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O Brasil possui uma diversidade cultural muito ampla e rica, somos frutos de heranças culturais 

de vários países do mundo. No PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) temos 

a oportunidade de explorar e identificar as riquezas da cultura africana com uma abordagem mais 

crítica do que a convencional, dentro da cultura corporal de movimento na Educação Física Escolar, 

como afirmam Neira e Nunes (2007, p.5) ”[...] é por meio de uma educação corporal crítica que os 

sujeitos terão oportunidade de conhecer mais profundamente o seu próprio repertório de cultura 

corporal”. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a possibilidade de a Educação Física proporcionar uma 

aprendizagem crítica de conhecimentos relacionados à cultura africana por meio do jogo e 

brincadeiras. A metodologia adotada foi a pesquisa ação em aulas sobre conhecimentos da cultura 

africana, organizadas a partir da pedagogia de projetos, com rodas de conversas, participação em jogos 

e atividades com diferentes tipos de expressão como dança, desenhos e mímica, sempre solicitando 

registros escritos ao final da aula. O grupo foi composto por 30 alunos, sendo 16 meninas e 14 meninos, 

do Ensino Fundamental e Médio de uma escola de Pindamonhangaba no interior de São Paulo. No 

início do projeto percebemos a dificuldade de os alunos em expressar opiniões sobre assuntos em que 

eles eram questionados. Ao apresentar aspectos da cultura africana percebemos o senso comum 

quando o assunto era África, uma visão simplista que só expõe fatores negativos por meio de 

comentários do tipo: “A África é muito pobre” ou “os africanos morrem de fome” ninguém relatou 

conhecimentos sobre os diversos tipos de riquezas culturais que existem nos países africanos. Ao longo 

das aulas foram propostas discussões que envolvessem as relações com seus valores morais e sociais, 

abordando assuntos que questionassem os mesmos, a exemplo do preconceito e a segregação racial. 

Essas discussões foram inseridas em jogos africanos e brincadeiras tradicionais, instigando o 

questionamento nos alunos, tornando-os mais críticos sobre suas visões e atitudes. No cerne dessas 

ações percebemos mudanças de comportamento no cotidiano escolar como respeitar o colega com 

diferentes crenças religiosas, biótipo ou qualquer tipo de diferença. Assim, quando perguntávamos 

sobre situações ocorridas em um novo jogo eles souberam fazer as relações com os conhecimentos e 

as reflexões que foram discutidas em aulas anteriores. Os registros realizados por eles também nos 

indicavam situações de seu cotidiano, que haviam sido vivenciados por cada um deles, de acordo com 
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o assunto trabalhado na aula. Dessa forma concluímos que a cultura africana pode e deve ser 

explorada como componente cultural, trazendo diversas reflexões morais e sociais e enriquecendo a 

cultura corporal de movimento, e ainda desenvolver o pensamento crítico sobre os valores 

relacionados ao preconceito e discriminação cultural, a partir das vivências de jogos e brincadeiras 

propostas durante as aulas. 
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