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Resumo 
 
Contextualizar a implementação das leis que se 

referem ao ensino das culturas africanas e 

indígenas é ainda um desafio para as escolas. 

Neste trabalho discute-se a importância da 



articulação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 com o 

ensino da Educação Física. Desta forma objetiva-

se verificar quais são as dificuldades que os 

professores encontram em implementar e 

articular os conteúdos estruturantes com o ensino 

das culturas africanas e indígenas e propor 

atividades regulares que possam ser realizadas 

nas aulas de Educação Física. Serão utilizadas 

como instrumento de coleta de dados o 

questionário e a observação e registro da 

participação dos professores. Espera-se auxiliar 

os professores com sugestões de atividades que 

articulem os conteúdos estruturantes com as leis. 

Tal proposta será executada por meio de oficinas 

no Colégio Estadual Jardim Alegre, na cidade de 

Telêmaco Borba, com professores de Educação 

Física.   
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APRESENTAÇÃO 

 

 Esta Unidade Didática faz parte do Programa de Desenvolvimento 

Educacional-PDE da disciplina de Educação Física, o qual será implantado no 

Colégio Estadual Jardim Alegre, na cidade de Telêmaco Borba, com professores de 

Educação Física no primeiro semestre de 2015. A proposta do trabalho tem como 

objetivo discutir a importância das leis10.639/03 e 11. 645/08 no ensino da 

Educação Física, bem como verificar quais são as dificuldades que os professores 

encontram em implementar e articular os conteúdos estruturantes com o ensino das 

culturas africanas e indígenas. 

 Para que isso ocorra, alguns objetivos específicos foram elencados para que 

sejam alcançados através este projeto: 

 Verificar se os professores de Educação Física articulam os conteúdos 

estruturantes com a cultura africana e indígena 

 Identificar quais as dificuldades dos professores de Educação Física em 

relacionar a implementação das leis com os conteúdos estruturantes de 

Educação Física 

 Desenvolver atividades articuladas com os conteúdos da Educação Física. 

 O  Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE ) é uma política de 

governo desenvolvida no Estado do Paraná, a qual a produção do conhecimento é 

aliada a formação continuada. E ao propor o projeto: A importância da 

Implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08 e sua articulação com os conteúdos 

estruturantes da Educação Física, os professores de Educação Física  possam 

atribuir a verdadeira importância as leis, e possam aplicá-las de forma mais fácil no 

seu cotidiano escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O projeto proposto visa mostrar a importância das leis 10.639/03 e 

11.645/08no ensino da disciplina de Educação Física. Com a obrigatoriedade do 

ensino dessas leis a partir de 2003, os professores passaram a ter que incluir o 

ensino das culturas africanas, afro-brasileira e indígena em seus planejamentos. 



 A  temática que trata da implementação das leis da obrigatoriedade do ensino 

das culturas africanas e indígenas, ainda traz muitas dúvidas ao seu objetivo que, 

segundo o Caderno Temático do Estado do Paraná, valorizar devidamente a história 

e cultura de seu povo, buscando reparar danos, que se repetem  há cinco séculos, a 

sua identidade e seus  direitos( PARANÀ, 2008). 

 Desta maneira pretende-se verificar como os professores de Educação Física 

estão articulando os conteúdos estruturantes com a implementação das leis, 

identificar possíveis dificuldades nesta implementação e também propor atividades 

que possam contribuir para o enriquecimento dessa implementação. 

 Assim, nas diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (PARANÁ, 2008), 

reconhece-se que, além dos seus conteúdos "mais estáveis", as disciplinas 

escolares incorporam e atualizam conteúdos decorrentes do movimento das 

relações sociais, geram pesquisas científicas e trazem para o debate questões 

políticas e filosóficas emergentes. Tais conteúdos, nas últimas décadas, vinculam-se 

tanto a diversidade étnico-cultural quanto aos problemas sociais contemporâneos e 

têm sido incorporados ao currículo escolar como temas que transversam as 

disciplinas, impostos a todas elas de forma artificial e arbitrária. 

 Segundo Oliveira (2012) o ensino da história e cultura afro-brasileira e 

africana, mediante a implementação da Lei 10.639/03, a temática da pluralidade 

cultural afro passou a ser valorizada, enriquecendo os conteúdos que posam ser 

desenvolvidos nas escolas. Nesse sentido, as vivências podem propiciar a 

preservação, o respeito e a valorização da nossa cultura, diminuindo posturas 

raciais, a caminho da igualdade racial.  

 A criação dessas leis surgiram não somente para satisfazer os anseios de 

movimentos sociais, mas para que houvesse o reconhecimento, e para dar-lhes a 

verdadeira importância no resgate das culturas africanas e indígenas, que tanto 

contribuíram para a história e crescimento deste país. 

 A importância da implementação destas leis, é muito grande, porque depois 

que a Educação Física passou por tantas mudanças, ela deixou de ser uma 

disciplina que cuida somente do físico e tornou-se a área do conhecimento que 

estuda:quando e como está inserido na história e na sociedade, ou seja ela faz 

resgate da cultura e da diversidade corporal. 

 Como o Brasil é um país tem influências de várias etnias, não poderíamos 

deixar de evidenciar essas questões em nossas aulas, valorizar as nossas origens é 



valorizar o nosso povo e nossa história, os alunos precisam perceber a importância 

e a implicação dela sobre o nosso dia.  A valorização do negro e do indígena visa 

resgatar tudo o que a muito foi esquecido ou apagado da nossa história, porque, 

eram considerados povos primitivos ou inferiores, e este resquício de preconceito é 

o que estamos tentando acaba com o ensino da cultura africana e indígena  

enriquecendo assim os conteúdos da Educação Física. 

 

SONDAGEM PRÉVIA DOS PROFESSORES REFERENTE AO TEMA 

PROPOSTO NA UNIDADE DIDÁTICA 

 

 É de extrema relevância fazer uma sondagem entre os professores Educação 

Física para verificar se existe alguma dificuldade na implementação das leis de 

obrigatoriedade do ensino das culturas africanas e indígenas e articulá-las com os 

conteúdos estruturantes da Educação Física. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: 

 

 Entregar as seguintes perguntas aos professores em forma impressa, para 

que seja respondido, a partir de suas experiências em sala de aula. 

 

1. Você considera importante a implementação das leis  10.639/03 e 11. 645/08 

sobre a obrigatoriedade do ensino das culturas africanas e indígenas? Por quê? 

 

2. Como se dá a implementação das leis 10.639/03 e 11.639/08 nas sua aulas? 

 

3. Você consegue fazer a articulação das leis com todos os conteúdos estruturantes 

da Educação Física? 

 

4. Quais conteúdos você considera mais fácil articular com as leis? 

 

5. Exemplifique atividades que você usa para a implementação das leis. 

 



  

Utilizando-se da ferramenta  Internet, pesquisar sobre a as leis 10.639/03 e 

11.645/08 e socializar com os colegas do grupo o resultado da pesquisa. 

 

AVALIAÇÂO 

 

Após respondido as perguntas elas serão recolhidas e lidas para um debate entre os 

professores para a troca de experiências, e avaliar se os professores estão 

encontrando dificuldade em implementar as leis e quais são estas dificuldades. 

 

 

 

 

 Esta oficina visa levar os professores a uma reflexão sobre o preconceito e 

como ele vem sendo tratado na escola, através do filme, poderemos perceber que 

ele existe, porém nem sempre ele é tratado com devida importância produzindo 

assim, vários problemas. 

 

1. Utilizando-se da TV Pendrive, assistir ao filme : Vista minha Pele. Direção de Joel 

Zito Araújo. Curta Metragem que aborda as discriminações raciais, cotidianas, na 

vida dos adoslescentes. 

 

 

 

Disponível   em: 

https://www.youtube.com/watch?v=LWBodKwuHCMhttps://www.y

outube.com/watch?v=LWBodKwuHCM 

Acesso em: 04/11/2014 



 

2. Após a apresentação do filme, entregar as seguintes questões, na forma 

impressa. 

 

A) Você já havia assistido este filme? O que mais chamou sua atenção? 

 

B) As situações de discriminação que ocorreram no filme também ocorrem em sua 

escola? Quais por exemplo? 

 

C)Há alguma diferença de tratamento entre os negros e brancos na sua escola? 

 

 

3. Confecção de um cartaz com os pontos mais relevantes do filme, utilizando-se  de 

materiais disponíveis. Esses cartazes farão parte de uma exposição final que será 

realizada para o coletivo da escola. 

 

MATERIAIS UTILIZADOS: 

 Cartolina Branca 

 Lápis 

 Borracha 

 Tinta Guache 

 Pincéis 

 Lápis de Cor 

 Canetinhas Hidrográficas 

 Régua 

 

 

 AVALIAÇÃO   

 

Serão lidas as respostas para a socialização e eventuais questionamentos que 

possam  ser levantadas através do texto. A avaliação será realizada pela 

participação dos professores, na  discussão. 

 



 

 

 Nesta oficina será trabalhado a capoeira, que é uma manifestação cultural, 

que abrange diversos conteúdos da Educação Física, como por exemplo: a dança, 

lutas, lazer, esporte, identidade corporal, entre outros. Por ser um conteúdo 

obrigatório, ela não poderia ficar de fora, pois é o conteúdo mais utilizado para se 

trabalhar a implementação da Lei 10.639/03 nas escolas. 

 

 
Disponível em: 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=384&evento=4#menu-galeria Acesso 
em: 06/11/2014 

 
Ao chegarem ao Brasil, os africanos perceberam a necessidade de 

desenvolver formas de proteção contra a violência e repressão dos 
colonizadores brasileiros. Eram constantemente alvos de práticas violentas 
e castigos dos senhores de engenho. Quando fugiam das fazendas, eram 
perseguidos pelos capitães-do-mato, que tinham uma maneira de captura 
muito violenta. 

Os senhores de engenho proibiam os escravos de praticar qualquer tipo 
de luta. Logo, os escravos utilizaram o ritmo e os movimentos de suas 
danças africanas, adaptando a um tipo de luta. Surgia assim a capoeira, 
uma arte marcial disfarçada de dança. Foi um instrumento importante da 
resistência cultural e física dos escravos brasileiros. 

A prática da capoeira ocorria em terreiros próximos às senzalas 
(galpões que serviam de dormitório para os escravos) e tinha como funções 
principais à manutenção da cultura, o alívio do estresse do trabalho e a 
manutenção da saúde física. Muitas vezes, as lutas ocorriam em campos 
com pequenos arbustos, chamados na época de capoeira ou capoeirão. Do 
nome deste lugar surgiu o nome desta luta. 
 
Fonte do texto: http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/historia_da_capoeira.htm. Acesso em: 06/11/2014 

 
Entregar as seguintes perguntas na forma impressa aos professores para que seja 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=384&evento=4#menu-galeria
http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/historia_da_capoeira.htm


respondido, utilizando-se da ferramenta internet. 

 

1.Em qual conteúdo estruturante  capoeira está inserida? 

 

2. Pesquise quais  são os golpes de capoeira mais utilizados  pelos capoeiristas. 

 

3.  Quais foram os mestres mais conhecidos da história da capoeira? Relate um 

pouco da história de cada um. 

 

4. Cite  quais os tipos de Capoeira. 

 

Utilizando-se da TV PenDrive , assistir  ao filme  Mestre Bimba:Capoeira Iluminada. 

 

Disponível   em: https://www.youtube.com/watch?v=EHnPkKZxcmQ 

                         Acesso em : 06/11/2014 

 

 
 
AVALIAÇÂO 
 

 

Serão lidas as respostas para a socialização e eventuais questionamentos que 

possam  ser levantadas através do texto. A avaliação será realizada pela 

participação dos professores, na  discussão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         
 

 
 Sendo a capoeira um dos conteúdos mais trabalhados para  implementar a lei 

de obrigatoriedade do ensino da cultura africana, nesta oficina iremos pesquisar 

sites que possam trazer ideias para se trabalhar na escola e também aprender mais 

um pouco sua história. 

 

 

 

 
1. Utilizando-se da ferramenta internet, pesquisar em repositórios sites que sejam  

fonte de pesquisa para a capoeira. 

 

2. Elencar os sites encontrados através de uma lista que será disponibilizada para o 

coletivo  escolar na exposição final. 

 

AVALIAÇÂO 

 

A avaliação será através da realização de um catálogo com os sites encontrados 

pelos professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
 
 As manifestações corporais africanas e indígenas são de grande valia para 

nossa história, pois elas retratam a evolução do corpo na sociedade.  Estudá-las 

representa valorizar a nossa história corporal. 

 

 

 

1.Utilizando-se da ferramenta Internet pesquisar quais as danças e suas  

manifestações corporais na cultura afro-brasileira e na cultura indígena. 

 

2.Confecção de um cartaz mostrando as danças  e sua manifestações corporais  na 

cultura afro-brasileira e na cultura indígena, utilizando-se de materiais disponíveis. 

 

MATERIAIS UTILIZADOS: 

 Cartolina Branca 

 Lápis 

 Borracha 

 Tinta Guache 

 Pincéis 

 Lápis de Cor 

 Canetinha Hidrográfica 

 Régua 

 

AVALIAÇÃO 
 

Participação dos professores na confecção dos cartazes. 
 

 

 

 

 

 

 



                                       
 
 Assim como as manifestações corporais, os jogos  representam a cultura 

africana, resgatar esses jogos é valorizar  a nossa história, pois muitos deles são 

jogados até os dias de hoje. 

 

   
 
1. Através da ferramenta Internet: 
 
A) Pesquisar jogos e brincadeiras das culturas africanas e sua ressignificação  nas 

práticas corporais atuais. 

 

B) Pesquisar os jogos praticados na Brasil pelos afro- descendentes. 

 

2. Através de materiais recicláveis e outros disponibilizados confeccionar  

brinquedos que estejam relacionados com a pesquisa realizada. 

 

 

 AVALIAÇÃO 
 
Participação dos professores na confecção dos brinquedos e relatos sobre o que 

acharam importante nesta atividade. 

 

                                      
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



                                            
 
 Assim como as manifestações corporais, os jogos  representam a cultura 

indígena, resgatar esses jogos é valorizar  a nossa história, pois muitos deles são 

jogados até os dias de hoje. 

 

 

 

 

1. Através da ferramenta Internet:  
 
A) Pesquisar jogos e brincadeiras da cultura indígena e sua ressignificação nas 

práticas corporais atuais. 

 

B) Pesquisar os jogos praticados no Brasil pelos  indígenas 

 

2. Através de materiais recicláveis e outros disponibilizados confeccionar brinquedos 

que estejam relacionados com a pesquisa realizada. 

 

 

AVALIAÇÃO 
 
Participação dos professores na confecção dos brinquedos e relatos sobre o que 

acharam importante nesta atividade. 

 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 
 
  Após termos vivenciado alguns exemplos de implementação das eis 

10.639/03 e 11.645/08 e sua articulação com os conteúdos estruturantes da 

Educação Física, redija um texto de 10 a 20 linhas , relatando se houve mudança na 

forma de pensar e também se essas experiências lhe ajudaram a entender melhor o 

tema estudado. 

 Este texto servirá para avaliar se o trabalho proposto gerou mudança na 

prática dos professores envolvidos na implementação do projeto, contribuindo para  

o enriquecimento deste trabalho. 

  Após a realização das atividades será realizada uma exposição no Colégio 

Estadual Jardim Alegre, para compartilhar com os demais professores, funcionários 

e alunos todas as atividades realizadas na implementação deste trabalho. A 

exposição será em forma de Mostra Cultural, organizada pelos professores   de 

Educação Física envolvidos no projeto e por mim.                                     

 Assim como a dificuldade de trabalhar os conteúdos da cultura africana 

também existe a dificuldade em trabalhar a influência da cultura indígena que tanto 

significa para a identidade cultural do Brasil. A  grande preocupação com a 

implementação dessas leis é justamente como elas vem sendo vivenciadas na 

escola. Muitos professores não se encontram abertos a novas perspectivas de 

aprendizado que oportunize ao aluno olhar os conteúdos de forma diferente e 

fazendo a articulação com o mundo onde vive. Por isso, espero que este trabalho 

possibilite a abertura de novas formas de pensar os conteúdos, para não deixar de 

valorizar as várias manifestações que encontramos na escola, respeitando assim a 

individualidade de cada um. 
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