
 
 

                          

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES 

 

 

 

 

 

AELLANENE LUIZ ROSA GUIMARÃES 

 

 

 

 

AS PRÁTICAS CORPORAIS NAS GUARDAS DO CONGO E 

MOÇAMBIQUE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOS ARTUROS E 

AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
 

 

            

 

 

 

SÃO JOÃO DEL REI 

2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

AELLANENE LUIZ ROSA GUIMARÃES 

 

 

 

 

AS PRÁTICAS CORPORAIS NAS GUARDAS DO CONGO E 

MOÇAMBIQUE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOS ARTUROS E 

AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

 
  

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação: Processos Socioeducativos e Práticas 

Escolares, como requisito parcial para obtenção do título 

de Mestre em Educação, sob a orientação do Prof. Dr. 

Paulo César Pinheiro. 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOÃO DEL REI 

2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Comunidade dos Arturos, principalmente a L e F, pelo carinho com 

que me receberam e por tudo que me ensinaram. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Durante minha caminhada fizeram parte dela em diversos momentos inúmeros 

amigos, amigas, familiares, colegas e professores, pessoas fundamentais durante esse 

processo. Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para tornar este trabalho real.  

Agradeço primeiramente a Deus que me permitiu concluir mais essa etapa em minha 

vida e por capacitar e me fortalecer em toda minha trajetória.  

Á Comunidade dos Arturos que abriram suas portas e me acolheram com muito 

carinho durante o tempo em que estive com eles.  

Agradeço em especial, ao meu namorado, amigo, Frederico pelo apoio, incentivo, 

paciência e amor.  

Aos responsáveis por minha existência, meu pai, Aelanco, minhas mães Eliete e 

Gercenita, meus queridos irmãos, Aelindman, Aelander e Aelanco, pelo amor e apoio em 

todos os momentos da minha vida. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Paulo Cesar Pinheiro por acreditar e apoiar essa 

pesquisa, aceitando e cumprido a difícil tarefa de me orientar, por sua sabedoria, sugestões e 

sensibilidade.  

Ao Prof. Dr. Adalberto dos Santos Souza (Ney) pelo incentivo, pela amizade, pela co-

orientação e pelo exemplo de pessoa e professor.  

A Prof. Dra. Elaine Rizutti por sua amizade e por me auxiliar grandemente em minha 

formação, tanto na graduação quanto no mestrado. 

As minhas amigas Débora, Elaine e Cris com quem compartilhei e compartilho 

grandes momentos, pelo incentivo e apoio durante esse processo.  

E por fim agradeço a CAPES pelo incentivo financeiro, sem o qual essa caminhada 

não seria possível. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se você falar com um homem numa linguagem 
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RESUMO 

 

Os Arturos são uma Comunidade quilombola, localizada em Contagem – Minas Gerais. O 

grupo busca preservar sua herança cultural e sua ancestralidade africana, e se caracteriza por 

suas festas, pela religiosidade católica com matriz africana e pelas práticas corporais de peso 

identitário étnico. Este estudo descreve e analisa esse grupo social através das manifestações 

corporais vivenciadas nas festas e nas Guardas do Congo e de Moçambique, com o objetivo 

de apontar como essas práticas podem ser inseridas nas aulas de Educação Física a partir da 

perspectiva multicultural critica. Dessa forma, foi utilizado como referencial teórico 

metodológico a etnometodologia, que permitiu compreender os sentidos e as ações que meus 

informantes desenvolviam em seu cotidiano, interagindo com eles no campo. Para a coleta de 

dados foram realizadas observações na Comunidade e nas aulas de Educação Física, bem 

como registros em diário de campo, filmagens e gravações em áudio. Foram realizadas, 

também, conversas informais com dois Arturos, um menino e uma menina. O estudo indicou 

que as práticas corporais desenvolvidas pelos Arturos são deixadas de fora das aulas de 

Educação Física, mas que essa situação é reversível a partir da inserção dessas mesmas 

práticas sob a ótica do multiculturalismo critico. Considerado como prática, o 

multiculturalismo crítico pode se tornar um espaço voltado ao reconhecimento e à valorização 

das diferenças, propondo um debate como forma de acabar com as diversas formas de 

preconceito e discriminação, além de permitir um diálogo em que todos se beneficiem.  Uma 

prática pedagógica multicultural é um desafio, mas um compromisso necessário para todos 

os/as professores/as preocupados com a transformação social. 

 

Palavras chave: Arturos, multiculturalismo crítico, práticas corporais, Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The Arturos are a quilombola community, located in Contagem - Minas Gerais. The group 

seeks to preserve its cultural heritage and its African ancestry, and is known for its festivals, 

by its catholic religion with African roots and its bodily practices with identity weight. This 

study describes and analyzes this social group through the bodily practices experienced in the 

festivals and in the Guards of Congo and Mozambique, with the intention to point out how 

this practices can be inserted in the physical education classes, from the critical multicutural 

perspective. Thus, it was used as a theoretical framework ethnomethodology, which allowed 

to understand the senses and the actions that my informants developed in their everyday lives, 

interacting with them in the field. To collect data and observations in the Community in 

Physical Education, classes were held, as well as records in a field diary, filming and audio 

recordings. Were also held informal talks with two Arturo, a boy and a girl. The study 

indicated that the bodily practices developed by the Arturo are left out of physical education 

classes, but this situation is reversible by the insertion of these same practices from the 

perspective of critical multiculturalism. Considered practical, critical multiculturalism can 

become a space dedicated to the recognition and appreciation of differences, proposing a 

debate as a way of ending the various forms of prejudice and discrimination, and allows a 

dialogue in which everyone benefits. A multicultural educational practice is a challenge, but a 

necessary commitment for all the teachers  concerned with social transformation 

 

Keywords: Arturos, critical multiculturalism, bodily practices, physical education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante minha graduação em Educação Física os discursos sobre a necessidade de se 

trazer para a escola, através de uma prática pedagógica significativa, alunos/as e culturas até 

então silenciadas e até mesmo negadas, motivaram-me a pesquisar o multiculturalismo como 

forma de se democratizar os conteúdos escolares, reconhecendo e respeitando a pluralidade de 

culturas que compõem a escola e a sociedade.  

A escola, local de conflito e tensões culturais, deve não somente reconhecer e valorizar as 

diferenças e a diversidade que os alunos trazem, mas romper com os privilégios e 

oportunidades exclusivas de determinado grupo, construídos histórica e socialmente, 

propiciando uma prática pedagógica que tenha significação mais ampla. Além do 

reconhecimento, as minorias almejam o reconhecimento de suas culturas e identidades. É 

necessário então que a escola reconheça as diferenças, porém sob uma ótica crítica. 

O multiculturalismo é um dos caminhos para se debater formas de incorporar e valorizar 

as identidades plurais bem como refletir sobre os mecanismos discriminatórios ou 

silenciadores da pluralidade que permeia o ambiente escolar. Candau (2002, 2008) sugere a 

necessidade de se “reinventar a educação escolar”, onde se possa oferecer um ensino 

significativo e desafiador, relacionado aos contextos sociopolíticos, culturais e de inquietudes 

dos jovens e crianças. Porém, o que temos visto nas escolas é que a valorização da 

diversidade cultural negra está muito ligada ao multiculturalismo folclórico ficando reduzida 

apenas à datas comemorativas, como um lembrete de que eles existem e que somente isso 

basta para serem respeitados, valorizados e aceitos. 

Dentre as perspectivas multiculturais, destaco o multiculturalismo crítico proposto por 

Peter McLaren (1997) que, além da valorização da diversidade cultural, problematiza a 

construção das diferenças questionando estereótipos e preconceitos contra aqueles percebidos 

como diferentes em sociedades desiguais e excludentes (CANEN e OLIVEIRA, 2002). Esta 

perspectiva tem como base a política cultural da diferença. Evidenciando as contradições 

socioculturais, rejeita toda a forma de preconceito ou hierarquia, baseando-se no respeito ao 

Outro.  

Neira (2008) afirma que o multiculturalismo crítico compreende a representação de etnia, 

classe e gênero com resultados de lutas sociais mais amplas sobre signos e significações.  
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Atentos a tais referências, assumimos o multiculturalismo crítico como fonte de inspiração 

teórica e argumentativa que, por sua concepção, nos assegura elementos para discutir a 

pluralidade cultural que compõe a escola. 

A educação deve auxiliar na formação do aluno de uma maneira integral e, para isso, é 

fundamental conhecermos nossas heranças culturais, pois em um país como o nosso, com 

diversidade cultural significativa, não podemos simplesmente fechar os olhos à inferiorização 

e às desigualdades sofridas pelas minorias. Entretanto, devemos nos atentar para os discursos 

que apregoam “direitos iguais a todos”, pois eles trazem um caráter universal e abstrato, 

ignorando as diferenças na medida em que busca homogeneizar todas as culturas e povos.  

Mesmo com as discussões em relação à valorização dessa pluralidade de culturas que 

fazem parte da realidade brasileira, a escola ainda é, segundo Moreira e Candau (2003), palco 

de discriminações que tende a não reconhecê-las, já que está impregnada por uma ótica 

padronizada de igualdade, onde o discurso é de que todos são iguais e tratados da mesma 

maneira quando, na verdade, a escola é um espaço onde ocorrem vários confrontos 

socioculturais. 

Para Carrano (2008), grande parte dos problemas apresentados pelas escolas vem da 

incompreensão dos alunos sobre os diversos assuntos que envolvem o cotidiano e a história da 

qual fazem parte e estão inseridos. Outro problema pode estar relacionado ao que Ogbu 

(1982) chamou de descontinuidade cultural, ou relações descontínuas entre as origens 

culturais dos alunos e a cultura escolar. Para que ocorra realmente uma mudança nas escolas, 

é fundamental que os professores participem e construam novas possibilidades de 

interpretação, vivência e interação entre as culturas encontradas nesse ambiente. Sabendo-se 

que o (a) professor (a) de Educação Física Escolar faz parte deste grupo, é também seu papel 

auxiliar nesta proposta através de seus conteúdos e especificidade. Assim, cabe a ele (a) 

aprimorar suas aulas, valorizar os alunos e as suas diferenças.   

Entretanto, segundo Faria (2004), a Educação Física Escolar não deve ser tomada 

pelos seus extremos, ou seja, não deve ser tratada apenas como uma proposta que irá trabalhar 

somente a cultura corporal de movimento, nem tão pouco valorizar somente os saberes 

técnicos, táticos e de regras. Mas sim “que a realização/estudo dessas práticas oriente-se pela 

compreensão da cultura como campo da atividade, da participação, do conflito, da mudança” 

(p. 131). 
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A Educação Física, assim como as demais disciplinas, deve ser oportunizada a todos os 

alunos, independente de suas habilidades ou condições, tais como gênero, etnia, credo, 

condição social ou política. Daí a necessidade de professores capazes de identificar e 

compreender, de forma crítica, as diferenças para mediar uma prática significativa.  

A escola, como afirma Sacristán (1995, p. 89), “não opera no vazio; a cultura que ali se 

transmite não cai em mentes sem outros significados prévios”, ou seja, o aluno quando chega 

à escola, já traz, previamente, valores, comportamentos e atitudes que foram adquiridos fora 

desse espaço. Se o fato de possuir uma bagagem cultural limita a intervenção da escola, 

podemos lembrar que na escola também se produz cultura, e que assim, a aprendizagem 

externa dos alunos acaba se vinculando à cultura escolar. 

Sabendo, portanto, da importância de se valorizar a pluralidade de culturas e os grupos 

oprimidos a que o multiculturalismo crítico se propõe, surgiu a ideia, a partir das discussões 

com meu orientador e co- orientador, de que fosse escolhido um grupo tido como oprimido, a 

fim de se estudar suas práticas corporais mais representativas. Assim, dentro dessa 

diversidade de culturas encontradas na escola e que vem sendo temática emergente, escolhi 

trabalhar com os/ as afro-brasileiros/as ou afrodescendentes que vivem nas chamadas 

comunidades ou remanescentes Quilombolas
1
.   

 

1.1 Contexto da pesquisa 

Minha preocupação com o social, com a marginalização e com as injustiças sociais 

sofridas pelos grupos minoritários foi o principal motivo que me fez escolher esse grupo 

especificamente. Entretanto essa escolha se deu de maneira subjetiva e não pelo 

pertencimento ou pela proximidade ao grupo Acredito, assim como Sousa Santos (2003), que 

o reconhecimento não se dê somente por meio de critérios de autenticidade, isto é, só quem é 

oprimido está autorizado a falar sobre o/a negro/a, sobre o preconceito e a discriminação. Esse 

não pertencimento faz com que as pessoas me questionem o motivo de escolher trabalhar com 

esse grupo tão especifico, uma vez que não sou negra, nem quilombola. Meu posicionamento 

                                                             
1  Eu optei por usar o termo quilombolas, quilombo e não remanescente de quilombo, pois assim como Ramos 
(2010) acredito que o termo quilombola é primordial para essas comunidades que demandam seu 

reconhecimento, significando possibilidades de atestar sua continuidade. 
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em face da temática deve-se à minha afinidade com o multiculturalismo e sua proposta em 

acolher as minorias, nesse caso os/as afro-brasileiros/as, mais especificamente os 

Quilombolas, sem falar de minha proximidade com o espaço escolar. 

A identidade nas comunidades quilombolas perpassa pelo valor das suas expressões 

culturais, buscando formas de resistir e preservar suas tradições e cultura. Desta forma, 

investiguei comunidades que atendessem a esses critérios. Inicialmente realizei um 

levantamento
2
 das Comunidades quilombolas próximas a São João del Rei. Encontrei duas: 

Jaguará e Palmital, em Nazareno- MG. Entretanto, na primeira visita descartei-as por dois 

motivos, o primeiro é que a maioria deles não se reconhece como quilombolas, e segundo é 

que nenhuma das duas possui uma prática corporal própria. Tive, então, que buscar uma 

comunidade que se encaixasse nesses parâmetros.  

Realizei nova busca, dessa vez em Comunidades próximas de Belo Horizonte, minha 

cidade de origem. Escolhi trabalhar com a comunidade quilombola dos Arturos, localizada em 

Contagem – MG, por ser um grupo cultural específico com práticas corporais específicas. Os 

Arturos são conhecidos por suas festas e pela religiosidade católica com matriz africana e 

pelas práticas corporais de peso identitário étnico, a Congada e a dança de Moçambique. Para 

Gomes e Pereira (1988) a dança é um elemento da religião, que se compõe de língua e ritmo 

corporal, e estudar a dança dos Arturos é resgatar, nos corpos que se movem, a caminhada dos 

negros, os fragmentos da história do negro.   

Os Arturos apresentam, através de ritos, crenças, valores, hábitos, música e danças, 

elementos de uma cultura negra referenciada na experiência do sagrado, em especial, nos 

festejos religiosos. Porém, esses sujeitos se inserem na sociedade transitando entre a 

comunidade, o local de trabalho e principalmente na escola, espaços exteriores à comunidade 

que incitam cruzamentos culturais.   

 

 

                                                             
2 Esse levantamento foi feito nos sites: www.cedefes.org.br, onde consta as Comunidade Quilombolas do estado 

de Minas Gerais e pelo www.palmares.gov.br, onde consta as Comunidades do Brasil inteiro. 

http://www.cedefes.org.br/
http://www.palmares.gov.br/
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1.2 Objetivos e relevância do estudo 

 

Sabendo que as escolas que atendem alunos provenientes do remanescente de quilombo 

Arturos na cidade de Contagem- MG, não são escolas da comunidade, e que estes buscam 

preservar suas tradições, surge a principal questão a ser respondida: Como as práticas 

corporais desenvolvidas no quilombo Arturos podem ser inseridas nas aulas de 

Educação Física, a partir da perspectiva multicultural crítica? 

Diante desse problema, tenho como objetivo descrever e analisar esse grupo social através 

das manifestações corporais vivenciadas nas festas e nas Guardas do Congo e de 

Moçambique, apontando possíveis diálogos com a Educação Física escolar. 

Como os Arturos ainda buscam manter suas práticas corporais tradicionais e por se 

inserirem no sistema escolar externo à comunidade, é que se justifica discutir quais os 

sentidos estes atribuem ao que vivenciam na comunidade e nas aulas de Educação Física, bem 

como tentar compreender como a escola e a Educação Física especificamente, lidam com as 

manifestações culturais trazidas por esses alunos, já que escola e a cultura não devem ser 

vistas como algo de caráter independente, mas sim como universos ligados, onde as duas irão 

contribuir para a formação do aluno.  

Gomes (2001) questiona o espaço que a cultura africana ocupa na escola, e assinala que 

essa cultura é vista como algo externo aos indivíduos e não como constituinte de todos os 

modos de vida da nossa sociedade sendo representada através apenas das danças, músicas, 

mulatas, carnaval e futebol.  Conhecer sentidos, significados e representações de grupos 

sociais diversos que estão na escola possibilita diminuir a estranheza que o diferente pode 

causar. É nesse sentido que espero contribuir para que professores/as consigam visualizar a 

importância de se discutir e incluir a cultura afrobrasileira na escola e principalmente nas 

aulas de Educação Física. Promovendo um dialogo com o multiculturalismo crítico, como 

forma de superar conflitos, e os processos discriminatórios. Acredito ser imperioso que haja 

investigações que aprofundem essa discussão, uma vez que reflexões sistematizadas nesse 

âmbito são escassas e incipientes, como mostrarei mais a frente.  

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos principais. No capitulo intitulado 

Referencial teórico metodológico exponho a metodologia utilizada para o desenvolvimento da 
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pesquisa: a etnometodologia. Apresento também as formas de coleta dos dados e meus 

informantes.  No capitulo Fundamentação teórica discuto o multiculturalismo a partir das 

relações entre educação, Educação Física e educação quilombola.  No capitulo Conhecendo 

os Arturos, apresento a Comunidade e sua organização, através de minhas observações e de 

uma revisão bibliográfica. No capitulo Caminhos percorridos: a Comunidade e as aulas de 

educação física, descrevo e analiso os cenários em que estive imersa e as falas manifestadas 

por meus informantes, busco também  apontar como o Congo e o Moçambique dos Arturos 

podem ser inseridos nas aulas de Educação Física. Finalizo apresentando as considerações 

finais do trabalho, apresentando algumas reflexões, feitas a partir da realização desta pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Ao iniciar minha dissertação de mestrado, a ideia era utilizar como referencial 

metodológico a etnografia, porém, devido ao curto espaço de tempo e após ter cursado as 

disciplinas Tópicos Especiais de Pesquisa em Educação e As Contribuições do 

Interacionismo Social para a Investigação da Escola, decidi pela etnometodologia. Ao 

analisar essa metodologia notei que poderia compreender os sentidos e as ações que 

meus/minhas informantes desenvolviam em seu cotidiano, interagindo com eles/elas no 

campo, em um espaço menor de tempo. Por conta dessas características acabei adotando a 

etnometodologia como referencial teórico-metodológico para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Inicialmente realizei uma revisão bibliográfica sobre o multiculturalismo e a 

etnometodologia. 

Na concepção de Coulon (1995, p. 15), a etnometodologia trata da “análise das 

maneiras habituais de proceder mobilizadas pelos atores sociais comuns a fim de realizar suas 

ações habituais” com o objetivo de desvendar os métodos que os indivíduos empregam para 

comunicar-se, raciocinar, tomar decisões, isto é, o conjunto de procedimentos que são usados 

para reconhecer o seu mundo de forma que seja possível saber como constroem suas 

atividades cotidianas. 

Esta abordagem metodológica e sua expressão surgiram nos Estados Unidos em 

meados da década de 1950. Durante as décadas de 1960 e 1970, tanto a abordagem como a 

expressão cresceram em popularidade (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZAJDER, 1999, p. 

41), tendo como precursor Harold Garfinkel com sua obra: Studies in Ethnometodology. A 

expressão deve-se aos trabalhos de Garfinkel em Yale com ficheiros relativos a estudos 

transculturais que continham palavras tais como etnobotânica, etnomúsica e etnoastronomia. 

Apareceu como forma de oposição ao pensamento sociológico tradicional ampliando as 

perspectivas de investigação qualitativa. Instituiu-se sobre o reconhecimento da capacidade 

reflexiva e interpretativa dos sujeitos constituídos através da linguagem, fornecendo a chave 

para o entendimento dos sentidos e das ações que os indivíduos desenvolvem em suas práticas 

cotidianas, atribuindo maior importância ao modo como as pessoas percebem, explicam e 

descrevem a ordem no mundo em que habitam. Seus sujeitos não são membros de tribos 

primitivas, mas pessoas que se encontram em situações na sociedade moderna. A 

etnometodologia não se refere a métodos para coleta de dados propriamente, mas à matéria 
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substantiva a ser investigada. Tende a lidar com microquestões, com conteúdos específicos de 

conversas e vocabulário como detalhes relativos à ação e à compreensão (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZAJDER, 1999, p. 60). 

Partindo do princípio de que é importante abarcar e apreender como é organizada a 

existência social, considerando as práticas do aqui e agora, Garfinkel (2006) mencionou que o 

comportamento dos indivíduos é construído nas interações através de um processo de 

linguagem e negociação contínuo e situado, e que não há uma estrutura rígida nem imutável 

que oriente o agir das pessoas.  Assim, a etnometodologia privilegia as abordagens 

microssociais dos fenômenos: “tenta compreender como é que os atores sociais veem, 

descrevem, dão sentido, entendem, interpretam e constroem a realidade e o mundo social” em 

que vivem (RIZZUTTI, 1999, p. 53). Entretanto não se desvincula do contexto envolvente, 

buscando alicerçá-lo às visões macro. Quando se privilegia o macro não podemos 

desconsiderar que o problema estudado envolve um fenômeno complexo “no qual entra em 

jogo, como já tem sido mostrado alhures por outros pesquisadores, um grande número de 

parâmetros habitualmente situados no nível macro – por exemplo, os determinantes 

econômicos e sociais” (COULON, 1995, p. 53).  

Alguns conceitos chaves da etnometodologia, descritos brevemente a seguir, foram de 

grande importância para iluminar minha pesquisa. Esses conceitos não são aprofundados 

utilizo-os apenas como um olhar para minha pesquisa. São eles: membro, prática/realização, 

indicialidade, reflexividade e relatabilidade (accountability). Passemos a compreendê-los. 

 Membro, de acordo com Coulon é “alguém que, tendo incorporado os etnométodos 

de um grupo social considerado, exibe naturalmente a competência social que o agrega a esse 

grupo e lhe permite fazer-se reconhecer e aceitar” (Ibidem, p. 48). O membro não é 

necessariamente aquele/a que pertence a determinado grupo, mas o/a que compartilha as 

mesmas formas de construção da realidade na qual vive esse mesmo grupo, e, portanto, 

aquele/a que domina a linguagem comum a ele, se relacionando e estabelecendo uma rede de 

significados.  De acordo com Araújo (2012), o membro possui o domínio da linguagem 

natural do mundo que o rodeia, linguagem que está presente em meus/minhas informantes 

enquanto parte integrante da família.  

No conceito prática/realização, a realidade social é tida como prática construída no 

cotidiano pelos atores sociais. São as atividades práticas que vão revelar as regras e como 

operam os indivíduos nas interações sociais contextualizadas. A prática/realização nos 
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permite compreender que as práticas corporais vivenciadas no dia a dia dos Arturos não são 

dados preexistentes, mas que vão sendo construídos no cotidiano da própria Comunidade.  “A 

etnometodologia mostra-nos que o pesquisador, para compreender a prática, vai além de 

coletar dados: há (re) construção, (re) descoberta, (re) elaboração e também (re) 

ressignificação do social se fazendo” (ARAUJO, op.cit.). 

 A indicialidade é um termo adaptado da linguística que corresponde a “[...] todas as 

determinações que se ligam a uma palavra, a uma situação” (COULON, 1995, p. 33). A 

análise e compreensão dos discursos e diálogos dos atores estão ligadas diretamente a este 

conceito. Rizzutti (1999) assinala que os distintos significados da palavra dependem do 

contexto em que são ditas, da história e também das interações do locutor. Esse conceito me 

orienta no sentido de compreendermos as falas de meus/minhas informantes, já que essas 

falas precisam ser compreendidas no contexto em que foram ditas, sendo necessário, 

entretanto, que se penetre no contexto social estudado. 

A reflexividade é um conceito que não deve ser confundido com reflexão, pois, de 

acordo com Coulon (1995), não fazemos permanentemente reflexões a respeito de nossas 

ações; nós agimos cotidianamente, mas sem perceber que nossos atos são marcados pela 

reflexividade. “A reflexividade designa a equivalência entre descrever e produzir uma 

interação” (Ibidem, p. 41). A reflexividade engloba os esforços mentais inconscientes que os 

atores sociais realizam ao efetuar atividades diárias, ela permite que demonstremos os 

sentidos de nossos atos, pensamentos e de encontrar assim, direções para nossas ações sociais. 

Durante as observações o que meus informantes expressam durante as ações se constitui 

reflexividade. 

A relatabilidade é um conceito relacionado diretamente ao anterior, pois se existe 

uma reflexividade consciente, esta pode estar descrita mediante a linguagem, fazendo com 

que seja, portanto, relatável. Esse conceito implica, portanto, a narração das ações efetuadas 

pelos/as próprios/as participantes, de forma que seja possível torná-las compreensíveis e 

consideráveis.  Quando meus informantes falam e descrevem suas vivências, tanto na 

Comunidade quanto na escola, ele e ela constroem sua realidade, em um processo de ação e 

reflexão. A descrição é um importante instrumento para a análise na etnometodologia. 
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2.2. Coleta dos dados 

 

Os etnometodologistas também realizam suas investigações no campo a partir da 

observação participante, ou seja, da observação dos sujeitos em seus contextos de vida real, 

permanecendo com eles em situações que permitam notar suas ações particulares, bem como 

descrevê-las de forma significativa. 

Minhas observações foram feitas na Comunidade dos Arturos entre maio e dezembro 

de 2013, onde participei de duas festividades, a Festa da Abolição, no mês de maio, e a Festa 

de Nossa Senhora do Rosário, em outubro. Também foram feitas observações na escola onde 

dois membros da comunidade estudavam, considerando, particularmente, as suas aulas de 

Educação Física. 

Para o registro de dados, foram necessários um diário de campo, uma câmera 

fotográfica e um gravador. No diário de campo fiz o registro das observações, das conversas e 

dos fatos que considerei importantes. Alguns registros foram feitos no próprio campo, outros, 

feitos posteriormente às interações. Utilizei a máquina fotográfica tanto para tirar fotos quanto 

para gravar vídeos, considerando que a filmagem possibilita captar sons e imagens que 

reduzem muitos aspectos que podem interferir na fidedignidade da coleta dos dados 

observados (PINHEIRO, KAKEHASHI, ANGELO, 2005). O vídeo possibilitou uma 

acessibilidade diferenciada em relação ao material, pois permitiu um exame aprofundado e 

uma inspeção mais acurada do mesmo, sendo possível ver e rever os dados por várias vezes. 

Durante os registros em vídeo, gravei também as falas de meus/minhas informantes. Já as 

fotografias ofereceram-me um suporte a mais no que se refere à descrição. 

Com o intuito de mergulhar mais profundamente nesse universo, empreguei a 

conversa informal por acreditar que assim teria acesso a dados que não são possíveis somente 

com a observação. Para Eugénio Silva 

Apesar das críticas que se referem essencialmente à sua fragilidade metodológica ao 

ponto de não serem consideradas como ‘método’, as conversas informais podem até 
levar vantagem sobre outros métodos mais estruturados desde que elas próprias 

sejam também alvo de uma atenção especial do investigador no que respeita à 

preparação, à oportunidade de inclusão na interação, à definição dos tópicos e 

objetivos, à condução natural, à consciência da sua função na investigação, pois elas 

são adequadas para desenvolver aspectos tratados ou referidos em entrevistas ou 

inquéritos, para conhecer melhor os sujeitos investigados ou para chegar a uma 

maior familiarização com os aspectos socioculturais específicos do contexto 

estudado (SILVA, 2004, p. 340). 
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 É importante salientar que essa escolha levou em conta o fato de os sujeitos da 

pesquisa não serem adultos, assim a conversa informal proporcionou-lhes maior liberdade 

para discorrerem sobre o tema sugerido, permitindo que ele/ela falassem sobre o assunto no 

momento em que este era vivenciado. Apesar do caráter informal da conversa, como forma de 

iniciá-la e facilitar o dialogo, adotei, como ponto de partida, duas perguntas. São elas: 

- Para você o que é ser Arturo? 

- O que você acha da escola? 

As perguntas serviram como forma de se iniciar a conversa, como um quebra-gelo, 

não tendo no contexto da pesquisa uma importância. Após a coleta dos dados selecionei 

aqueles que considerei mais relevantes aos meus objetivos e então realizei a análise. As falas 

são transcritas de forma fidedigna, na tentativa de manter a realidade o mais fiel possível de 

suas características identitárias. Algumas conversas aconteceram com ele/a de maneira 

simultânea, outras foram feitas em momentos diferentes.   

2.3 Os informantes  

 

Ao iniciar minha pesquisa na comunidade, fiz contato com um dos representantes dos 

Arturos. Tive uma conversa inicial com ele na própria Comunidade, com o intuito de receber 

permissão. Expliquei meus objetivos e como seria desenvolvida a pesquisa. Ele me disse que 

não dependia só dele, mas que iria conversar com toda a Irmandade de Nossa senhora do 

Rosário, porque os/as mais velhos/as é que iriam dar ou não a autorização. 

Em uma segunda conversa ele me confirmou a autorização, porém eu só poderia 

começar a coletar dados a partir do segundo semestre de 2013, pois, segundo ele, muitas 

pesquisas são realizadas nos Arturos e a Comunidade não possui alguém com disponibilidade 

para atender a todos os pesquisadores. Expliquei a ele que se começasse no período que ele 

indicou não daria tempo de realizar minha pesquisa. Assim, disse-lhe que, por causa do 

tempo, minha ideia era escolher dois estudantes da escola básica, já que previ acompanhá-los 

na comunidade e na escola. Ele concordou e disse que as mães desses alunos me auxiliariam 

durante a pesquisa caso eu necessitasse. Assim, estabelecido o acordo, iniciei a pesquisa.  
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O estudo contou então com a participação de dois informantes da Comunidade dos 

Arturos: um menino, (F)
3
 de 14 anos, do oitavo ano do ensino fundamental

4
, neto de 

Conceição Natalícia da Silva – mais conhecida por Tetane, de 95 anos, filha de Artur Camilo, 

e uma menina (L) de 13 anos, bisneta de Tetane, que estava no sétimo ano. Assim, os dois 

estudantes eram descendentes do patriarca do Quilombo e participavam  

dos festejos realizados na comunidade, estudavam na mesma escola, no período da tarde, e 

tinham o mesmo professor de Educação Física.  

Durante o período em que estive na Comunidade e na escola, eles me acompanharam 

na maior parte do tempo, conversando comigo e tirando minhas dúvidas. Além dos 

informantes descritos contamos também com a participação do professor de Educação Física, 

que me permitiu observar suas aulas, e da pedagoga da escola, que é rainha coroada do 

Congado na Comunidade dos Arturos, embora não faça parte da mesma. Após conversar com 

as mães e com meus informantes, ele/ela foram convidados a participar da pesquisa mediante 

termo de consentimento livre e esclarecido, conforme os procedimentos indicados na 

Resolução N
o
 050, de 30 de outubro de 2006, do Conselho Superior/CONSU - UFSJ.  

                                                             
3 Optei por utilizar as inicias dos nomes dos meus informantes como forma de identifica-los, sem descaracteriza-

los, porém preservando suas identidades. 

 
4 Essas informações são relativas ao ano de 2013, no período em que o estudo foi realizado. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Multiculturalismo e educação: Iniciando o diálogo. 

 

Antes de se estabelecer a discussão sobre a relação entre Educação Física, quilombo e 

multiculturalismo, é importante tentar compreender e analisar o multiculturalismo, bem como 

seu arrolamento com a educação, uma vez que o campo educacional é foco das discussões 

multiculturais. 

A escola sempre apresentou dificuldades em considerar os conhecimentos e 

experiências dos grupos culturais que não correspondem ao da cultura hegemônica, tornando-

se um espaço de projeção de padrões e modelos que privilegiam um conhecimento dado e 

assimilado pela ordem institucional, onde conceitos e pré-conceitos são passados de geração 

para geração. Mesmo com a predominância de saberes da cultura dominante, a escola também 

convive com manifestações das culturas dominadas, muitas vezes silenciadas e/ou negadas 

nos currículos, na seleção de conhecimentos e, principalmente, nas práticas pedagógicas. 

Por conta dessa tendência e da configuração política, econômica e social 

contemporânea, as discussões sobre a diversidade cultural vêm tomando força, exigindo, de 

todos, a necessidade de se estabelecer uma educação significativa voltada às questões 

socioculturais. Nos últimos 30 anos o campo da educação multicultural surge como um dos 

caminhos para a reforma escolar, crescendo de um domínio relativamente definido para um 

amplamente inclusivo. O campo gerou práticas educativas, teoria elaborada e, recentemente, 

informou uma série de esforços de pesquisa (RAMSEY; WILLIAMS, 2000). 

As raízes e a evolução da educação multicultural refletem o contexto sociopolítico que 

se desenvolveu nos Estados Unidos, surgindo como resultado do movimento dos direitos civis 

da década de 1960 (BANKS, 2006), cujo foco estava em reformar as escolas do país. Os afro-

americanos e outros grupos raciais e étnicos começaram a fazer valer, mais fortemente, as 

suas reivindicações de igualdade e respeito às suas identidades, mediante a necessidade de 

reverterem situações de opressão e inferioridade a que estavam sujeitos. Além da luta por 
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direitos iguais e do respeito, os grupos dominados buscavam a valorização de sua cultura, sem 

que fossem obrigados a descaracterizá-la. 

Assim como nos EUA, o multiculturalismo no Brasil surge em um contexto de luta de 

movimentos negros, a favor de seu reconhecimento e direitos que os colocassem em 

igualdade com os demais. Porem, inicialmente, o movimento não contou com o apoio das 

universidades e, para ganhar voz, promovia conferências, criação de organizações e atuação 

na ONU. A partir de tais manifestações, o multiculturalismo passou a ganhar a atenção 

também das autoridades governamentais do nosso país. De acordo com Rangel et al. (2008, 

p.3) “o multiculturalismo surge em um contexto cujo princípio ético busca a orientação da 

ação de grupos culturalmente dominados, aos quais não foi garantido o direito de preservação 

de suas próprias características culturais”, ou seja, aqueles que não se encaixam no padrão 

monocultural, masculino, branco, cristão e europeu.   

Ao definir o multiculturalismo, encontramos variações em termos de conteúdo, foco e 

orientação, o que lhe dá diversas conotações, de acordo com as lentes através das quais é 

visto. Seu alcance e conteúdo ainda são temas de debate.  Silva e Brandim o conceituam 

como: 

Um movimento teórico e como prática social que contesta preconceitos e 

discriminações a indivíduos e grupos culturais historicamente submetidos a 

processos de rejeição ou silenciamento por sua condição de pertencimento 

identitário distinto dos padrões definidos como válidos e aceitáveis, seja no espaço 

escolar ou no contexto social mais amplo (2008, p.51). 

Para Canen e Oliveira (2002) o multiculturalismo consiste em uma ruptura 

epistemológica com o projeto da modernidade, no qual se acreditava na homogeneidade e na 

evolução “natural” de uma sociedade na qual a diversidade, a descontinuidade e a diferença 

são percebidas como categorias centrais. Mesmo sendo visto como teoria, prática, meta, 

conceito, atitude, estratégia e valor, é preciso ter cuidado com o termo, já que esse é ambíguo 

e polissêmico. Há quem o conceba apenas como valorização da diversidade cultural entendida 

de forma essencializada e folclórica, ficando reduzido a um adendo na comemoração de datas 

especiais, limitado ao segregacionismo cultural quando baseado apenas no respeito à 

diferença e não em sua consideração. 

Na tentativa de ampliar tais conceitos, Peter Mc Laren (1997) apresenta algumas 

abordagens básicas de multiculturalismo, quais sejam, o conservador, o humanista liberal e o 

crítico ou de resistência. No multiculturalismo conservador encontramos a tolerância à 
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diferença, porém, tolerar não é o mesmo que acolher e se envolver com o outro. Mc Laren 

afirma que os multiculturalistas conservadores se mantêm próximos do legado colonialista da 

supremacia branca, no qual os mal sucedidos são acusados de possuírem “bagagens culturais 

inferiores”. Nessa ótica, é possível dizer que o multiculturalismo conservador busca impor às 

minorias as tradições e costumes da maioria.  

Esta vertente sugere que aqueles que não são brancos podem superar seus déficits 

culturais com a ajuda dos brancos, em prol de uma cultura padronizada. De acordo com o 

autor, não há sentido no multiculturalismo conservador uma vez que ele se recusa a tratar a 

branquidade como forma de etnicidade, além de ser monoidiomático, considerando o inglês 

como a única língua oficial.   

Outro fator seria o de não questionar o conhecimento elitizado, cujos princípios seriam 

o do “darwinismo social” (NEIRA, 2008, p. 42), no qual se privilegia a assimilação cultural 

como forma de se integrar. Além do que, defende a apropriação das práticas culturais 

diferentes pela cultura dominante branca, pois acredita na inferioridade cultural. 

No multiculturalismo humanista liberal existe a ideia da igualdade natural, 

preconizada entre todas as pessoas. As diferenças étnicas, de classe, gênero etc., são 

menosprezadas, pois ela concebe uma similaridade natural no interior dos grupos culturais, 

baseada na igualdade intelectual de todos os humanos (NEIRA, 2008), ou seja, todos são 

iguais na condição humana e nas oportunidades, as diferenças estariam na capacidade e na 

competência de cada indivíduo.  

Essas formas de multiculturalismo tratam o diferente como exótico, ou aquele que 

reconhece as minorias com homenagens, não discutindo, nem questionando a construção das 

diferenças, mas sim, se omitindo ante as desigualdades. Canen e Oliveira (2002) 

exemplificam ao dizer que o multiculturalismo folclórico reduz a diversidade cultural à datas 

comemorativas, valorizando uma determinada cultura, simplesmente por acreditar que assim 

ela seria respeitada e aceita pela sociedade. Entretanto, as minorias culturais almejam, além 

disso, o reconhecimento de suas culturas e identidades. 

Nesta última perspectiva, temos o multiculturalismo que Mc Laren (1997) trata como 

crítico ou de resistência. Sua diferença está no fato de questionar a origem das diferenças e 

criticar a exclusão social e política em que vivem as minorias, tendo, como base, a política 

cultural da diferença, evidenciando as contradições socioculturais.  
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Esta forma de multiculturalismo rejeita toda a forma de preconceito ou hierarquia, 

baseando-se no respeito ao outro. Neira, (2008, p. 44), afirma que o multiculturalismo crítico 

compreende a representação de etnia, classe e gênero com resultados de lutas sociais mais 

amplos sobre signos e significações.   

A perspectiva crítica se destaca quando falamos em educação, uma vez que é por ela 

que os alunos serão capazes de avaliar as relações de poder que afetam suas vidas e o que 

fazer para resistir à opressão. Através dela é que há o reconhecimento da pluralidade e da 

construção das diferenças, o desafio a estereótipos, uma posição questionadora quanto ao 

congelamento e ao silenciamento das identidades plurais. Para Mc Laren, dentro do 

multiculturalismo crítico devemos: 

  [...] ajudar ativamente os estudantes a desafiarem cenários de hierarquia discursiva, 

em vez de deslocalizá-los e des-historicizá-los, e a contestarem as maneiras pelas 

quais os seus desejos e prazeres estão sendo policiados. É importante que, como 

educadoras(es) críticas(os), nós simplesmente não manipulemos as alunas e alunos a 

aceitarem nossas posições intelectuais e nem tenhamos a intenção de, ao mesmo 

tempo, falar por eles. Nem deve a nossa teorização crítica simplesmente estar a 

serviço da cultura de dominação ao estendermos os insights dos nossos estudantes 

para o sistema atual sem ao mesmo tempo desafiarmos os princípios do sistema. Não 
podemos nos dar ao luxo de apenas desengajar os estudantes temporariamente da 

doxa – a linguagem do senso comum. Se quisermos motivar as alunas e alunos para 

uma práxis transformadora, os estudantes devem não apenas ser encorajados a 

escolher uma linguagem de análise que esteja apoiada em um projeto libertador, mas 

devem investir afetivamente neste projeto (1997, p.155). 

 

A educação multicultural tem como objetivo oferecer oportunidades iguais para todos, 

direcionando experiências educativas que ajudem os estudantes a se tornarem conhecedores 

respeitosos uns com os outros, é criar, não só na escola, mas também na sociedade, ideias 

democráticas que valorizem a justiça, a igualdade e a liberdade (BANKS, 2002). Ela prevê 

equidade no sistema escolar, reformas no currículo, além de apelar para a justiça social, 

centrada nos princípios do pluralismo cultural. Mas para McLaren (1997) não basta celebrar a 

pluralidade, ou a tolerância à diferença em sua pedagogia crítica. Deve-se, sim, buscar superar 

as condições que perpetuam as desigualdades e exclusão, bem como compreender como esses 

surgem e se mantêm.  

A educação passa, assim, a ser vista como ação social política que não deve ser 

marcada pela neutralidade. O multiculturalismo crítico questiona as razões e os motivos de o 

conhecimento ser construído da forma que é, e porque alguns são legitimados e aceitos pela 

cultura dominante, enquanto outros não.  
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Entendemos o multiculturalismo crítico como um espaço onde se pode pensar e 

discutir a diferença em toda a sua complexidade. Utilizando-o como base, podemos propiciar 

uma práxis reflexiva, política, social, não neutra e interventiva. Uma educação sob sua 

orientação é aquela em que as práticas educacionais são revistas e reconstruídas sempre que 

necessário, uma vez que não é algo pronto e acabado e que oferece ao educando a 

oportunidade de buscar, conhecer e reafirmar sua identidade. Assim, o ensino se torna 

importante e decisivo na construção da autoestima do aluno. 

O multiculturalismo atribui ao educador novas responsabilidades, pois atenta para a 

existência de diversos grupos culturais e etnias e para as manifestações religiosas, políticas e 

sociais que se encontram e se entrecruzam no espaço escolar. Ciente dessa realidade, o 

professor é capaz de suscitar e discutir questões relacionadas às identidades culturais dos 

alunos, permitindo-lhes questionar o porquê de o conhecimento ser construído da maneira que 

é, e porque alguns conhecimentos são celebrados pela cultura dominante, enquanto outros 

não. Essa tomada de posição pode ser uma janela que se abre para o respeito à diversidade, à 

compreensão, ao entendimento, e à interação com as diferentes manifestações culturais. 

Por conseguinte, surge a necessidade de se pensar e discutir o multiculturalismo no 

âmbito da Educação Física escolar, disciplina que historicamente privilegiou práticas 

corporais advindas dos euro- americanos, deixando à margem as manifestações dos grupos 

socialmente marginalizados. Entretanto, as discussões sobre o multiculturalismo no campo da 

Educação Física escolar não vêm ocorrendo com a mesma regularidade e veemência como em 

outros campos, tais como na Sociologia, Antropologia, Psicologia e em outras áreas da 

Educação. Nessas, as discussões são mais profundas, exigindo maior atenção dos envolvidos 

(RANGEL et ali, 2008). Isso é desalentador se pensarmos no quanto a perspectiva 

multicultural crítica poderia contribuir com a Educação Física no sentido de auxiliá-la a 

superar as práticas excludentes, tornando-se um espaço no qual todas as identidades têm voz e 

são ouvidas. 
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3.2 No Contexto da Educação Física  

 

 Podemos afirmar que o debate sobre as diferenças na Educação Física é recente e está 

diretamente relacionada com a crise de identidade vivida posteriormente à década de 1980, o 

que acabou gerando algumas modificações na área, como a inserção das ciências humanas em 

seu cenário acadêmico, contribuindo para ampliar seu contexto e sua ação pedagógica na 

escola. A área começou a buscar novos pensamentos, visando alcançar o ser humano não 

somente em sua forma física, mas também social e cultural.  

Antes pautada somente nas ciências biológicas, a Educação Física era definida como 

disciplina focada na educação do corpo e responsável pelo ensino de técnicas esportivas, além 

de possuir, durante muito tempo, caráter eugênico e higienista com aulas totalmente 

militaristas, com o objetivo de formar pessoas saudáveis e aptas fisicamente para a construção 

de uma nação forte, voltada para o crescimento e o desenvolvimento. Com ênfase na repetição 

dos movimentos, o corpo era visto como um conjunto biológico, cuja resposta seria sempre a 

mesma, pois os seres humanos possuem corpos semelhantes (DAOLIO, 2003). Assim se 

justificava práticas e vivências corporais iguais para todos. Mas não é minha intenção discutir 

com profundidade sobre a crise epistemológica da Educação Física, já que o objetivo é indicar 

como surge a perspectiva multicultural na área e não a crise propriamente dita
5
. Entretanto 

como forma de melhor visualização na Figura 1 abaixo ilustra as características das fases 

históricas e das abordagens da Educação Física . 

                                                             
5 Para saber mais sobre a Educação Física na década de 1980, ver: Entre a educação física na escola e a 

educação física da escola: a educação física como componente curricular (Caparroz, 1997). 
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Figura 1. Abordagens e suas características.
6
 

 

A partir das discussões epistemológicas e da necessidade de se encontrar novos caminhos 

para a Educação Física Escolar, com novas propostas de ensino que fossem além do seu 

caráter biológico, é que surgiram as proposições curriculares de perspectiva crítica, algumas 

estabelecidas em torno das manifestações da cultura corporal, reconhecendo que o aluno 

possui conhecimentos construídos histórica e socialmente que devem ser valorizados e 

ampliados pela escola. Como sugere Soares et al. (1992), a literatura mais difundida sobre a 

                                                             
6 Quadro adaptado de RECHINEL et al (2008). 
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Educação Física escolar que busca uma justaposição da área com as ciências humanas, define 

a cultura corporal como objeto de estudo do componente curricular. 

Sob essa ótica ficou impossível negar a existência das diferenças culturais, passando-se 

então a pensar a diversidade na Educação Física. Daolio (2003) aponta que a ação pedagógica 

da Educação Física deve ser considerada em um sentido mais amplo, o contexto sócio-cultural 

onde ela se dá, e, buscar um sentido mais específico, as diferenças existentes entre os alunos e 

os grupos de alunos. Assim como ele, autores da área passaram a considerar a prática 

pedagógica da Educação Física relacionada à dimensão cultural. 

Podemos citar alguns exemplos como a obra “Metodologia do ensino da educação física” 

(Coletivo de Autores, 1992), que tem como base epistemológica o materialismo histórico-

dialético. No qual a Educação Física é compreendida como uma disciplina que aborda os 

elementos da cultura corporal, sendo seus conteúdos constituídos por jogos, esporte, ginástica, 

dança e outros. A intenção é que se promova a leitura da realidade, através de uma pedagogia 

critico- superadora. Kunz (1994) em sua obra “Transformação Didático-Pedagógica do 

Esporte”, também assinala, por meio da pedagogia critico- emancipatória, que o objeto de 

estudo da Educação Física está relacionado às diversas formas do movimentar humano, 

porém, pensando que esse ser humano possui vida, história, contexto.   

Bracht (1999) já defende a ideia de que, para se configurar o saber específico da área, 

devemos recorrer ao conceito de cultura corporal do movimento. Já que para ele o movimento 

é uma forma de comunicação com o mundo “[...] que é constituinte e construtora de cultura, 

mas, também, possibilitada por ela. É uma linguagem, com especificidade, é claro, mas que, 

enquanto cultura, habita o mundo do simbólico” (p.45).  

Nesse contexto também temos outros autores (VAGO, 1997; BETTI, 1992, 1994), bem 

como o já citado Daolio (2004) que amplia e aprofunda o assunto. Ele aponta a cultura como 

principal conceito para a Educação Física, uma vez que todas as manifestações corporais são 

geradas na dinâmica cultural que se expressam de maneira diversificada e com significados 

próprios no contexto de grupos específicos. 

Assim, ele propõe uma Educação Física Plural que implica em: 

Fazer com que esta pratica seja democrática, colocando seus serviços a disposição 
de todos os alunos. Para isso, é necessário considerar as individualidades dos alunos, 

expressas nas diferenças apresentadas por eles. Uma Educação Física Plural tentará 

considerar, num sentido mais amplo, o contexto sociocultural onde ela se dá, e, num 

sentido mais especifico, as diferenças existentes entre os alunos. Uma Educação 

Física Plural permitira fazer das diferenças entre os alunos, condição de sua 

igualdade, ao invés de ser critério para justificar preconceitos que levam a 
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subjugação de uns sobre outros. Só assim, será garantido o direito de todos e de cada 

um a prática de Educação Física na escola (DAOLIO, 1995, p. 136). 

 

Temos aí a preocupação com o aluno enquanto individuo cultural e com uma prática 

docente democrática para todos os indivíduos. Assim como ele, acredito que, para se pensar 

as diferenças devemos, necessariamente, perpassar pela cultura.  

Apesar do avanço dos autores inserindo o conceito de cultura, baseando-se, teoricamente, 

nas ciências humanas, entendendo que as diferenças existentes entre determinados grupos, 

como as que encontramos entre meninos e meninas, não são somente fisiológicas, mas 

também culturais e sociais, penso ser necessário um aprofundamento nas discussões dessas 

diferenças, e uma atenção maior à forma de como são construídas essas diferenças, porque 

elas se perpetuam e o porquê de sua existência. Uma forma de pensar as diferenças vai ao 

encontro da perspectiva multicultural, já discutida na educação de forma geral, sob cujo viés a 

discussão se dá de forma mais profunda. 

Essa aproximação entre Educação Física e multiculturalismo é feita principalmente por 

Neira e Nunes (2006, 2009a, 2009b) e Neira (2007, 2008). Os autores, sob o enfoque cultural 

e baseados nos Estudos Culturais e no multiculturalismo, elaboraram uma proposta para a 

Educação Física. Apresentada através da obra “Pedagogia da cultura corporal: críticas e 

alternativas” (2006). Essa perspectiva enfatiza a importância da bagagem cultural do aluno  

como ponto de partida.  

Ao reconhecer o conhecimento que a criança, o jovem e o adulto trazem quando 
entram na escola, o professor os reconhece como sujeitos de conhecimento, sujeitos 

capazes, capacidade revelada e reconhecida no já sabido, e capacidade potencial 

para se apropriar e socializar novos conhecimentos que a escola lhe pode oferecer 

(2006, p. 275).  

 

Além dessa característica, essa metodologia de ensino tem como pontos importantes a 

horizontalização na relação aluno- professor e a formação de sujeitos críticos e autônomos. Os 

autores afirmam que a escola pode constituir um espaço de conformação e mesmice, 

mantendo a ideologia vigente, porém, pode, ao mesmo tempo, proporcionar um espaço rico de 

oposição à cultura dominante e com isso a transformação da sociedade. Essa visão permite 

que a Educação Física na escola supere seu caráter excludente, abrindo espaço para todos os 

grupos culturais, inclusive os marginalizados, legitimando suas práticas culturais. 

Mesmo com essa nova visão trazida para a área, ainda encontramos nas práticas 

pedagógicas da Educação Física, a ênfase na aptidão física e no desenvolvimento técnico-
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esportivo, onde se ensinam somente os quatro esportes básicos (futsal/futebol, vôlei, basquete 

e handebol).  Nunes (2006) aponta que existe um número expressivo de professores que se 

identificam com uma visão biologicista, ou seja, docentes que defendem que a Educação 

Física deva ter como grande objetivo a melhoria da aptidão física dos indivíduos.  Nesse 

formato de aula a introdução de outras manifestações culturais é rejeitada, perpetuando o 

caráter excludente da mesma. 

Quando se discute a diversidade cultural isso acaba sendo feito de maneira simplista e 

banal. Reduzida, muitas vezes, à datas comemorativas, quando os/as professores trabalham 

com comidas típicas, jogos e danças, ou uma única prática corporal, como é o caso da 

capoeira, atividade que predomina quando se trata da cultura negra, conteúdos que na maioria 

das vezes são silenciados no dia a dia. Outro exemplo de descaso são as manifestações 

corporais trabalhadas de maneira descontextualizada, limitando-se a alguns movimentos 

básicos, sem se discutir seu contexto histórico, politico e social, ou sua representação, como é 

o caso do hip hop e até mesmo da capoeira.  

É possível encontrar essa visão simplista até mesmo nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). É inegável sua contribuição ao incluir como tema transversal, o pluralismo 

cultural e trazer os termos “cultura corporal”, “inclusão cultural”, “diversidade cultural”. 

Porém tal documento apenas prega a tolerância entre os grupos culturais, visão essa que deve 

ser ampliada, uma vez que não se deve apenas tolerar, é necessário questionar o porquê das 

diferenças, como elas se dão, as relações de poder ali envolvidas. Uma crítica feita por 

Macedo (1999) é que o pluralismo cultural não deveria ser um tema transversal e sim o cerne 

do currículo, não ficando em patamar abaixo dos componentes curriculares. SILVA et al 

(2008) afirmam também que "não basta propor, nos PCN´s, a importância da convivência 

pacifica entre grupos culturais plurais e diversos, pois a sensibilidade para com o outro não 

acontece por meio de propostas impostas”.  

Neira (2007) aponta relações entre os diferentes tipos de multiculturalismo e as 

abordagens (currículo) da Educação Física.  O multiculturalismo liberal acredita na igualdade 

entre as etnias proporcionando igualdade de oportunidades. Assim a educação não estaria 

preocupada apenas em “denunciar as injustiças socioeconômicas do sistema capitalista” 

(FRANÇOSO, 2011, p.34).  De acordo com Neira (2007), essa proposta multicultural pode 

ser encontrada em currículo desenvolvimentista, psicomotor e saudável da Educação Física. 

Quando as aulas seguem essa direção, descobre-se que os/as alunos/as são idênticos, portanto, 

com as mesmas necessidades, e suficientemente capazes de realizar as atividades propostas.  
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O multiculturalismo conservador prega a superioridade da cultura ocidental, patriarcal, 

branca e cristã. Na Educação Física essa proposta se aproxima dos currículos ginástico e 

técnico-desportivo, sendo que os/as alunos/as devem se apropriar de conteúdos universais. O 

currículo técnico esportivo é o mais utilizado nas aulas, uma vez que trabalha apenas quatro 

esportes básicos (futebol, vôlei, basquete e handebol), negando, assim, qualquer outra 

manifestação da cultura corporal. 

O multiculturalismo essencialista de esquerda procura defender determinada cultura 

oprimida, no entanto, faz critica “à suposta autoridade e autenticidade dos argumentos 

utilizados pelos/as essencialistas de esquerda, ou seja, somente o sujeito, por conta de sua 

experiência está apto a legitimar a validade do assunto em questão, provocando uma espécie 

de elitismo acadêmico” (FRANÇOSO, 2011, p.40).  

Por ultimo, o multiculturalismo pluralista, que se assemelha, em muitos aspectos, com 

o liberal, sendo a principal diferença o fato de que o primeiro se baseia nas diferenças, e o 

segundo na igualdade. Podemos defini-lo também como folclórico, uma vez que defende a 

tolerância às culturas tidas como “minoritárias” ressaltando a diversidade, mas que não busca 

compreender nem discutir as relações de poder, ou os processos históricos de dominação. Na 

Educação Física é encontrada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), discutido 

anteriormente. 

Por conseguinte, defendo, para a Educação Física, o multiculturalismo crítico, pois é 

necessário que haja uma sensibilidade por parte dos /das professores/as para a existência das 

diversidades que compõem a escola contemporânea. O multiculturalismo crítico possibilita 

romper com essa visão e permite aos/as professores/as de Educação Física ir além do modelo 

de aula único (ginástico/ esportivo) superando a ideia de cultura deficitária, propiciando, 

também, a compreensão de que as diferenças não são algo natural e que podemos resistir a 

elas. Nessa visão de multiculturalismo existe o comprometimento com a justiça social, a qual 

deve ser constantemente criada e sua luta constantemente definida (MC LAREN, 2000). Seu 

interesse está em contextualizar o que causa as desigualdades de classe social, gênero, etnia e 

outras. 

A prática pedagógica multicultural crítica na Educação Física escolar, implica, 

portanto, no reconhecimento à cultura popular, sem deixar a cultura escolar de lado, 

permitindo uma aproximação entre as produções culturais produzidas no cotidiano e os 

saberes legitimados pela escola. Todas as manifestações da cultura corporal são tratadas de 

forma igual, independentemente do contexto em que são produzidas. O/a professor/a adepto/a 
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do multiculturalismo crítico deve se comprometer em trazer para suas aulas aqueles que dela 

são excluídos. Eles/elas devem estar cientes de que seus alunos/as apresentam características 

diversas e trazem consigo uma bagagem cultural muito forte, adquirida no meio em que 

vivem. Diminuir a barreira existente entre a bagagem cultural que os/ as estudantes trazem e a 

que a instituição escolar oferece é um dos objetivos da educação multicultural. O ensino da 

Educação Física deve viabilizar, então, uma troca entre a cultura corporal, que é trazida pelo/a 

aluno/a e a cultura corporal, construída historicamente.  

A prática pedagógica multicultural deve superar os discursos discriminatórios. Para 

que isso ocorra, efetivamente, deve haver um dialogo entre as diversas culturas que compõem 

a escola, atentando para as diversas situações de conflito e de tensão étnicos, raciais, 

religiosos, de gênero e conduta sexual, inseridos no ambiente escolar, por meio de práticas 

homogeneizadoras e etnocêntricas (GOMES, 2011). Assim, vislumbro que as práticas 

pedagógicas da Educação Física devem criar espaços que permitam aos grupos subordinados, 

não só conhecerem sua historia de opressão, como também a superação dos processos 

discriminatórios, criando estratégias de combate a todas as formas de preconceito.  

Cabe então aos/as professores buscar estratégias, aprimorar suas aulas, valorizar os/as 

alunos/as e as diferenças que constituem esses sujeitos, reconhecendo a pluralidade de 

culturas que compõem a escola, buscando atender os diferentes grupos culturais, que antes 

não ocupavam esse espaço. Legitimar os conhecimentos trazidos por esses grupos oprimidos e 

subordinados permite uma reciprocidade de conhecimentos, além de abrir espaço para a 

valorização, o respeito e reconhecimento à todas as práticas corporais, independentes do 

contexto em que se dão, trazendo para as aulas de Educação Física os grupos culturais que se 

encontravam excluídos desse contexto.  

 

 3.3 No contexto da educação quilombola 

 

Faz-se necessário, agora, discutir os/as negros/as e sua relação com o multiculturalismo, 

uma vez que é a partir das discussões desse grupo que surgem os movimentos sociais, 

buscando a defesa de seus direitos enquanto cidadãos, através do combate ao preconceito e à 

discriminação a seus saberes e suas práticas culturais. Se considerarmos a presença desse 

grupo na escola, espaço que até pouco tempo não ocupavam, temos de levar em conta que a 
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educação passou, também, a ser um lugar de discussão, onde os/as negros/negras buscam que 

seus conhecimentos sejam, não só reconhecidos como também incorporados por ela.  

Essa mudança faz com que repensemos as metodologias, currículos, documentos oficiais, 

textos e até mesmo a prática pedagógica, como forma de inseri–los/las efetivamente nesse 

espaço, através da valorização e do reconhecimento. Entretanto, é sabido que a escola 

apresenta dificuldades em lidar com a diferença (MOREIRA e CANDAU, 2003), sobretudo 

em nosso país, marcado historicamente pela sujeição e exclusão do/da negro/negra, os quais 

ainda são vítimas de preconceito, ainda que de forma velada. 

Assim como Saviani (2000), entendo a escola como instituição responsável por transmitir, 

de maneira sistematizada, o conhecimento produzido pelo conjunto da humanidade, logo, 

excluir desse espaço a cultura afro-brasileira configura-se um erro, já que eles também fazem 

parte desse conjunto.  

Ao discutirmos a valorização da cultura afro-brasileira e as politicas públicas que 

envolvem a diversidade étnico- racial, é primordial que falemos dos/as negros/as quilombolas, 

grupo que representa luta e resistência do povo negro, e que vem se tornando temática 

urgente.  

Sabemos que conceituar quilombo é uma tarefa difícil, pois sempre que pensamos no 

termo, o que nos vem à ideia, felizmente já ultrapassada, é o lugar/espaço de escravos fugidos. 

Gusmão aponta que essa dificuldade existe em função da “insuficiência conceitual, prática, 

histórica e política do termo ‘quilombo’ para dar conta da diversidade das formas de acesso a 

terra e das formas de existir das comunidades negras no campo” (1991, p. 34-35), ou seja, 

para a autora, o termo não dá conta da diversidade e do acesso à terra das comunidades 

negras, o que acaba dificultando uma definição mais acurada de sua condição quilombola. 

Já Moura conceitua quilombos, nos dias de hoje, como comunidades negras “habitadas 

por descendentes de africanos escravizados, que mantêm laços de parentesco e vivem, em sua 

maioria, de culturas de subsistência” (2007, p. 3). Porém Arruti destaca que nem tudo que 

caracteriza esses grupos, tais como origem, ancestralidade, hábitos, rituais, religiosidade “[...] 

está presente em todas as situações, assim como não há nenhum traço substantivo capaz de 

traduzir uma unidade entre experiências e configurações sociais e históricas tão distintas” 

(2006, p. 39). Apesar de encontrarmos algumas comunidades compostas por pessoas sem 

nenhum laço de parentesco e não necessariamente afrodescendentes, ainda existem 

comunidades com essas características, como a estudada nessa pesquisa.  
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O debate sobre a inserção da cultura afro brasileira, e dos/das quilombolas na escola se 

sustenta no plano normativo. Na tentativa de indicar possíveis caminhos para construir 

politicas educacionais dentro de uma sociedade que reconheça e valorize a diversidade 

cultural, é que foram criadas diretrizes, propostas e até mesmo leis nesse sentido.  

 A mais conhecida talvez seja a Lei 10.693/ 03, criada no governo Lula que tornou 

obrigatória a presença do ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nos 

currículos das instituições de ensino. De acordo com Gomes (2008) esta imposição ocorreu 

através de uma alteração da Lei 9.394/96 da LDBEN (Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional), cujo objetivo é proporcionar o conhecimento de uma cultura que faz parte da 

história do nosso país, mas que muitos não consideram como parte de sua própria cultura.  

a Lei 10.693/03, tem como objetivo central a correção de desigualdades, a 

construção de oportunidades iguais (...) e primam pelo reconhecimento e 

valorização da história, da cultura e da identidade desses segmentos. ( p. 79)  

Entretanto, alguns problemas podem ser apontados em sua aplicação. Um deles seria a 

praticabilidade, pois embora a maioria dos/as professores/as conheçam a lei e sua 

obrigatoriedade, não sabem como emprega-la em suas aulas. Neeser e Smith (s.d) também 

detectam outros problemas, tais como a capacitação dos/das docentes, a falta de sensibilização 

para com a importância deste conteúdo e a falta de material didático referente à temática. 

Outra questão a se considerar é que, apesar da ênfase dada às áreas de educação artística, 

literatura e história brasileira, alguns conteúdos ficam de fora como no caso da Educação 

Física, disciplina que pode contribuir para a afirmação das identidades através das diversas 

manifestações corporais. 

Podemos destacar também as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, 

proposta criada em 2004, com o objetivo de “promover a educação de cidadãos atuantes e 

conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações 

étnico- sociais positivas, rumo a construção de nação democrática” (BRASIL, 2005, p. 31); o 

parecer CNE/CP nº 03/04, indicando as diretrizes que incluem, nos currículos das instituições 

de ensino, conteúdos e atividades curriculares relativos à educação das relações étnico-raciais 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. 

As diretrizes escolares quilombola tocam no ponto nevrálgico do currículo ao inserir 

a cultura, a memória, a tradição das comunidades negras brasileiras. e do ensino e de 

garantir ao currículo escolar toda memória, tradição, história de luta e resistência (...) 

também preconizam novas metodologias e nova postura do professor frente ao novo 

desafio  (FIABANI, p. 349, 2013). 
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Sob essa ótica, torna-se possível a inserção da cultura popular, incorporando, nos 

currículos, os saberes desse grupo, sua ancestralidade, valorizando sua historia de luta e 

resistência. Mesmo que os documentos oficiais busquem tratar dessa questão, a escola ainda 

não sabe como lidar com isso, uma vez que a diversidade cultural muda de acordo com o local 

em que se encontra. Sabemos que mesmo após a criação de leis e diretrizes, a temática racial é 

abordada de maneira superficial, ainda que tenha sido criada com a intenção de discutir a 

cultura afro-brasileira nas escolas. Vale ressaltar, no entanto, que esses instrumentos são 

resultado das lutas desse grupo e daqueles preocupados com a democratização do ensino, o 

que, por si só, já constitui um avanço. 

A partir daí surgem novos desafios para as escolas no sentido de construir uma prática 

pedagógica direcionada à valorização desses novos saberes, garantindo o diálogo com toda a 

história, valores e costumes trazidos por esse grupo. Todos esses aspectos apontam na direção 

de uma educação multicultural crítica, se a entendermos como o respeito às diferenças, que 

busca igualdade de condições e a valorização de sua cultura, possibilitando aos/as afro-

brasileiros/as e quilombolas o reconhecimento por parte de outras culturas, além, é claro, de 

problematizar conhecimentos, práticas e descontruir estereótipos. 

Atualmente, as pesquisas que envolvem o/a negro/a ou o negro/a quilombola vêm 

aumentando. Já é possível encontrar uma literatura preocupada em revisar a realidade desse 

grupo no Brasil. Entretanto, no campo da educação multicultural, isso ainda é incipiente. Foi 

difícil encontrar um trabalho que realmente fizesse essa ponte entre quilombolas e a educação 

multicultural dentro da revisão bibliográfica. Embora algumas pesquisas sigam nessa direção, 

a maioria discute o/a negro/a como um todo sem especificar o/a negro/a quilombola. Dentre 

as pesquisas encontradas, temos a de Backes (2010), que analisou as vozes dos estudantes em 

relação à postura de alguns educadores do ensino superior, no que dizia respeito à forma 

como esses lidavam com a diferença cultural, especificamente em relação à diferença negra. 

Através de seu estudo ele mostrou que os alunos não percebiam a discussão em relação ao 

negro, nem um posicionamento em relação ao assunto, somente os docentes já envolvidos na 

causa. A partir dessa análise, ele então aponta para a necessidade de se dar mais ênfase á 

formação multicultural dos professores, mudando o contexto dessa formação, tanto inicial 

quanto continuada. 

Amaral (2009) buscou, através de sua pesquisa, levantar dados para verificar a validade do 

ensino de Arte Africana nas escolas, com o objetivo de analisar até que ponto a inserção desta 

temática em sala de aula era realmente eficaz para que se desenvolvesse a conscientização 
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multicultural. A autora acredita que o estudo da História da África e da Arte Africana podem 

ser eficientes na desconstrução dos estereótipos e uma maneira eficaz de promover a 

conscientização. Ela concluiu que os alunos foram capazes de adquirir, através das aulas sobre 

a Arte Africana, a consciência multicultural, já que houve uma crescente valorização da 

presença da cultura afro-brasileira, uma sensível diminuição do preconceito e uma grande 

disposição ao reconhecimento respeitoso de nossa condição pluricultural e pluriétnica. 

Valores, esses, adquiridos no decorrer das atividades propostas por ela e na medida em que 

os/as alunos/alunas iam se identificando com os novos conhecimentos. 

Já Souza (2011) apresenta uma discussão referente à concepção de educação multicultural 

com base em uma Comunidade Quilombola: São José da Serra. Lá as aulas do primeiro ao 

quinto ano ocorriam na Comunidade, após esse período, aqueles que conseguissem passar por 

todas as dificuldades deveriam buscar educação fora dela. É no sentido da educação recebida 

na própria Comunidade que a autora aponta para a necessidade de uma educação 

multicultural, pois, segundo ela, um professor chamado ou indicado a dar aulas em uma 

comunidade quilombola não só deve estar preparado para lidar com as diferenças, como 

também ser capaz de inserir esses alunos na história do Brasil. 

Se, na área da educação, estudos e pesquisas sobre a educação multicultural para alunos/as 

quilombolas, ou negros/as de maneira geral são difíceis de encontrar, na Educação Física a 

dificuldade é ainda maior. Como já mencionado, a Educação Física possuiu, durante muito 

tempo, caráter excludente, silenciando mulheres, os/as menos habilidosos/as, os/as 

“gordinhos/as”, gays, e também os/as negros/as. Entretanto, atualmente, as discussões nesse 

sentido vêm acontecendo com mais frequência, ainda que de maneira t ímida “a tematização 

das comunidades quilombolas no campo da Educação Física ainda é uma ação recente, 

carecendo de interlocutores que possam debater o tema, problematiza-lo e legitimá-lo junto à 

área” (LARA, 2012 p. 38). E é nesse contexto que se destacam algumas pesquisas que trazem 

as discussões sobre a prática corporal quilombola e o/a negro/a na Educação Física. 

Mattos (2007) em sua dissertação: A negação do corpo negro: representações sobre o 

corpo no ensino da educação física, identifica, através da história da Educação Física, como 

se deram os processos disciplinares sobre o corpo negro, desde o corpo escravizado vindo da 

África até os dias de resistência. Esses apontamentos nos permitem perceber como a 

Educação Física, durante todo seu processo histórico, negou o corpo negro e ainda vem 

negando. A intenção da autora foi investigar como se dava a relação da Educação Física com 

o corpo negro, constatando que a disciplina em questão não só o desconsidera, como também 
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não reconhece sua cultura como positiva, negando o valor simbólico que esse corpo carrega. 

A reprodução de um modelo dominante ainda é uma recorrente, e a formação do/da 

professor/a não é pensada numa perspectiva crítico-reflexiva, conclui a autora. 

Santos (2011), em sua pesquisa: As representações sociais das práticas corporais na 

comunidade Kalunga – GO, buscou analisar a dança Sussa. Entretanto, ao se estabelecer na 

comunidade ele constatou que as práticas manifestavam o espaço frequentado pelos sujeitos, 

sendo que os/as mais jovens nascidos/as na comunidade, migraram para a cidade e voltavam 

com costumes adquiridos lá, tais como a dança de forró na qual não faz sentido dançar 

separado, ou seja, apesar de respeitar a dança Sussa, essa já não fazia mais sentido para 

eles/as. Outro ponto tocado pelo autor é o fato de que nem mesmo os mais velhos/as 

conseguiam manter a prática da dança Sussa. 

 Brum (s.d), em seu texto, buscou estudar a organização do trabalho pedagógico da 

Educação Física em uma escola municipal, na zona rural do município de Silvânia-GO. Ela 

acreditava, inicialmente, que pelo fato de a referida escola receber alunos/as quilombolas, os 

elementos daquela cultura corporal seriam melhor trabalhados. No entanto, o que ela 

constatou foi a prática de um trabalho fragmentado, sem planejamento e, sobretudo, acrítico, 

não contextualizando tais conhecimentos.  

Silva e Falcão (2012) analisaram práticas corporais vivenciadas em cinco comunidades 

quilombolas no estado de Goiás. As práticas encontradas foram as folias, danças como o 

forró, a catira e a sussa, a capoeira, jogos e brincadeiras e o futebol. Os autores indicam que a 

maioria das práticas corporais estabelecem uma relação com a cultura tradicional de origem, 

mas que passaram por um processo de hibridização no contexto contemporâneo. 

Os estudos supracitados nos permitem afirmar que ainda falta muito o que se discutir 

sobre as práticas corporais no contexto escolar. As pesquisas, em sua maioria, tratam-nas no 

âmbito da própria comunidade sem realizar um dialogo com a Educação Física escolar, o que 

acaba por excluí-la das discussões acerca do/a negro/a quilombola. No entanto, acredito ser 

imperativo esse diálogo como forma de romper com a discriminação, o preconceito e os 

estereótipos, adotando uma perspectiva critica, a partir da qual se discuta as desigualdades e 

se questione as relações de poder legitimadas pelo branco em detrimento do/a negro/a.  

Sendo assim, o multiculturalismo crítico pode se tornar um aliado na medida em que nos 

ajuda a realizar essa reflexão, possibilitando uma compreensão maior das práticas corporais 

quilombolas e a melhor forma de inseri-las nas aulas de Educação Física. 
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4. CONHECENDO OS ARTUROS 

 

O remanescente de quilombo Arturos, cartão postal de Contagem, possui cultura e 

religiosidade próprias, expressivas, buscando preservar sua herança cultural e sua 

ancestralidade africana. Por conta dessas características, vários estudos, pesquisas
7
 e até 

mesmo livros vêm sendo produzidos sobre a Comunidade.  

Dentre as obras produzidas destaco o livro Negras Raízes Mineiras: Os Arturos, 

escrito por Gomes e Pereira. A obra abrange vários aspectos dos Arturos, desde o histórico até 

as festividades e seus significados. Ainda que sua primeira versão tenha sido lançada em 1988 

e algumas modificações tenham sido feitas ao longo do tempo
8
, não deixa de ser um trabalho 

amplo e completo, que traz, com clareza, a realidade dos Arturos. Sendo assim, empreguei-o 

juntamente com as observações realizadas na construção desse capítulo, que ora apresento. 

A Comunidade Arturos está localizada no município de Contagem, região metropolitana 

de Belo Horizonte - Minas Gerais, em uma propriedade particular de seis mil e 500 hectares. 

O território ocupado indica um processo histórico de luta, a memória coletiva e a construção 

identitária do grupo.  Sua origem está ligada à historia de Artur Camilo Silvério, filho dos 

escravos Camilo Silvério e Felisbina Rita Candido, que, junto com a esposa Carmelinda 

Maria da Silva, deram inicio à primeira geração dos Arturos.  Assim, através de Artur vieram 

seus descendentes (filhos/as, netos/as e bisnetos/as), uma família mantida e alimentada pela 

raiz inicial que convive, hoje, no mesmo espaço comungando da fé em Nossa Senhora do 

Rosário.  

A origem dos Arturos poderia ser narrada de uma maneira alegórica que os vincula a 

uma matriz inicial muito antiga. Os Arturos nasceram assim, como uma árvore, 

estando todos os descendentes ligados ao “tronco véio” de Camilo Silvério 

(GOMES e PEREIRA, 1988, p.119). 

A origem comum, seus traços familiares, históricos e culturais definem o grupo, e é 

através da identidade coletiva que buscam preservar os valores comunitários, “a noção de 

pertencimento norteia o comportamento e o modo de vida da comunidade: os Arturos 

percebem-se como “herdeiros” de um passado que os valoriza enquanto agentes da história” 

(JESUS; ALMEIDA, 2008, p. 2) Na comunidade há a vivência de uma mesma cultura “o 

                                                             
7 São algumas dessas publicações: Arturos: olhos do Rosário (1990); No giro do Rosário: dança e memória 

corporal na comunidade dos Arturos (2003); Os Arturos: unidos pela festa (2005).  
8 Um exemplo dessas modificações é o fato de não existir mais uma escola dentro da comunidade, como quando 

o livro foi publicado pela primeira vez. 
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conteúdo total é abarcado por cada individuo” (DURHAM, 2004, p. 223). É possível observar 

aqui, a noção de membro, trazida pela etnometodologia, uma vez que compartilham as 

mesmas formas de construção da realidade em que vivem.  

Meus informantes afirmaram gostar bastante de serem Arturos, e os motivos 

apresentados por eles foram parecidos. 

Ah aqui é bão, aqui todo mundo é parente, e é bom que c pode conversar com todo mundo. 

Aqui c tem mais intimidade. (F) 

Tem suas partes boas e suas partes ruins, porque nesses Arturo. As partes boas é que todo 

mundo é parente, todo mundo se conhece, a gente pode conversar com todo mundo. As partes 

ruim é que o povo fala demais, qualquer coisa que as pessoas fazem, as pessoas ficam 

olhando. (L) 

O fato de todos serem parentes é o argumento apresentado por ambos como um dos 

bons motivos de se ser Arturo, ou seja, eles gostam desse pertencimento à família.  

L, porém, mostra, a meu ver, certa preocupação com a continuidade da tradição 

quando diz, “porque nesse Arturo”, além de ficar incomodada com a maneira de como eles 

são vistos pelas pessoas externas à Comunidade, embora afirme ter orgulho de ser 

reconhecida como membro dos Arturos. 

Tenho orgulho, ter tipo uma coisa sair daqui com sangue dos Arturo. 

O espaço da comunidade é dividido por núcleos familiares e preserva características 

de um bairro rural, com “a participação coletiva nas atividades lúdico-religiosas, a 

solidariedade grupal, laços de parentesco entre os moradores, além da própria constituição e 

divisão espacial da propriedade” (VIEIRA, 2003, p. 12). Mesmo com características rurais, 

atualmente os integrantes da comunidade sobrevivem do trabalho na cidade, no setor 

industrial, na construção civil ou em serviços domésticos, mas ainda cultivam a agricultura e 

pecuária de subsistência. Tudo o que é plantado é dividido entre os membros da comunidade 

de forma cooperativa.  

Judicialmente, os Arturos são representados pela Irmandade Nossa Senhora do 

Rosário de Contagem, fundada em 1972, que tem como fundamento os valores religiosos. É 

composta tanto pelos descendentes de Artur Camilo, como também pelos/as irmãos/ãs do 

Rosário, não pertencentes à família, além das guardas do Congo e Moçambique e do Reinado. 
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A Irmandade é a entidade responsável por tratar de todos os assuntos referentes aos Arturos
9
, 

especialmente da organização das festas, é também o espaço onde se mantêm os laços dos 

Arturos com seus antepassados e com a Santa do Rosário. 

Dentro da Irmandade são os/as mais velhos/as que tomam as decisões finais que se 

relacionam com a comunidade. Essa tradição de respeito aos mesmos é fundamental no grupo 

e vem sendo transmitida de geração em geração. Aos filhos e filhas de Artur Camilo coube a 

tarefa de transmitir os ensinamentos e a devoção a Nossa Senhora do Rosário, manifestadas 

através do Congado. Referências da cultura negra também são transmitidas de geração para 

geração com o objetivo de garantir a tradição na comunidade, despertando, nos mais novos, o 

anseio de participar dos rituais festivos, quais sejam, o modo de organização da vida 

comunitária, aspectos da culinária e as festas e as práticas corporais.  

A importância de se participar dessa associação para os Arturos está na continuidade da 

devoção de Artur Camilo (pai) pelo Rosário de Maria e pelo Congado. Através da 

comunidade, nas danças da guarda de Moçambique e do Congo e na continuidade da tradição 

aprendida pelos antepassados é que se fortalecem os festejos de Nossa Senhora do Rosário de 

Contagem. Nesse sentido, a Irmandade, veiculada aos Arturos, tem se fixado no tempo e na 

memória de Contagem e Minas Gerais, projetando como realidade viva, a herança cultural de 

seus ancestrais (GOMES E PEREIRA, 2000).  

4.1 Fé e festividade 

 

Os Arturos têm sua religiosidade marcada pelo sincretismo. A maioria comunga da fé 

católica, apesar de existirem, atualmente, algumas pessoas adeptas da filosofia espírita e 

outras de religião evangélica. Porém, todos ainda conservam algumas matrizes religiosas 

africanas, que são reatualizadas e revividas nas festividades, como quando se realiza o 

Candombe ou se formam as guardas de Congo e Moçambique. Nos altares dos grupos de 

Congado e na capela presente na comunidade é possível ver, entre as imagens de santos 

católicos e coroas, imagens de Iemanjá, São Cosme e Damião e São Jorge, cultos herdados de 

seus antepassados que reforçam os valores negros e a força da tradição africana. Na figura 2 é 

possível ver essa mistura de imagens.  

                                                             
9 Todos os assuntos referentes à Comunidade passam pela Irmandade, até mesmo a autorização para que eu 

pudesse realizar a pesquisa nos Arturos, foi dada por eles.  
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Figura 2.  Altar no interior da capela dos Arturos. 

 

Nos períodos de festejo em que a matriz africana é retificada, é possível identificar, 

através dos cantos, das danças, dos sons e instrumentos, a herança da tradição do culto a 

Nossa Senhora do Rosário ou a entidades de origem africana bem como a força dos laços 

familiares. Podemos compreender melhor o que ocorre com os Arturos pelas palavras de 

Geertz (1989) que afirma que os símbolos sagrados sintetizam o ethos de um povo, seu tom, 

seu estilo, suas disposições morais e estéticas, ou seja, sua visão de mundo. 

Os Arturos conservaram valores africanos em suas representações simbólicas, 

quando reinterpretaram o cristianismo usando o código religioso dos antepassados. 

Os momentos de festas, transmudados em filhos do Rosário, são mais fortemente 

ligados ao passado e à imagem de África (GOMES e PEREIRA, 2000, p. 18). 

A festa recria a presença da ancestralidade, sendo um momento de união para a 

Comunidade. A vivência religiosa-festiva é mediada pela presença dos antepassados, que 

aparecem desde o soar da batida do primeiro tambor, quando pedem permissão para reinar 

com as coroas e bastões, até o encerramento das festas. Assim é que, segundo Gomes e 

Pereira: 
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Pela Festa, o homem oprimido se faz poderoso, o homem de Contagem se 

transforma no escravo de Minas, e refaz sua trajetória até a África, vivos e mortos 

co-participam, o ser terreno se amplia em sujeito cósmico, fazendo com que as 

fragmentações se estruturem, num processo de totalização (2000, p 22). 

Os momentos festivos são de grande importância para os Arturos, isso porque, como 

aponta Faria (2007), eles vivem duas realidades, o profano e o sagrado. No dia-a-dia, 

representantes de uma classe social desprestigiada, eles participam da sociedade comum 

entregando-se ao trabalho duro para o seu sustento e de sua família. Já durante as festividades, 

deixam de lado essa realidade e se transfiguram em filhos de Nossa Senhora do Rosário, pois 

“ao realizar as festividades deixadas por seus ancestrais, os Arturos se tornam viajantes do 

sagrado, e neles se instala a consciência coletiva que os fazem negros, descendentes da 

África” (FARIA, 2007, p. 38). 

As festividades são divididas em internas, uma vez que se realizam no interior da 

comunidade, espaço consagrado pelos antepassados, sendo elas o Batuque, o Candombe e 

João do Mato, e externas, nas quais os Arturos interagem com a população, saindo em cortejo 

pelas ruas de Contagem, como a Festa da Libertação dos Escravos (13 de maio), a de Nossa 

Senhora do Rosário, no mês de outubro, as quais serão descritas no próximo capitulo, além da 

Folia de Reis. 

O Batuque é uma dança coreográfica coletiva nos Arturos e faz parte das brincadeiras 

denominadas “bizarrias”. Há uma representação em que a mulher se mostra faceira, enquanto 

o homem se lança em sua conquista. O homem volteia a mulher e esta corresponde, de 

maneira provocante, depositando o olhar nele. Assim, este vai se aproximando, exibindo sua 

capacidade de amar. No limite do círculo, os ombros se tocam e começam a girar. O 

movimento dos pés das mulheres é similar ao ciscar, revelando uma sensualidade reservada, 

já o dos homens é de deslize, livre, no qual se demonstra o exercício da sexualidade. 

Os movimentos realizados em conjunto são os sapateios, giros, palmeios, contatos de 

ombros e mãos. “No Batuque os pés dos dançarinos conhecem o chão e aí permanecem” 

(Gomes e Pereira, 1990 p.98). É uma dança muito sensual, nela flui a paixão que se 

fundamenta nos movimentos dos pés deixando no solo a força da vitalidade dos dançantes. 

O Candombe, além de ser considerado o pai de todos os reinados, é responsável por 

dar sentido aos rituais da Congada, seguido do Congo e, por fim, do Moçambique.  Através 
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do Candombe, os Arturos fazem a conexão com seus antepassados prestando reverência aos 

santos que os protegem.  

Quando algum membro da família morre, torna-se o espaço onde todos encontram 

consolo e buscam a permanência daquele/a que morreu, na memória do grupo. Nas palavras 

de Oliveira (2011, p.1) “o Candombe é o que ativa a energia vital dos grupos de Congada, a 

voz que comanda o Reinado de Nossa Senhora do Rosário em plena sintonia com o Congo e 

Moçambique”.  

O Candombe é responsável por abrir as festas e as porteiras para que as guardas de 

Congo e Moçambique percorram os caminhos míticos dos ancestrais, movidos pelo som de 

tambores sagrados. No ritual, que é interno, participam os iniciados, os participantes das 

Congadas. Na comunidade dos Arturos o espaço onde acontece o Candombe é a capela, 

diante do altar. Os candombeiros ficam espalhados enquanto os mestres que tocam os 

tambores permanecem ao lado. O altar deve ficar livre, pois é onde ficam os objetos sagrados 

como os bastões, as coroas, as bandeiras e os santos, os donos do Candombe. A dança é 

realizada em frente aos tambores, com movimentos alternados dos ombros para baixo, 

curvando o corpo, com a entrada de uma pessoa por vez. A dança e os cânticos do Candombe 

também aparecem representados no Moçambique. Na roda do Candombe é que abrolham os 

ensinamentos na qual a tradição oral assume o lugar de excelência na transmissão dos saberes 

(OLIVEIRA, 2003). 

No Candombe, os antepassados são chamados para participar, os candombeiros 

dançam e cantam para os orixás, pretos velhos e caboclos, porém não ocorre, nesse ritual, a 

incorporação de entidades. A presença das entidades e dos antepassados ocorre por meio das 

reverências, lembrando os ensinamentos, e quando se trata de seus antepassados, imitam seus 

gestos e danças enquanto narram suas histórias. O corpo é o intermediário entre os vivos e os 

mortos.  

Os homens que, simbolicamente, detêm o conhecimento da linguagem sagrada dos 

tambores, são os responsáveis por eles, que, na Comunidade dos Arturos, levam o nome de 

Santana, Santaninha e Jeremias. Como o ritual do Candombe é interno e não conta com a 

participação de convidados, e quem participa não fala sobre o assunto, é muito difícil obter 

detalhes sobre ele, o que nos leva a deduzir que a ausência de convidados nesse ritual e o 

silêncio daqueles que participam, relacionam-se, diretamente, ao respeito aos antepassados. 
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Ainda nas palavras de Oliveira (2003) o Candombe representa a ruptura entre 

religiosidade popular e religião institucional, no qual os mais novos recebem os ensinamentos 

dos mais velhos e de seus ancestrais. É através dos gestos, da dança, da reza, dos tambores e 

do canto que as mensagens são transmitidas. Um ensinamento não formal, mas que agrega 

valores fundamentais à sobrevivência dos seus membros. Os participantes do Candombe 

também aproveitam para trazer à tona seu passado de escravidão e sofrimento e, não bastasse 

recordá-lo, fazem dessa memória coletiva um instrumento para explicar, e até reforçar, sua 

condição de marginalizado na sociedade por guardarem saberes considerados “diferentes”.  

 O João do Mato é um ritual de capina, onde há a caracterização do vegetal destruidor, 

no caso, o capim. O trabalho é realizado pelos capinadores em mutirão, com entoação de 

cânticos ou lamentos da vida diária, como uma forma de lembrar os tempos de cativeiro. O 

João do Mato, coberto de folhas, aparece próximo da capina da última moita, correndo das 

enxadadas, procurando escapar do local onde o trabalho venceu a destruição.  

Com as enxadas levantadas os capinadores fazem a cantiga de expulsão: o João do 

Mato, passando a fileira das enxadas, sai das terras capinadas para a área onde o 

labor do homem não interferiu ainda na Natureza. Onde houver plantações a capinar, 

ali irá morar o João do Mato (GOMES & PEREIRA, 1990, p.90). 

Ele representa a força maligna das ervas daninhas, ou seja, se opõe à força do bem, e 

que, portanto, deve ser destruída antes que assole as plantações. É considerada como uma fase 

de purificação onde o trabalho (enxada) vence o mal (descuido, preguiça). A festa é realizada 

em dezembro, já que a colheita do milho acontece nessa época, próximo ao Natal. Por conta 

disso, acaba ocorrendo uma dualidade entre Deus- menino e o vegetal destruidor, mal esse 

que deve ser destruído antes que apareça o bem.   

Quem deixa o mato dominar a plantação não pode beijar o Menino Jesus. Em seu 

lugar deverá beijar o João do Mato. A expulsão do João do Mato representa também a 

expulsão da morte, acarretando, assim, um prolongamento temporário da vida. Porém esse 

ritual já não acontece há muito tempo. Ao indagar dos participantes de minha pesquisa sobre 

essa festa, nenhum deles se lembrava de ter participado de uma. 

A Folia de Reis busca rememorar a peregrinação dos três reis magos, desde a notícia 

do nascimento de Jesus até o momento em que eles o encontram. Essa festividade, na qual os 

foliões saem cantando pelo campo ou pela cidade, faz parte do ciclo natalino. Para os Arturos, 

a fundamentação mítica da festa está no mito de que, quando os três reis magos fugiram de 
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Herodes (o mal), Gaspar e Melchior ficaram com vergonha de andar com Baltazar, que era 

negro, e se desfizeram da sua presença.  

A estória dos três reis magos contada por Artur Camilo a seus filhos é a seguinte: 

Acordaram (Gaspar e Melchior) bem cedo e seguiram caminhos sem ele. Ao acordar, 

Baltazar percebeu a ausência dos companheiros. Sem se magoar, orou a Deus e pediu 

orientação para continuar sua viajem. A estrela brilhante o guiou até Belém onde encontrou o 

menino Jesus e se maravilhou com a graça de poder se ajoelhar diante da sua presença. Jesus 

então teria acariciado sua pele negra e dito: “Porque foste bom e alegre, eu te conduzi a minha 

presença. És bendito entre todos os reis e terás para sempre o dom da alegria e da juventude” 

(GOMES & PEREIRA, 1990, p.73). Depois de muito tempo chegaram os outros reis. Gaspar, 

velho e alquebrado, Melchior trêmulo e de andar hesitante.  

Baseada nessa estória é que surge a origem dos três palhaços na Folia dos Arturos, 

caracterizando a gênese da festa. Baltazar, alegre e saltitante, aqui representado pelo negro 

Bastião, é o homem das perguntas e brincadeiras. 

Os outros dois reis são representados pelo Véio, simbolizando a senectude dos que 

seguem os caminhos mais longos para chegar à Verdade, e Friage, aquele que treme e gagueja 

enquanto sente o frio dos que renegam a alegria e a humildade. 

Parafraseando Gomes e Pereira “A resistência étnica que norteou a fundamentação 

mítica da comunidade dos Arturos se refaz e se reforça numa festa que celebra a comunhão da 

família celeste e da família humana”. (1990, p.73). Nessa festa, podemos observar 

nitidamente o sincretismo religioso e até mesmo um conflito, uma vez que essa não é a 

história transmitida pela igreja católica. Apropriando-se dela reconstruíram-na de forma a 

adequá-la à realidade deles.  

As festas permitem aos Arturos uma ligação com o passado, uma vez que é por elas 

que eles reconstroem sua história e afirmam sua identidade durante o tempo. São momentos 

de resistência, quando dançam e cantam, manifestando suas crenças. O passado é retomado 

durante todo o tempo em que ocorrem as celebrações, seja pelas encenações, pelas danças, 

pelo canto e pelas brincadeiras. 

Os Arturos creem que, ao festejarem juntos, isso os fará permanentemente unidos, uma 

vez que os mais velhos e os mais novos vivenciam juntos os festejos, cabendo aos mais 
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jovens a missão de guardar e dar continuidade ao reinado. A necessidade de viver e resgatar a 

ancestralidade estão presentes nos cantos, nas rezas, nas bendições e nas danças dos Arturos, 

gerando uma visão própria de mundo que sustenta a estrutura familiar e religiosa da 

Comunidade. A dança se faz presente em todos os festejos por meio do Congado e de 

Moçambique, contando com a participação de todos, das crianças aos mais velhos. Os 

ensinamentos e as danças começam logo cedo, sendo a manifestação corporal muito presente 

na Comunidade.  

O aprendizado destes jovens se inicia na própria Comunidade, os pais e os antepassados 

são seus espelhos. Os ensinamentos são passados pela convivência, ou seja, a educação é 

informal, definida por Gaspar (s.d) como o conhecimento partilhado em meio à interação 

sociocultural, exigindo, como única condição, existir quem sabe e quem precisa saber. O 

ensino-aprendizado ocorre de forma espontânea, sem que, às vezes, os participantes tenham 

consciência disso. É o que ocorre nos Arturos, onde os conhecimentos são transmitidos pela 

oralidade e pela vivência do sagrado.  

Os mais novos também criaram uma maneira de manter e expressar as tradições negras, 

através do grupo de dança e percussão, voltado para apresentações artísticas, denominado 

“Arturos, Filhos de Zambi”, que, diferentemente do Congado, não cumpre função social e 

religiosa, e sim artística. O grupo, composto por jovens e adolescentes, aprende, vivencia e 

recria práticas musicais e coreografias afro-brasileiras com o objetivo de mostrar a cultura dos 

Arturos para a sociedade, apresentando-se em escolas e até mesmo em alguns eventos
10

. 

O interessante é que o grupo não se limita à cultura da comunidade dos Arturos, embora 

busque preservá-la. Ocorre que há um interesse por parte desse mesmo grupo em 

experimentar manifestações outras, não pertencentes à sua tradição familiar, como o Jongo
11

 e 

a capoeira, ou seja, embora não se neguem à condição de negros pertencentes a um quilombo, 

também não os limita, uma vez que se firma como uma possibilidade de mostrarem ao mundo 

quem são.  

Os Arturos constroem sua identidade através da linguagem corporal. As festas e os ritos 

constituem o meio encontrado por eles de resistir e guardar seus próprios saberes.  

                                                             
10 O grupo Arturos: filhos de Zambi em 2008 foram ao México realizar apresentações de seu trabalho artístico e 
representações das tradições performáticas dos Arturos. 
11 É uma prática cultural que integra canto, dança circular e percussão de tambores, possui origem africana. 
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É através do canto e da dança no Candombe, no Congado, que eles buscam ligação com seus 

ancestrais. O Congado possui uma força muito grande nos Arturos, sendo a expressão maior 

da tradição deles, fazendo-se presente em todas as festividades, sejam elas internas ou 

externas. 
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5. CAMINHOS PERCORRIDOS: DA COMUNIDADE ÀS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

 Nesse capítulo, a priori, realizo a descrição e análise do campo e do que vivenciei na 

Comunidade e na escola. E, a partir do que me foi transmitido, seja através das falas, seja das 

observações, compreender e apontar como o Congo e o Moçambique dos Arturos podem ser 

inseridos nas aulas de Educação Física. 

5.1 Observações na Comunidade 

 

Durante a realização da minha pesquisa tive a oportunidade de participar de duas 

festas externas: a festa da Libertação dos Escravos e a festa de Nossa Senhora do Rosário, 

conhecidas também como festejos do Congado e festas de maior porte da Comunidade. 

 A festa da Libertação dos Escravos acontece no dia 13 de maio, e é uma das mais 

importantes para os Arturos, uma vez que remonta à história de seus antepassados. Nessa 

festa as guardas de Congo e Moçambique louvam a Nossa Senhora do Rosário e prestam 

homenagens à princesa Isabel, agradecendo-a pelo ato que os libertou. 

A Irmandade recebe guardas visitantes da Capital e do interior de Minas. Os 

preparativos da festa são realizados com antecedência, com a decoração da capelinha da 

Comunidade e a comida sendo preparada pelas mulheres na cozinha da casa paterna
12

. Todos 

ajudam na decoração, levantando mastros e bandeiras.  

Alguns dias antes do inicio da festa acontece o Candombe, ritual que dá abertura ao 

Congado. Nele os Arturos devem cumprir algumas proibições e mistérios, principalmente os 

reis, rainhas e os capitães das Guardas. O toque das caixas dá início à festa convocando a 

população para o levantamento dos mastros
13

. Na madrugada posterior ao dia da festa 

acontece a matina, primeira oração do dia, restrita às pessoas da Comunidade. 

                                                             
12 A casa paterna é a casa que pertenceu aos fundadores da Comunidade Artur Camilo e Carmelinda, onde hoje 

vivem seus filhos vivos. Tudo passa pela casa paterna, é o local onde acontecem os preparativos da  festa, onde 

os visitantes são recebidos, onde acontecem as bendições, ou seja, é o ponto central dos Arturos 
13 Mastros são estandartes que representam os santos de devoção e que são colocados em locais considerados 

sagrados, como por exemplo, na Casa da Cultura de Contagem. 
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O que mais chama a atenção nos festejos, além do cortejo das guardas de Congo e 

Moçambique, é a encenação que os Arturos realizam em frente à igreja matriz de Contagem. 

Eles representam escravizados e mucamas carregando gamelas com milho, cana, algumas 

raízes e frutas. Esses alimentos são depositados no ofertório da igreja, simbolizando a época 

da escravidão. Há também a leitura da lei Áurea, o lamento dos escravos e a missa Conga
14

. 

Assim o passado é resgatado através dos personagens da encenação, após as amarras serem 

desatadas. Os “escravos” se tornam livres, liberdade que se expressa por meio da festa. 

Na condição de escravos, era-lhes negada a permissão para entrar nas igrejas. Mas 

após o lamento, um dos capitães pede a autorização e entra para assistir à missa. 

Atualmente há uma aceitação maior por parte da igreja católica em relação ao 

Congado. No entanto, essa abertura foi mínima, uma vez que foi o negro a ter que reelaborar 

sua fé para ser aceito e assim se adequar à igreja, incorporando seus ensinamentos.  

Não podemos deixar de registrar aqui a grandiosidade do evento, já que representa a 

reconstrução de um passado que precisa e deve ser revisitado como condição básica para se 

entender o presente. 

Outro evento de extrema importância para os Arturos é Festa de Nossa Senhora do 

Rosário que acontece no mês de outubro. Sua organização se dá de maneira parecida à da 

Libertação, mas com mais intensidade, pois é uma festa maior, na qual se destacam as guardas 

de Congo e de Moçambique. O levantamento da bandeira acontece com quinze dias de 

antecedência na Casa da Cultura de Contagem, onde acontece também uma novena que se 

encerra na véspera da festa. 

Assim como na festa da Libertação, nessa também acontece a missa Conga, porém em 

outra igreja, a de Nossa Senhora do Rosário. Considerei a missa aqui celebrada mais dinâmica 

e mais animada que a convencional se comparada às que tive a oportunidade de participar. 

Além do mais, a celebração é mais espontânea, uma vez que não conta com um cronograma 

de leituras e músicas, a não ser as que são tocadas nos tambores, fugindo totalmente dos 

modelos tradicionais. 

A realeza, reis e rainhas do Congado, sentam-se nos primeiros bancos. A guarda do 

Congo fica à direita e a de Moçambique, à esquerda. Participam da missa também as guardas 

                                                             
14 Na missa Conga, as guardas de Congo e de Moçambique estão presentes e as músicas são tocadas por eles.  
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visitantes e demais fiéis reunindo muitas pessoas. A figura 3 mostra a mistura de pessoas na 

missa, os reis e rainhas no centro, o Congo (de rosa) à esquerda, o Moçambique (de azul) à 

direita e demais fiéis espalhados.  

A festa reúne uma grande quantidade de pessoas interessadas em registrá-la através de 

celulares e filmadoras, como se pode verificar abaixo. A presença de tanta gente lotando a 

igreja e prestigiando a festa encantam meus informantes. Tanto L quanto F me contaram da 

alegria que sentem com o interesse das pessoas pela cultura deles.  

 

Figura 3. Missa Conga 

 

A figura 4 registra o momento em que ocorre coroação da realeza. O padre responsável 

pela celebração da missa é quem coloca as coroas. Um por um, reis e rainhas saem de seus 

lugares e são coroados. Outro fato observado é que alguns  reis e rainhas possuem idade bem 

avançada, pois somente após a morte se deixa o posto no Reinado. 
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Figura 4. Realeza 

 

Após a missa, ocorre o cortejo de todo o Congado da igreja à Comunidade. A guarda do 

Congo dos Arturos vai à frente, como se abrindo o caminho, atrás vêm as guardas visitantes e, 

por último, a guarda de Moçambique dos Arturos trazendo a coroa. O cortejo também é 

acompanhado por várias pessoas, chamando a atenção de todos, uma vez que as guardas usam 

roupas variadas, cantam e dançam uma música diferente conforme o grupo a que pertencem.   

É nesse momento, percorrendo as ruas de Contagem, tocando, cantando e louvando, que 

os grupos fortalecem sua relação com os outros grupos e com a população. Durante a 

passagem dos grupos, o trânsito das ruas por onde passam as guardas é interditado. Quando 

chegam à Comunidade, as guardas passam pela porteira de costas, num movimento de meia 

lua cujo objetivo é o de deixar todas as coisas ruins do lado de fora.  

Procedimento igual pode ser observado na Festa da Libertação. As guardas passam e 

saúdam os mastros levantados. Cantam e dançam, e, posteriormente, param e almoçam. Em 

seguida, há a procissão de volta à igreja de Nossa Senhora do Rosário, na qual levam sua 

imagem, a de Santa Efigênia e também de São Benedito. Lá chegando assistem a uma missa 

convencional.  
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No dia seguinte, segunda-feira, acontece, na capela, uma missa comum, assistida, 

apenas, pelos membros da Comunidade sem as guardas de fora, com o objetivo de reunir a 

família. O almoço é servido em seguida, na casa paterna. À tarde, antes da descida dos 

mastros pelos grupos do Congado, algumas pessoas pagam suas promessas, tendo primazia os 

externos à Comunidade e posteriormente os internos. 

Participando das festas é que foi possível observar a forte ligação que os Arturos possuem 

com o corpo. Utilizado como uma forma da representação de toda a história e do cotidiano 

dos Arturos é através dele que eles (re) contam sua história como uma forma de afirmação da 

identidade do grupo. As danças são o elo entre o presente e o passado, e é por ela que eles se 

mantêm fortes enquanto grupo. Portanto, a manifestação corporal adquire uma importância 

enorme nessa Comunidade.  

Meus dois informantes disseram gostar bastante das festas. F acha divertido e admira a 

participação das pessoas, e embora dissesse não sentir vergonha, uma de suas falas chamou 

minha atenção. Foi quando ele citou o preconceito de que são vítimas, por serem Arturos. 

Tem alguns lugá onde que nóis vai que dá vergonha, que o povo fala que é macumba esses 

trem. Eles num sabe que, quê eles tá falando, eles num sabe nem que é macumba, eles fica 

falando que Congado é macumba, eles num sabe que que é macumba. (F) 

 L também fala sobre o preconceito sofrido por eles durante as festividades, 

principalmente na festa de maio, na qual ocorre uma encenação sobre os escravos.  

Os escravos fica de branco, as pessoas passa de ônibus e gritam que somos macumbeiro. (L). 

 Ficou bem evidente para mim que a expressão ”macumbeiro” os incomoda bastante, 

principalmente a F. Nesse momento quis saber a reação deles ao serem chamados assim, e a 

resposta foi que nada faziam, só sentiam raiva pela falta de conhecimento das pessoas, 

julgando-os por aquilo que não eram. O preconceito às práticas religiosas de origem afro- 

brasileiras estão, ainda, bastante enraizadas em nossa sociedade por serem contrárias ao 

cristianismo. Meus informantes se orgulham de serem Arturos e quilombolas, entretanto não 

gostam de ser chamados de macumbeiros, já que são católicos. O que se observa é que o 

caráter religioso dessa festa é negado e não atinge o mesmo patamar de igualdade do 

catolicismo. No entanto, ao festejar e reverenciar os santos de sua devoção em público, os 
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Arturos não só reafirmam suas origens africanas como também se orgulham de ser o que são, 

independente do preconceito, ou mesmo por causa dele.. 

 As festas se constituem ambiente de aprendizagem, seja em seu processo de 

construção, seja na elaboração das mesmas. Os rituais do Congado, a forma de organização, 

as histórias que envolvem as festas, tudo é transmitido ao longo do ano, uma vez que seu 

preparo assume boa parte dele. Vivenciando no cotidiano esses momentos da festa e de sua 

construção, os/as mais novos/as vão adquirindo respeito e gosto pelas festas. 

Esse é o momento em que todos aprendem a conviver na coletividade. É ocasião de 

grande união para a família, pois até mesmo aqueles que não comungam da fé católica 

participam e ajudam diretamente nas festas, preparando quitutes, o café, confeccionando 

roupas, fazendo bandeirolas e enfeites, cuidando dos instrumentos e até mesmo compondo as 

guardas. Nesse caso podemos concluir que eles não o fazem pela religiosidade e sim pelo 

pertencimento ao grupo. As festas possuem suas próprias histórias que são transmitidas e 

algumas vezes resignificadas pelo grupo, como é o caso da Folia de Reis. Todas retratam o 

negro e se expressam através das danças e das brincadeiras, sendo o corpo componente 

essencial nessas manifestações.  

Meus informantes são participantes ativos das festas. Decoram, preparam comida, dançam 

e tocam, já que as festividades possuem grande significado para ele/ ela. A participação das 

pessoas externas à Comunidade confere status e importância para as práticas e a cultura dos 

Arturos.  Para eles, a participação dessas pessoas nas festividades é de grande importância, 

pois é nelas e por elas que os outros passam a conhecer um pouco dessa cultura, respeitando-

a, para assim ajudar no combate ao preconceito.  

As práticas que mais se evidenciaram durante o período de minhas observações foram as 

Guardas do Congo e de Moçambique. As guardas são tradicionais e passadas de geração para 

geração e são de extrema importância não só para meus informantes, mas como para toda a 

Comunidade. Em ambas, as danças e os cânticos apresentados, são as atividades corporais do 

Congado. Os dançadores refazem, através dos movimentos corporais e dos gestos, sua própria 

historia.  Como afirma VIEIRA (2003, p. 114), “os Arturos são aquilo que cantam e dançam, 

portanto, a alma e o corpo são os pontos sensíveis da Comunidade”. Por conta da importância 

que as guardas possuem descrevo-as a seguir. 
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5.1.1 O Congo e o Moçambique 

  

 As práticas vivenciadas por esses dois grupos, o Congo e o Moçambique, são 

expressas pelas danças, cantos e brincadeiras. É importante ressaltar que essas guardas não 

são exclusivas dos Arturos, mas são de grande representação para eles, pois sempre que se 

fala em Arturos esses dois grandes grupos sempre são lembrados.  

Para entendermos melhor o que são as guardas de Congo e Moçambique e seu significado 

para essa Comunidade, é necessário entender sua história, que me foi contada pelo meu 

informante F. 

Eu não sei que é verdade não, eu sei pelo que meu tio Antônio falou. Os negros levavá os 

tambor, lá no meio do Mar, pra batê pra tirá a santa do mar. Ai foi lá batê pra abri, pra tirá 

todos mal olhado pro Moçambique passá, ai o Congo foi lá e cantou pra santa, ai a santa 

arredó. Ai veio os outros negro lá e começou a bater Candombe, ai a santa veio, veio até na 

metade, ai depois o Moçambique foi e começou a rezar, ai a santa veio e sentou no tambor, 

qual que era? Acho que era Santana, ai sentó, por isso que tem os três tambor, ai por isso 

que tem o Moçambique. 

 As guardas teriam se formado na África, quando surgiu no mar uma imagem de Nossa 

Senhora do Rosário. O grupo que seria o Congo tocou seus instrumentos fazendo com que a 

imagem se movesse uma única vez, num movimento rápido para frente. Vieram então os 

negros moçambiqueiros e com a batida de seus tambores e seus cânticos fizeram com que a 

imagem se encaminhasse com o vai e vem das ondas para a praia, tornando-se assim, a 

protetora dos negros. O que caracteriza e difere as guardas pode ser assim definido: a 

fundamentação mítica, sua função, o vestuário, os símbolos condutores, instrumentos 

distintos, tipo de movimento e de dança, linguagem dos cantos. 

Nas guardas de Congo e Moçambique os símbolos são de extremo valor. Nesta, o símbolo 

de maior importância é o bastão, que representa o comando dos capitães. Naquela, essa 

função é representada pelo tamboril e/ou a espada.   

A fundamentação mítica do Congo, segundo pesquisei, está no primeiro movimento feito 

pela santa a partir da batida dos tambores. Sua função é a de puxar o Moçambique, ou seja, 
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abrir seu caminho. As vestes são basicamente nas cores branca, rosa e verde. O uniforme é 

uma blusa de mangas compridas, uma calça, e um saiote por cima, além de um capacete. Nas 

duas festas que presenciei, a da Libertação e a de Nossa Senhora do Rosário, as vestes do 

Congo (figura 5) consistiam em calça branca, saia branca com detalhes em rosa, blusa rosa 

com detalhes em branco e o capacete rosa com fitas coloridas, representando as flores 

oferecidas a Nossa Senhora do Rosário durante sua retirada do mar.  

 

Figura 5. Vestes da Guarda do Congo 

 

No vestuário também há algumas insígnias para a hierarquia, baseadas nos conhecimentos 

dos cantos e ritos. O capitão é o portador do tamboril e espada. O saiote usado pelo Congo é 

mais rodado, realçando a direção do movimento, facilitando os deslocamentos e os passos da 

dança. Os adereços no Congo têm a função de realçar os movimentos de quem dança.  

A guarda do Congo é composta por um capitão, responsável por comandá-la. Depois vem 

o primeiro capitão, o segundo capitão, o segundo capitão regente e o capitão mirim. Há 

também os caixeiros, responsáveis pelas caixas que são instrumentos parecidos com tambores. 

Além desses componentes, há também os dançantes chamados de vassalos e a bandeireira, 

aquela que carrega a bandeira com a imagem de Nossa Senhora do Rosário na frente da 

guarda. O tamboril e a espada, símbolos maiores de comando, são carregados por alguns 

capitães.  
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O tamboril possui a função de dar pulso ao Congo, batendo ao ritmo do capitão que o 

transporta. Gomes & Pereira (2000) definem o tamboril como instrumento que torna 

maleáveis as laterais dos corpos, possibilitando a liberdade para a concepção interna e a 

execução externa da ginga. A espada também é um símbolo de investidura, participa, assim 

como o bastão, da circulação do cruzeiro e do hasteamento dos mastros para as festas. O 

movimento realizado com as espadas é de subida e fixação na terra, elevando-se e descendo 

como se fosse extensão do braço de quem a possui.  Investidos do poder do mastro e do 

cruzeiro, eles se tornam aptos a guardar as bandeiras. A espada é um instrumento que abre os 

caminhos e os protege. Ainda segundo Gomes & Pereira, a espada é o referencial para os 

tempos que os capitães lutavam corporalmente. Nesses confrontos as espadas se chocavam no 

ar marcando o desafio entre duas forças.  

O Congo possui um deslocamento mais rápido, com movimentos mais alegres. A direção 

assumida é horizontal com alguns deslocamentos laterais. A dança do Congo é marcada pela 

ginga e também pelo cruzamento dos pés e das pernas. Possui passos de base, mas aceita 

improvisações e variações. Nas duas festas, foi possível ver a execução dessas improvisações 

quando algumas meninas, geralmente as mais novas, inventavam um passo, logo seguido 

pelos demais. 

O corpo é impulsionado para cima e os passos variam de acordo com o canto. Se o canto é 

lento, o movimento e o cruzamento dos pés e pernas também são lentos. Se o canto é mais 

rápido o movimento é mais acelerado. A pulsação do Congo é realçada pela transferência de 

um lado para o outro, concretizando- se pela ginga. Como o Congo vai à frente do 

Moçambique, sua dança é de “varreção”, assim ela vai limpando e abrindo os caminhos para o 

outro. Através de sua coreografia, ele define os caminhos que serão percorridos pelo 

Moçambique e pelo Reinado. Quando participam guardas convidadas, como foi o caso das 

duas festas observadas, estas ficam no meio, entre a guarda do Congo e a de Moçambique.  

Na figura 6 temos algumas das várias guardas convidadas, na qual é possível observar 

como são diferentes as vestes. 
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Figura 6. Guardas convidadas 

 

A guarda de Moçambique, através de uma música mais lenta em seus tambores, foi 

responsável por retirar a imagem da santa da água. Torna-se, assim, a responsável pela 

Senhora, representada pelos reis, cujas coroas a guarda conduz. Já suas vestes são brancas e 

azuis, representando o manto da santa, e, ao invés de um capacete, eles usam um lenço branco 

na cabeça. A saia difere da do Congo por ser mais retilínea e pouco franzida, como é possível 

observar na figura 7, logo abaixo. 
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Figura 7. Vestes da Guarda de Moçambique 

 

A guarda é composta por caixeiros,
15

 um tocador de pantangome
16

, um bandeireiro que 

guia o cortejo e leva a imagem da santa. O símbolo maior para Moçambique é o bastão. Em 

sua simbologia ele representa uma arma com a função de proteger e demonstrar poder. Para 

os capitães, o bastão funciona como extensão do seu braço. Para iniciar os cânticos é 

necessário ao capitão sempre portar o bastão, para passar o cântico também se deve passar o 

bastão, como forma de investir o substituto de poder. 

No Moçambique, os movimentos são mais lentos e verticais. Os cânticos também dão o 

tom do movimento. Se forem mais rápidos (cânticos de Serra Acima), os movimentos 

acompanham, se forem mais lentos, semelhantes a lamentos (cânticos de Serra Abaixo), os 

movimentos tornam-se, igualmente, mais lentos.  

Na dança do Moçambique o corpo fica voltado para o chão, como se o dançante quisesse 

furá-lo. Os pés afundam com maior impulso para baixo, batem no solo e voltam. Alguns 

movimentos são realizados com o tronco e os ombros.  Os movimentos que se destacam nessa 

guarda podem ser definidos como um avanço acompanhado de um pequeno recuo no qual os 

                                                             
15 Quem toca a caixa. 
16 Instrumento de percussão composto por caixa fechada com contas soltas, lembrando um chocalho. 
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dançantes vão curvando a cabeça até os ombros de forma que o corpo se torna convexo em 

relação ao solo. A dança do Moçambique não tem tantas variações e improvisações como a do 

Congo, na qual os passos são mais fixos. 

Outro grande diferencial do Moçambique em relação ao Congo são as gungas
17

. Latas 

cheias de chumbo sustentadas nos tornozelos por uma correia de couro. Os pés em contato 

com o solo produzem uma vibração. Várias gungas ao mesmo tempo aumentam essa 

vibração. Com suas vestes e seus movimentos dão a impressão de uma grande onda sobre a 

terra. 

O Congo e o Moçambique são momentos de expressão das práticas corporais vivenciadas 

pelos Arturos através do Congado. São elementos que se complementam, mas diferem em 

alguns aspectos, como foi possível notar. As distinções deles estão na linguagem dos cantos e 

em sua movimentação. O Congo é formado por homens, mulheres, crianças e jovens, já o 

Moçambique tem uma predominância de pessoas mais velhas e de homens. Isso se deve ao 

fato de que não era permitido às mulheres fazer parte dessa guarda. No entanto, hoje, a 

presença feminina já é autorizada.  

O Moçambique está mais ligado ao passado. Ele canta a história do que foi vivido, 

relembrando os antepassados e as memórias da África. São os senhores da música secreta e 

mágica.  

Já o Congo expressa a religião e o cotidiano da comunidade, transmitindo as brincadeiras, 

ou como dizem, as “bizarrias”. É possível afirmar que o Congo é dos mais novos. Isso talvez 

explique uma aceitação maior das variações e inovações percebidas aqui. Já o Moçambique é 

dos mais antigos e por isso mesmo mais tradicional.  

Meus informantes explicam as diferenças entre ambos da seguinte maneira: 

Porque o Congo é mais pra mulher, o Moçambique é mais pra homem. O Moçambique é mais 

devagá, o Congo é mais rápido, tem gente que não guenta dança no Congo. (F) 

O Congo como meu tio diz vai na frente prá abri espaço, são as pessoas mais novas. (L) 

                                                             
17 Lata que se assemelha a uma calota de carro, o tocador a balança como um chocalho. De acordo com Gomes e 

Pereira (2000), as gungas são elementos mágicos, capaz de transporta-los para outro mundo, onde o passado, o 

presente e futuro fazem parte de uma mesma caminhada. 
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No Congo também encontramos uma variação que é o Congo mirim, formado apenas 

pelas crianças. Durante a realização das festas, já na Comunidade, as crianças se reúnem e 

realizam o que eles chamam de brincadeiras, mas que na verdade parecem danças. Essas 

brincadeiras infantis são períodos de descontração e descompromisso de ações nas quais os/as 

mais jovens realizam seu Congado, dentre elas: puxa corrente, fazer Kalunga, olha a saia 

Mariana e voa andorinha, todas realizadas em filas e com músicas próprias.  

Brincadeira, a gente fica em frente o terrero e faz. A parte que mais gosto é das brincadeira, 

porque onde o Congo fica mais animado. (L) 

 Durante minhas observações na Comunidade, pude ver que para ela, o momento das 

brincadeiras é do que mais gosta, sendo o preferido de todas as outras crianças convidadas a 

participarem. Dos sujeitos escolhidos para minha pesquisa, participa a menina L, do Congo, 

que é uma dançante e às vezes toca pantagome.  

Fazer parte da guarda é muito importante, segundo se pode constatar: 

Responsabilidade imensa de carregar a tradição dos Arturo. Adoro dançá, pra mim não 

participá eu tenho que tá muito longe, porque quando a caxa toca o coração acelera. As 

vezes a gente fala que é chato mais escuta a música e tem que ir. (L) 

Durante nossa conversa sobre as brincadeiras, L mostrou novamente receio em relação 

a continuidade dessa tradição dos Arturos, como podemos ver em sua fala a seguir: 

Mas não sei se vai até onde o povo pensa. Porque nos Arturo de agora, os jovem querem 

saber de festa, só as criança participam, os adolescente só qué saber de festa. 

No Moçambique participa o menino F que ora é dançante, ora toca a caixa. Confessou-me 

que quando mais novo chegou a fazer parte da guarda do Congo e que, em algumas ocasiões, 

ainda participava da mesma. 

Vez em quando quanto o Moçambique não sai eu danço no Congo, quando precisa de 

apresentá. Eu dançava na guarda do Congo, mas eu sai. (F) 

Assim como a maioria, ele começou a integrar as guardas ainda criança, influenciado 

por um familiar. Em suas palavras: 

Ah eu participo porque meu pai participava, todo mundo ai eu fui lá e comecei. 
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Mesmo tendo começado pelas mãos de seu pai, ele ainda faz parte da guarda, e permanece 

porque acha legal e gosta de participar. Desde muito novos os Arturos compõem as guardas. É 

possível ver, nos momentos de festejo, até mesmo crianças de colo, vestidas a caráter, a 

acompanhar os cortejos. 

 

 

 

Figura 8. Crianças na guarda de Moçambique 
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Figura 9. Crianças na guarda do Congo 

 

Nas figuras anteriores 8 e 9, vemos crianças que já compõem as guardas, tanto do Congo 

quanto de Moçambique. Para que eles possam participar, os instrumentos e as gungas são 

feitas sob medida. Os mais novos vão à frente e são orientados pelos mais velhos. Nas 

guardas, meus informantes, bem como os/as outros/as jovens, representam a continuidade da 

prática e os/as mais velhos/as representam o conhecimento e a existência da mesma. 

O Congo e o Moçambique são formas de comunicação que acontecem durante as 

festividades, intermediando passado e futuro. As danças, os gestos e os cânticos presentes 

nessas guardas são as expressões corporais do Congado dos Arturos. É através deles que os 

Arturos expressam sua identidade e contam sua história.  

Passa o corpo a falar e salvaguardar a memoria do grupo por meio de modulações 

gestuais referidas as formas de vida no tempo e no espaço de origem. Passa o corpo 

a constituir o saber da comunidade e a perfazer-se como arquivo e como arma, 

fortalecendo uma sabedoria corporal (TAVARES, 1997, p. 217). 
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 5.2 A escola e as aulas de Educação Física 

 

Realizei, também, algumas observações na escola onde estudam o/a informante desta 

pesquisa, também localizada no município de Contagem. Após escolher meus informantes e 

saber qual a escola em que eles estudavam, fiz um contato inicial por telefone com a diretora 

da escola explicando, resumidamente, que estava fazendo o mestrado e que, por conta disso, 

desejava realizar, na própria escola, algumas observações. Minha presença foi autorizada por 

telefone mesmo, e ainda marcamos um dia e horário para conversarmos. 

Ao chegar à escola procurei pela diretora, e expliquei a ela do que se tratava a 

investigação. Eu iria observar alguns alunos provenientes dos Arturos.  

Logo ela me indicou a pedagoga afirmando que esta poderia ser mais útil nas minhas 

investigações, uma vez que fazia parte dos Arturos.  Um fato que chamou minha atenção foi 

quando a diretora mostrou-me o caminho até a sala da pedagoga e disse que assim que eu a 

visse saberia quem ela era. Isso nos remete à representação do que é ser Arturo, ou seja, ser 

Arturo está demarcado no corpo, no visual, na vestimenta. Ela era “portadora de marcas 

sociais e étnicas” (GUSMÃO, 1999, p. 41) que, na concepção da diretora, a identificava como 

uma integrante dos Arturos. 

Ao encontrar a pedagoga expliquei-lhe do que se tratava a investigação, e ela se 

prontificou a dar todo o apoio que eu necessitasse para o bom andamento das observações e 

da coleta de dados na escola. Conversando com ela, descobri que, na verdade, diferente do 

que havia dito a diretora, ela não pertence á família dos Arturos, mas faz parte do Congado 

deles, já há 24 anos no posto de rainha, frisando que só deixaria de sê-lo com a morte. Após o 

que, ela passou-me algumas informações sobre a vida escolar dos Arturos daquela instituição.  

Segundo ela, os/as alunos/as provenientes da Comunidade apresentam dificuldades em 

acompanhar as aulas, principalmente o meu informante F, com problemas disciplinares e de 

aprendizado. Já L não a preocupa tanto em relação ao comportamento, porém também 

apresenta certa dificuldade de aprendizagem. Disse-me ainda que, embora esse fosse seu 

primeiro ano trabalhando na escola, gostaria de fazer mais pelos/as alunos/as dos Arturos.  

Relatou-me ainda que uma forma de tentar fazer com que eles/as tivessem um desempenho 

melhor em questão de nota e disciplina, era sempre lembra–lós/ás que eram Arturos, e que 

deveriam dar orgulho à família, procedimento esse que, segundo ela, sempre dava certo. 
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Em sua pesquisa, Faria (2007) aponta as dificuldades escolares vividas pelos Arturos, tais 

como a necessidade de auxiliar a família na renda familiar. Os jovens abandonavam os 

estudos antes mesmo de terminar o primeiro grau. O trabalho acabava substituindo a escola, 

além da falta de interesse deles pela mesma. Ainda segundo Faria, eles se deparavam com a 

“dicotomia de não ler nos livros os relatos sobre os negros brasileiros, contudo, dentro da 

Comunidade vivenciaram diariamente a luta dos ancestrais mostrada pela sua própria família” 

(2007, p. 57). No decorrer da minha pesquisa constatei que atualmente poucos deixam de 

estudar, já que se tem a opção de estudar a noite, ou até mesmo cursar o EJA
18

, porém a 

dicotomia da qual Faria fala, essa ainda existe.  

No primeiro dia em que fui à escola observei o recreio. Meus informantes logo vieram ao 

meu encontro, acompanhados de outros Arturos, que queriam saber por que eu tinha escolhido 

somente L e F para realizar minha pesquisa, deixando-os/as de fora. Após explicar que minha 

escolha se devia ao pouco tempo de que dispunha para acompanhá-los, quis saber se eles 

gostariam de terem sido convidados para participar, ao que responderam afirmativamente. Na 

comunidade também acontecia de eu estar com meus informantes, filmando ou tirando fotos, 

e outros desejarem participar e aparecer em meus registros, como uma maneira de serem 

reconhecidos/as como pertencentes ao grupo. Queriam contar suas histórias. Nenhum deles/as 

tinha problema em mostrar quem eles eram, tanto que ficavam, a todo o momento, 

(re)afirmando suas identidades. 

Durante minha ida à biblioteca da escola, a pedagoga mostrou-me alguns livros escritos 

sobre os Arturos. Tomei-os emprestados para consultas e durante o recreio meus informantes 

se interessaram por eles, perguntando se podiam ver e onde eu os tinha conseguido. Ao saber 

que os livros pertenciam à biblioteca da escola onde estudavam houve um estranhamento por 

parte deles que disseram não saber da existência de qualquer tipo de registro sobre eles. L 

folheou um livro e ao ler um dos cânticos, seus braços arrepiaram. Então ela disse que sempre 

se emocionava quando escutava ou cantava essa canção, lembrando-se de que seu avô foi 

quem lhe tinha ensinado sobre o cântico.  

Durante um dos momentos em que estive com eles, questionei-os sobre a relação da 

escola com a Comunidade. Suas respostas deram a entender uma total falta de diálogo entre 

elas. F relatou-me que quando estudou em outra escola, os alunos foram assistir à uma das 

                                                             
18 Educação de Jovens e Adultos 
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festas e dar uma palestra, mas que ele não se lembrava sobre o que era. Já na escola atual eles 

já haviam feito uma apresentação. De acordo com ele: 

Aaaa nossa tem muito tempo, foi na Folia, na Folia de Reis.  

 A partir disso perguntei-lhe o que gostaria que a escola fizesse por eles, se gostaria que 

falassem mais dos Arturos, e sua resposta foi positiva: 

Ah eu gostaria, pra eles conhece melhor o que que é os Arturo, porque tem uns lá na escola 

que pensa que é macumba que nóis dança (F). 

 Novamente ele se sente incomodado ao ser chamado de macumbeiro. Indaguei-lhe 

sobre as pessoas que os consideram assim, que, de acordo com ele, seriam seus/suas colegas.  

Porque não explicar a essas pessoas o que é ser Arturo, propus a ele. Sua resposta foi que 

ficava muito nervoso e que por isso preferia deixar para lá, ou então, “partia para cima”, ou 

seja, usava de violência, pois não ia perder seu tempo explicando a diferença entre ser 

macumbeiro ou Arturo.  

Já L posicionou-se de maneira diferente, mais preocupada com as questões do negro. 

Para ela, os professores deveriam ter outras atitudes. 

Os professor só pedem pra gente confirma, seria melhor que eles perguntasse pra gente como 

é lá. Na escola eu acho que eles fala mais dos branco que dos negro. 

 Quando perguntei a ela se gostaria de expor-se mais durante as aulas, falando sobre a 

sua cultura, dando uma chance aos outros de conhecerem melhor seu povo e sua história, ela 

pareceu hesitante, disse que sim, entretanto não acreditava que alguém fosse se interessar por 

atividades que envolvessem os Arturos, por isso preferia as aulas normais. Podemos perceber 

aqui uma dicotomia, senão vejamos, ao mesmo tempo em que quer que os/as professores 

falem mais sobre o negro e sobre sua Comunidade, há o receio de que ninguém se interesse 

em saber sobre eles/elas (os/as negros/as e Arturos).  

   Perguntei também se gostavam de ir à escola. As respostas foram variadas: 

Não gosto, porque é muito chato, os professores e as aulas. Gosto de ir só nos dias de 

educação física. (L) 

Gosto de vez em quando, em algumas aulas, outras não. (F) 
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Mas quando indaguei do que ele mais gostava na escola, respondeu-me que só de artes, 

odiando matemática e Educação Física. Relatou-me também que gostaria de estudar à noite 

para ficar o dia todo à toa. Quando ele e ela afirmam não gostar da escola, fica claro o 

sentimento de não pertencimento e da falta de identificação, provocando, cada vez mais, um 

distanciamento entre escola e Arturos..  

A escola não é o que Arruti (2010) define como escola quilombola, que são aquelas 

localizadas em áreas de remanescente de quilombo, sendo, porém, uma escola que recebe boa 

parte das crianças dos Arturos.  

Mesmo com essa característica, é possível observar que existe entre a escola e os/as 

alunos/as Arturos um forte desencontro. Talvez isso explique o fraco desempenho dele/a na 

escola, ou o fato de não gostarem dela. Outra hipótese defendida por antropólogos da 

educação associa as principais diferenças no desempenho escolar dos alunos a uma 

descontinuidade cultural, entre suas experiências culturais e a cultura escolar (OGBU, 1982). 

Um exemplo dado pelo mesmo autor de descontinuidade e que pode ser aplicado aos Arturos 

é a transição da cultura oral adquirida na família para a cultura escrita, assim que são 

introduzidos/as na escola, obrigando-os a alterar suas estratégias cognitivas e comunicativas 

de forma a aprender a usar a linguagem escrita de maneira efetiva.  

Outro motivo que pode ser apontado é que “se olharmos o (a) aluno (a) como incapaz, 

menor, nossa ação vai se dirigir a ele de modo a subestimá-lo (a), de modo a desinvestí-lo (a) 

das suas múltiplas possibilidades, e esse olhar/ação pode, junto com outros fatores ajudar para 

que ele/ela se acredite assim, incapaz” (TRINDADE, 2002, p.12). 

Esse distanciamento é percebido a partir do que afirmam meus informantes sobre o fato de 

não gostar de ir a escola e que as aulas são chatas, ou quando dizem que a escola cita mais os 

brancos que os negros, não se interessando por sua vida na Comunidade, nem os incentivando 

sobre sua própria cultura, haja vista o total desconhecimento deles em relação aos livros sobre 

seu povo a que eles sequer tinham acesso. Como manifesta Martins apud GUSMÃO (1999), a 

escola não se coloca para os que dela já foram excluídos. 

Ao dizer que gostariam de ver sua cultura divulgada e inserida no contexto escolar, meus 

informantes não só buscam se aproximar e se reconhecer na própria escola, como também ser 

reconhecido/a por ela. Observando os espaços que ele e ela ocupam, descobrimos que as 

interações na Comunidade ocorrem de maneira mais espontânea que na escola, uma vez que é 
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lá que eles compreendem mais sobre si mesmos/as No grupo se sentem mais livres, e é onde 

têm a possibilidade de se conhecerem melhor.  

A presença de uma pedagoga na escola que não só faz parte de Comunidade como 

também é uma presença negra (Arturos) não me pareceu suficiente para que a questão racial e 

o pertencimento étnico-racial possam ser vistos e vividos de forma afirmativa. Nota-se que a 

escola ainda apresenta dificuldades em reconhecer esse grupo e suas diferenças culturais.  A 

escola desconhece a dinâmica da comunidade e suas formas de socialização, suas vivências e 

experiências. Existe uma dissociação entre os saberes aprendidos na Comunidade e os saberes 

curriculares formais da escola.  É como se só fossem lembrados/as quando ausentes da escola 

por estarem nas festas da Comunidade.  

Em relação às aulas de Educação Física, logo de inicio me surpreendeu a boa estrutura 

apresentada pela escola, bem diferente da realidade encontrada na maioria daquelas que 

conheço. São duas quadras grandes, um auditório, dois vestiários, sendo possível notar na 

figura 10, abaixo.  

 

Figura 10. Espaço das aulas de Educação Física 

 

As aulas de L eram somente às quartas feiras, pois como estava no sétimo ano, tinha 

somente uma aula. Já o F. que estava no oitavo ano, tinha duas aulas, uma na quarta e outra na 

quinta. Ambos possuíam o mesmo professor de Educação Física. Aqui não se pretende 

analisar a prática pedagógica desse professor, mas acredito ser necessária a descrição das 

aulas observadas como forma de compreender como meus informantes ali se inseriam. 

Logo no primeiro dia na escola tive a oportunidade de observar a aula de Educação 

Física de ambos, já que era quarta-feira. A aula do F. foi dentro de sala. O professor me 

explicou que, como a turma dele tinha duas aulas por semana, algumas eram teóricas e que 
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por isso não levava os/as alunos/as para a quadra. Nesse dia os alunos leram um texto sobre 

esportes radicais e tiveram que fazer um resumo de 25 linhas sobre o que tinham lido. Após 

terminar a atividade o professor deu visto no caderno, porém não leu o que havia sido escrito, 

somente olhou se tinham escrito algo, sequer conferiu se o número de linhas determinadas 

tinha sido atingido.  

Enquanto os alunos faziam a atividade, o professor contou-me da dificuldade de F em 

realizar esse tipo de tarefa devido ao fato de não entender o que devia ser feito e não atingir o 

número de linhas exigidas, embora quase todos apresentassem o mesmo problema. Para o 

professor, isso era culpa das famílias, que pouco ou nenhum interesse têm pela vida escolar 

dos/as mesmos/as. E, para completar, usou de um discurso saudosista, finalizando com o 

clássico “hoje em dia nada é como na nossa época”. Assim, em 20 minutos, a atividade estava 

concluída e todos ficaram conversando e andando pela sala fazendo guerra de papel sem que 

lhes fosse solicitada nenhuma outra atividade. 

Já na primeira aula de L, observei algo que me pareceu ser feito automaticamente, uma 

vez que o fato se repetiu. Assim que a turma dela chegou à quadra, todos os meninos foram 

para a que era coberta, e ficaram em cima da linha lateral, esperando a divisão para o jogo de 

futsal. A mim pareceu que os meninos ocupavam, preferencialmente, esse espaço, o que pude 

concluir ser verdade ao observar outras aulas. Quando os meninos se posicionaram um ao 

lado do outro, o professor escolheu dois de forma aleatória para que tirassem o time. Porém, 

como eram muitos meninos, foi feito um time de fora que aguardava a vitória de um daqueles 

que jogava ou então esperava o tempo de cinco minutos de jogo para entrar e jogar. Algumas 

meninas foram jogar queimada na outra quadra, que não era coberta, enquanto outras ficaram 

nos cantos, conversando. Porém, depois de algum tempo, as meninas reclamaram do sol e, 

então, o professor trocou os meninos de quadra. Assim explicou-se a preferência dos meninos 

pela quadra coberta.  

Minha informante L queria jogar futsal com os meninos, mas acabou desistindo por 

ser a única menina interessada. O professor contou-me que, em algumas ocasiões, ela jogava 

bola com os meninos e participava de todas as atividades propostas por ele, e que ela era uma 

das poucas meninas que realmente se interessavam em participar das aulas de Educação 

Física. Na maioria das aulas, nas palavras de L: “eu fico no palco dançando ou jogo bola, 

mas não sozinha”. 
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Na quinta-feira, na aula de F, aconteceu a mesma coisa observada na aula do dia 

anterior de L, ou seja, os meninos foram automaticamente para linha lateral da quadra coberta, 

o professor selecionou dois meninos para escolher o time, e tudo se deu de maneira idêntica à 

aula de terça-feira. Porém o que me chamou a atenção foi F ter se negado a jogar com os 

outros. Questionado sobre isso, alegou não gostar de futebol, nem das aulas de Educação 

Física.  

Segundo F, ele não participa das aulas de Educação Física porque “lá eles só qué sabe de 

joga bola”. Afirmou que não fazem nenhuma outra atividade, e que gostaria que o professor 

variasse suas aulas, aplicando outros tipos de esporte, tais como, pingue- pongue, vôlei, 

queimada, etc. No entanto, apesar de me dizer que não gosta de futebol, ele jogava quando 

estava na Comunidade. 

Diferentemente da aula da L, nessa nenhuma menina fez qualquer atividade. Ficaram 

todas no palco, conversando e mexendo no celular. O mais comum nas aulas que observei, 

tanto nas de F quanto nas de L, era o comportamento dos alunos/as que conversavam, mexiam 

no celular ou mesmo estudavam para prova de outra disciplina, como é mostrado nas figuras 

11 e 12 a seguir. 

 

Figura 11. Aula de Educação Física 
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Figura 12. Aula de Educação Física 

 

 Imagens como essa eram comuns em todas as aulas que observei. Nas aulas de F essa 

situação era ainda mais nítida. Somente os meninos participavam das aulas cujo conteúdo era 

sempre futsal.  

Na semana seguinte aconteceu algo semelhante nas aulas de L e F. O professor teve 

que ficar com duas turmas porque havia faltado professor de outra disciplina, o que, segundo 

ele, era muito comum. E novamente as aulas foram iguais, meninos na quadra, meninas fora, 

conversando e mexendo no celular. Porém, nesse dia, L não participou, assim como o restante 

das meninas. Desinteressado, F ficou ao meu lado, apenas observando. 

Na segunda aula de Educação Física de F, um dia depois, o professor ficou novamente 

com duas turmas e a aula foi igual à anterior. Substituir professores que faltavam parecia uma 

constante, pois isso foi observado várias vezes. O professor de Educação Física me mostrou 

um caderno no qual anotava todas as aulas que ele cobria. Quando perguntei o motivo desses 

registros, respondeu-me que essa era uma maneira de manter um controle das aulas, o que lhe 

conferia o direito de pleitear uma troca, caso necessário. Outro questionamento que fiz foi 

quanto ao fato de ele priorizar a prática de futsal, sem explorar outras modalidades de esporte, 

ao que ele respondeu dizendo que era difícil desenvolver atividades diferentes em função da 
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resistência dos meninos, além da dificuldade de se dar continuidade a outros projetos, tendo 

de substituir professores quando esses faltavam.  

Encerrei minhas observações, pois o professor tirou licença e porque todas as outras 

aulas em que estive presente foram iguais às descritas acima. Os meninos jogando futsal e as 

meninas fora da quadra, fazendo alguma outra coisa que não a aula de Educação Física. L 

jogando queimada algumas vezes, quando suas colegas tinham vontade de fazer a aula, e F 

nunca participando, ou seja, as aulas seguiam um modelo.  

Analisando as aulas de Educação Física foi possível notar que a escola possui uma boa 

estrutura para isso. Há um bom espaço e equipamentos para a prática de educação física. O 

professor afirma ter problemas em dar continuidade as suas aulas por ter que ficar com mais 

de uma turma, o que é, de fato, um problema. Porém, mesmo quando ficava somente com 

uma turma, suas aulas eram as mesmas. O professor não se preocupou, em nenhum momento 

durante o período observado, em dar atividades diferentes do futsal. Até mesmo as aulas 

teóricas, dentro de sala, pareceram-me descontextualizadas, sem sentido, desmotivadoras. O 

conteúdo trabalhado pelo professor não constituía reconhecimento ou inseria as experiências 

vividas no cotidiano por meus informantes, não incorporando, portanto, os saberes dos 

Arturos, saberes que poderiam ser explorados e aproveitados em suas aulas.  

Assim, tudo o que sabem e aprendem, seja sobre sua história, seja sobre sua identidade, é 

adquirido na própria Comunidade, espaço de ensino não formal, onde L e F, assim como 

todos os outros Arturos, constroem seus valores e sua identidade, pautados na noção de 

pertencimento de grupo.Os Arturos levam para as aulas de Educação Física uma grande 

bagagem cultural que poderia ser melhor trabalhada, porém isso não acontece.  

Sabendo, portanto, desse afastamento entre a Educação Física e as práticas corporais 

vivenciadas pelos Arturos na comunidade e  após a descrição dos cenários em que estive 

imersa, busco, a partir do que me foi manifestado através das falas e das observações, 

compreender e apontar como as práticas corporais expressas no Congo e no Moçambique dos 

Arturos podem ser inseridos nas aulas de Educação Física pautada no multiculturalismo 

crítico.  

É importante deixar claro que minha intenção aqui não é ser prescritiva e sim apontar 

possíveis diálogos entre as guardas do Congo e de Moçambique e a Educação Física escolar. 
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5.3 Práticas corporais dos Arturos e Educação Física escolar: Possíveis diálogos 

 

A partir das observações e do trabalho realizado com os Arturos ficou evidente a 

importância da família como principal local de aprendizagem, pois é se inspirando nos 

antepassados e familiares mais velhos/as que eles/elas buscam preservar suas tradições, seus 

costumes e seus rituais. Esses conhecimentos são transmitidos de geração para geração aos 

quais, cotidianamente, eles/elas recorrem em seus diferentes sentidos verbais e corporais, 

abarcando as danças, os gestos, os cânticos, ligando corpo, mente e espírito. O aprendizado 

que acontece na Comunidade é dotado de sutileza, constituída pelos próprios/as agentes, os 

Arturos.  

As práticas experimentadas e vivenciadas nesse contexto se constituem educativas, como 

aponta Damascena (2005) para quem o sujeito social é aquele que vive e aprende a 

experiência da coletividade dos que fazem parte do Congado.  Os processos educativos que 

ocorrem nesse ambiente são relacionados à fé, à cooperação, à luta, à experiência de vida, à 

resistência e aos ensinamentos que se referem ao mundo visível e invisível (antepassados, o 

sagrado e mistérios). É através da vivência que se estabelece uma formação, social, religiosa e 

cultural. A história das guardas, seus ritos e sua continuidade são transmitidos de pai para 

filho, traço que a caracteriza como pedagógica. Temos também, nesse processo, além da 

supervisão dos/das mais jovens pelos/as mais velhos/as, a hierarquização, uma vez que alguns 

detêm mais poder e conhecimento que outros. 

 Iturra (2009) assinala que o primeiro conhecimento que se incute a cada nova geração é o 

das hierarquias sociais, começando pelas históricas, ou seja, dessa terra que ora habitamos até 

a dos ancestrais em algum lugar fora da matéria, eles observam e intervêm no destino dos 

vivos. Esse respeito é fundamental nas relações existentes na Comunidade.  

É possível afirmar que ao festejar e ao compor as guardas do Congo e de Moçambique 

eles criam sua própria metodologia de ensino, seus próprios valores, como a devoção, a 

gratidão e a reza.  As festas e as guardas são os ambientes em que meus informantes 

percebem o “ser negro” e o “ser Arturo” de forma positiva e é nesse contexto que ele e ela 

interatuam e se socializam. Ambos representam a continuidade das guardas, sendo que os/as 
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mais velhos/as trazem o conhecimento e a segurança de sua existência. O aprendizado deles 

se dá na prática.  Participando das guardas é que aprendem a ser Arturo e negro/a, afirmando 

suas características culturais, sociais e corporais especificas, partilhadas e reelaboradas. Para 

meus informantes isso é algo natural, uma vez que participam desde pequenos, não se 

reconhecendo fora daquele espaço, ou como afirma L que só não participa se estiver longe. A 

educação, aqui, extrapola os limites da escola, mas nem por isso se torna menos relevante. 

O Arturo está presente no espaço escolar, e junto dele/a os conhecimentos adquiridos na 

Comunidade. Entretanto, o que constatei nesse ambiente, é que a escola ainda se mantém 

distante de seus saberes. Para meus informantes, a escola não é significativa, pois nega toda 

sua história como negro/a e como Arturo, ignorando os ricos conhecimentos expressos pelo 

Congo, o Moçambique e as festas. As aulas de Educação Física não são diferentes. Ao ter 

aulas descontextualizadas e esportivistas, os Arturos têm suas práticas corporais negadas e 

silenciadas.  

A forma de aproximar os saberes dos Arturos da escola seria, inicialmente, tornar esse 

espaço significativo para eles/elas. Para que isso ocorra ela deve levar em conta dois 

princípios básicos: estar relacionada à realidade dos educandos e aumentar a participação 

destes nas atividades físicas, sociais, afetivas e cognitivas (SILVA e SALGADO, 2005).  O 

ensino deve ser um ensino culturalmente relevante ou culturalmente sensível (LASDSON- 

BILLING, 2001; GAY, 2000). Essa forma de ensino utiliza a cultura dos/das alunos/as a fim 

de capacitá-los/las a fazer um exame crítico dos processos e conteúdos educacionais, e para 

que assumam seu papel na criação de uma sociedade verdadeiramente democrática e 

multicultural. 

Para que os Arturos possam vivenciar uma Educação Física multicultural, é primordial 

que o ponto de partida para a construção da prática pedagógica seja feita a partir de suas as 

experiências culturais e do cotidiano. A escolha dos conteúdos deve acontecer a partir de uma 

averiguação da realidade de seus/suas alunos/as e do que é vivenciado por eles/as na 

Comunidade. O/a professor/a deve utilizar de ferramentas que o/a leve a conhecer as práticas 

corporais dos/as estudantes e seus familiares. Deve, além do mais, buscar verificar quais são 

os conhecimentos que o grupo possui sobre os temas a serem abordados.  

Uma pedagogia que tome os problemas e necessidades dos/as alunos/as como ponto de 

partida é proposta por Mc Laren (1997). De acordo com ele, considerar essa questão constitui 
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compreender e legitimar o conhecimento e as experiências através dos quais os/as estudantes 

dão sentido às suas vidas diárias. Nesse sentido Ainkehead apud PINHEIRO (2007) aponta 

que o meio cultural do/da aluno/a deve ser compreendido, visto que é de grande influencia na 

percepção da vida e do mundo.  

Ambrosio (2003, p. 34) invoca “uma pedagogia que utiliza o conhecimento pessoal e a 

experiências dos alunos para refletir criticamente sobre questões apresentadas a partir de uma 

variedade de perspectivas”, corroborando que os professores/as devem se comprometer a 

desenvolver, em sala de aula, com base em uma democracia cultural, a criação de 

experiências e oportunidades que permitam aos/as estudantes dos diversos grupos culturais se 

enxergarem em currículos e práticas pedagógicas.  

Partir dos conhecimentos dos/das alunos/as é algo importante, entretanto temos que torná-

los/las protagonistas da própria história. Compartilhar conhecimentos que os/as alunos/as dos 

Arturos trazem de sua Comunidade seria não só enriquecer as aulas, como também uma 

maneira de elevar sua auto estima. 

No tocante a esses aspectos, cabe destaque o planejamento, já que as organizações se 

caracterizam pela ação conjunta de pessoas em beneficio de um determinado objetivo. Trata-

se, portanto, de uma interação multicultural, na qual se atenta para a identidade institucional 

juntamente com as identidades singulares e coletivas (CANEN E CANEN 2005). Partindo 

desse ponto, pensamos sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP), como um documento 

central para o planejamento escolar. O PPP não é somente um documento que traz um 

conjunto de planos e projetos dos/as professores/as e nem que trata somente das diretrizes 

pedagógicas da instituição educativa, e sim um produto específico que vai refletir a realidade 

escolar, sofrendo sua influência, e também a influenciando (VEIGA, 1998). Lembrando que 

ele se constitui, também, como um movimento a partir do qual outros campos da educação se 

relacionam (currículo, avaliação, didática, políticas educacionais, práticas pedagógicas e 

outras) (RESENDE, 2003). 

Fica evidenciado que tal documento constitui um espaço de reflexão, de lutas, das relações 

de poder e do silenciamento vivido na escola. Penso que o PPP poderia considerar também os 

conhecimentos produzidos pelos Arturos, a partir de uma mobilização conjunta, em que 

atuem todos os profissionais envolvidos, quais sejam, o corpo docente, discente, colegiado, 

alunos/as e até a comunidade. Entretanto, os/as professores/as da área da Educação Física, em 
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sua maioria, não entendem o valor de tal documento, não participando de sua construção, 

deixando de contribuir no que diz respeito às questões pedagógicas da área.  

Essa realidade precisa ser mudada. O/a professor/a de Educação Física deve refletir e 

tomar decisões no sentido transformador da prática pedagógica, consciente de que tanto 

quanto qualquer outra disciplina, a Educação Física também é formadora.  

Uma maneira de avançarmos nesse projeto seria envolver os/as professores/as de 

Educação Física, a pedagoga ligada aos Arturos e a própria Comunidade na construção desse 

planejamento, o qual já estaria aberto ao conhecimento, ao respeito e ao diálogo com esses 

saberes. Conhecer e escutar os Arturos são alguns dos princípios para que se construa uma 

proposta de acordo com as suas especificidades. Se o/a professor/a não pode ir até a 

Comunidade, porque não trazê-los/as para a escola? Os Arturos são representados pela 

Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Contagem, que pode, através de sua liderança, ser a 

ponte entre escola e Arturos, facilitando a aproximação e a compreensão da realidade 

deles/delas. 

A partir disso é possível pensar em um levantamento a ser feito pelos/as professores/as na 

Comunidade ou diretamente com os/as alunos/as provenientes dos Arturos durante as aulas, 

buscando conhecer quais os saberes eles trazem ou o que entendem, por brincadeiras, danças, 

jogos, músicas ou qualquer um dos temas que façam parte das aulas. Entendo, assim como 

Freire (1970), que não devemos ver os/as alunos/as como recipientes vazios, e sim capazes de 

fazer seus próprios significados, produzindo conhecimento. 

Rangel et ali (2008) propõem um planejamento junto ao multiculturalismo, que deve 

seguir o seguinte caminho: 

a) Objetivos: é preciso conhecer o tema e estudá-lo de maneira abrangente, sendo o 

ponto de partida a compreensão da diversidade cultural e então definir quais ideias e 

ideais pretendemos que os/as alunos/as alcancem. No caso da inserção das guardas do 

Congo e de Moçambique nas aulas de Educação Física é necessário que se conheça 

profundamente sobre elas, suas danças, brincadeiras, músicas, histórias e sentidos, 

oportunizando esse conteúdo para que todos possam conhecê-los. 

b) Escolha e contextualização dos conteúdos: Escolher os temas que irão compor os 

conteúdos, juntamente com os alunos, é importante para o desenvolvimento de um 

planejamento preocupado com as questões culturais. E a diversidade, por si só, já 
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representa uma possibilidade para a escolha dos conteúdos. Porém os autores indicam 

que não basta escolher e ministrar os temas, é necessário que se faça uma 

contextualização, “cada opção de conteúdo possibilita uma discussão, um 

esclarecimento e, talvez, uma nova visão sobre o assunto” (p. 164). Ao escolher 

trabalhar com as guardas, temos infinitas possibilidades de conteúdos, tais como, a 

dança, as brincadeiras, o ritmo e os cantos, tomando o cuidado de incluir as práticas 

corporais desse grupo nas aulas, sem que isso seja feito de forma descontextualizada 

ou folclorizada. Ao trazer todo esse material para as aulas de Educação Física é 

fundamental trazer também suas histórias de luta e de reconhecimento. Não basta falar 

da dança do Congo e do Moçambique e mostrar alguns passos, é necessário 

contextualiza-la, (sua história, suas origens, o porquê das guardas, e, atrelado a isso, a 

história da própria Comunidade, a origem das danças, dos cantos, o sentido histórico 

dos rituais, as transformações sofridas ao longo do tempo, etc...), procurando se afastar 

da manutenção/valorização/criação de estereótipos. Não podemos nos esquecer que 

esse é um grupo marcado historicamente pela subordinação, pelo preconceito e por 

lutas, então porque não propor essa discussão nas aulas de Educação Física? Assim 

como Rangel et ali (ibid.) entendo que não basta somente escolher os conteúdos, o 

principal é a forma como são administrados para que se revele a preocupação com o 

multiculturalismo. 

c) Encaminhamentos metodológicos: a escola pode e deve ser um espaço de crítica 

cultural, estimulando o questionamento e a transformação do que é tido como natural e 

inevitável. Os autores sugerem como encaminhamento metodológico a realização de 

projetos que objetivem diminuir as práticas discriminatórias e que leve em 

consideração a realidade cultural da comunidade na qual a escola se encontra. Como já 

dito anteriormente, concordo que a realidade cultural deve sempre ser levada em 

consideração, porém em relação à proposta de se trabalhar somente com projetos acho 

uma ideia limitadora. Temos que tratar da diversidade cultural, e dos temas escolhidos 

sempre que se fizer necessário, e essa discussão que deve ser feita constantemente. 

Apesar da maioria das aulas acontecerem na quadra e o material predominante ser a 

bola, os/as professores/as de Educação Física não devem se limitar a esse espaço e a 

esse material. Os/as alunos/as podem e devem ser estimulados a pesquisar sobre os 

terrenos cotidianos, ou seja, onde se fazem presente no dia-a-dia, como por exemplo, 

na rua, na Comunidade e na própria escola. Desprestigiados/as nos textos escolares e 
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nas diversas práticas corporais seria estimulante levar o/a aluno/a explorar outras 

metodologias, tais como levá-los/as analisar as brincadeiras, a produzir textos, a 

realizar discussões e debates, a identificar e explicitar diferentes maneiras de se fazer a 

mesma coisa. Ver filmes, fotos, produzir textos, construir brincadeiras, danças, jogos a 

partir dos que já se conhece, enfim, uma gama de possibilidades que a maioria dos/as 

professores deixam de explorar. Realizar trabalho tão amplo possibilitaria expandir a 

visão critica dos alunos, tanto dos provenientes dos Arturos quanto dos não 

pertencentes. 

d) Avaliação: avaliação na Educação é um assunto complexo e que alguns acreditam ser 

desnecessário, porém os autores apoiados por Darido e Rangel (2005) indicam que a 

avaliação deve ser feita com uma observação sistemática sobre as atitudes dos alunos e 

também dos professores. E que questões como “Está existindo respeito pelas 

diferentes culturas?” ou “Os alunos estão assimilando outras culturas e, ao mesmo 

tempo, valorizando a sua em sala de aula?” Podem ser algumas das perguntas feitas no 

sentido de avaliar um planejamento que respeite as diferenças. 

 

Além do planejamento, outro ponto a que devemos ficar atentos é quanto ao 

comportamento. Se é nossa intenção alterá-los, como por exemplo, o preconceito racial, os 

apelidos pejorativos, devemos, antes, observar nosso próprio comportamento (RANGEL et 

ali, 2008). O multiculturalismo exige que repensemos nossos próprios preconceitos e nossas 

experiências de vida. Isto porque, quando nos inserimos na escola como educadores/as, já 

trazemos nossas opiniões formadas, nossos pré–conceitos e crenças que acreditamos serem 

corretas. Para que não corramos o risco de transformar a escola em um espaço de mais 

exclusão e discriminação, faz-se necessário uma reflexão sobre nossos próprios 

comportamentos. A partir dessa reflexão fica mais fácil se posicionar em situações de 

exclusão e discriminação nas aulas de Educação Física. 

Mas como fazer, efetivamente, essa inserção? Como trazer as práticas vivenciadas nas 

guardas para as aulas de Educação Física? Não basta realizar apresentações de danças dos 

Arturos durante as aulas ou no dia da consciência negra. É necessário que todos/as alunos/as 

pudessem participar efetivamente das festas. Pode se utilizar uma aula para se discutir as 

brincadeiras do Congo, a fim de adotá-las como uma prática pedagógica multicultural. Canen 

e Oliveira (2002) apontam quatro tópicos para a prática multicultural:  
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a construção (que envolve a produção do conhecimento por parte do aluno, por 

intermédio de estratégias que o ajudem a buscar, compartilhar e analisar a 

informação sobre o pluralismo cultural e as desigualdades); voz e escolha 

(desenvolvimento de atividades democráticas em sala de aula, envolvendo a voz e a 

escolha dos alunos); crítica (envolvendo estratégias que demandem a discussão de 

valores culturais conflitantes, críticas ao status quo e investigação das relações 

culturais de domínio e marginalização); e, por fim, o ativismo social (incentivo a 

tomadas de posição e ações efetivas, com base nas três dimensões, que levem ao 

ganho de habilidades para uma oposição ativa às condições de desigualdade) (p. 53) 

  

Introduzir as práticas corporais vivenciadas nas guardas agregando alguns conteúdos e 

celebrando as diferenças não basta. As práticas vivenciadas por esses meninos e meninas 

provenientes dos Arturos no contexto escolar e não escolar apontam os tipos e formas de (des) 

conhecimentos e preconceitos que os descendentes e praticantes de manifestações culturais de 

matriz africana estão submetidos cotidianamente. Neira (2007) indica que os/as 

“professores/as multiculturalistas críticos/as que conseguirem conectar as experiências dos/as 

estudantes à questões sociopolíticas mais amplas, darão um sentido novo à educação 

daqueles/as que sempre viram pouca conexão entre seus estudos e suas realidades 

existenciais” (p. 178). Como é o caso de meus informantes, que se reconhecem como negros, 

quilombolas e Arturos, visto que essa é a realidade deles, mas que no ambiente escolar 

sentem-se como estranhos diante da presença majoritária de alunos não quilombolas, e onde 

só se retrata a história do homem branco.   

Em se tratando das guardas, podemos trabalhá-las em seus diversos momentos, seja 

com os jogos, com as brincadeiras e até com a dança, mas tanto as danças quanto os jogos 

precisam ser inseridas dentro de um contexto em que possam ser explicitados e atrelados à 

história dos Arturos.  É importante também esclarecer para os alunos as especificidades de 

cada guarda, as práticas corporais de cada uma, os aspectos religiosos, a história, a 

transformação sofrida ao longo do tempo. Portanto, os jogos a as danças exercidas nas 

guardas não devem ser somente praticadas, mas acima de tudo repensadas como algo muito 

maior, cabendo a nós, profissionais da área, realizar uma reflexão sobre esse tema e de tantas 

outras práticas afrodescendentes da escola.  

Quando o/a professor/a valoriza os saberes dos Arturos na escola, e eles se veem 

reconhecidos nesse espaço é despertado neles o sentimento de orgulho, de pertencimento, o 

que, fatalmente, irá levá-los a dar continuidade às tradições da comunidade. Imbuídos dessa 

auto confiança eles serão capazes de se posicionar quando chamados de macumbeiros, ou 

quando sofrerem qualquer forma de discriminação. 

lutar pela democracia dentro da escola, através de uma prática multiculturalmente 

comprometida, é enfrentar todos os preconceitos criados pelos processos históricos, 
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pelos meios de comunicação, pela educação familiar e religiosa, como desafios para 

uma prática pedagógica voltada para a desconstrução de comportamentos 

discriminatórios e a valorização e o respeito às diversas culturas presentes, não 

somente na escola, mas em toda a sociedade. (MELLO, 2009, p. 54) 

 

Os conhecimentos provenientes dos Arturos precisam ser incorporados e tratados sob 

sua ótica e não somente sob a ótica do colonizador branco e patriarcal. Destacar a luta do 

povo negro e dos negros/as quilombolas ressaltando seus pontos de vista é importante para 

que eles/elas consigam lidar e se posicionar com questões como a escravidão, o preconceito, 

os processos de luta e de reconhecimento. A partir desse pensamento crítico eles/as serão 

capazes de desmistificar estereótipos pensados pela sociedade para a população negra. E isso 

não serve somente para os Arturos:  

O resgate da memoria coletiva e da historia da comunidade negra não interessa 

apenas aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos alunos de outras 

ascendências étnicas, principalmente branca, pois ao receber uma educação 
envenenada pelos preconceitos, eles também tiveram suas estruturas psíquicas 

afetadas. Além disso, essa memoria não pertence somente aos negros. Ela pertence a 

todos, tendo em vista que os segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais 

nas quais se desenvolvem, contribuíram cada um de seu modo na formação da 

riqueza econômica e social e da identidade nacional. (KABELENGE MUNANGA 

2005, p. 16) 

 

Com esse argumento, não se justifica, portanto, a ausência dos discursos sobre os negros e 

sobre os Arturos na escola, nem nas aulas de Educação Física.  

Pelos aportes de Neira e Nunes (2009), os seres humanos se comunicam através da 

linguagem corporal (gestualidade) quando brincam, dançam ou praticam esportes. Para eles, 

as pessoas se comunicam e expressam intencionalidades, modos de ser, pensar e agir de 

acordo com as características do grupo pertencente. Esse é o caso dos Arturos. Neles, o corpo 

serve como suporte textual, e é onde está escrita a sua historia, a sua cultura e trajetória. Com 

isso se torna mais fácil para o/a professor/a compreender a importância do corpo para eles. 

Entendo também que a Educação Física pode se aproximar das práticas corporais deles com 

mais percepção e sensibilidade do que as demais disciplinas, visto que nela os corpos dos 

Arturos ficam mais expostos, pois é aí que se libertam das imposições das carteiras e se 

desenvolvem de forma espontânea. É o corpo em movimento estreitando as relações entre 

professor/a e aluno/a e entre alunos/as. Outra vantagem é a liberdade em relação ao livro 

didático, o que amplia a seleção, organização e discussão dos conteúdos, facilitando a 

inserção dessas vivências corporais nas aulas. 
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Entretanto, sabemos da dificuldade da Educação Física em fazer uma discussão mais 

aprofundada e crítica sobre as práticas corporais. Em pesquisa realizada por Gatti, Esposito & 

Silva e ressaltada por Souza (2005), professores de diversos estados afirmaram que a relação 

teoria-prática, a produção de materiais adaptados, a compreensão dos aspectos psicológicos 

dos alunos e a falta de preparo para lidar com a escola e a comunidade, são falhas na 

formação profissional que acabam por impedir a realização de um trabalho diferenciado nas 

salas de aula. Não podemos esquecer também do histórico esportivista e tecnicista da 

Educação Física que acabou perpetuando determinados conhecimentos e habilidades em 

detrimento de outros. Sabemos também que a Educação Física, sozinha, não transforma a 

escola. É necessário um trabalho conjunto e estruturado. Pensar uma ação didática 

multicultural atenta às diferenças e aos processos discriminatórios para a Educação Física é 

um desafio a ser enfrentado por todos/as os/as professores/as.  

É primordial que o/as professores/as questionem, reflitam e transformem sua práxis, 

de forma que tanto os Arturos quanto os outros alunos sejam capazes de se reconhecerem 

como sujeitos sociais, compreendendo, interferindo e transformando sua realidade. Para que 

isso se transforme em realidade os professores/as têm que saber que para uma prática 

multicultural efetiva é necessário um trabalho em conjunto, não se permitindo ficar à margem 

da construção de documentos curriculares, que porventura podem silenciar seus/suas 

alunos/as. A intervenção pedagógica multicultural crítica nas aulas implica o reconhecimento 

à cultura popular. Esse reconhecimento à diversidade de culturas que compõem a escola não 

deve ser feito somente quando essa diversidade se mostra, como no caso dos Arturos. O/a 

professor/a ao atuar sob o viés multicultural se compromete com aqueles que vivem á margem 

na sociedade.  

Para que o aluno/a conheça essa gama de culturas é necessário que lhe seja oferecido 

oportunidades. Penso que o/a professor/a ao trazer e aprofundar as práticas corporais dos 

Arturos para as aulas de Educação Física, os meninos e meninas que ocupam esse espaço 

serão capazes de desafiar as narrativas dominantes, respeitar a diversidade e as experiências 

culturais dos demais. É a partir daí que os Arturos vão poder intervir nos discursos sobre eles, 

compreender e transformar sua realidade social e principalmente ver suas práticas corporais 

serem legitimadas em outro ambiente que não o da Comunidade. Não podemos esquecer que 

todo conhecimento possui um contexto histórico, social e cultural, e é dever do educador/a 

promover a interação e a participação de seus/suas alunos/as nas aulas, fazendo a mediação, e 
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ampliando o olhar destes/destas diante do conhecimento e da diversidade que os/as cerca, 

levando-os/as a compreenderem que não existem indivíduos superiores ou inferiores e sim 

diferentes, e que essas diferenças têm uma origem que deve ser conhecida e questionada.  

O multiculturalismo ainda apresenta limites, como o fato de não ser muito bem 

compreendido e nem aceito por muitos profissionais envolvidos com a educação. Sendo um 

tema tão subjetivo, alguns ainda não sabem se de fato é uma prática, ou política, ou enfoque 

teórico, o que dificulta um trabalho realmente multicultural. Podemos apontar a herança do 

que é realmente importante ser ensinado ou desenvolvido na escola como uma das 

dificuldades encontradas pelo multiculturalismo. Entretanto acredito que todas essas 

limitações podem ser superadas em função de uma efetiva transformação educacional pelo 

multiculturalismo crítico. 

Como já dito, não foi minha intenção apresentar um livro de “receitas”, descrevendo 

passos a ser seguidos, e sim apontar possíveis diálogos entre as práticas corporais dos Arturos 

e a prática pedagógica dos professores de Educação Física, sob o viés multicultural. Acredito 

que a partir de tais apontamentos fica mais fácil compreender a importância de uma prática 

pedagógica multicultural como forma de ampliar a visão dos/as professores/as, já que o 

multiculturalismo lhes impõe novas responsabilidades, como a de conviver e respeitar as 

diferenças, a partir das quais terão de repensar suas aulas, pensando no outro, independente do 

conteúdo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi desenvolvido com o intuito de discutir e compreender como as práticas 

corporais desenvolvidas na comunidade quilombola dos Arturos podem ser inseridas nas 

aulas de Educação Física a partir de uma perspectiva multicultural critica. Neste sentido, 

foram realizadas observações na Comunidade, bem como na escola, principalmente nas aulas 

de Educação Física, buscando detectar, discutir e analisar as práticas corporais realizadas 

tanto numa quanto na outra, para assim apontar possíveis diálogos entre ambas.  

Para tal, a etnometodologia, assim como seus conceitos-chave: membro, 

prática/realização, indicialidade, reflexividade e relatabilidade (accountability), inspiraram a 

pesquisa de campo. Seus conceitos “configuram-se em tintas, ideias e os indicativos para as 

análises” (COSTA, 2009, pg. 93) A utilização dessa abordagem teórico metodológica me 

inseriu na realidade dos Arturos, promovendo acesso direto ao fenômeno investigado.  

Ficou evidente que o laço familiar e o respeito pelos mais velhos dentro da 

Comunidade são valores de extrema importância para os Arturos. Os conhecimentos são 

construídos na Comunidade e repassados de geração para geração, sendo transmitidos 

cotidianamente, através dos festejos e do Congado. Os Arturos possuem uma relação 

profunda com o corpo, e é por ele que contam sua historia. As práticas corporais que mais se 

destacam na Comunidade são as desenvolvidas nas guardas do Congo e de Moçambique, 

através dos cantos, danças e brincadeiras.  

Embora apresentem algumas diferenças nos cantos, nos movimentos das danças, nas 

vestes e até mesmo na função, ambas fazem parte do Congado dos Arturos e se 

complementam, sendo a forma de comunicação entre o passado e o presente, expressão de sua 

identidade. Compor as guardas é algo natural, já que eles/elas o fazem desde cedo por 

influência da família. Nas gravações é possível identificar a responsabilidade e a emoção que 

é fazer parte das guardas. 

Ser Arturo e ser reconhecido como tal é motivo de orgulho. O fato de serem todos 

familiares e conviverem em um mesmo local é apontado como ponto positivo desse 

pertencimento. Porém, não posso deixar de mencionar a preocupação dos mais velhos com a 

continuidade da tradição, dos costumes e dos ensinamentos, uma vez que os/as mais jovens 

mostram certo desinteresse nessa continuidade, desinteresse que pode acabar com algumas 
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das tradições dos Arturos, como é o caso da festa do João do Mato, da qual muitos sequer se 

lembram. O preconceito vivido por eles/elas, seja quando festejam, seja na escola é outro fato 

que precisa ser investigado, uma vez que interfere sobremaneira na relação da população 

Artura com a comunidade externa, levando-os a adotar, algumas vezes, a agressividade como 

forma de se imporem.  

No contexto da escola foi possível constatar que eles/elas vivenciam uma dicotomia. 

Se por um lado eles/elas convivem com sua história diariamente através da família, por outro 

não encontram nesse espaço referências à luta e resistência dos negros. A dissociação entre os 

saberes aprendidos na Comunidade e os oferecidos na escola dificulta qualquer possibilidade 

de diálogo entre elas. A presença dos Arturos e da pedagoga não são suficientes para que a 

questão racial e o pertencimento étnico-racial possam ser vistos e vividos de forma afirmativa 

visando a uma aproximação.  

A escola apresenta dificuldades em reconhecer esse grupo e suas diferenças culturais.  

Essa falta de identificação é percebida, principalmente, quando se tenta silenciar a voz do 

negro, deixando-o de fora de sua própria história. Desejar ver sua cultura e seus 

conhecimentos inseridos no universo que os/as cerca nada mais é que uma tentativa de 

aproximação objetivando não só ser reconhecido/a por ele como também de se reconhecer 

nele. 

Durante as aulas de Educação Física a situação não era diferente, as aulas, totalmente 

descontextualizadas, em nada dialogavam com as experiências vividas no cotidiano por meus 

informantes. Analisando essas aulas, percebi que não se aproximam em nada da perspectiva 

cultural, já que as práticas corporais, tanto dos Arturos quanto de outros/as alunos/as eram 

deixadas de fora. A infraestrutura é boa e não há falta de equipamentos que impeçam o bom 

andamento das aulas, portanto, sob esse aspecto não encontramos os problemas que são 

apontados pela maioria dos/das professores/professoras como sendo obstáculo no 

desenvolvimento das aulas (TOKUYOCHI et al, 2008). O que se verifica é a dificuldade de se 

lidar com a cultura, as experiências e os saberes que vêm de fora causando o desinteresse 

dos/das alunos/alunas.  

A partir disso, chegamos às seguintes conclusões. Em primeiro lugar verificou-se que 

os Arturos possuem um grande repertório cultural e corporal que pode e deve ser inserido, 

tanto nas aulas de Educação Física como em todas as outras a partir da perspectiva 
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multicultural, de forma que a prática pedagógica deva ser construída tendo por base 

experiências do cotidiano. Que é necessária uma interação entre escola e Comunidade e uma 

assimilação dos conhecimentos produzidos pelos/as alunos/as de fora, tornando esse espaço 

significativo, uma vez que é na Comunidade que os Arturos compreendem mais sobre o que é 

ser negro e quilombola e onde se sentem mais livres e se expressam de forma mais 

espontânea.   

 Ao contextualizar, em outros espaços, a cultura e os conhecimentos produzidos pelo 

grupo, valoriza-se a luta do povo negro, sua história sob sua própria ótica, calando os 

discursos discriminatórios e preconceituosos, permitindo assim que alunos/alunas 

compreendam suas práticas culturais a partir de sua origem e realidade, desmistificando 

estereótipos, possibilitando-lhes a capacidade de compreender, se posicionar e interferir na 

vida e na sociedade como um todo. 

Por último, compreendo a complexidade de se propor uma prática pedagógica 

multicultural critica no campo da educação, mais especificamente na Educação Física Escolar, 

porém não a considero impossível. Basta que estejamos, professores/as, dispostos/as a mudar 

nossa prática pedagógica sempre que necessário, refletindo sobre a práxis de maneira critica, 

repensando nossos próprios preconceitos através de uma prática pedagógica democrática, 

dando espaço  às culturas historicamente sufocadas ou silenciadas, e procurar meios de 

combater, de maneira eficaz, os preconceitos.  

Portanto, o presente estudo visou ir além da discussão teórica, objetivando contribuir 

para que nós, professores/as, repensemos nossa prática pedagógica através do 

multiculturalismo crítico, de maneira a nos abrirmos para a diversidade cultural, encontrada, 

principalmente, no ambiente escolar. O estudo buscou, também, analisar as práticas corporais 

produzidas pelos Arturos e compreender como eles/elas se comportam na Comunidade e nas 

aulas de Educação Física.  

Para finalizar, entendo que o multiculturalismo crítico, por si só, não é capaz de 

transformar a prática pedagógica. Entretanto, se colocado em prática, pode se tornar um 

espaço aberto ao diálogo, voltado ao reconhecimento e à valorização das diferenças, a partir 

do qual é possível pensar em uma Educação transformadora.   
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