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A Educação Física Escolar pode proporcionar um ambiente que ultrapassa o aprender, ou seja, 

um espaço de convivências, experiências e autoconhecimento no qual o aluno esta em contato com 

diversas culturas, etnias e costumes dada a diversidade cultural existente. Porém ainda é de extrema 

importância que além da convivência haja foco em relação à significância do conteúdo. Portanto, nosso 

objetivo é, verificar a relação entre teoria e prática na aprendizagem sobre a cultura africana, tema 

desenvolvido no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) com foco na 

formação de Professores de Educação Física. Foram realizadas atividades lúdicas de origem africana, 

danças, esportes e outras atividades presentes da educação física escolar, buscando, entre outros 

objetivos, desenvolver a reflexão, em rodas de conversa, sobre conteúdos: social, político, cultural, 

comportamental e outros. Por meio de uma pesquisa-ação, realizada em escola pública de 

Pindamonhangaba, com alunos de Ensino Fundamental e Médio, os dados foram levantados por 

questionários e pequenas redações, que foram realizados logo após as aulas.  

Castaldi (2012) ressalva a importância do conteúdo teórico e sua relação positiva com a 

prática. Por essa razão, optamos por abordar informações do continente africano em meio a brincadeiras 

e jogos. Além disso, Daniels (2002) destaca a importância do professor como mediador. Sendo assim, 

buscamos selecionar, organizar e provocar aprendizagem do aluno. No entanto, vale salientar que esse 

conteúdo teórico de que tanto falamos deve andar de mãos dadas à prática, porque muitas vezes o 

conteúdo passado apenas teoricamente é esquecido no meio de um aglomerado de informações. Sendo 

assim, nosso foco está sendo justamente trabalhar essa relação teórica- prática de forma estratégica para 

que o assunto seja, realmente, aprendido e apreendido pelos alunos de forma descontraída, e porque não 

dizer, divertida. 
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Percebemos uma melhora em relação a atenção dos alunos durante a explicação dos bolsistas, 

porque antes estes se mostravam muito volúveis a pequenas distrações. Também foi possível observar 

uma melhora no comportamento das crianças; uma evolução nas habilidades motoras e desenvolvimento 

cognitivo; constatamos também uma evolução na escrita e na oralidade.  

Conclui-se, portanto, que devemos dar continuidade em conteúdos teóricos e práticos pois os 

resultados indicam possibilidade de desenvolvimento dos alunos em relação a conhecimentos e 

atividades da cultura africana. Também concluímos que a teoria é de extrema importância no ambiente 

escolar, mas esta não precisa tornar a aula monótona e desinteressante. Em suma, trata-se de um 

ambiente de adaptações, onde através do brincar e jogar conseguimos ensinar a história do Continente 

africano, seu povo, realidade econômica, social e política, envolvendo a metodologia trabalhada na 

Educação Física Escolar em todo o processo para desenvolver a cultura corporal de movimento dos 

alunos e nossas capacidades como futuros profissionais de Educação Física. 
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