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Como graduandos em Educação Física e iniciando nossas vivencias docentes na área da educação, 

deparamo-nos com a questão da diversidade cultural existente no universo escolar, levando-nos a 

pesquisar sobre como as instituições de ensino superior estão entendendo a formação de professores 

sob essa perspectiva e se existem instituições que propõem essa diversidade cultural em seus cursos 

de Educação Física. Nesta pesquisa, analisamos os currículos declarativos dos cursos de Educação 

Física do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, procurando na formação de futuros professores 

evidências de interação com a diversidade cultural e seu ensino. O método utilizado foi o 

levantamento das propostas de ensino e da matriz curricular disponíveis nos sites (endereços 

eletrônicos) de cada uma das instituições. Foi observado se as disciplinas indicam agrupamento de 

manifestações culturais comuns em um mesmo tema ou se indicam somente a especificidade de 

modalidades esportivas ou de outro conteúdo específico como dança, ginástica, etc. As pedagogias 

pautadas na diversidade cultural entram no universo escolar como proposta de possibilitar vivências 

culturais diferenciadas durante as aulas, com um olhar crítico sobre o currículo tradicional em que 

as vivências se dirigem a uma única cultura de origem branca, cristã, europeia e masculina, partindo 

à reflexão sobre diferentes culturas e suas manifestações corporais. Os resultados indicam que 

apenas duas instituições, em sua proposta de ensino, indicam uma diversidade cultural: uma diz dar 

oportunidade de apropriação de saberes necessários ao exercício da profissão além dos muros da 

escola e os quais serão aplicados na diversidade de ofertas da cultura corporal de movimento, e a 

outra diz contemplar a diversidade cultural e regional, reconhecendo e valorizando as diferentes 

identidades; quatro instituições, em suas matrizes curriculares, têm disciplinas de modalidades 

esportivas específicas (sem generalizações ou agrupamentos por aspectos comuns); todas as 

instituições possibilitam poucas vivências de outras manifestações corporais se comparadas com as 

modalidades esportivas, pois, em suas matrizes curriculares, existem quatro ou mais disciplinas 

relacionadas a esporte e, em alguns casos, apenas uma disciplina para cada aspecto diferente da 

cultura corporal; apenas uma instituição propõe, em sua matriz curricular, esportes de culturas 

diferentes com a disciplina de Esportes Radicais e da Natureza e também propõe a vivência de todas 

as manifestações corporais de forma generalizada com disciplinas como Manifestações Gímnicas, 

Manifestações Culturais Esportivas, Manifestações Rítmicas e Expressivas, Atividades Aquáticas e 

Lutas; outra instituição propõe algo semelhante, porém com agrupamentos de modalidades 

esportivas, em que são propostos dois esportes de aspectos comuns em disciplinas intituladas 

Manifestações Esportivas I, II, III e IV e Manifestações Culturais I (Ginástica e Dança), 

Manifestação Cultural II (Lutas) e Atividades Aquáticas; nenhuma instituição especifica a 

modalidade de lutas em sua matriz. A partir da análise desses resultados, concluímos que a maior 

parte das instituições de ensino superior da região pesquisada ainda tende para um currículo 

tradicional em seus cursos de Educação Física, em que se propõem especificidades da cultura 



 

corporal de movimento, mas que, mesmo que de forma lenta, a diversidade cultural está chegando 

nessa região. 
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