país, diante disso, ficou 

combinado que o professor/pesquisador traria para a próxima aula uma folha 

digitalizada com a proposta da atividade escolar - pesquisa com as orientações. Nessa 

                                            
5
Já em 2008, a LDB (1996) foi novamente alterada pela Lei 11.645 partindo da compreensão que a 

população indígena pertence aos principais grupos étnico-raciais que conceberam e influenciaram o 

Brasil, como também propõe reduzir concepções ideológicas, preconceituosas e estereotipadas dos grupos 

indígenas. Assim, as instituições de ensino formal deverão resignificar seus currículos e abordar também 

os saberes sociais, a partir da historicidade da população indígena. 
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folha também há o mapa do continente africano com o intuito que escolhessem o jogo, a 

luta ou a brincadeira e que pintassem no mapa a origem dessa brincadeira.  A saber: 

 

Figura 1-Atividade escolar -pesquisa sobre práticas corporais da cultura Africana e Afro-brasileira 

 

Crédito: professora/pesquisadora 1 , 2018 

 

Além dessa proposta de associar a atividade às suas origens, também utilizamos 

durante toda a fase de planejamento e a fase de ação o Mapa Mundi, com o propósito de 

ter um sentido e um significado sobre os saberes. 

            Figura 2 - Codificação e decodificação dos continentes África e América do Sul 

 

Crédito: professora/pesquisadora 2, 2018 
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A fase de ação (THIOLLENT, 2011) iniciou no dia 31 de Outubro de 2017, com o 

jogo Saltando o Feijão, oriundo da Nigéria, que foi eleito pelos alunos. Durante as 

apresentações do trabalho, diversos alunos pesquisaram e trouxeram esse jogo. O aluno ―A‖ 

comentou que ele conhecia esse jogo através de festas juninas. Outro destaque ocorreu quando o 

aluno ―B‖ interrompeu a apresentação do aluno ―C‖, e informou que a descrição do jogo era 

diferente da sua pesquisa. Nesse momento, o professor/pesquisador dialogou com os alunos 

informando que cada região tem a sua especificidade, memória e cultura ressignificada. Para 

facilitar a compreensão, trouxe como exemplo o jogo Queimado que em determinados lugares, 

participantes são ―queimados‖ e não voltam do ―cemitério‖, não vale o ―café com leite‖.  

Na eleição o jogo saltando o feijão é descrito:  

Os jogadores formarão um círculo e ficarão de mãos dadas. Depois 

escolherão um jogador que ficará com corda e girará a corda encostada no 

chão, e ficará girando em 360°. Quando a corda estiver passando, os outros 

jogadores terão que pular, e a corda não poderão encostar. Quem for pego 

sairá da brincadeira (aluno ―B‖).  

 

Figura 3 - Jogo Saltando o feijão 

 

Crédito: professora/pesquisadora 3, 2018. 

 

Antes de iniciar o jogo, o professor/pesquisador problematizou a aula fazendo a 

pergunta ―na opinião de vocês, por que esse jogo tem esse nome?‖ Embora o próprio 

professor /pesquisador não tivesse achado nenhuma informação sobre isto, foi 

interessante o debate entre as turmas.  Dentre diversos comentários o da aluna 

―G‖possibilitou outros desdobramentos. ―o porquê eu não sei, mas quando eu fiz a 

pesquisa, o feijão apareceu varias vezes‖. As turmas concordaram, outro aluno 
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comentou ―a feijoada veio dos escravos, deve ser por isso‖.  A aula seguiu, e o professor 

abordou alguns aspectos como a cultura da Nigéria utilizando o mapa como recurso 

didático.  Após a aplicação fiel do jogo escolhido, os alunos experimentaram o jogo, 

sem eliminar os participantes.  

 No término da aula, os alunos relataram que haviam gostado da aula, sendo que 

dentre as diversas narrativas destacam-se as falas de dois alunos a seguir: ―foi legal, eu 

pensei que seria negócio de santo, mas foi legal‖ e ―Na aula de capoeira, tem música de 

macumba‖. O professor/ pesquisador ouviu todas as colocações e explicou que diversas 

manifestações culturais africana estão associadas às religiões de matrizes africanas, 

porém a escola é laica e que não abordará questões religiosas. Sobre a ―macumba‖ o 

professou utilizou o celular para mostrar aos alunos que macumba é uma árvore, ou um 

instrumento e discutiu outras questões sobre esse assunto. Sobre as músicas da capoeira, 

o professou explicou que o repertório musical é vasto e que as músicas são cantadas de 

acordo com a proposta. O celular foi novamente usado como ferramenta didática, onde 

o professor/pesquisador mostrou no aplicativo Youtube, um professor de capoeira 

trabalhando com a Educação Infantil e com as músicas falavam sobre as vogais.  

A segunda aula da intervenção foi aplicada no dia 07 de Novembro de 2017 

sobre a capoeira que também foi muito esperada pelos alunos. Na folha de atividade 

escolar- pesquisa estava descrito a capoeira como: 

Capoeira é uma expressão cultural que mistura arte marcial e músicas. 

Caracterizado por golpese movimentos ágeis e complexos, utilizando 

primarias as primarias são chutes, rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, 

acrobacias em solo ou aéreas. Considera-se que a capoeira surgiu no final do 

século XVI (aluna ―RR‖).  

 

O professor-pesquisador iniciou a aula prática problematizando o que era 

capoeira, como os alunos percebiam, se era dança, luta brincadeira, esporte. De 

imediato, muitos alunos responderam que era uma luta. Ao perguntar por que, o aluno 

―b‖ respondeu ―por que tem golpe, chute e mortal‖, já o aluno ―d‖ falou ―pra se 

defender na briga‖, ao passo que a aluna ―g‖ ―argumentou que era luta com dança‖. 

Após os diálogos, a respeito dessas respostas, o professor continuou: ―vocês acham que 

a capoeira está associada à cultura, representando uma história?‖ Em seguida, puderam-

se perceber diversas expressões faciais de reflexão, surpresa, mas, o silêncio 

predominou. Esse momento foi discutido a luta como prática corporal capoeira dentro 

do recorte teórico entre o período Colonial e República. Apropriou-se também das 
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concepções de Neira (2015) com a finalidade de tematizar que o movimento não tem 

fim em si mesmo, como também situar a capoeira na historicidade da sociedade.  

                                                   

 

 

Figura 4 - Capoeira - Angola/Brasil 

 

Crédito: professora/pesquisadora 4, 2018 

 

Quando os alunos limitaram a capoeira ao aspecto luta responderam dentro de 

um único pilar, mas ao perguntá-los sobre os outros pilares da capoeira, não houve 

imediatismo nas respostas como aconteceu com a luta.  Enfatiza-se que a pergunta foi 

refeita, tornando-a mais compreensiva e mesmo assim, não se obteve respostas. Esse 

contexto remete a diversas interpretações, entre tantas, destaca-se compreender como 

uma legislação pode ser usada como mecanismo de consolidação de engrenagens 

sociais tendenciosas e como essas legislações são reproduzidas como verdades 

inquestionáveis. Esse exemplo destina-se ao decreto n° 847 de 11de Outubro de 1890 

no qual, incluiu a capoeira ao código penal brasileiro e que acarretou no vínculo das 

suas características como a própria luta aos aspectos de violências, tumulto e desordem. 

Outro fato marcante é a associação do praticante de capoeira ao termo ―vadio‖. A saber:  

Capítulo XIII – Dos vadios e capoeiras 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza 

corporal conhecida pela denominação Capoeiragem: andar em carreiras, com 

armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando 

tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor 

de algum mal; 
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Pena — de prisão celular por dois a seis meses. 

A penalidade é a do art. 96. 

Parágrafo único. É considerada circunstância agravante pertencer o capoeira 

a alguma banda ou malta. Aos chefes ou cabeças, se imporá a pena em dôbro. 

Art. 403. No caso de reincidência será aplicada ao capoeira, no grau máximo, 

a pena do art. 400. 

Parágrafo único. Se fôr estrangeiro, será deportado depois de cumprida a 

pena. 

Art. 404. Se nesses exercícios de capoeira gem perpetrar homicídio, praticar 

alguma lesão corporal, ultrajar o pudor público e particular, perturbar a 

ordem, a tranqüilidade ou segurança pública ou for encontrado com armas, 

incorrerá cumulativamente nas penas cominadas para tais crimes (BRASIL, 

1890).  

 

 

Nessa época, havia uma prevalência de mulheres não emancipadas até dos 

direitos básicos, essa probabilidade ainda mais reduzida ao comparar a mulher negra ou 

mulher alforriada, mas quando era pra fazer valer o silêncio e a perpetuação dos 

paradigmas ideológicos já estabelecidos naquele período, as mesmas eram lembradas e 

até mesmo citadas em legislações como afirma (OLIVEIRA, 2009). 

Este universo de valentia, desordem e prática de capoeiragem, não estava 

restrito ao homem; também pertencia às ―mulheres valentes‖, protagonistas 

do cenário descrito anteriormente. Essas questões foram evidenciadas 

também em outras regiões do Brasil, em momentos históricos distintos, 

principalmente nas capitais (p. 121).   

No período que esse decreto entrou em vigor crescia na sociedade brasileira as 

ginásticas européias. Além disso, o próprio sistema político discursava a necessidade de 

homens fortes e saudáveis. Ora, a questão não era a prática corporal como ferramenta de 

manutenção de corpos saudáveis, mas a continuação do processo de esquecimento e 

negação de memórias africanas que iniciaram desde o momento que cada cidadão fosse 

aprisionado na sua civilização.  (GOMES, 2012) 

No momento da aula prática foi solicitado que os alunos expressassem suas 

vivências e memórias sobre a capoeira. As turmas rapidamente se organizaram em 

círculos e de imediato iniciou a atividade. Percebeu-se que algumas alunas estavam 

tímidas, outros estavam recuados, mas havia a mesma estrutura de grupos que o 

professor/pesquisador vem trabalhando ao longo do ano. Dentre esses grupos estavam 

meninos e meninas separados, os mais habilidosos intitularam a sua roda como ―à vera‖ 

e grupos mistos.  Após esse momento de vivências individuais o professor/pesquisador 

reorganizou os grupos e explicou conceitos básicos oficiais da capoeira. Os feedback 

foram positivos, porém como foi uma atividade de muito interesse, poderia ter ocorrido 

em dois tempos para que houvesse mais desdobramentos e ter a possibilidade de inserir 

mais recursos didáticos. Ficou acordado que esse tema voltaria a ser abordado no 4° 
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bimestre junto com as outras práticas corporais que não foram eleitas pelas turmas para 

serem trabalhadas no PAF.  

Na sequência foi aplicado no dia 14 de Novembro de 2017 a atividade Maculelê 

como manifestação cultural afro-brasileira. Para essa aula, os alunos trouxeram 

previamente cabo de vassouras, onde os inspetores da escola ajudaram na confecção das 

grimas. Na descrição da atividade escolar-pesquisa, a manifestação cultural Maculelê 

que foi eleita estava descrita:  

É uma dança em grupo, batendo os bastões no ritmo dos atabaques. As 

músicas falam da África ou em linguagem popular. Dentre todos os 

folguedos de Santo Amaro, o maculelê era o mais contagiante pelo ritmo 

vibrante das suas cores e riquezas. Tem gente que fala que a origem é 

africana, outros falam que tem também raízes indígenas, sendo então de 

origem afro-indígena (aluna ―CS‖). 

 

Na abertura da aula, os alunos receberam um par de grimas e foram ensinados a 

manusearem os mesmos para evitarem acidentes. Em seguida, foi feita um grande 

círculo com o professor/pesquisador localizado no centro da roda recitou uma das 

lendas que conta a história do Maculelê.  A história era contada e os alunos ritmavam 

com as grimas. Esse momento foi repetido duas vezes para que os alunos 

compreendessem a lenda, assim como experimentassem as grimas. 

Figura 5 - Maculelê 

 

Crédito: professora/pesquisadora 5, 2018 

Após a explicação detalhada da manifestação cultural, Maculelê, os alunos 

formaram duplas e vivenciaram alguns movimentos oficiais, após trocaram de pares. O 

último momento da aula foi livre para que os alunos elaborassem coreográficas 
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criativas.  Essa aula superou as expectativas, todos os alunos participaram das 

atividades teóricas e práticas, ajudaram um aos outros e, além disso, no final da aula, o 

professor/pesquisador provocou aos alunos: 

Pessoal, vocês perceberam que na lenda do Maculelê havia uma tribo 

indígena que acolheu um homem negro com uma doença de pele e depois 

passou a ser o herói da tribo por defendê-los? Ele só tinha duas grimas, vocês 

lembram?  Esperei a aula toda e ninguém falou nada sobre a relação 

dohomem negro com os índios.  O que vocês acharam?  É possível 

conviverem juntos? E as culturas? Caso o homem negro que apareceu na 

lenda tivesse ido morar em outro lugar, será que ele passou a utilizar alguma 

coisa da cultura do índio?  

 

Aluno ―d‖ respondeu ―lógico, tia, o índio sabe pescar e fazer remédio‖ aluna ―b‖ 

completou"também acho, deve ter ensinado a cuidar dos animais‖, 

professor/pesquisador continuou‖ e o homem negro que aparece na história, o que ele 

deve ter ensinado aos índios? Todas as respostas remetiam ao perfil que homem negro é 

valente e forte. houve outra pergunta‖ será que ele ensinou outra habilidade aos índios?  

Todas as respostam reforçavam que o homem negro somente nesse aspecto. O diálogo 

procedeu entre problematizações, processos de ressignificações e provocações sempre 

aproximados das questões críticas sobre a diversidade social.  Em resumo, os alunos 

consideram que a cultura é híbrida, porém não é possível generalizar que esses diálogos 

foram o suficiente para discutir e romper com paradigmas da cultura.  

Diante desse cenário, as discussões propuseram valorizar as diferentes culturas e 

se as mesmas podem interagir e aprender umas com as outras. Sob outra perspectiva, 

também propício discutir o pertencimento cultural, origem e resistência, pois Neira; 

Nunes (2009) afirmam que mesmo que a cultura seja híbrida é necessário manter a 

identificação e o sentido vivência das manifestações culturais; 

Torna-se relevante enfatizar que não se trata de marcar 

fronteiras, a fim de garantira pureza da cultura de origem ou dos 

modos de identificação com os quais as manifestações 

interpelam seus sujeitos. O que se está a afirmar é uma 

investigação que possibilite o reconhecimento dos modos 

discursivos que atravessam as ―raízes‖ e a forma com a qual são 

mencionadas (p. 264). 

 Tornou-se necessário essa provocação porque segundo Neira (2011) abordar 

temáticas de grupos não hegemônicos sem contextualizar a relevância social e cultural 

dos sujeitos pertencentes a essa cultura e aos demais alunos envolvidos no processo, 

acarreta no reforço de pré-conceitos que já estão naturalizados na sociedade. Diante 
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disso, inquietar e discutir essas questões propicia contribuir para a redução do 

daltonismo cultural, para isso Neira; Nunes (2009) sugerem ferramentas tecnológicas, 

estratégias didáticas no qual o professor poderá recorrer para planejar uma práxis 

efetiva: 

Após a vivência corporal em íntima consonância com o entendimento que os 

alunos possuem sobre a prática corporal tematizada, promover coletivamente 

situações didática, como debates, blogs, redações análises de imagens e 

mídias etc., visando reconhecer as leituras e interpretações dos alunos acerca 

da manifestação objeto de estudo, estimular, ouvir e discutir todos os 

posicionamentos com relação a ela, apresentar sugestões, oferecer novos 

conhecimentos oriundos de pesquisas nas diversas fontes de informação 

sobre o assunto e reconstruí-las corporalmente, com a intenção de elevar os 

diferentes grupos à condição de sujeitos da transformação e construção da 

manifestação em foco. Após vivenciarem a prática corporal no seu formato 

conhecido, os estudantes poderão transformá-la, tencionando adequá-la às 

características do grupo – quantidade de participantes, diferentes funções que 

assumirão presença ou não de alunos com dificuldades de locomoção ou 

adaptativas, atenção às diferenças individuais, respeito pelos limites pessoais 

etc (p. 268). 
 

A quarta aula da intervenção ocorreu no dia 21 de novembro de 2017 o jogo 

Mbude Mbude oriunda de Gana que de acordo com a descrição da pesquisa realizada 

pelo aluno ―J‖, o jogo consiste em: 

Mbube‖ é uma das palavras Zulu para "leão". Neste jogo as crianças estão 

ajudando o leão a caçar. O jogo inicia com todos formando um grande 

círculo. Dois jogadores são escolhidos (um para ser o leão e o outro para ser a 

caça). De olhos vendados os dois são girados e afastados. O leão deve ficar 

dentro do círculo e se mover para pegar a caça que também pode se mover. 

Quando o leão se aproxima da caça, as crianças devem cantar "Mbube, 

mbube" mais alto e bater com um bastão no chão rápido 
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Figura 6:  jogo Mbube Mbube – Gana 

 

Crédito: professora/pesquisadora 6, 2018 

Após a aplicação da atividade descrita pelo aluno ―J‖, os alunos pediram para 

reelaborar o jogo e deixá-lo mais difícil de ser executado.  Essa solicitação foi aceita, 

porém manteve a principal identidade do mesmo.  

Nesse PAF, a intencionalidade do planejamento entre a relação ensino-

aprendizagem propicia aos alunos uma possível ressignificação sobre a visão de mundo 

vivido e como a sociedade está organizada e a partir disso contribuir para o processo 

que Silva (2004) intitula de ―construir a própria vida‖ 

A educação se desenvolve entre gerações, gêneros, grupos raciais, sociais, 

com a intenção de transmitir visão de mundo, repassar conhecimentos, 

comunicar experiências. Na perspectiva africana, a construção da vida 

própria tem sentido no seio de uma comunidade, e visa não apenas o avançar 

de cada um individualmente. O crescimento das pessoas tem sentido quando 

representa fortalecimento para a comunidade a que pertencem (p.181).  

 

Por fim, a última intervenção em que foi abordada no dia 28 de Novembro de 

2017, com a atividade intitulada Terra e Mar que segundo a descrição da atividade 

pesquisa escolar eleita foi a da aula ―B‖ que consiste em:  

Uma corda grande ficará esticada no chão.  Um lado é a ―Terra‖ e o outro 

―Mar‖.  No início todas as crianças podem ficar no lado da terra. Ao ouvirem: 

mar! Todos pulam para o lado do mar. Ao ouvirem: terra! Pulam para o lado 

da terra. Quem pular para o lado errado ou fazer menção de pular quando não 

deve pular sai. O último a permanecer no jogo vence.  
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O professor/pesquisador iniciou a aula pedindo que os alunos escrevessem três 

palavras sobre o país Moçambique.  Obtiveram responderam dentro do contexto guerra, 

tráfico, fome, animais selvagens, pobreza e artesanato. Em seguida, o 

professor/pesquisador mostrou as algumas fotos do site oficial do Governo de 

Moçambique
6
 com a intenção confrontar as visões de mundo e de sujeito sobre esse 

país.  Os alunos ficaram eufóricos e dentre os comentários destacam-se: ―Nossa, lá tem 

praia melhor do que Copacabana‖; ―viu, eu acertei, tem artesanato‖ ―eu sabia que tinha 

animais, leão, onça, girafa‖, ―tia, lá tem muitas crianças que passam fome e possuem 

doenças?‖ A partir destes posicionamentos houve o diálogo com os alunos sobre essas 

perguntas dentro dos princípios de Multiculturalismo Crítico de Candau (2016) como 

também dos conceitos das perspectivas críticas em geral. 

A problematização do tema através de fotos oficiais do portal de turismo/ 

Governo de Moçambique tinha como objetivo confrontar as memórias dos alunos com a 

realidade propagada pelo próprio país.  Posto isso, foi dialogado com os alunos que 

essas fotos não resumem o perfil socioeconômico e cultural do país, mas possibilita 

contribuir para o processo de desconstrução de stigmas sociais e subalternização dos 

países pertencentes ao continente africanos.  Moçambique é um país diversificado desde 

a cultura, etnias, raças, idiomas, religião e assim como outros, diante disso, tornou-se 

necessário visitar sites oficiais para saber como esse país se descreve, anuncia a sua 

diversidade, atraí o turismo, e principalmente o olhar em si mesma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 Site oficial - www.portaldogoverno.gov.mz/ 

Ao clicar no portal turismo o site direciona - www.visitmozambique.net/ 

Acesso – 27/07/2018.  
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Figura 6 e 7 - Créditos ao site oficial do Governo de Moçambique 

 

   

Créditos: professora/pesquisadora  7 e 8 , 2018 

Figura 8 e 9 - Créditos ao site oficial do Governo de Moçambique 

              

Créditos: professora/pesquisadora  9 e 10, 2018 

Site oficial - www.portaldogoverno.gov.mz/Acesso: 27/07/2018. Ao clicar no portal turismo o site 

direcionado para - www.visitmozambique.net/ 

 Sob essa perspectiva, ao clicar no portal turismo, o visitante é direcionado para 

outro site, onde o é divulgado imagens e trechos vinculando o país a diversas 

construções e arquiteturas realizadas por seus colonizadores como também há inúmeras 

imagens valorizando animais selvagens e litorais paradisíacos. Sobre a diversidade 

cultural, há poucas imagens, porém sem descrição da mesma. Mesmo assim, foi 

possível provocar reflexões a partir do princípio da descolonização do currículo 

(NEIRA, 2015), posto que a disciplina Educação Física esteja fundamentada nas em 

práticas corporais hegemônicas e subalternizam bem como distorção as práticas 

http://www.portaldogoverno.gov.mz/Acesso
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corporais de povos que foram colonizados.  Nesse sentido, abordar essas questões 

contribui para o enfrentamento e promove justiça social através do currículo. Neira; 

Nunes (2009) explicam:  

um currículo descolonizado destaca não só os conhecimentos e as práticas 

sociais dos grupos dominados em especial, indígenas, negros e povos da 

América Latina, como também suas histórias de luta. Valoriza e reconhece a 

diversidade identitária da população e proporciona o ambiente necessário 

para que as narrativas de todos os povos sejam efetuadas com base na própria 

cultura, de forma a relatar suas condições de opressão, resistência e 

superação (p, 267).  

 

Antes da atividade Terra e Mar ser aplicada o professor/pesquisador elaborou 

outra atividade como estratégia didática na intenção de aproveitar que o jogo aborda 

mar e terra e a partir disso reforçar os saberes que foram trabalhados durante esse PAF. 

Desse modo, o Mapa Mundi ficou exposto desde a fase de planejamento com o 

propósito de auxiliar no processo de codificação e decodificação do conhecimento sobre 

as questões geográficas, históricas e sociais da África.   

Dito isso, para essa atividade, o mapa mundi foi recolhido e em seguida os 

alunos formaram grupos de cinco alunos e cada grupo recebeu um mapa da África 

somente com o formato do continente sem qualquer localização sobre os países, 

oceanos e mares. Ao passo que foi aplicado a atividade onde tiveram três minutos para 

preencherem o mapa da África, mares e oceanos. Quando o cronômetro informou que 

acabou o tempo, os Mapas Mundi foram disponibilizados novamente e por fim 

conferiram os mapas. Nesse momento, o professor/pesquisador não pretendia 

quantificar os acertos ou analisar erros de ortografia na escrita sobre os países, mas 

retomar e desconstruir o que foi pronunciado por muitos alunos no primeiro dia que a 

África era um país. Observou - se que os alunos estavam se divertindo, comemorando 

os acertos, discutindo com outros grupos sobre a atividade. Na sequência foi aplicado 

jogo de acordo com a descrição do aluno ―B‖. No término da aula, os alunos pontuaram 

que gostaram das atividades.  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo buscou proporcionar através da prática corporal da cultura 

africana e afro-brasileira, diálogos que favorecessem a tomada de consciência da 

construção da nossa identidade cultural. Para isso, o planejamento de intervenção estava 

intencionado em ações afirmativas que pudessem desconstruir valores e ideologias que 

subalternizam a cultura africana e afro-brasileira. Em função disso, foi necessário 

oportunizar aos alunos várias compreensões sobre a temática além do senso comum. 

Durante a intervenção, as problematizações fizeram com que esses aspectos fossem 

manifestados pelos alunos, porém não foi negado que a África possui países 

subdesenvolvidos, tráfico, animais selvagens e doenças infecciosas, mas 

contextualizados historicamente, dentro de uma abordagem pós-crítica.  

Desse como, as discussões contemplavam dentre outros argumentos, que diversas 

civilizações foram destruídas e os cidadãos foram reduzidos à condição de escravos, 

desde o século XVI, dito isso, os países africanos, assim como países de outros 

continentes, possuem a sua especificidade socioeconômica e política, mas a África, 

sobre um aspecto geral, ainda se reconstrói, visto que foram séculos de explorações de 

territórios, matéria prima, tráfico de cidadãos, dentre outros. Além disso, as discussões 

também propiciaram discutir mesmo que, brevemente, os motivos pelos os quais os 

países desenvolvidos, principalmente, os colonizadores, que são pertencentes aos 

principais blocos econômicos em detrimento de outros.  

Respondendo ao problema de estudo: A partir da intervenção pedagógica, 

fundamentada em práticas corporais da cultura africana e afro-brasileira, é possível 

contribuir para o processo de valorização da identidade cultural não hegemônica? Ao 

comparar as observações realizadas nas aulas da disciplina Educação Física antes do 

PAF e após as fases de intervenção, somados ao questionário aplicado e as 

representações expressas pelos alunos, foi possível perceber que o percurso 

metodológico e as fases da intervenção culminaram para que essa pesquisa tenha 

alcançados seus objetivos.  

Sobre os resultados, possibilitou concluir que, quanto à reprodução da cultura 

hegemônica, não foi possível aferir redução significativa, porém foi perceptivo verificar 

o aumento da tomada de consciência crítica e respeito às diferentes identidades culturais 

e as relações com os contextos socioculturais. Sobre a questão da estética não 

hegemônica, através das análises e narrativas dos envolvidos, não era esperada a ruptura 
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com estética hegemônica ou no final da intervenção o empoderamento pronto e 

acabado, ao contrário, os alunos estão imersos em um contexto além das aulas da 

disciplina Educação Física, dito isso, essa pesquisa estava comprometida em contribuir 

para o processo de ressignificação, para possibilitar com uma imagem afirmativa dos 

sujeitos e favorecer para o processo de internalização e ressignificação que não há um 

único modelo de beleza. Logo, diante das análises e narrativas dos envolvidos, 

obtiveram-se avanços sobre a desnaturalização de padrões de beleza. Sob a perspectiva 

do auto-reconhecimento como protagonistas e sujeitos da própria cultura, os resultados 

apontaram que os alunos compreenderam que a cultura emerge de contextos e está 

permeada de significados, mas sobre a questão de sujeitos da própria cultural, ao 

analisar os dados, não se observou progressos. 

Dentre os desafios encontrados durante a intervenção, destacam-se a quantidade de 

alunos participantes, assim como a ampla faixa etária dos mesmos. Essas questões 

fizeram com que o professor desse o trato pedagógico diferenciado nos métodos e 

didáticas, que seriam utilizados para abordar o conteúdo, principalmente, durante as 

explicações, dúvidas sobre questões sociais, identitárias, bem como nas Valências 

físicas.  No momento de delimitar a pesquisa, possibilitou a redução da quantidade, mas 

como foi dito no tópico - percurso metodológico da pesquisa - a turma intitulada Hora 

da Virada estava sem professor regente e professor da disciplina Educação Física, 

somente no segundo semestre os alunos foram redistribuídos entre o 4° e 5° ano do 

Ensino Fundamental. Desse modo, seria excludente restringir a um determinado 

público, visto que o estudo a ser ministrado tinha como princípio não privilegiar um 

determinado grupo.  

Houve a possibilidade de realizar a intervenção em outro horário que não fosse da 

disciplina Educação Física, mas não foi acordado, porque o interessante dessa 

intervenção é promover ações para que os alunos associem disciplina Educação Física 

como um componente curricular comprometido em discutir, dentre outros aspectos, a 

diversidade cultural. Portanto, não fazia sentido aplicar a intervenção desvinculada da 

disciplina.  

Vale também considerar que a temática – cultura Africana e afro-brasileira era 

novidade para ambas as turmas. Esse aspecto tornou-se positivo, visto que os alunos 

estavam entretidos com os conteúdos, como também, não gerou tantos conflitos sobre 

quem era o mais habilidoso ou quem dominava a prática corporal como ocorre com 

mais frequência nos esportes.  
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Outra questão que possibilitou progressos para essa pesquisa foi à elaboração do 

planejamento de intervenção com a participação dos alunos.  Os autores Marcos Garcia 

Neira e Vera Candau valorizam a interação dos alunos na prática educativa, visto que 

propicia incluir os interesses dos alunos, assim como as narrativas do seu mundo vivido 

e sua leitura sobre a sociedade.  Já o método pesquisa-ação atende essa conjuntura 

apresenta, pois uma das suas características principais é a participação.  Somado esses 

aspectos resultou nesse desenho de pesquisa.  Posto essas questões, a justificativa por 

um planejamento onde o professor/pesquisador delimitou apenas a temática e colocou-

se como mediador no momento da eleição das atividades remete a estratégia de que a 

temática cultura africana e afro-brasileira não é naturalizada como um conteúdo da 

disciplina Educação Física, embora esteja como obrigatória desde 2003 com a Lei 

10.639 e ampliada pela Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (DCN, 

2004). Desse modo, o percurso mais apropriado para que essa intervenção propiciasse 

diálogos do conceito de citacionalidade e pertencimento a disciplina educação Física 

seria atividades de interesse dos alunos.  

Em virtude dos fatos mencionados, no quarto bimestre será aplicado o restante 

das atividades que não foram eleitas para o PAF, assim como serão retomadas algumas 

questões sobre as aulas aplicadas na intervenção para ampliar e dar profundidade ao 

tema. Dessa forma, o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II 

proporcionou refletir sobre a práxis da diversidade cultural na escola Municipal 

Visconde de Sepetiba, como também o papel do professor em promover a justiça social 

através de um currículo que contemple conteúdos tidos como clássicos e o de grupos 

minoritários. 
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ANEXO A – 

QUESTIONÁRIO PARA MAPEAR/CONFIRMAR A HIPÓTESE  

 

 

 

Escola Municipal Visconde de Sepetiba  

São Gonçalo, 03 de Outubro de 2017.  

Disciplina: Educação Física  

Professora: Priscila Rodrigues  

  

QUESTIONÁRIO 

 

Turma: ____________________                   Faixa etária: ___________________   

Gênero:     (    ) masculino    (    ) feminino  (    ) outro: _____________________ 

  

1- Tendo como base a classificação do IBGE, qual a sua cor/ raça? 

 

(   ) Branco   (   ) Preto  (   ) Amarelo  (   ) indígena  (   ) indígena  

 

2- Como você se auto-declara raça/ cor sem as classificações do IBGE ?   

 

____________________________________________________________________ 

 

3- Você acha que há preconceito ou/e discriminação na sua escola sobre os alunos e 

as alunas que não pertencem a cultura hegemônica?  

(    ) existe, mas não é discutido entre os envolvidos 

(    ) existe, mas é velado 

(    ) existe, porém é ignorados pelos professores 

(    ) não existe 

(    ) outro.  Como/ Qual (s): ____________________________________________ 

 

4 – Você acha que há discriminação sobre questões estéticas na escola? 

(   ) não 

(   ) sim. Como/ qual (s): _________________________________________________ 

5-Você acha que a escola aborda a temática diversidade cultural? 

(  ) sim. Como/ qual (s): _________________________________________________ 

(   ) não. Quais seriam os motivos? ________________________________________ 

 


