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RESUMO 

O presente trabalho aborda a importância de um currículo multicultural nas aulas de 

educação física escolar para crianças e adolescentes, onde há um processo de 

formação e aquisição de conhecimentos das diversas culturas dentro de um contexto 

escolar e sociocultural. Este estudo pretende trazer algumas reflexões sobre o papel 

dos jogos e das brincadeiras populares na cultura brasileira, com ênfase no ensino 

escolar. Atualmente os currículos abordados nas escolas seguem apenas um padrão 

específico, o qual foram impostos pelos europeus. Os jogos, lutas, danças, ginásticas 

e brincadeiras são importantes ferramentas de ensino e sua utilização durante o 

processo de aprendizagem é de fundamental relevância, não apenas para facilitar a 

aprendizagem, mas, também para ajudar na assimilação de valores convencionados 

e legitimados pela sociedade. A metodologia utilizada neste trabalho foi de revisão de 

literatura, onde foram utilizadas as seguintes bases de dados Scielo, Sophia Portal e 

Portal de Periódicos da CAPES. A educação física escolar pode contribuir com o 

desenvolvimento das crianças, contribuir com uma sociedade menos desigual, na 

medida em que ela tematiza práticas corporais de diferentes grupos sociais. Para 

alcançar este objetivo: os professores poderão produzir aulas com conhecimentos 

culturais de uma forma onde haja colaboração e a partir de um diagnóstico feito pelo 

professor e irão discutir sobre informações disponíveis em diversos conteúdos. 

 

INTRODUÇÃO 

Através do ensino das práticas corporais na escola entende-se que o currículo 

cultural é uma grande ferramenta de inclusão e socialização entre os alunos e as 

diversidades presentes na sociedade. 

A maioria das crianças tende a brincar dentro de casa e essas práticas 

caracterizam os vínculos familiares, pois elas são as brincadeiras que brincaram, as 

danças que dançaram, e os esportes que praticaram. Não dá para desconsiderar a 

importância desse patrimônio. Se existir uma escola que valoriza as experiências 

esportivas, as lutas, as danças e as ginásticas, a tendência das crianças é conhecer 

pelo menos o significado dessas práticas. São experiências que os professores e a 

escolas devem proporcionar aos alunos onde eles possam ter uma visão mais ampla 

da sociedade. Não se pode mais continuar com uma sociedade em que só certo tipo 

de corpo é importante, em que só certo tipo de práticas corporal é importante. 



O que as escolas precisam ter em mente é que ao partilharem experiências 

corporais estarão colocando em circulação os modos de ver o mundo e estarão 

ajudando na constituição de cidadãos mais sensíveis as questões do mundo. Por 

exemplo, como não julgar certos tipos de músicas que são tocadas na sociedade. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é tratar sobre o contexto do surgimento do currículo 

multicultural, sua proposta pedagógica, ele em ação, o por quê ele vai além de outras 

propostas curriculares e por que defender este novo currículo cultural visando uma 

descolonização do currículo imposto atualmente nas escolas. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a revisão de literatura, com as 

seguintes bases de dados utilizadas: Scielo, Sophia Portal e Portal de Periódicos da 

Capes. Os descritores foram educação física, currículo e multiculturalismo.  

  

DESENVOLVIMENTO 

  

O pós-modernismo que defende a valorização da diversidade cultural em sua 

linguagem curricular ajuda o fortalecimento dos estudos multiculturais nos anos 80 e 

90. Nos tempos atuais o assunto é influenciado pela globalização, com a influência da 

mídia e de outras culturas. Fala-se de um privilégio cultural, no quem vem causando 

problemas sociais graves (FLEURI, 2003). 

  

A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E O MULTICULTURALISMO 

A realidade da educação física escolar é diversa e multicultural. A diversidade 

de conceitos, valores e práticas é um elemento comum em relação a cultura. Na 

educação física, o multiculturalismo na prática cultural é vivido e envolve algum tipo 

de movimento (CANEN; OLIVEIRA, 2002). 

O multicultural consiste nas diferentes expressões de culturas, onde acontece 

o respeito e acolhimento das mesmas. E é esse respeito comum que se deve ter em 

questões dos negros, dos homossexuais e demais grupos. E na educação física 

escolar, nessa mesma forma os alunos com tais características exigem os mesmos 

respeitos. A formação de um currículo escolar que aborde essa questão ensinando os 



alunos a “não” ter preconceitos e discriminações, já que a escola é um espaço de 

socialização. 

A instituição escolar, a educação física e o professor têm uma força de 

oportunizar os alunos com aulas coletivas sem exclusões fazendo com que os alunos 

entendam que o respeito a vida humana, a diversidade cultural é essencial para a 

construção de um mundo de paz sem conflitos e desigualdade. 

O movimento humano é uma forma de linguagem. Essas ideias podem ser 

sintetizadas no conceito de “motricidade humana”, divulgado pelo filósofo português 

Manuel Sergio (1989 apud NEIRA, 2007 p. 4/5). Em suas definições, a motricidade 

humana é inseparável do conceito que se tem do homem e da sociedade. A 

motricidade, aqui, é passível de expressão pelo movimento. Para o autor, a 

motricidade expressa a unidade das funções sensoriais e motoras, que é constituída 

a partir da convivência do sentimento que o homem tem da sua corporeidade com a 

percepção do meio físico e social, ou seja, a cultura na qual o sujeito está inserido. 

Atento à heterogeneidade da sociedade contemporânea, seus novos arranjos 

e às respectivas funções sociais da escola, o currículo cultural da Educação Física 

busca contribuir para valorizar a diversidade das formas como as manifestações 

culturais se expressam, bem como, as diferentes representações envolvidas, com 

intuito de refletir, aprofundar e ampliar os conhecimentos sobre cultura corporal 

socialmente disponíveis aos estudantes. Assim, quando entra em ação, o currículo 

cultural afasta-se do modus operandi  tecnicista para abarcar outros princípios e 

procedimentos didáticos, desestabilizando qualquer lógica totalizante e dominante de 

currículo (NEIRA, 2011a; 2011b). 

A escola não deve privilegiar certas práticas corporais em detrimento de outras. 

Não há cultura superior a nenhuma, toda cultura corporal tem sua importância na 

sociedade e em seu devido grupo social, e a escola de hoje em dia deve tematizar 

diversas práticas corporais para que os alunos possam entender o quanto a sociedade 

é diversificada. 

Um currículo cultural da Educação Física aprecia, desde se planejamento, 

comportamentos igualitários para a decisão de diversos conteúdos e atividades no 

ensino. Considera uma reflexão crítica sobre tais práticas sociais da cultura corporal 

no mundo, fazendo com que os alunos possam praticar e em seguida se aprofundar 

mediante a uma conversa com outras manifestações corporais. No currículo cultural, 

a experiência escolar é um campo aberto a debates, encontros culturais e a 



diversidade de grupos sociais. A escola torna-se um campo de transmissão de 

sentidos, produção de identidades voltadas para a análise, compreensão e diálogo 

entre diversas culturas. 

O currículo da educação física passa a ser compreendido como espaço para 

análise, discussão, vivência, ressignificação e ampliação dos saberes relativos à 

cultura corporal. Neste currículo, são incoerentes quaisquer ações didáticas que 

privilegiam a fixação de padrões, visando ao alcance de níveis elevados de 

desenvolvimento motor ou transformações em outros domínios do comportamento. 

Tampouco são cabíveis organizações curriculares que confiram a determinada prática 

corporal maior ou menor privilégio ou, ainda, que a gestualidade característica de cada 

uma seja objeto de correção, treinamento ou meio para afirmação de valores. De uma 

perspectiva funcional e reprodutora das visões de determinado grupo, a educação 

física passa a ter uma perspectiva crítica e criadora de possibilidades (NEIRA, 

NUNES, 2009). 

 

Currículo Cultural indo além de outras propostas curriculares 

Segundo Neira (2012), os quatro currículos da Educação Física, não dialogam 

nem com um mundo globalizado, nem com um contexto democrático, nem com a 

sociedade multicultural, nem tão pouco com a nova função social da escola. A 

explicação é bem simples, pois esses currículos projetam somente um tipo de pessoa. 

Portanto, essas pessoas não dialogam com uma sociedade que a gente defende que 

todos possam ser diferentes. 

Afirma Freire (2005) nossa desesperança na construção de uma sociedade 

mais democrática e menos desigual por meio de currículos tradicionais e fechados, 

nos quais todos os grupos que frequentam a escola não se vejam representados 

dignamente. 

Não pode haver uma proposta definitiva, um só caminho a seguir. Existem 

diversas maneiras, portanto existem sociedades que são marcadas pelas diferenças 

e que determinadas possibilidades são acessíveis a certos grupos e estão 

inacessíveis a outros grupos. A partir disso a escola ganha um papel fundamental 

onde poderá contribuir para uma construção de uma sociedade menos desigual, uma 

sociedade em que as distinções entre a identidade e as diferenças não sejam tão 

grandes como são nesse momento. 



Portanto entende-se que a escola não é um lugar para se formar atletas e sim 

um lugar onde todos possam praticar praticas corporais e se no caso haja o interesse 

de alguns alunos em buscarem conhecimentos técnicos por determinados esportes, 

o professor poderá encaminhá-lo para clubes entre outros lugares onde haja a pratica 

de esportes e competições. 

 

Princípios e encaminhamentos 

O currículo multicultural da Educação Física tem um olhar sobre as 

manifestações da cultura corporal como território de disputas e, entre outras questões, 

busca tematizar as práticas corporais. Com tal propósito, estimulam os setores menos 

favorecidos da sociedade que se tornem cidadãos mais preparados em um processo 

democrático em um modo liberal, tornando-se mais participativos nesta sociedade, 

onde a voz terá mais poder. “Nesta direção, entende-se que o poder sempre existirá. 

O que se discute são as formas de democratizá-lo” (NUNES; RÚBIO, 2008, p. 71-2). 

O movimento entendido como forma de linguagem e principalmente as práticas 

corporais como textos da cultura que veicula significados, aqueles que são conferidos 

pelos grupos produziram essas práticas corporais com aqueles que são atribuídas por 

outros grupos. Dessa maneira a Educação Física escolar tem o papel fundamental de 

ajudar as crianças a ler as práticas corporais e a produzirem as mesmas. Porque as 

práticas corporais são produto dos grupos sociais. Então se na escola estudarmos 

capoeira, futebol, bola de gude, entre outros, as crianças terão a chance de conhecer 

essas práticas e conhecer sobre as pessoas que fazem essas práticas e 

principalmente produzi-las na escola.  

A Educação física escolar pode contribuir com o desenvolvimento das crianças, 

contribuir com a construção de uma sociedade menos desigual, na medida em que 

ela tematiza práticas corporais de diferentes grupos sociais. 

É importante que todas as crianças conheçam, vivenciem e estudem, por 

exemplo, o futebol, mas é fundamental que elas conheçam o porquê o futebol é 

produzido dessa maneira, por que o futebol acaba tendo o maior espaço na sociedade 

e por que outras práticas com menos visibilidade não tem tanto espaço na sociedade. 

Quais são os fatores que contribuem para que o ballet seja uma pratica corporal aceita 

socialmente. 

Segundo Candau (2010) um item importante o desenvolvimento da prática 

pedagógica relacionada num currículo multiculturalmente orientado, ou seja, a partir 



do momento em que um aluno cria certos tipos de “diferenças” entre os outros com 

relação a si próprio, ele terá uma visão preconceituosa em relação aos outros na 

sociedade. 

A compreensão do multiculturalismo parte de um pressuposto que é o aceite 

de que as pessoas têm diferenças. Se as diferenças existem e eu sou diferente de 

você, em vários aspectos não apenas físicos, mas principalmente de cultura, 

intelectualidade e afetividade. 

Dessa forma percebemos a forma de tratar o diferente de forma diferente, 

porque é isso que se espera do multiculturalismo de compreender que as pessoas 

agem de forma diferente e que as culturas se manifestam, não havendo a princípio 

uma cultura melhor do que a outra. Na realidade essa é uma sociedade dita 

democrática onde as pessoas constroem os espaços e dessa forma, as formas 

culturais também são construções que dependem dessa defesa do espaço coletivo 

(CANDAU, MOREIRA, 2008). 

A Educação Física escolar deve aproveitar as manifestações corporais das 

culturas para trabalhar as questões culturais de maneira contextualizada e reflexiva, 

de modo a contribuir com a diminuição de preconceitos e discriminações que ocorrem 

visivelmente em nossas aulas. Neste contexto, o professor de Educação Física deve 

conhecer bem o comportamento de seus alunos, pesquisar, diversificar, tematizar 

para dar oportunidade de participação a todos, valorizando o que cada um tem de 

melhor para oferecer aos outros. (CANDAU,2008). 

 

O multiculturalismo em ação: a prática pedagógica multicultural 

Neira (2014) aponta que é importante deixar esse currículo de uma só cultura 

no passado, pois esse currículo branco, europeu, foi imposto em nossa sociedade 

deixando de lado nossas bases culturais como brincadeiras, jogos, danças, lutas e 

ginásticas fora do currículo escolar por muito tempo, sem que estas práticas corporais 

fossem abordadas e tematizadas dentro da escola nas aulas de educação física. 

Frente a isto é de extrema importância que os alunos conheçam na prática as 

gestualidades de certos grupos presentes em nossa sociedade e aprendam diversas 

culturas em relações aos outros grupos e que possam aprender que por trás de 

algumas culturas corporais sempre haverá uma história por trás dela e assim possam 

ter uma ressignificação em relação a cultura corporal que estará sendo abordada. 



Para Candau (2008) é importante proporcionar aos alunos no ambiente escolar 

um local onde eles possam construir sua própria identidade cultural estando 

relacionada com a história de seu país e envolvidas socialmente. 

A justiça curricular tem o mesmo sentido de justiça social. Para Connell (1993 

apud NEIRA, NUNES, 2009 p. 22), “é importante atentar ao modo como o currículo 

privilegia certos conhecimentos e identidades em detrimentos de outros”. O que está 

em tela é a realização da justiça no ato da vivência curricular. Uma distribuição 

equilibrada das diversas manifestações da cultura corporal prestigiará, pela 

valorização desse patrimônio, a multiplicidade de conhecimentos presentes na escola 

e na sociedade. 

Neira (2015) aponta que tais esportes na escola como handebol, voleibol, 

futebol e basquete não podem ter prioridades em um currículo escolar, é de muita 

importância agregar outras manifestações na escola como danças, brincadeiras, 

jogos, ginásticas e lutas. 

Tais práticas corporais como a capoeira sempre estiveram presentes na 

sociedade, e sempre esteve ausente no currículo escolar por conta de até pouco 

tempo atrás ser uma manifestação corporal que era desqualificada como prática 

corporal e reduzida a uma pequena parcela marginalizada da população, onde sua 

prática era proibida por lei. 

 

RESULTADOS 

Usando como referência as características de cada comunidade, identificando 

por um processo realizado pelo grupo escolar, os docentes poderão dar início a um 

trabalho de acordo com o projeto pedagógico da escola, posicionando os professores 

na condição de autor e sujeito das ações didáticas. O importante é que as 

manifestações corporais que estão entorno da comunidade escolar possam ser 

trabalhadas de forma que os alunos possam ter uma ampliação de tais culturas que 

serão estudadas em cada período letivo. 

Para alcançar este objetivo: os professores poderão produzir aulas com 

conhecimentos culturais de uma forma onde haja colaboração e a partir de um 

diagnóstico feito pelo professor irão discutir sobre informações disponíveis em 

diversos conteúdos. Na educação infantil, podem ser trabalhadas as brincadeiras de 

antigamente, já nos anos iniciais do ensino fundamental, as brincadeiras presentes no 

bairro, no ensino médio, as brincadeiras da cultura dos adolescentes. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende-se que as escolas de hoje em dia atuam de uma forma diferente, com 

currículos onde a formação dos alunos será a mesma sendo que a escola é um grande 

espaço de socialização e diversidade onde há alunos de diferentes culturas. A 

educação física escolar junto das outras matérias tem um grande papel na vida do 

aluno, ao contrário do que se acredita, sua função não é formar atletas e nem lutar 

contra obesidade infantil e sim oportunizar os alunos de entrar em contato com 

conhecimentos essenciais para entender a sociedade que se vive. 

O multiculturalismo é o reconhecimento das diferenças e da individualidade de 

cada um. Um currículo multicultural na escola deve trabalhar através de diversas 

linguagens, a construção do saber, do conhecimento e preparando os alunos para o 

mundo. Pela convivência com as diversas manifestações culturais, cada um com suas 

crenças, costumes e valores, trabalhando em prol da formação de identidades 

abertas, onde cada indivíduo passe a reconhecer e respeitar o direito do outro a 

diversidade, desafiando preconceitos, numa perspectiva de educação para a 

cidadania, para a paz, para a ética nas relações interpessoais, para a crítica ás 

desigualdades sociais e culturais. 

O princípio da diversidade aplica-se na construção dos processos de ensino de 

aprendizagem e orienta a escolha de objetos e conteúdos, visando ampliar as 

relações entre os conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos da 

aprendizagem. 

É extremamente importante e fundamental que o professor esteja preparado 

para aplicar conhecimentos aos alunos e que consiga mostrar a todos que a sociedade 

é ampla e com diversas culturas, com isso ajudará aos alunos que construam uma 

sociedade menos desigual. 
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