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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ANÁLISE DE INTERVENÇÕES 

PEDAGÓGICAS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA 

Carolina Cristina dos Santos Nobrega1 

RESUMO 

O presente estudo compreende a relevância social da educação pública na discussão das 

relações étnico-raciais no âmbito escolar. Deste modo, insere-se na linha de pesquisa 

“Estudos e Pesquisas sobre a Escola Pública, Infâncias e Formação de Educadores” 

(GEPEPINFOR), do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

São Paulo. O objetivo desta pesquisa em desenvolvimento é analisar as intervenções 

pedagógicas das(os) professoras(es) de Educação Física na perspectiva da educação 

antirracista no contexto da rede municipal de São Paulo. Considera-se, no problema central 

desta análise, a ausência de ações direcionadas desta natureza na formação dos docentes da 

área. Portanto, o procedimento metodológico inicial da pesquisa, além do estudo 

bibliográfico, será identificar docentes da área que desenvolvem práticas pedagógicas no 

combate ao racismo. Posteriormente, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com esses 

docentes, assim como com as(os) coordenadoras(es) pedagógicas(os) das respectivas escolas.   
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INTRODUÇÃO 

 Esse estudo compreende a relevância social da educação pública na discussão das 

relações étnico-raciais no âmbito escolar. Dessa forma, insere-se na linha de pesquisa 

“Estudos e Pesquisas sobre a Escola Pública, Infâncias e Formação de Educadores” 

(GEPEPINFOR), do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

São Paulo.   

 O estudo consiste em analisar a intervenção pedagógica dos professores de Educação 

Física no contexto das relações étnico-raciais das escolas municipais de São Paulo, 

respeitando o processo de problematização das dificuldades, das tensões, dos conflitos e das 

ressignificações das práticas pedagógicas que buscam promover a educação antirracista.   

 Para desenvolver e aprofundar teoricamente as questões pertinentes ao assunto, é 

necessário ressaltar que a ausência do conhecimento da questão étnico-racial no contexto das 

relações sociais na escola, bem como nas aulas de Educação Física, confirma o reforço do 

racismo estruturado, de tal modo que o mesmo se camufla nas práticas do bullying e legitima 

o processo de silenciamento. À vista disso, a escola, na qualidade de instituição social que 

transforma, deverá, no exercício cotidiano da cidadania, desenvolver efetivamente o contexto 
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da igualdade para que os educandos e educandas, negros, negras, não negros e não negras 

tenham acesso a esse conhecimento na educação básica. 

 É preciso refletir a respeito da contradição e complexidade na dinâmica da cultura 

escolar, da educação escolar, dos sistemas de ensino, das políticas públicas educacionais, tal 

como os modos de viver o currículo. Isso significa perceber, na ação político-pedagógica, o 

direcionamento e a intervenção dos autores para desconstruir paradigmas históricos, pois o 

acesso, a permanência e a progressão de todos os educandos e educandas está além da esfera 

do direito. Encontra-se na construção de suas identidades; assim sendo, no pleno 

desenvolvimento humano.    

 Portanto, o objetivo geral desse estudo é analisar as intervenções pedagógicas dos 

professores de Educação Física na perspectiva da educação antirracista. Assim, a contribuição 

que pode advir do conhecimento científico dessa pesquisa para o campo da educação escolar e 

da Educação Física em especial é oferecer auxílio para a área de formação de professores, 

sobretudo na superação das formas de opressão presentes na sociedade brasileira, que se 

expressam nas normas, dilemas e práticas do âmbito escolar e têm como fundamento o mito 

da democracia racial.  

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

 Diante do contexto apresentado, é necessário observar, reconhecer e desnaturalizar a 

produção e a reprodução das desigualdades sociais que delineiam os modos de viver na 

sociedade brasileira, justificando, por exemplo, a hierarquia do natural e os benefícios da 

vantagem. Igualmente, a educação que nela atua compartilha sentidos e manifesta essas 

desigualdades; por isso, há necessidade de ressignificar as práticas pedagógicas na perspectiva 

da educação antirracista. No entanto, o presente estudo desenvolve-se a partir da consideração 

de que a Educação Física escolar passa por um processo de transformação que apresenta 

ambivalência, ou seja, por um lado, o esgotamento do discurso legítimo do exercício físico 

como um fim em si mesmo; por outro, o desafio de construir e realizar, de um novo modo, o 

processo de legitimação no âmbito escolar (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2010). 

 Historicamente, a área tem a conotação de educar o físico, uma expressão que surge no 

século XVIII, com a prática pedagógica fundamentada nos exercícios ginásticos, justificando 

assim a função desse saber na escola. Desde a década de 1920, a Educação Física está 

destinada a ser uma atividade complementar, isolada nos currículos escolares com objetivos 
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externos da escola, reafirmando o caráter utilitário, por exemplo, o treinamento pré-militar, a 

eugenia, o nacionalismo e a preparação de atletas (BETTI; ZULIANI, 2002).    

 Para Zabala (2002), o critério de divisão do conhecimento que prevaleceu na ciência 

moderna resultou na fragmentação do ser humano e do saber. Sendo assim, promoveu a 

ascendência de algumas disciplinas em relação às outras; isto é, a Arte e a Educação Física 

tem na trajetória curricular um espaço desconfortável que não acontece, por exemplo, com as 

áreas do saber científico e erudito. Dessa forma, existe a necessidade de entender qual é a 

função da Educação Física no currículo, indagando sempre a função social do ensino para 

perceber a própria área, a educação escolarizada e as suas finalidades.  

 É evidente que as poucas ações da Educação Física no processo de incorporação de 

um projeto educacional pautado pelo conceito de “leitura de mundo” são escassas. À luz de 

Freire (2011), o(a) educador(a) deve acolher e respeitar a leitura de mundo dos educandos e 

conduzi-los para interagir no mundo de forma crítica com a curiosidade, na qualidade, de 

estímulo para a produção do conhecimento. No entanto, a resistência do(a) educador(a) é 

preservada na sua cultura e linguagem de classe, ou seja, um obstáculo para a experiência 

dos(as) educandos(as). Por isso, há necessidade de compreender a leitura de mundo dos(as) 

educandos(as) para realizar os projetos educacionais da área.        

 Os estudos na área da Educação Física escolar demonstram o caráter utilitário na 

escola, com o claro propósito de preparação do corpo (exercício físico). Do mesmo modo, o 

sentido periférico e autônomo que se dá nessa relação com o corpo se mantém nos projetos 

escolares para atender interesses de outras instituições, distante do que corresponde o conceito 

componente curricular (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2010).  

 A Educação Física e a escola (agente certificador) sempre apresentaram dificuldades 

no reconhecimento e acolhimento à valorização das diferenças. Desse modo, ao longo da 

história de ambas, assegurou-se o conforto num currículo homogeneizado e padronizado, 

silenciando, assim, as vozes marginalizadas (NEIRA, 2008).     

 Diante desse contexto, o conteúdo do currículo abarca decisões significativas, pois nos 

remete às experiências vividas pelos sujeitos, bem como às relações de poder estabelecidas. 

Sendo assim, o currículo é o espaço de luta para promover as formas de representação 

sociocultural e sociopolítica; portanto, é exatamente aqui que a escola manifesta a cultura da 

sociedade. Em razão disso, o primeiro passo para a discussão deste tema é reconhecer que a 

sociedade brasileira sempre foi e é multicultural, o que significa compreender a diversidade 
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étnica e cultural dos diferentes grupos sociais que a compõem (SILVA, 2007). Nesse sentido, 

o marco da Lei n.º 10.639/2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, apresenta a obrigatoriedade no campo do currículo que 

dialoga e explana o problema do desenvolvimento da temática.  

 Assim, o presente estudo tem como problema central a seguinte questão: em que 

medida as aulas de Educação Física têm contribuído com a promoção da educação 

antirracista?  

 A Educação Física abarca questões históricas, culturais, sociais, políticas e 

econômicas que perpassam no desenvolvimento dos conteúdos, uma vez que atuam 

diretamente com o aprimoramento da linguagem corporal dos educandos, ou seja, suas 

representações, expressões e construções sociais do texto denominado corpo. Desse modo, 

algumas pesquisas da área demonstram, nos seus estudos raciais ou étnico-raciais, a 

discriminação, o racismo, o preconceito racial no contexto da Educação Física escolar: 

Corsino (2015), Gonçalves (1991), Mattos (2007), Maranhão (2009),  Neira (2008), Oliveira 

(2012), Silva e Pereira Filho (2013), Rangel (2008). Essas pesquisas reafirmam a importância 

e a necessidade de diálogo entre a área e as relações raciais.    

 Além das pesquisas que têm como objeto de estudo o diálogo entre a Educação Física 

e as relações raciais, é importante destacar as contribuições de: Cavalleiro (2005), Gomes 

(2005), MacLaren (2003), Munanga (2008), Oliveira (2006), Schwarcz e Starling (2015), 

Silva (2007), Silvério (2003) e outros. Desse modo, constitui-se o referencial teórico.     

 

QUADRO TEÓRICO 

 Segundo Schwarcz e Starling (2015), o Brasil pode ser considerado o segundo país 

africano mais populoso. Atualmente, 60% da população brasileira é composta de negros e 

pardos. De acordo com Silva (2007), historicamente, a sociedade brasileira constituiu-se do 

encontro de grupos étnico-raciais distintos; além disso, sempre foi multicultural, delineada 

pela cultura, língua e organização social peculiar. Do mesmo modo, vale ressaltar que os 

escravizados, trazidos compulsoriamente para o Brasil, provinham de diferentes nações e 

culturas africanas conhecidas por meio de elementos valiosos para a humanidade, por 

exemplo, o pensamento, o conhecimento (inclusive acadêmico) e a tecnologia. Apesar disso, 
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o discurso e o pensamento ocidental configuram uma realidade hipotética, ou seja, a partir da 

construção intelectual, tão somente.  

 Assim sendo, “[...] na melhor tradição ocidental, a educação ‘corporal’ vai pautar-se 

pela ideia, culturalmente cristalizada, da superioridade da esfera mental ou intelectual – a 

razão como identificadora da dimensão essencial e definidora do ser humano” (BRACHT, 

1999, p. 70).  

 Segundo McLaren (2003) e Neira (2008), o corpo deve ser compreendido no processo 

de construção cultural, pois suporta a intensa divulgação de mensagens e práticas que 

pretendem moldá-lo sob a ótica da cultura hegemônica. Sendo assim, o multiculturalismo 

representa uma barreira para o processo de escolarização homogêneo. Desse modo, os 

movimentos migratórios, imigratórios, assim como a conscientização racial e de gênero 

exigem o reconhecimento do direito de todos à educação escolar e à igualdade de 

oportunidades de acesso, permanência e progressão na escola. 

 É necessário compreender que o direito de todos à educação escolar não significa 

tratar os(as) educandos(as) como iguais em direitos e deveres, pois há desigualdades iniciais 

perante a cultura que dialoga com o processo de construção da identidade de cada um. Assim, 

“[...] a equidade formal à qual obedece todo o sistema escolar é injusta de fato [...], ela 

protege melhor os privilégios do que a transmissão aberta dos privilégios” (BOURDIEU, 

2010, p. 53).   

 De acordo com Popkewitz (2001), as distinções sociopolíticas em relação à criança 

estão incorporadas nas práticas pedagógicas. Deste modo, a introdução dos valores sociais 

não está transparente; contudo, os valores sociais promovem nos discursos pedagógicos a 

construção dos binários que organizam as separações (distinções), por exemplo, brancos e 

negros, atribuindo valores na normalização dos(as) educandos(as). De tal modo que as 

práticas pedagógicas criam diferenças e diversidades a partir dos valores universais do que é 

bom e normal; quer dizer, branco, inteligente, rico, privilegiado correspondem ao modelo de 

sucesso escolar no espaço da aprendizagem, da individualidade e da instrução. 

 Segundo Bourdieu (2010), a igualdade formal que fundamenta a prática pedagógica é 

indiferente em relação às desigualdades nas situações concretas do ensino e da cultura 

aristocrática exigida, já que a tradição pedagógica se orienta por trás das ideias 

inquestionáveis de igualdade e de universalidade. 
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 Para Silva (2016), é um retrocesso afirmar que o Brasil não é um país racista e essa 

negação não permite questionar a igualdade e a universalidade. A cultura afro-brasileira está 

presente na trajetória de formação e nação desse país, aliás, um dos últimos a abolir a 

escravidão; desde então, a luta do(a) negro(a) por reconhecimento é contínua na sociedade. 

 Assim, a população negra precisa ser considerada cidadã de direitos no Brasil; por 

isso, há luta “[...] pelo respeito e reconhecimento da cultura negra; por relações de trabalho 

mais justas e dignas; pela igualdade de direitos sociais e homens e mulheres de diferentes 

segmentos étnico/raciais e pelo acesso, permanência, êxito do povo negro à educação” 

(GOMES, 1997, p. 19). Estes são elementos marcadores nas reivindicações da comunidade 

negra, exemplificando na história as ações por melhores condições de vida. Diante disso, é 

necessário que as(os) pesquisadoras(es), os profissionais da educação, a organização dos 

movimentos sociais e demais manifestações contra-hegemônicas  considerem a relevância e a 

particularidade da luta da população negra. 

 Em concordância com o Parecer CNE/CP n.º 003 (BRASIL, 2004), é importante 

destacar nesta breve análise histórica que o termo raça é entendido como uma construção 

social tecida nas tensas relações entre negros(as) e brancos(as), sendo essas simuladas como 

apaziguadoras, ou melhor, distantes do conceito biológico de raça do século XVIII (hoje 

superado). As relações sociais brasileiras utilizam o termo raça para comunicar que 

determinadas características físicas, por exemplo, tipo de cabelo, cor de pele, entre outras, 

intervêm e até mesmo determinam a condição e o lugar social dos sujeitos na sociedade 

brasileira.  

 Alguns autores apresentam uma breve análise histórica do conceito de raça. Segundo 

Gould (2014), o preconceito racial pode ser tão antigo quanto o registro da história humana. A 

apropriação da ciência em relação ao conceito nos séculos XVIII e XIX nos alertam para o 

reconhecimento do contexto cultural que se desenhava, isto é, líderes e intelectuais não 

duvidaram da hierarquia social, justificando-a biologicamente para forçar a sua existência, 

conduzindo os grupos menos favorecidos à inferioridade (cada vez maior) que resulta da 

imposição do processo de assimilação e conversão. Assim sendo, o argumento científico foi 

uma arma de ataque potente e permanente por mais de um século, com os índios abaixo dos 

brancos, e os negros abaixo de todos os outros.  

 O termo racialismo significa a justificativa racista, perversa e desumana “[...] da 

diferença de tratamento e de estatuto social entre os diversos grupos étnicos presentes nas 
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sociedades ocidentais e americanas” (GUIMARÃES, 1997, p. 148). Sendo assim, cada raça 

tem características hereditárias que permitem as subdivisões dos membros da espécie 

humana; pequenos conjuntos de raças compartilham particularidades físicas entre os seus 

membros, por exemplo: a textura do cabelo, o formato do nariz, a cor da pele, ou seja, traços e 

tendências distintas, portanto, que não pertencem a nenhum membro de outros pequenos 

conjuntos de raças.  Igualmente, uma doutrina científica que define o potencial das raças para 

a civilização (APPIAH, 1997).   

 Desse modo, a pergunta sobre o racismo está direcionada para a natureza e isso reduz 

a análise, anula o processo histórico, pois visualiza tão somente o organismo, isto é, a 

determinação biológica que se manifesta na convicção de que as pessoas das classes mais 

baixas são inferiores. Ao longo da história, a razão e a natureza do universo têm sido 

evocadas para legitimar as hierarquias sociais que se mantêm nos argumentos refeitos para 

corresponder a cada novo rol de instituições sociais como justas e inevitáveis (GOULD, 

2014). 

 Historicamente, afirmam Munanga (2008), Bernardo e Maciel (2015), o projeto de 

homogeneidade cultural e racial apresentado pelo pensamento da elite brasileira na virada do 

século XX, desconsiderou as diferenças étnicas, religiosas, raciais para a formação da nação 

assimilacionista. O pensamento racista brasileiro emana da articulação dos discursos sobre a 

identidade nacional, por meio da introdução do ideal de embranquecimento (análise 

biológica) e da democracia racial. Desse modo, faz da mestiçagem um instrumento ideológico 

para reforçar o ideal de branqueamento, uma vez que a ascensão social de mestiços equivale à 

desigualdade social e, dessa maneira, coibe os negros da atuação política por reconhecimento. 

Guimarães (1999) afirma que o conceito “raça” perdeu a importância científica no começo do 

século XX; ou seja, a construção da nacionalidade desconsiderou esse conceito. Por isso, no 

aspecto positivo, mudou-se a maneira como a ciência e o pensamento sociopolítico 

encaravam os povos africanos e os seus descendentes. De tal modo que o conceito raça virou 

sinônimo de força e, consequentemente, a ideia antirracialista brasileira torna inexistente a 

raça, como se fosse um conceito estrangeiro à nossa realidade. 

 De acordo com Medeiros e Luz (2017), o termo raça ainda fornece um conjunto de 

conceitos e preconceitos para afirmar a superioridade de grupos e indivíduos diante das 

supostas diferenças biológicas. É importante destacar que o termo raça foi ressignificado pelo 

Movimento Negro; ou seja, o mesmo é entendido com um sentido político e de valorização da 
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herança deixada pelos(as) africanos(as). É importante evidenciar que o termo étnico, na 

expressão étnico-racial, utilizado “[...] para marcar essas relações tensas devidas a diferenças 

na cor da pele e traços fisionômicos o são também devido à raiz cultural plantada na 

ancestralidade africana que difere em visão de mundo, valores e princípios” (BRASIL, 2004, 

p. 5) das demais matrizes (indígena, europeia e asiática).  

 É necessário lembrar que o racismo no Brasil é registrado no cotidiano como um 

racismo de marca, caracterizado pela cor da pele e a textura do cabelo. Assim, o racismo em 

gradação está posto, ou seja, quanto mais próximo do fenótipo negro o sujeito se apresentar 

mais será atingido, porque o discurso racial manipula as diferenças fenotípicas para legitimar 

a dominação das raças “superiores” (OLIVEIRA, 2006). 

 Segundo Gomes (2003), pensar na subjetividade do corpo negro é localizar no 

entendimento um terreno social conflitivo. Historicamente, o corpo tornou-se um símbolo 

étnico explorado nas relações de poder e de dominação, uma linguagem, um veículo de 

comunicação e a sua manipulação cultural distinta reconhece os seus povos. Esse corpo 

proveniente das diversas etnias africanas das quais somos herdeiros, evidencia a discussão 

entre dois aspectos: os processos de opressão que a população negra sofreu ao longo da 

história e a riqueza do estudo sobre o negro, o cabelo crespo e as práticas corporais, portanto, 

um caminho pedagógico necessário para reconhecer as identidades. 

 De acordo com Neira (2008) e Silva (2000), a ampliação da heterogeneidade na escola 

apresenta um problema curricular, visto como a instituição escolar atual conduz ao constante 

conflito com “o outro”. O outro é outro gênero, outra cor, outra sexualidade, outra 

nacionalidade. O outro são eles e não nós; logo, o outro é o diferente. Assim, a diversidade 

pauta-se na tolerância, distante da aceitação, porque o outro é diverso.     

 Para Cavalleiro (2005), a ausência de possibilidade na construção e valorização do 

conhecimento da história das populações africanas e afro-brasileiras, assim como a 

importância da autoestima do(a) aluno(a) negro(a), sustenta a violência constante do racismo, 

colaborando para a invisibilidade na percepção da população negra e de outros grupos sociais. 

Por isso é necessário questionar a respeito da construção da identidade étnica no currículo da 

Educação Física, concomitantemente, da escola, pois tornou-se essencial identificar o 

diferente, o múltiplo e o etnodesenvolvimento dos sujeitos (RANGEL et al. 2008). E dessa 

maneira perceber que as práticas escolares exigem uma produção de conhecimento cada vez 

mais ampla e diversificada. 
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A escola tem um papel importante a cumprir na superação e descontinuidade do mito 

da democracia racial. Deste modo, as(os) professoras(es) não devem sustentar o processo de 

silenciamento, pois o mesmo reforça os preconceitos e discriminações raciais. Em razão 

disso, na qualidade de educadoras(es), é um dever construir práticas pedagógicas e estratégias 

de promoção da igualdade racial no cotidiano das aulas. Essa prática exige o saber mais a 

respeito da história e da cultura africana e afro-brasileira, tal como implementar ações 

afirmativas voltadas para a população negra (GOMES, 2005). 

 De acordo com Gonçalves (1991), o(a) professor(a) de Educação Física deve estar 

ciente de sua responsabilidade ética para contribuir na luta contra o preconceito racial e a 

opressão, já que a sua negação ou neutralidade em relação a essa questão atende à ideologia 

dominante. Igualmente, descaracteriza a identidade cultural da população negra como fez a 

cultura ocidental. 

 Segundo Silva e Pereira Filho (2013), a especificidade da Educação Física pode 

estabelecer o diálogo entre a linguagem corporal e a Lei n.º 10.639/03, refletindo a prática 

pedagógica, a partir de abordagens sócio-históricas, culturais, filosóficas e políticas com 

objetivos focados na diversidade cultural, a fim de desconstruir discriminações étnicas e 

sociais. 

 De que maneira o(a) professor(a) de Educação Física pode contribuir no ensino das 

relações étnico-raciais? De acordo com a hipótese de Gonçalves (1991), a possibilidade está 

intencionalmente na abordagem dos conteúdos de suas aulas; por exemplo, danças e jogos da 

cultura negra que proporcionam a constituição da cultura brasileira. Assim como o 

desenvolvimento com os (as) educandos (as) no sentido e significado do resgate e da 

valorização da cultura negra. O(A) professor(a) da área, sendo negro(a) ou não negro(a), 

deverá ser capaz de desmistificar as próprias ideologias, que lhe foram inculcadas no processo 

de construção da sua identidade pessoal, pois educar é sobretudo uma questão de ser. 

 

MÉTODO 

 A pesquisa será realizada nas escolas públicas municipais de São Paulo, com os 

coordenadores pedagógicos e professores que atuam no ensino fundamental II e promovem 

práticas pedagógicas na perspectiva de uma educação antirracista. Essa pesquisa corresponde 

à abordagem qualitativa (SEVERINO, 2007), considerando a pesquisa de campo como opção 

metodológica para o processo de levantamento de dados e análise do objeto de estudo.  
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 Os procedimentos metodológicos dessa pesquisa serão o estudo teórico e as entrevistas 

semiestruturadas. À vista disso, o estudo teórico é composto pela Lei n.º 10.639/2003; a Lei 

n.º 11.645/2008; o Parecer CNE/CP n.º 003/2004, que visa atender os propósitos expressos na 

Indicação CNE/CP n.º 6/2002, bem como regulamentar a alteração trazida à Lei n.º 9.394/96, 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela Lei n.º 10.639/2003, e a Resolução CNE/CP 

n.º 01/2004, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Do mesmo 

modo, a leitura das temáticas: “História e Cultura Africana e Afro-Brasileira” e “Relações 

Étnico-raciais” nos documentos legais da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, tal 

qual a leitura sobre as propostas pedagógicas da Educação Física nos documentos legais da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

 As entrevistas semiestruturadas serão realizadas com professoras(es) de Educação 

Física que lecionam para o ensino fundamental II e desenvolvem práticas pedagógicas na 

perspectiva antirracista. Igualmente, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com 

coordenadoras(es) pedagógicas(os) das escolas públicas municipais em que atuam os docentes 

de Educação Física que ensinam para o ensino fundamental II com práticas pedagógicas na 

perspectiva antirracista. Deste modo, pretende-se entrevistar quatro profissionais da equipe 

gestora (coordenadores pedagógicos) e seis professores de Educação Física, perfazendo um 

total de 10 entrevistas reflexivas (SZYMANSKI, 2011).   

 De acordo com Gomes (1997), as cinco contribuições do pensamento negro em 

educação no Brasil auxiliarão a análise de todo o material coletado, tal como a revisão da 

literatura. São elas: a denúncia do racismo e sexismo no âmbito da escola; a ênfase no 

processo de resistência negra; a centralidade da cultura negra; as diferentes identidades; por 

fim, a necessidade de repensar sobre a estrutura excludente da escola.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É preciso ressaltar que não existe padrão sem a noção de essência; portanto, o 

currículo homogeneizado e padronizado parte do ponto de vista orgânico da sociedade em 

relação aos(às) educandos(as). Por exemplo, as representações da essência estão sempre ricas 

de racismo. Assim, percebe-se na diferença da cor da pele não a identidade, e sim os 

símbolos, significados, gestos, palavras do cotidiano que são marcações, e na leitura dessa 
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violência os(as) educandos(as) negros(as) são tratados como inferiores, de maneira natural e 

normal.    

 Assim, esse estudo compreende a prática pedagógica como uma atividade complexa 

pela tendência de questões teórico-práticas provindas do enfrentamento de dificuldades 

educacionais cotidianas. Igualmente, é indispensável fomentar o projeto pedagógico que 

sustente e ampare a igualdade, sobretudo em um país marcado historicamente por profunda 

exclusão social. Além do mais, um dos aspectos que fomenta essa exclusão é a negação das 

diferenças, que é ocasionalmente discutida no campo educacional (BERNARDO; MACIEL, 

2015). 

 Diante desse contexto, “[...] ainda que a Educação Física Escolar advogue a ‘cultura 

corporal’ ou o ‘se-movimentar’ como identidade/especificidade, talvez essas imagens, valores 

ou conceitos não sejam suficientes para o currículo” (CORREIA, 2016, p. 834). Portanto, 

compete à Educação Física propostas pedagógicas inovadoras para superar o caráter utilitário 

e construir a pedagogia da cultura corporal que se opõe à pedagogia que reflete uma política 

cultural assimilacionista (MUNANGA, 2008). Pois a educação escolar, como um bem 

público, evidencia que todos sejam seus beneficiários; consequentemente, o dever dessa 

disciplina é introduzir e integrar os (as) educandos (as) na cultura corporal em benefício do 

exercício crítico da cidadania (BETTI; ZULIANI, 2002).   

 O desafio da Educação Física escolar nesse processo de transformação é construir e 

realizar, de um novo modo, o processo de legitimação no âmbito escolar, que está em 

compreender o sentido e o significado que delineia a sua prática educativa, isto é, o processo 

de incorporação sócio-histórico e sociocultural para atender a perspectiva da promoção da 

educação antirracista. 
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