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A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da 

educação básica (BRASIL, 1996) e esta pode ser uma possibilidade para a aprendizagem de 

conhecimentos relacionados à cultura africana de maneira interativa. Essa proposta interacionista tem 

por característica pôr em foco o aluno; ensinar mais que o conteúdo específico; incluir todos; realizar 

adaptações de matérias, regras e espaços; estimular a resolução de problemas e a valorizar o 

conhecimento prévio do aluno. (HIRAMA, et al. 2014). 

O objetivo desse estudo é apresentar como foram desenvolvidas as práticas relacionadas à diversidade 

cultural na Educação Física. Nesse caso, especificamente relacionadas à cultura africana. Por meio de 

jogos e brincadeiras de origem africana, busca-se promover a aproximação com esse universo 

histórico-cultural, respeitando as diferenças étnicas e culturais, proporcionando ao mesmo tempo a 

vivência da atuação docente; cumprindo assim com as propostas do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência) e com a ampliação dos conhecimentos dos alunos do ensino 

fundamental sobre a diversidade da cultura corporal. 

O presente trabalho apresenta o método de pesquisa-ação. Os dados foram obtidos por meio do diário 

do observador. O estudo foi desenvolvido com alunos de 11 a 14 anos de idade, de ambos os sexos, dos 

6° e 7° ano, no período de um semestre, em escola pública do interior do estado de São Paulo. No início 

do projeto, ao tratar sobre questões que envolviam religiosidade, história e a diversidade cultural, era 

possível notar o preconceito e a resistência dos educandos ao se trabalhar com os conteúdos Africanos. 

Por exemplo, relacionavam o continente africano somente à pobreza e à miséria. Havia muito 

desinteresse em participar das práticas; mas com o decorrer do projeto, notamos um grande 

amadurecimento dos educandos, uma vez que estes mostraram grande interesse e familiaridade com as 
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diversidades e temáticas da cultura africana (SILVA, 2011), possibilitando a integração de todos na 

prática das atividades propostas.  

Nossa experiência no projeto PIBID mostra, de forma dinâmica, a importância de ampliar o universo 

cultural dos educandos para que, assim, eles possam ter conhecimento e passem a respeitar e valorizar 

a cultura Africana. Concluímos que as vivências de atividades relacionadas à cultura africana, 

contextualizadas à Educação Física Escolar podem possibilitar a socialização dos conhecimentos dos 

alunos e dos futuros professores. Trata-se de uma forma para aprender a conviver e a trabalhar 

coletivamente, desenvolvendo conceitos e habilidades sobre a diversidade/pluralidade cultural. 
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