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RESUMO 

 

O objeto de estudo desta pesquisa é “a legislação que rege a formação de professores para 

a educação básica e a formação de professores de Educação Física sobre as relações raci-

ais”. Objetivamos com este estudo, contribuir para o entendimento sobre a formação dos 

professores de Educação Física frente aos desafios postos pelas relações raciais no Brasil. 

Analisamos a legislação sobre as relações raciais (Lei Nº 10.639/2003, o Parecer CNE/CP 

Nº 003/2004 e a Resolução CNE/CP Nº 01/2004); sobre a formação de professores para a 

educação básica (Parecer CNE/CP Nº 009/2001 e a Resolução CNE/CP Nº 01/2002); e 

sobre a formação de professores de Educação Física (Parecer CNE/CES Nº 0058/2004 e a 

Resolução CNE/ CES Nº 07/2004). Para tanto, utilizamos o conceito de ideologia e o refe-

rencial teórico metodológico da hermenêutica de profundidade propostos por John B. 

Thompson (1998). Constatamos nesta pesquisa que a legislação sobre as relações raciais, 

mesmo com suas limitações, possui alguns avanços. Dentre os quais destacamos a possibi-

lidade de colocar em discussão as relações raciais nos diversos estabelecimentos de ensino, 

como na formação de professores. Apesar disso, tanto a legislação sobre a formação de 

professores para a educação básica, quanto a legislação sobre a formação de professores de 

Educação Física não focam em ações direcionadas às relações raciais.  

 

Palavras-chave: relações raciais; formação docente; educação básica; Educação Física; 

currículo. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The object of this research is "the legislation of teachers’ education for basic education and 

in Physical Education about racial relations". We aim with this study to contribute to the 

understanding of the teachers’ education in Physical Education facing the challenges 

shown by racial relations in Brazil. We analyze the legislation about racial relations (Law 

No. 10.639/2003, the Peer Review CNE/CP No. 003/2004 and the Resolution CNE/CP No. 

01/2004 CNE/CP); about the teachers’ education for basic education (the Peer Review 

CNE/CP No. 009/2001 and the Resolution CNE/CP No. 01/2002); and about the teachers’ 

education in Physical Education (the Peer Review CNE/CES No. 0058/2004 and the Reso-

lution CNE/CES No. 07/2004). Thus, we have used the concept of ideology and the theo-

retical methodological reference of hermeneutics proposed by John B. Thompson (1998). 

In this research, we found out that the legislation on racial relations, even with its limita-

tions, has presented some advances. For instance, the possibility to include the discussion 

about racial relations in several educational institutions, such as teachers’ education. Nev-

ertheless, the legislation of teachers’ education for basic education as much as the legisla-

tion of the teachers’ education in Physical Education do not focus on actions aimed at ra-

cial relations. 

 

Keywords: racial relations; teachers’ education; basic education; Physical Education; cur-

riculum.  
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“Se a educação não transforma sozinha a  

sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se a  

nossa opção é progressista, se estamos a favor da  

vida e não da morte, da eqüidade e não da injustiça,  

do direito e não do arbítrio, não temos outro  

caminho senão viver plenamente a nossa opção.  

Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o  

que dizemos e o que fazemos.” 

 

(Paulo Freire) 
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INTRODUÇÃO 

Entre as discussões promovidas pela Licenciatura em Educação Física da Uni-

versidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) (2008 - 2011), as relações raciais chamaram 

a nossa atenção, tendo em vista que no Brasil a discriminação e a desigualdade raciais ain-

da estão presentes nas relações sociais (MUNANGA, 1996a; HASENBALG e SILVA, 

1999; HASENBALG, 2005; GOMES, 2005a; SCHWARCZ, 2012; IBGE, 2013).  

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2012 evi-

denciam que a desigualdade por cor ou raça ainda permanecia em 2012: enquanto 66,6% 

do total de estudantes brancos de 18 a 24 anos frequentavam o ensino superior, 37,4% dos 

estudantes pretos ou pardos cursavam o mesmo nível (IBGE, 2013, p. 134). Em relação às 

desigualdades econômicas, medidas pelo rendimento mensal familiar per capita, ao serem 

consideradas as categorias de cor ou raça da população, os dados nos mostram que no pri-

meiro décimo (10% “mais pobres”), estão 14,1% da população preta e parda e 5,3% dos 

brancos. Na medida em que são crescentes os décimos de rendimentos, aumenta a partici-

pação de brancos, em contrapartida diminui a participação de pretos e pardos. No último 

décimo (10% “mais ricos”), as posições se invertem: estão 15,9% dos brancos e 4,8% dos 

pretos e pardos (IBGE, 2013, p. 199). 

O que causa perplexidade é que, ainda assim, ideologicamente é difundida a 

noção de que vivemos numa democracia racial. De acordo com Ianni (2004a, p. 21), a 

questão racial é algo presente na sociedade brasileira há muito tempo e “modifica-se ao 

acaso das situações, das formas de sociabilidade e dos jogos das forças sociais, mas reitera-

se continuamente, modificada, mas persistente”. Entretanto as ideologias raciais não exis-

tem como justificativa legal e legítima. Mas o que então, significa hoje racismo na socie-

dade brasileira?  

Para Camino et al. (2001, p. 15): 

Na verdade, o que parece estar ocorrendo é uma mudança nas formas de expres-

são e no conteúdo do preconceito. Assim, as explicações psicológicas da existên-

cia de um racismo aberto, militante e agressivo, próprias dos trabalhos que surgi-

ram a partir dos anos 40 (Dollard et ali., 1939; Adorno et ali., 1950; Hovland e 

Sears, 1940), estão sendo gradualmente substituídas pela preocupação em revelar 

as formas menos evidentes e mais difundidas de racismo, formas estas que re-

produzem atitudes discriminatórias sem desafiar a norma social de indesejabili-

dade do racismo. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibge.gov.br%2Fhome%2Festatistica%2Fpesquisas%2Fpesquisa_resultados.php%3Fid_pesquisa%3D40&ei=QGEbU4DpBOzy2gXIr4HgDw&usg=AFQjCNG-lzE2Ovsu9MU9-kaT2oObAaCo0g&bvm=bv.62578216,d.b2I
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O racismo no Brasil é silencioso, as pesquisas sobre esse tema têm revelado 

que cada vez mais o brasileiro sabe da existência do preconceito racial, mas não se consi-

dera preconceituoso. Schwarcz (1996) chegou a resultados que consideramos paradoxais. 

Entre as pessoas entrevistadas, na pesquisa realizada na Universidade de São Paulo em 

1988, 98% afirmaram não ter preconceito e 99% dos entrevistados diziam conhecer, ami-

gos e parentes próximos que têm preconceito racial. Portanto, têm-se consciência do ra-

cismo, porém, considera-o como um problema do “outro”.   

Camino et al. (2001) também chegou a resultados próximos aos trabalhos de 

Schwarcz (1996). Nesta pesquisa foram entrevistados 120 universitários do Estado da Pa-

raíba, entre os quais foi quase unânime (98%) a constatação de que no Brasil existe pre-

conceito; também a grande maioria (82%) não se considera preconceituosa e não aceita a 

responsabilidade por esta situação. Os autores ainda apontam para outra contradição nas 

respostas dos entrevistados, que se configura como um novo racismo, pois apesar de terem 

um discurso contra o racismo, ainda enxergam o negro como inferior. 

A reversão desse quadro é complexa e desafiadora, uma vez que, como afirma 

Guimarães (1999), as elites tiveram problemas em aceitar integralmente o racismo como 

doutrina e acabaram por rejeitá-lo por completo, transformando a miscigenação cultural e 

biológica em ideais nacionais, que procuram integrar todos os indivíduos no estado-nação. 

Segundo o autor, farsa que repercute até hoje, e faz com que as pessoas acreditem que vi-

vemos numa democracia racial. Essa visão conserva o racismo na medida em que fragmen-

ta e abafa uma posição contrária a ele, já que o problema deixa de ser enfrentado em fun-

ção da ideia de ele não existir. 

Mas além de ele existir, cada vez mais são firmadas e naturalizadas no Brasil a 

hierarquia social e a aceitação das diferenças (raciais e supostamente biológicas) como 

fatores determinantes. De acordo com Nogueira (2006), o que contribui ainda mais para a 

formação desse quadro no Brasil são as ideologias, dentre elas: a assimilacionista e misci-

genacionista (NOGUEIRA, 2006), as quais a sociedade utiliza para afirmar a noção de 

democracia racial. Ideologias que foram construídas na efervescência das relações sociais e 

no contexto da escravidão e do racismo, e que passaram a regular as relações entre negros 

e brancos como mais uma lógica desenvolvida no interior da nossa sociedade. Ideologias 

que "uma vez constituídas, são introjetadas nos indivíduos negros e brancos pela cultura.” 

(GOMES, 2003, p. 76). 
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Assim como Gomes (2003), entendemos que a cultura (e as ideologias) é (são) 

produzida(s) pelos sujeitos na sociedade. A partir desse entendimento, é possível refletir 

sobre a complexidade da questão: “significa que vivemos sob a dominação de uma lógica 

simbólica e que as pessoas se comportam segundo as exigências dela, muitas vezes sem 

que disso tenham consciência” (idem, p. 76). Em outras palavras, as ideologias (raciais) 

que permeiam a cultura brasileira, regulam e emergem das relações sociais. Torna-se ne-

cessário então, trabalhar na conscientização dos indivíduos, na obtenção de um empodera-

mento simbólico, que viabilize a percepção de ideologias, já que estas estabelecem, produ-

zem e sustentam as diversas formas de dominação (THOMPSON, 1998). 

Nesse sentido, enxergamos o papel da Educação. Em relação aos estudos sobre 

as relações raciais, segundo Guimarães (2004) e Hasenbalg (2005), de certo modo, os anos 

de 1980 e 1990 foram tomados na sociologia brasileira por trabalhos que, ao lado dos estu-

dos de desigualdades raciais, buscavam descobrir micro mecanismos de discriminação, 

como aqueles inerentes aos processos educacionais. Em relação a esse âmbito, em nossas 

buscas percebemos, ainda que de modo tímido, a expansão do número de estudos que se 

referem ao segmento negro, sua cultura e as relações raciais. Segundo Gomes (2002b) te-

mas como a representação do negro no livro didático, o silêncio sobre a questão étnico-

racial na escola, a educação de mulheres negras, relações étnico-raciais e educação infantil, 

negros e currículo, entre outros, começam a ser incorporados na produção teórica educaci-

onal.  

Acreditamos que essa preocupação é decorrente do fato de a escola ser vista 

como uma das instituições sociais responsáveis pela socialização dos alunos, de diferentes 

costumes, crenças, etnias que a frequentam cotidianamente (CANDAU, 2003), mas tam-

bém como instituição que, dependendo das ações dos seus professores, pode contribuir 

para estigmatizar ainda mais as diferenças raciais. Cavalleiro (1998) considera que existe 

na escola um racismo difuso e silencioso, que afeta especialmente o desempenho escolar e 

a autoestima dos alunos negros. Para Fazzi (2006) existe um descaso com a educação raci-

al, pois falta na escola o debate sobre tema, o que pode acentuar o problema. 

Na esfera pública, resultantes de ações empreendidas pelos movimentos ne-

gros, podemos observar a existência de políticas que relacionam as relações raciais e Edu-

cação. Políticas que evidenciam que o debate sobre as relações raciais e ações afirmativas 

voltadas para o segmento negro, na sociedade e no âmbito educacional, apesar de serem 
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discussões conflitantes e polêmicas, têm ampliado o seu espaço. O que faz o momento atu-

al promissor no redimensionamento das ações voltadas para as desigualdades raciais. 

Podemos destacar aqui algumas iniciativas como: o aperfeiçoamento do Pro-

grama Nacional do Livro Didático (PNLD) em 1995; a criação dos Parâmetros Curricula-

res Nacionais (PCN) em 1997 - Pluralidade Cultural; o manual “Superando o Racismo na 

Escola” em 1999; dentre outras. Contudo, são iniciativas que podem ser consideradas pali-

ativas no combate ao racismo e à discriminação racial, se comparadas à Lei Nº 

10639/2003. Lei que visou atender a uma antiga reivindicação do movimento negro relati-

va à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996): a obrigatori-

edade do ensino da “História e Cultura Afro-Brasileira” nos currículos de ensino funda-

mental e médio. 

Além dessa lei, em 2004 foram aprovados o Parecer Nº 003/2004 e a Resolu-

ção CNE/CP Nº 01/2004 que trazem orientações, instituindo Diretrizes Curriculares para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino da História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, para todos os níveis de ensino, inclusive para a educação superior. 

Nesse mesmo ano temos no âmbito do Ministério da Educação a criação da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD). Secretaria que, dentre ou-

tros temas, trata da diversidade étnico-racial.  

Os anos subsequentes à edição da lei foram marcados pela produção de materi-

ais que visam oferecer ferramentas para o trato pedagógico das relações raciais, dentre 

eles: o kit A Cor da Cultura e as Orientações e Ações para a Educação das Relações Étni-

co-Raciais. Apesar de ainda serem insuficientes, tivemos também algumas iniciativas refe-

rentes à formação continuada dos professores: o programa UNIAFRO em 2005/2006; 

UNIAFRO I em 2008/2010; o projeto Educação Africanidades Brasil em 2006; o projeto 

oficina cartográfica sobre Geografia Afro-brasileira e Africana em 2005; e o programa A 

Cor da Cultura (2004/2006). 

A título de exemplo podemos ainda citar os Pareceres Nº 2/2007 (BRASIL, 

2007), Nº 15/2010 (BRASIL, 2010a), Nº 16/2010 (BRASIL, 2010b) e Nº 6/2011 (BRA-

SIL, 2011), que trazem para a discussão aspectos decorrentes da existência da Lei Nº 

10639, das orientações e das diretrizes do Parecer Nº 003/2004 e da Resolução CNE/CP Nº 

01/2004, respectivamente, além do Parecer Nº 16/2012 (BRASIL, 2012a) e da Resolução 

Nº 08/2012 (BRASIL, 2012b) que estabelecem as orientações e as diretrizes curriculares 

nacionais para a educação escolar quilombola. 



18 

Ao citar tais ações, no âmbito das políticas públicas educacionais, objetivamos 

mostrar que um novo cenário político se configura ao trazer o debate sobre as relações ra-

ciais para a agenda nacional. O que não ocorria efetivamente, sob o ponto de vista institu-

cional, antes da lei, pois as discussões sobre o tema se restringiam à atuação de movimen-

tos sociais. 

A inserção do debate sobre as relações raciais na Educação, pelo viés de políti-

cas públicas, é um indicativo de mudanças promissoras. Todavia há vulnerabilidades e, 

portanto, ainda muito que se fazer. É impossível propor mudanças na instituição escolar, 

no que diz respeito às relações raciais, sem atentar para a necessidade de transformação do 

trabalho desenvolvido pelos seus professores. A lei é, sem sombra de dúvidas, um avanço 

na luta contra o racismo e a discriminação racial, mas, como afirma Freire (1971, 1979), a 

opção pedagógica consiste em uma opção política e cabe a cada um. 

Assim como Gonçalves (2006) e Gomes (2002b, 2003, 2005b, 2011), conside-

ramos que os professores podem ser importantes mediadores, caso sua formação aborde as 

questões sociais, dentre as quais destacamos as relações raciais. Para que os futuros profes-

sores tenham maiores possibilidades de perceber e trabalhar com essas questões no contex-

to escolar é necessário que antes, em sua formação, sejam contempladas discussões a res-

peito, uma vez que, segundo Tardif (2010), os saberes provenientes da formação profissio-

nal são saberes que interferem na formação e ações dos professores. 

Apesar dessa clara importância, segundo Moreira (2001b), Gomes (2002b e 

2011) e Moreira e Candau (2003) ainda são escassas as pesquisas que tratam das relações 

raciais e formação de professores. O que nos motivou tentar entender como os currículos 

dos cursos de licenciatura lidam com as relações raciais no Brasil, a fim de mapear o lugar 

ocupado pela discussão sobre as relações raciais na formação de professores. 

Considerando a nossa área de formação, Licenciatura em Educação Física, vale 

ressaltar que apesar de pouco expressivos, existem trabalhos que apontam a necessidade de 

diálogo da Educação Física com as relações raciais (GONÇALVES, 1991; FAZZI, 2006; 

PINHO, 2006; RANGEL, 2006; MATTOS, 2007; SANTOS e MOLINA NETO, 2011). 

Esses trabalhos trazem exemplos concretos de situações que envolvem racismo, discrimi-

nação e preconceito raciais. Temos que considerar que além de a Educação Física lidar 

com questões históricas, culturais e sociais no seu trabalho com os conteúdos, lida direta-

mente com o corpo e suas representações, que segundo Gomes (2003) “[...] é objeto de 

alteração exercida pela cultura, sendo por ela modelado e modificado. Temos então, ex-
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pressos no corpo, os universais e as particularidades da cultura.” (p. 80), e consequente-

mente as características do fenótipo de grupos raciais. 

Nesse sentido, indagamos: os currículos de formação de professores de Educa-

ção Física abordam as relações raciais? Como? Na tentativa de sair de um estado de curio-

sidade ingênua sobre o tema, rumo a um estado de curiosidade epistemológica, desenvol-

vemos entre 2010 e 2011 a pesquisa de iniciação científica intitulada “A formação dos pro-

fessores de Educação Física frente ao preconceito racial e ao racismo”. Nessa pesquisa 

foram analisados os Projetos Pedagógicos e ementas de disciplinas de cinco dos oito cursos 

de licenciaturas responsáveis pela formação dos professores de Educação Física que atuam 

na educação básica na Microrregião do Campo das Vertentes (ANDRADE et al., 2009).  

Constatamos que nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) e nas ementas das 

disciplinas das licenciaturas investigadas não fica clara a abordagem direta das relações 

raciais no Brasil, apesar de a legislação exigir isso desde 2003.  

Enxergamos a formação de professores como um instigante elemento de estudo 

e pesquisa, que pode se desdobrar em campos de investigações diversos, dentre eles, o das 

políticas públicas de formação de professores para a educação básica, em especial para os 

cursos de formação de professores de Educação Física. Portanto os resultados obtidos na 

pesquisa citada, além de motivarem a continuidade dos nossos estudos sobre o tema, cons-

tituem o ponto de partida desta pesquisa.  

No que diz respeito às políticas públicas de formação de professores, sabe-se 

que os currículos dos cursos de formação inicial em Educação Física estão sendo modifi-

cados após a aprovação da Resolução CNE/CP Nº 01/2002, que trata das diretrizes curricu-

lares para a formação dos professores para a educação básica em curso superior, e da Reso-

lução CNE/CP Nº 07/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de Educação Física, ambas com base em seus respectivos pareceres: Parecer CNE/CP Nº 

009/2001 e Parecer CNE/CES Nº 0058/2004. 

Sendo assim, partindo do pressuposto de que esses documentos deveriam abor-

dar as relações raciais, como propõem o Parecer CNE/CP Nº 003/2004 e a Resolução 

CNE/CP Nº 01/2004, e que todos esses (Pareceres e Resoluções) têm força de lei, delimi-

tamos nossa pergunta de pesquisa: “o que diz a legislação que rege a formação de profes-

sores para a educação básica e a formação de professores de Educação Física sobre as rela-

ções raciais?”. Objetivamos com este estudo, contribuir para o entendimento sobre a for-
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mação dos professores de Educação Física frente aos desafios postos pelas relações raciais 

no Brasil.  

Para tanto, essa legislação foi reinterpretada à luz do referencial metodológico 

da Hermenêutica de Profundidade (HP) proposto por Thompson (1998), que também nos 

dá sustentação teórica. 

Vale ressaltar que o nosso objeto de estudo perpassa diferentes áreas acadêmi-

cas: uma que se debruça no estudo das relações raciais, outra que estuda o currículo e a 

formação de professores. Entendemos que todas elas são indissociáveis e poderiam ser 

agrupadas em apenas um capítulo teórico, entretanto considerando que as discussões teóri-

cas sobre cada uma delas, caracterizam um momento de descobertas, um processo de bus-

cas, preferimos manter a discussão em dois capítulos. Capítulos esses que compõem a pri-

meira fase da HP, que visa evidenciar os aspectos sócio-históricos inerentes ao contexto de 

produção das formas simbólicas, no caso aqui, a legislação. 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos. No capítulo 1, “As relações 

raciais no Brasil”, abordamos os conceitos que identificamos no debate sobre as relações 

raciais, além das contribuições e limitações de referenciais a partir das Ciências Sociais, 

que permeiam o tema, e de aspectos das lutas empreendidas pelos movimentos negros no 

Brasil. No capítulo 2, “Ideologias raciais e o universo docente”, abordamos as ideologias 

raciais que reforçam por meio da cultura, a presença do racismo na escola, e consequente-

mente nas aulas de Educação Física. Além de apresentarmos as teorias que influenciam no 

debate sobre currículo, aspectos que caracterizam os currículos de formação de professores 

de Educação Física no Brasil e os principais resultados obtidos na pesquisa de iniciação 

científica que desenvolvemos (CARVALHO, 2011). 

No capítulo 3, “O percurso metodológico da pesquisa: procedimentos e resul-

tados”, apresentamos o caminho de construção metodológica da pesquisa, dividindo-o em 

duas seções. Na primeira, fazemos uma síntese descritiva da HP e suas respectivas fases. 

Além de apresentarmos os procedimentos adotados para o levantamento da legislação so-

bre as relações raciais, a formação inicial de professores para a educação básica e sobre a 

formação inicial de professores de Educação Física no Brasil. Na segunda seção - Resulta-

dos - que corresponde à segunda e à terceira fase da HP, descrevemos e reinterpretamos os 

discursos presentes na legislação, a partir do referencial teórico-metodológico utilizado na 

pesquisa. Ainda neste capítulo, apresentamos algumas possibilidades de discussões para o 

currículo de formação de professores de Educação Física no Brasil.   
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“Há, comumente, exemplos suficientes de bri-

lhantes vitórias sobre as barreiras de cor para garan-

tir as ilusões otimistas de que elas não existem. Casos 

exemplares de pessoas de cor em posições de digni-

dade invejável estão sempre à disposição.” 

 

(Oliver Cox)  

  

CAPÍTULO 1 
 

AS RELAÇÕES RACIAIS  

NO BRASIL 
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CAPÍTULO 1 

AS RELAÇÕES RACIAIS NO BRASIL 

Neste capítulo abordamos as relações raciais no Brasil, um tema bastante com-

plexo, pois envolve tensões e conflitos sociais. Apesar disso, há ainda correntes que 

negam as relações e o racismo no Brasil. Para estes, vivemos num país em que as dife-

renças raciais são aceitas e valorizadas, o que pode mascarar o problema. 

Na lógica de estruturação deste capítulo, iniciamos pela apresentação e 

análise dos conceitos, termos e expressões que identificamos no debate sobre as rela-

ções raciais. Posteriormente, apresentamos o estado da arte sobre as relações raciais e 

a construção dos movimentos negros no Brasil. 

A extensão deste capítulo se justifica pelo fato de ele representar nossa tra-

jetória na apropriação da produção acadêmica sobre as relações raciais, a partir  das 

Ciências Humanas e Sociais. 

1.1 Conceitos, termos e expressões empregados no debate sobre as relações raciais 

Ao ingressarmos no universo das relações raciais no Brasil, deparamo-nos 

com uma variedade de conceitos, termos e expressões. Nosso ponto de partida foi des-

velar esse mundo de ideias, do que é ser negro nas visões da sociedade e da academia. 

Consideramos um aspecto imprescindível para compreender as relações raciais, já que 

no Brasil, pelo menos metade da população brasileira se autodenomina negra.  

Para denominar quem é negro no Brasil, a metodologia de classificação uti-

lizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é a autoatribuição, isto é, 

a população negra é constituída por aqueles que se autodenominam “preto” ou “pardo”. 

Evidências apresentadas por Osório (2003) em: “O sistema classificatório de ‘cor ou raça’ 

do IBGE” atestam a adequação desse sistema classificatório, ao menos para fins de pesqui-

sa e caracterização das desigualdades raciais existentes no Brasil. Não se desconhece, no 

entanto, os problemas dessa classificação, principalmente porque a pertença racial pode 

variar circunstancialmente (de acordo com a cor ou questão social) e não há um enquadra-

mento fenotípico preciso, uma vez que não se pode saber exatamente qual é o fenótipo 

nacional ideal do pardo, ou do preto, ou do branco (OSÓRIO, 2003).  
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Todavia identificar-se-ão as pessoas que se enquadram nessas categorias em 

seus contextos relacionais locais. Sendo assim no caso da delimitação de grupos raciais no 

Brasil, não é o instrumento de mensuração que é impreciso, mas o fenômeno ao qual se 

endereça (OSÓRIO, 2003). “Ela [a classificação de ‘cor ou raça’] e suas categorias têm 

uma história que reflete, em grande grau, a própria história das relações raciais brasileiras 

nos últimos dois séculos” (idem, p. 35). Nessa pesquisa, portanto, nos referimos ao seg-

mento negro, a partir da metodologia adotada pelo IBGE.  

Além de perceber a necessidade de caracterizar o segmento ao qual nos referi-

mos, identificamos alguns conceitos, expressões e termos no debate sobre as relações raci-

ais no Brasil que chamaram a nossa atenção. A começar pelo termo “raça” que tem provo-

cado uma longa discussão, seja no mundo acadêmico ou sociedade, graças ao seu emprego. 

No passado, a crença de que “raças” humanas possuíam diferenças biológicas substanciais 

e bem demarcadas contribuiu para justificar discriminações, explorações e atrocidades. 

Pena e Birchal (2005-2006) afirmam que 

Recentemente, porém, os avanços da genética molecular e o seqüenciamento do 

genoma humano permitiram um exame detalhado da correlação entre a variação 

genômica humana, a ancestralidade biogeográfica e a aparência física das pesso-

as, e mostraram que os rótulos previamente usados para distinguir “raças” não 

têm significado biológico. (p. 11) 

De acordo com Guimarães (2003a) “A construção baseada em traços fisionô-

micos, de fenótipo ou de genótipo, é algo que não tem o menor respaldo científico” (p. 97). 

Entretanto “raça” ainda é empregada por sociólogos e antropólogos, visto que persistem 

julgamentos e avaliações cotidianas baseadas na fisionomia das pessoas. Segundo Gomes 

(2005a), aprendemos a enxergar o negro como inferior, porque 

[...] vivemos em um país [Brasil] com uma estrutura racista onde a cor da pele de 

uma pessoa infelizmente é mais determinante para o seu destino social do que o 

seu caráter, a sua história, a sua trajetória. Além disso, [...] o histórico da escra-

vidão ainda afeta negativamente a vida, a trajetória e inserção social dos descen-

dentes de africanos em nosso país. Some a isso o fato de que, após a abolição, a 

sociedade, nos seus mais diversos setores, bem como o Estado brasileiro não se 

posicionaram política e ideologicamente de forma enfática contra o racismo (p. 

46). 

Não é possível negar que o termo “raça” opera na cultura e na vida social, do 

contrário as particularidades e características físicas não seriam usadas para identificar 

quem é negro e quem é branco no Brasil. Tampouco seriam usadas para discriminar e ne-
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gar direitos e oportunidades aos negros em nosso país. Portanto, desconstruir o significado 

histórico do conceito biológico de “raça” não nos leva a abrir mão de pensar nas suas im-

plicações sociais (SCHWARCZ, 2012). 

Na academia, temos pesquisadores que discordam do uso de “raça” e o substi-

tuem pelo conceito de “etnia” para se referir ao segmento negro. Tomam essa posição por 

discordarem do determinismo biológico, na ideia de que a humanidade se divide em raças 

superiores e inferiores, já abolida pela biologia. O uso de “etnia” é baseado na identidade 

cultural, regional ou nacional de grupos (GUIMARÃES, 1999). Objetiva, portanto, enfati-

zar que os grupos humanos carregam a marca de processos históricos e culturais. O que 

justifica muitas vezes encontrarmos a expressão: “história e cultura afro-brasileira” ou ain-

da “história e cultura africana”, como veremos mais à frente nas análises sobre a Lei Nº 

10639, suas diretrizes e respectivas orientações. 

Outros pesquisadores ao se referirem ao segmento negro utilizam “étnico-

racial”, pois assim acreditam que estão considerando as diversas dimensões e questões que 

envolvem a cultura, a história e a vida dos negros no país (GOMES, 2005a).  

Nesta pesquisa, assumimos a complexidade desse debate no Brasil e assim co-

mo nos trabalhos de Motta (2000), Osório (2003), Guimarães (2004), Ianni (2004a; 

2004b), Caetano (2007) e Silva (2012) utilizamos a expressão “relações raciais”.  Adota-

mos o conceito de “raça” como uma construção social, pois a população de um modo geral 

tem noção do que se quer dizer quando se fala em raça (GOMES, 2005a). Se “[...] raça é 

um discurso nacional, é porque faz sentido e pode ser relida em várias chaves” 

(SCHWARCZ, 2012, p. 74).  

A discussão sobre “raça” nas Ciências Sociais e na escola é uma discussão po-

lítica. Como afirma Gomes (2003), essa politização da raça não implica na entrada para o 

movimento social negro, experiência que não pode ser negada. Discutir “raça” nas Ciên-

cias Sociais significa saber que estamos inseridos num terreno complexo, em que identida-

des foram fragmentadas e autoestimas destruídas. 

Sendo assim, “raça” neste trabalho é considerada como uma contínua constru-

ção histórica, social, política e cultural e não como uma categoria estável, um dado bioló-

gico, natural. Contudo, por ser essa característica elaborada e atribuída socialmente 

(HASENBALG, 2005), torna-se necessário compreender o contexto em que o termo é uti-

lizado, ou seja, quem utiliza, por que utiliza, como utiliza e para que utiliza, a fim de en-

tender o significado e o sentido que lhes são atribuídos.  É preciso distinguir se ao empre-
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gar “raça”, a sua conotação é racista e negativa, ou se está sendo atribuído um caráter posi-

tivo para a compreensão da história e o reconhecimento da presença do negro na socieda-

de. 

Ao abordar o tema relações raciais nos deparamos frequentemente com outro 

termo: “preconceito”. Bernd (1994) entende por preconceito o conceito, opinião ou julga-

mento formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. O 

preconceito estabelece valores personativos, negativos à pessoa ou a um determinado gru-

po. Logo, pode ser definido como uma atitude hostil contra um indivíduo, simplesmente 

porque ele pertence a um grupo desvalorizado socialmente. 

 Dentre as possíveis formas de preconceito tem aquela que se direciona a gru-

pos definidos em função de características fenotípicas, como o “preconceito racial” que 

para Nogueira (2006) consiste numa disposição desfavorável, culturalmente condicionada, 

em relação aos membros de uma população. O autor destaca que quando esse preconceito 

se refere  

à aparência, isto é, quando toma por pretexto para as suas manifestações os tra-

ços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque, diz-se que é de mar-

ca [grifo do autor]; quando basta a suposição de que o indivíduo descende de 

certo grupo étnico para que sofra as conseqüências do preconceito, diz-se que é 

de origem [grifo do autor]. (NOGUEIRA, 2006, p. 292) 

Na história norte-americana, essas relações estavam baseadas na genealogia 

dos sujeitos, a regra da “one drop rule” (regra da uma gota), isto é, legalmente um ameri-

cano com uma gota de sangue negro era considerado negro e inferior, mesmo que seu bió-

tipo fosse branco. No Brasil a ênfase está na marca, na cor da pele. 

Quanto ao modo de atuação, o preconceito de marca caracteriza, de acordo 

com Nogueira (2006), um ato de desprezo em relação a uma determinada aparência, o que 

contribui para que esse tipo de preconceito esteja voltado para aspectos intelectuais e esté-

ticos. Aspectos que não interferem nas relações interpessoais, já que estas podem ultrapas-

sar as barreiras da cor ou da marca, mas que, por outro lado, não evita a existência, pois há 

apenas um controle sobre as ações do segmento que discrimina, que objetiva impedir hu-

milhações do segmento que sofre a discriminação (NOGUEIRA, 2006).   

O autor afirma que isso explica parcialmente porque a consciência da discrimi-

nação sofre de uma descontinuidade. Ela ocorre quando há humilhação. E mesmo assim, 

quando ocorre alguma situação que envolve uma situação de discriminação racial, a reação 
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diante dela tem tendência a ser individual. Fato que interfere no aspecto coletivo almejado 

pelos movimentos negros, que ainda enfrentam discursos que disfarçam o preconceito raci-

al sob o preconceito de classe, gerando fragmentos nos movimentos e confusões na dife-

renciação entre a luta contra o preconceito racial e a luta de classes nos movimentos políti-

cos (NOGUEIRA, 2006). 

O fato é que independentemente do tipo de “preconceito racial”, sua fonte 

principal é o “racismo”, que consiste em um conjunto de ideias e imagens, referente a gru-

pos humanos, que afirma a existência de superioridade e inferioridade de raças. O “racis-

mo” parte da “crença de que determinado grupo possui defeitos de ordem moral e intelec-

tual que lhe são próprios” (SANTOS,2001, p. 85). 

Para D`Adesky (2001), o racismo consiste num comportamento social presente 

na história da humanidade e que se expressa de variadas formas, em diferentes contextos e 

sociedades. A doutrina racista, que se expressou na biologia e no direito, justificava-se 

pelas diferenças raciais, pela desigualdade de posição social e de tratamento, pela separa-

ção espacial e a desigualdade de direitos entre colonizadores e colonizados, entre conquis-

tadores e conquistados, entre senhores e escravos e, mais tarde, entre os descendentes des-

tes grupos incorporados num mesmo Estado nacional (GUIMARÃES, 1999). 

O “racismo”, diferentemente do “preconceito” não se aloja no senso comum.  

Para D`Adesky (2001) consiste num fenômeno com muitas faces. No nível individual o 

“racismo” é um comportamento que se manifesta por meio de atos discriminatórios come-

tidos por indivíduos contra outros indivíduos, podendo atingir altos níveis de violência. Já 

a forma institucional, implica em práticas discriminatórias sistemáticas com apoio direto 

ou indireto do Estado. Essas práticas podem se manifestar tanto sob a perseguição e o ex-

termínio físico, quanto sob a forma de isolamento dos negros em determinadas escolas, 

bairros e empregos, e ainda na forma como é tratado em livros didáticos e na mídia 

(D’ADESKY, 2001). 

Em suma, enquanto o “racismo” se caracteriza como doutrina da supremacia 

racial, e o “preconceito racial” como julgamento, a “discriminação racial” por sua vez se 

encontra no âmbito da adoção de práticas que os efetivam. Mas não podemos determiná-la 

como produto direto do preconceito, pois ela pode ser originada de outros processos soci-

ais, políticos e psicológicos que ultrapassam o preconceito desenvolvido pelo indivíduo.  

Jaccoud e Beghin (2002) expõem aspectos que diferenciam dois tipos de dis-

criminação racial: a direta e a indireta. A discriminação racial direta é aquela que deriva de 
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atos concretos de discriminação, em que indivíduos são diferenciados e excluídos em razão 

de sua cor. E a discriminação indireta é aquela que advém de práticas administrativas, em-

presariais ou de políticas públicas, aparentemente neutras, porém dotadas de potencial dis-

criminatório.  

Nota-se, portanto, que a “discriminação racial” “pode ser considerada como a 

prática do racismo e a efetivação do preconceito” (GOMES, 2005a, p. 55). Práticas que 

contrariam a igualdade de oportunidades e tratamentos entre os indivíduos ou grupos, que 

anulam a “democracia racial”. 

As pesquisas e estatísticas oficiais do Estado brasileiro que comparam as con-

dições de vida, emprego, saúde, escolaridade, entre outros índices de desenvolvimento 

humano, vividos por negros e brancos, comprovam a existência de uma grande desigualda-

de no Brasil (MUNANGA, 1996a; HASENBALG e SILVA, 1999; HASENBALG, 2005; 

GOMES, 2005a; SCHWARCZ, 2012; IBGE, 2013). Essa situação díspar, denominada 

“desigualdade racial”, segundo os autores supracitados é resultado de uma estrutura racista, 

somada à exclusão social e à desigualdade socioeconômica que atingem de um modo parti-

cular os negros. 

Não obstante, a sociedade brasileira, ao longo do seu processo histórico, políti-

co, social e cultural, mesmo com toda a violência do “racismo” e da “desigualdade racial”, 

construiu ideologicamente um discurso que afirma a existência de uma harmonia racial, 

que camufla o “racismo”, reforçando ainda mais a situação desigual vigente. 

A “democracia racial”, nesse sentido, torna-se um mito. Segundo Munanga 

(1996a) 

durante todo este tempo, desde a abolição, as relações entre brancos e negros, 

apesar de serem apresentadas como harmoniosas pelo nosso mito da “democra-

cia racial”, estão ainda encobertas por um racismo de fato, implícito e altamente 

eficaz quanto aos seus objetivos. Um racismo caracterizado por um silêncio cri-

minoso que, além da exclusão sistemática dos negros em vários setores da vida 

nacional, prejudica fortemente o processo de formação da identidade coletiva da 

qual resultariam a conscientização e mobilização política das suas vítimas. (p. 

11-12) 

Como é possível perceber, esse mito funciona como “argamassa” da ordem so-

cial vigente (IANNI, 2004a). Além do mais, afeta diretamente a formação de uma identi-

dade coletiva e, decorrentemente, a mobilização política do segmento em questão. Reco-

nhecer-se numa identidade implica responder de maneira positiva a uma interpelação ori-

ginada por determinadas situações, instituições ou agrupamentos sociais, estabelecendo um 
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sentido de pertencimento a um grupo de referência (GOMES, 2005a). “Qualquer grupo 

humano, através de seu sistema axiológico, sempre selecionou alguns aspectos pertinentes 

a sua cultura para definir-se em contraposição ao alheio” é o que afirma Munanga (1996b, 

p. 17). Esse processo, porém, de acordo com o autor, não é estável, pois a identidade se 

renova, muda de estrutura, de fisionomia de acordo com a evolução da sociedade, da con-

juntura histórica e dos interesses do grupo. 

E é nesse contexto que se insere a “identidade negra”, entendida como um pro-

cesso contínuo, construído social, cultural e historicamente por sujeitos (negros) que per-

tencem a um mesmo grupo racial. Munanga (1996b) diz que é fundamental, assumir essa 

identidade e tomar consciência de que fazem parte de um segmento excluído da participa-

ção na sociedade. Para que juntos, numa identidade coletiva lutem politicamente pela con-

quista do lugar que merecem na sociedade brasileira “para a qual contribuiu [contribuíram] 

economicamente, com trabalho gratuito como escravo[s], e também culturalmente, em 

todos os tempos na história do Brasil” (idem, p. 23). 

Entretanto esse processo é profundamente prejudicado pelas ideologias que 

circundaram e circundam a sociedade brasileira, dentre as quais estão o mito da democra-

cia racial e a noção de embranquecimento. Esta última se refere à noção que permitiu a 

ascensão de membros mais claros (mulatos e mestiços), que tiveram oportunidades dife-

renciadas de mobilidade social e se identificam com valores do segmento branco (PINTO, 

1993). 

Existe socialmente a depreciação do negro que dificulta a construção de uma 

“identidade negra” positiva. A sociedade historicamente detratou o negro e vem ensinando-

o a negar a si mesmo. Fato que não atua negativamente apenas na dimensão individual, 

subjetiva, mas sobretudo numa dimensão política, pois na medida em que a “identidade 

negra” não é assumida, a mobilização política desse segmento torna-se fragmentada, e con-

sequentemente menos eficaz. 

Até o presente momento, é possível no mínimo perceber o quanto as relações 

raciais no Brasil são cobertas de tensões, carecendo portanto, de debates e ações. O nosso 

objetivo não é simplificá-las, o que seria um erro clássico, mas ao contrário, tentar com-

preender suas complexidades. Entendemos que os conceitos, expressões e termos presentes 

nessa discussão são construções históricas impregnadas pelos aspectos políticos, sociais e 

culturais. Sendo assim no próximo tópico abordamos referências na produção acadêmica 

que possibilitam entender o contexto contemporâneo das relações raciais no Brasil e con-
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tribuem para a nossa compreensão de possíveis discursos ideológicos na legislação sobre 

as relações raciais, a formação de professores para a educação básica e sobre a formação de 

professores de Educação Física. 

1.2 A produção acadêmica sobre as relações raciais 

Em nosso levantamento de literatura identificamos alguns autores e obras que 

são referências no debate sobre as relações raciais no Brasil e que podem contribuir para 

contextualização do debate sobre essas relações no Brasil. 

A obra Casa Grande e Senzala (1984), de Gilberto Freyre, é de suma impor-

tância para a discussão acerca das relações raciais no Brasil, pois evidencia, já na década 

de 1930, aspectos valorativos da cultura de “negros, índios e mestiços”. Aspectos esses até 

então ignorados por estudos sobre a constituição da sociedade brasileira.  

Freyre (1984) analisa a contribuição da cultura negra como elemento importan-

te à formação da sociedade em pleno apogeu de um complexo de teorias racistas que enfa-

tizavam a herança inferior dos negros e atribuíam a essa população, a razão pelo atraso do 

país. No início dos anos de 1930, o determinismo geográfico e climático e o racismo cien-

tífico, predominante nos meios intelectuais, fortalecidos pelo domínio fascista da Itália e 

pela ascensão nazista na Alemanha, vaticinavam, segundo Maestri (s/d), essa situação. 

Casa-grande e senzala é um marco do pensamento social brasileiro. No capítu-

lo IV, referente ao escravo negro, Freyre (1984) em suas palavras iniciais, afirma que “tra-

zemos quase todos a marca da influência negra” (p. 283). Exalta, dentre outras característi-

cas, a veemente força dos escravos negros, como: a capacidade de resistência à hostilidade 

do ambiente em que estava inserido e suas habilidades técnicas e agrícolas.  

O livro teve grande repercussão no Brasil, o que se deve, dentre outros moti-

vos, ao fato de estabelecer uma interpretação do Brasil com uma qualidade excepcional e 

revolucionária da linguagem, como afirma Maestri (s/d). Gilberto opta “por uma lingua-

gem antes próxima da oralidade do que da gramática castiça dos duros, retóricos e vazios 

bacharéis” (LIMA, 1993, p. 10). 

Araújo (1993) ao abordar de forma original e cuidadosa a obra, afirma que com 

sua linguagem Casa-grande e senzala deixa de ser um livro para transformar-se em uma 

espécie de casa-grande em miniatura, tendo a sensação de que os objetos que estuda per-

manecem vivos e influentes através de seu relato. Mas segundo Lima (1993) e Araújo 
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(1993) miniatura porque, em sua modalidade de estilo oral, Freyre traz para a sua obra de-

terminados antagonismos que se equilibram, apesar de suas críticas. “Freyre é, talvez, o 

mais complexo, difícil e contraditório entre nossos grandes pensadores” (SOUZA, 2000, p. 

69).  

Mesmo Casa grande e senzala sendo uma primorosa obra de interpretação do 

Brasil, põe em relevo o processo de miscigenação em nossa sociedade, apontando para a 

importância das contribuições das diversas raças em nossa formação. Freyre enalteceu sis-

tematicamente o mestiço e a nova civilização criada a partir da mistura de “raças”. “É exa-

tamente no ponto de encontro do português e do negro que Freyre cria o drama social do 

Brasil colônia” (SOUZA, 2000, p. 76). Para ele a miscigenação foi o grande trunfo do por-

tuguês na colonização e constituição da nação brasileira: 

A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que 

doutro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande e a mata tropical; 

entre a casa-grande e a senzala. O que a monocultura latifundiária e escravocrata 

realizou no sentido de aristocratização, extremando a sociedade brasileira em se-

nhores e escravos, com uma rala e insignificante lambujem de gente livre san-

duichada entre os extremos antagônicos, foi em grande parte contrariado pelos 

efeitos sociais da miscigenação. (FREYRE, 1984, p. lx) 

Araújo (1993) nos ajuda a situar o debate acerca das contribuições de Freyre 

para uma moderna sociologia brasileira em novos termos. Segundo o autor, a miscigenação 

em Freyre “reforça aquela visão idílica da colonização portuguesa no Brasil, sustentada 

justamente pelo descarte dos conflitos e pela ênfase na adaptação, na tolerância recíproca e 

no intercâmbio - principalmente - sexual.” (p. 47). 

Souza (2000) em consonância com Araújo (1993) diz que toda a análise de Ca-

sa-grande e senzala “é dependente e decorrente da opinião singular de Freyre acerca do 

português” (p. 76). É o português o elemento principal, sob vários aspectos, do processo 

sincrético de colonização brasileira. É ele o motor e idealizador de todo o processo e é dele 

a supremacia militar. Em outras palavras, o português, nascido para o mando, permanecia 

como o termo absolutamente positivo da relação, na medida em que o negro era destinado 

ao trabalho. 

Freyre tenta romper com o racismo que caracterizava boa parte de nossa pro-

dução sobre o assunto até 1933, consagrando-se então como aquele que busca recuperar de 

forma positiva as contribuições oferecidas pelas diversas culturas negras para a formação 

da cultura brasileira. Entretanto, é preservado na obra todo um vocabulário, marcado pelo 
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louvor à biologia, que segundo Araújo (1993) parece muito mais compatível com o deter-

minismo racial do século XIX que com o elogio da diversidade cultural que o autor desde o 

início procurou endossar. 

 Ao enxergar a miscigenação biológica e cultural como elemento chave da 

conquista do trópico pelos portugueses, Freyre contribui para que a miscigenação seja pen-

sada sob a lógica do embranquecimento, que de acordo com Nascimento (1978) consiste 

numa estratégia de genocídio da raça negra. Essa lógica emerge e reforça a noção de de-

mocracia racial trazendo consigo a ideia de que a sociedade brasileira não tem preconceito. 

Vale ressaltar que a expressão “democracia racial” é atribuída a Freyre, mesmo sem ser 

encontrada em suas obras mais importantes (GUIMARÃES, 2003b). 

Na lógica do embranquecimento, o branco já é, desde o começo, o superior em 

relação ao não-branco. E nenhuma possibilidade real de “embranquecimento” elimina essa 

realidade prévia e fundamental. Por isso a Freyre, escapava a íntima vinculação entre ques-

tão racial e questão democrática num país como o Brasil, onde os pobres e excluídos eram 

(e ainda são) negros ou mestiços (livres ou não). A igualdade política e jurídica não é um 

mero direito que pudesse ser compensado por práticas de assimilação e integração (SOU-

ZA, 2000).  

Segundo Munanga (2006) e Ianni (2004a), esse mito (da democracia racial), 

permite às elites dominantes dissimularem as desigualdades, além de impedir os membros 

da população negra de terem consciência dos sutis mecanismos de exclusão dos quais são 

vítimas na sociedade. Nesse sentido, essa noção contribuindo com o enfraquecimento da 

verdadeira consciência de luta pela real democracia, e mascara ainda mais os problemas 

relacionados às questões raciais.  

Enquanto para Freyre a igualdade racial já existia, Florestan Fernandes, inte-

ressado pelos problemas do grupo negro no Brasil e no continente africano, enxergava a 

democracia racial como uma grande conquista do futuro, ao passo que questionava se a 

ausência de tensões abertas e de conflitos permanentes, consistia num índice de boa orga-

nização das relações raciais.  

Originário das camadas populares, Florestan Fernandes, segundo Arruda 

(2010), foi um dos intelectuais cuja trajetória “foi exemplar no sentido de reproduzir os 

caminhos e os descaminhos da história brasileira, rumo à construção da moderna sociedade 

capitalista no país” (p. 15). Nesse percurso, se valeu do contato com os ativistas negros, 
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circulando em seus espaços e estabelecendo relações cruciais para trabalhos desenvolvidos 

por ele (SILVA, 2012). 

 Dentre esses trabalhos está a A integração do negro na sociedade de classes 

(1978). Referência importante que se inseria no debate sobre as relações raciais no Brasil, 

retomando suas preocupações sobre esse tema, iniciadas com a pesquisa promovida pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 

diferentes regiões do Brasil, entre os anos de 1949 e 1951 (ARRUDA, 2010). 

O livro foi publicado numa época em que o tema da integração social e cultural 

do negro se intensificava. Fernandes (1978), a partir dos estudos realizados na cidade de 

São Paulo, estabelece uma análise sobre a formação, consolidação e expansão do regime 

de classes sociais no Brasil, do ângulo das relações raciais, principalmente no que diz res-

peito à absorção do negro e do mulato na sociedade. 

O ponto eminentemente positivo da obra é a negação da suposta democracia 

racial no Brasil, presente nos pressupostos da obra de Freyre (1984). Já que o negro era 

detratado e “durante quase meio século, permaneceu soberana e intocável uma ideologia 

racial que colidia com as bases ecológicas, econômicas, psicológicas, sociais, culturais, 

jurídicas e políticas de uma sociedade multi-racial” (FERNANDES, 1978, p. 251). No de-

correr do trabalho argumenta sobre a situação dramática do negro, numa época em que 

repercutia a ideia de que havia oportunidades igualitárias para brancos e negros e que, os 

brancos não eram responsáveis por galvanizar tal situação.  

Para Fernandes, o mito da democracia racial difundiu e generalizou uma falsa 

consciência da realidade racial, suscitando convicções. Dentre essas estão a ideia de que o 

negro não tinha problemas no Brasil e de que quando estes existiam, eram atribuídos à in-

capacidade ou à irresponsabilidade do próprio negro, já que desde a expansão urbana e 

industrial, era disseminada a ideia de que o tratamento e as oportunidades de acumulação 

de riquezas, de prestígio social e de poder eram igualmente acessíveis a todos (1978). 

Como consequência, o mito tinha utilidade para o segmento branco, sob o pon-

to de vista prático, pois o tornava isento de qualquer obrigação, auxiliando-o a manter qua-

se intacto o arcabouço em que se assentava a dominação tradicionalista e patrimonialista. 

Logo, foram mantidas as atitudes rígidas, incompreensíveis e autoritárias para com o negro 

e a repugnância por qualquer tipo de iniciativa desse segmento, pois “preferia-se, tacita-

mente, que a 'população de cor’ jamais saísse de sua apatia e passividade” (FERNANDES, 

1978, p. 261).  
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O mito da democracia racial, na medida em que gerava essas ideias, ainda que 

insofismáveis, suavizava os mecanismos de peneiramento competitivo do capitalismo, pois 

“a ‘população de cor’ continuava a sofrer os efeitos perniciosos da acefalização insuperá-

vel, que tal processo de ascensão sócio-econômica instituía” (FERNANDES, 1978 p. 252).  

Fernandes (1978) traz contribuições ao discutir a democracia racial, designan-

do-a como mito. Contudo desloca diametralmente o eixo da discussão para a luta de clas-

ses:  

Tomando-se a rede de relações raciais como ela se apresenta em nossos dias, po-

deria parecer que a desigualdade econômica, social e política, existente entre o 

‘negro’ e o ‘branco’, fosse fruto do preconceito de cor e da discriminação racial. 

A análise histórico sociológica patenteia, porém, que esses mecanismos possuem 

outra função: a de manter a distância social e o padrão correspondente de isola-

mento sócio-cultural, conservados em bloco pela simples perpetuação indefinida 

de estruturas parciais arcaicas. Portanto qualquer que venha a ser, posteriormen-

te, a importância dinâmica do preconceito de cor e da discriminação racial, eles 

não criaram a realidade pungente que nos preocupa. Esta foi herdada, como parte 

de nossas dificuldades em superar os padrões de relações raciais inerentes à or-

dem social escravocrata e senhorial. (p. 249) 

O autor defende a visão de que o atraso da ordem racial é um resíduo do antigo 

regime, que não desapareceu após a abolição e fez essa população enfrentar uma longa e 

intensa fase de desorganização social, na transição da sociedade escravista para a socieda-

de de mão de obra livre. Se as impulsões econômicas, sociais e políticas que orientaram a 

formação e o desenvolvimento do regime de classes fossem mais eficientes, provavelmente 

“os mecanismos espontâneos de reação societária seriam suficientes para compelir o ‘ne-

gro’ aos ajustamentos dinâmicos, requeridos pela situação histórico-social” (1978, p. 248), 

é o que afirma Fernandes. 

Em síntese, para Freyre, baseado na miscigenação, estamos imersos numa de-

mocracia racial, o que é negado, em contrapartida, nas discussões de Fernandes. Os traba-

lhos de Motta (2000) e Caetano (2007), nesse sentido, trazem discussões importantes para 

a reconstituição das noções que, de certa maneira, influenciam nas percepções sobre a 

questão racial brasileira historicamente, mesmo que algumas delas já tenham sido supera-

das, como afirma Caetano (2007). 

Motta (2000), além de Casa-grande de senzala analisou outras obras
1
 de 

Freyre, comparando as ideias do autor com pressupostos presentes nas obras de Harris
2
 e 

 

1
 Freyre (1942, 1959, 1962, 1966, 1971, 1981). 
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Degler
3
. E afirma que estes, cada um à sua maneira, apesar de tudo que possam dizer em 

contrário, são seguidores de pressupostos presentes nas obras de Freyre. Motta (2000) ali-

cerçando-se em seus estudos, reconhece a partir da década de 1930, um momento de inter-

pretação das relações raciais na sociedade brasileira, que ele denomina como “paradigma 

da morenidade”, momento cujas discussões se associam ao modelo lusotropicalista de 

Freyre. 

Caetano (2007) corrobora com Motta (2000), analisando além de Casa-grande 

e senzala, a obra Sobrados e mucambos. Ambos enxergam na perspectiva de Freyre gran-

des indagações, pois ainda que esse modelo discuta a questão racial, incita a ideologia do 

branqueamento, que tem como consequência o mito da democracia racial, que dissemina a 

ideia de que no Brasil não tem preconceito. 

Mesmo argumentando de forma contrária a essas noções, consideramos rele-

vante assim como Caetano (2007) o grande mérito das questões trazidas por Freyre. “Sua 

obra tem permanecido um desafio constante aos comentadores, [...] e a vitalidade de seu 

pensamento se mostra no crescente interesse por sua obra” (SOUZA, 2000, p. 69). Ao des-

pertar interesse e debate, suas questões ganham, ao invés de perderem em atualidade. 

Em consonância com o que analisamos sobre a obra de Fernandes, Motta 

(2000) identifica nos pressupostos do autor, no que diz respeito à obra A integração do 

negro na sociedade de classes, aspectos do segundo paradigma, denominado por Motta 

como “modelo sociológico ‘racionalista e progressista’ orto-histórico de Florestan Fernan-

des” (p. 123) a partir da década de 1950. Caetano (2007) também percebe características 

desse modelo na obra de Roger Bastide e Florestan Fernandes
4
, apesar de Bastide parecer 

operar uma transição do primeiro para o segundo paradigma.  

Esse momento de interpretação sociológica sobre o negro no Brasil, de acordo 

com Caetano (2007), reconhece a responsabilidade da sociedade brasileira na vulnerabili-

dade social dos negros. Ao mesmo tempo, se conforma ao dizer que o problema é do sis-

tema capitalista, tratando o racismo como problema ilusório, um problema menor, decor-

rente da penúria vivida pela população negra que não se encontrava inserida na sociedade 

de classes. 

                                                                                                                                                    

2
 Harris (1956, 1964a, 1964b, 1970); Harris e Kottak (1963); Harris et al.(1993). 

3
 Degler (1976). 

4
 Bastide e Fernandes (1959). 
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Nos trabalhos de Motta (2000) e Caetano (2007) está presente um terceiro pa-

radigma, que introduz novas questões a partir da década de 1970. Ambos analisaram a obra 

Discriminação e desigualdades raciais no Brasil de Carlos Hasenbalg (2005). Caetano 

(2007) também analisou a obra de Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle Silva
5
, além de 

analisar as proposições de Fernando Henrique Cardoso presentes no prefácio do livro de 

Carlos Hasenbalg (2005). Segundo Caetano (2007), Cardoso parece realizar um movimen-

to análogo ao de Bastide, porém ao invés de transitar entre os pressupostos de Freyre e 

Fernandes, parece servir de passagem entre os paradigmas de Fernandes e Hasenbalg, pois 

de acordo com Caetano (2007) Cardoso “é partícipe da escola de Florestan” (p. 60) e des-

taca “o ‘esmero acadêmico’ do autor prefaciado e justificando, de certa maneira, a interpre-

tação deste, ao dar pistas acerca da peculiaridade brasileira no que concerne a questão raci-

al” (p. 61). 

Hasenbalg, na obra Discriminação e desigualdades raciais no Brasil (2005), 

lança um esboço do racismo no Brasil de outra forma. Os estudos do autor revelam as dis-

paridades gritantes entre negros e brancos no país em esferas da vida econômica e social a 

partir de indicadores estatísticos e demográficos. Ele afirma de fato, a presença de racismo 

na sociedade brasileira, num momento em que os problemas advindos do período de de-

senvolvimento econômico brasileiro desprezavam as relações raciais e a situação da popu-

lação negra. 

Hasenbalg (2005) também enxerga a democracia racial como um grande mito, 

cuja função é “legitimar a estrutura vigente” (idem, p. 19). Portanto posiciona-se contrari-

amente aos pressupostos encontrados em Freyre. Em relação a Fernandes, Hasenbalg con-

verge em determinadas argumentações do autor, enquanto difere-se deste ao desconsiderar 

a possibilidade do racismo ser simples e puramente um resíduo da luta de classes. Hasen-

balg (2005) afirma que: 

negros e mulatos têm a ganhar com uma eventual liberalização das instituições 

políticas brasileiras e com uma distribuição mais igualitária dos benefícios do 

desenvolvimento econômico, ainda que este cenário otimista não seja garantia do 

desaparecimento das desvantagens associadas à cor da pele. (p. 18) 

A questão central que permeia a sua análise consiste em desenfatizar o legado 

do escravismo como explicação das relações raciais contemporâneas, e mostrar a acentua-

 

5
 Hasenbalg e Silva (1992). 
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ção do racismo e da discriminação depois da abolição, não como “sobrevivência”, mas 

como as principais causas da subordinação social dos não-brancos e de suas posições soci-

ais inferiores. Isso porque esse segmento da sociedade é desqualificado de maneira peculi-

ar e sofre desvantagens competitivas provenientes de sua condição racial (HASENBALG, 

2005).  

Ao discutir as desigualdades educacionais, afirma que “a cor da pele opera co-

mo um elemento que afeta negativamente o desempenho escolar e o tempo de permanência 

na escola” (HASENBALG, 2005, p. 191). E devido aos efeitos de práticas discriminatórias 

sutis e de mecanismos racistas, os não-brancos possuem limitações em suas oportunidades 

educacionais em relação aos brancos de mesma origem social. Por sua vez, as realizações 

educacionais dos negros e mulatos são traduzidas em ganhos ocupacionais e de renda pro-

porcionalmente menores que os dos brancos. “A raça é portanto um critério efetivo de dis-

tribuição das pessoas, nas posições da hierarquia ocupacional” (idem, p. 222). Dessa forma 

torna-se necessária a consideração do seu papel na alocação de pessoas a posições sociais, 

é o que afirma o autor. 

Como pode ser visto, já não era mais possível sustentar que as desigualdades 

no Brasil se explicavam somente no plano econômico, entre as categorias que as estrutu-

ram, está a categoria racial, uma vez que no interior do mesmo segmento de classe persisti-

am as desigualdades existentes entre brancos e negros. E os estudos de Hasenbalg se tor-

nam referências básicas para pesquisas realizadas nas décadas seguintes à publicação da 

primeira edição do livro, inclusive para este trabalho, que parte dos seus princípios ao se 

posicionar diante da discussão acerca das relações raciais na sociedade contemporânea.  

Todavia existem discordâncias. Motta (2000), apesar de caracterizar a obra de 

Hasenbalg como densa e provocante, diz que suas formulações não explicam ou provam 

empiricamente como o racismo é ressignificado e como ele opera, e nem explicita os atores 

sociais. Entretanto entendemos, assim como Caetano (2007), que mesmo que Motta faça 

tais considerações, esse paradigma consiste num avanço, pois nega a existência de demo-

cracia racial no Brasil e não reduz o racismo a um problema resultante da luta de classes. 

Além do mais é importante compreender o foco e as peculiaridades do exaustivo trabalho 

desenvolvido por Hasenbalg ao se voltar para a observação das desigualdades.  

Hasenbalg, ao ser entrevistado por Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, explica 

que: 
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Em Discriminação e desigualdades raciais no Brasil, e em trabalhos posteriores 

em parceria com Nelson do Valle Silva, procuramos desvendar os mecanismos e 

os processos geradores das desigualdades raciais no país. Não nos ocupamos da 

questão de quanto o racismo e a discriminação racial contribuem para as desi-

gualdades sociais em geral no Brasil. [...] nesses trabalhos, baseados principal-

mente nos dados do IBGE, a discriminação racial não é observada diretamente. 

No entanto, nada impede que sejam feitos estudos qualitativos sobre padrões e 

situações de discriminação racial [...]. (GUIMARÃES, 2006, p. 259-260) 

Guimarães (2004) afirma que “esse livro pode ser também lido, na clave dos 

movimentos sociais, como a primeira tentativa de introdução do racismo na agenda política 

da nova esquerda brasileira” (p. 26). Esse é um aspecto positivo desse paradigma, não res-

saltado por Motta (2000), mas sim por Caetano (2007). É que Hasenbalg, de maneira mais 

concreta, deu visibilidade técnica às organizações negras, o que não ocorre nas obras de 

Freyre e não é enfatizado em Fernandes. 

Hasenbalg (2005) evidencia a importância do protagonismo do Movimento 

Negro e afirma que o tipo sutil e disfarçado, contudo não ineficaz, de discriminação racial 

no Brasil parece estar intimamente associado, e em certo sentido é consequência, ao baixo 

nível de mobilidade política dos negros brasileiros. Na opinião do autor, as lutas raciais 

precisam ser suficientemente fortes a fim de diminuírem as desigualdades entre brancos e 

negros. 

Para Hasenbalg (2005), a produção sociológica e demográfica sobre discrimi-

nação e desigualdades raciais, posterior à primeira edição de Discriminação e desigualda-

des raciais no Brasil, mostra que os “negros e mestiços estão expostos a desvantagens cu-

mulativas ao longo de todas as fases do ciclo da vida, e que essas desvantagens são trans-

mitidas de uma geração para a outra” (idem, p. 28). Nesse sentido, à população negra cou-

be lutar contra essa situação. O protesto negro, ao longo do século XX, travou lutas simul-

tâneas aos paradigmas aqui abordados. E, ainda que não erradicasse todos os argumentos 

racistas presentes na sociedade, no mínimo a presença dessa minoria ativa negra na cena 

social vem solicitando que a sociedade brasileira se repense continuadamente, em vários 

setores, inclusive no que diz respeito às políticas públicas educacionais, como veremos 

mais à frente. 
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1.3 Sobre os movimentos negros no Brasil 

Ao abordar as relações raciais, obrigatoriamente, devemos nos voltar para a lu-

ta do negro na mudança de trajetória da sua condição social no Brasil, protagonismo que é 

desconhecido, ainda, por boa parte da sociedade, como se o negro não pudesse conduzir 

movimentos em prol do direito de sua cidadania.  

Nesse sentido, apesar de não consistir no foco desta dissertação, abordamos 

neste tópico, os movimentos negros no Brasil. E, mesmo sendo arriscado abordar de forma 

breve o percurso histórico desses movimentos no Brasil, entendemos como Fernandes 

(1978) que os movimentos negros possuem o papel de agente modernizador das relações 

raciais na sociedade, isto é, de “virar a mesa” na relação de dominação de brancos contra 

os não-brancos.  

O percurso desses movimentos é caracterizado por muitas lutas
6
 contra o ra-

cismo e a favor da integração/inclusão do negro na sociedade brasileira, bem como pela 

valorização da sua autoestima. E, portanto, ao contrário do que muitos pensam, os movi-

mentos negros já acumulam experiências de gerações. Domingues (2007) explica que o 

movimento é herdeiro de lutas que perpassam praticamente todo o período republicano. 

Propomo-nos então, a abordar alguns aspectos históricos inerentes aos movimentos negros. 

Não visamos, porém, uma linearidade dos fatos, e sim uma sinalização das principais ten-

dências desse movimento ao longo do tempo, mesmo porque sua trajetória é composta por 

avanços, mas também por retrocessos e estagnações.  

Apesar da abolição da escravidão, em 1888, e da proclamação da República no 

Brasil em 1889, a população negra teve dificuldades, como: acesso a emprego, moradia, 

educação; saúde; participação política, entre outras. Parte dessa população impulsionou 

movimentos de mobilização racial, a fim de protestar contra a situação vigente (DOMIN-

GUES, 2007).  

No fim do século XIX e nas primeiras décadas do século XX existiam organi-

zações (grêmios literários, clubes, associações beneficentes, grupos “dramáticos”, centros 

cívicos, jornais e entidades políticas) que desenvolviam atividades sociais, educacionais, 

culturais e desportivas, através do jornalismo, teatro, música, dança e lazer ou mesmo em-

 

6
 Vale ressaltar que nas discussões empreendidas neste capítulo, não estamos levando em consideração a 

identidade dos autores citados, ou seja, não consideramos o lugar de onde eles falam. Esses autores podem se 

identificar como negros ou não. Apesar dessa questão não constituir o foco desse estudo, entendemos que é 

uma questão bastante complexa e que carece de aprofundamentos e novos estudos. 
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preendendo ações de assistência e beneficência (DOMINGUES, 2007). Essas organizações 

eram denominadas associações de “homens de cor” e tinham como objetivo projetá-los 

como atores políticos, no cenário urbano (FERNANDES, 1978; GONÇALVES, 2011). 

Paralelamente a elas destaca-se a imprensa negra: jornais elaborados por um 

grupo representativo de pessoas para lutar contra o preconceito de cor e pensar em solu-

ções efetivas para o problema do racismo e das mazelas que atingiam a população negra na 

sociedade brasileira (DOMINGUES, 2007). Pinto (1993) analisou jornais editados por ne-

gros, entre 1907 e 1935 em São Paulo. Segundo a autora a imprensa negra era ativa e com-

bativa. No campo educacional, por exemplo, não só divulgava as atividades e concedia 

espaço para a produção literária do negro, como colocava em debate as questões educacio-

nais, visando discorrer sobre a importância da educação para que o negro superasse os seus 

problemas. A imprensa negra nas primeiras décadas do século XX “constituía-se, assim, 

ela própria num veículo educativo” (idem, p. 28). 

Apesar de se defrontar com as indiferenças do branco e/ou com o rótulo de 

ameaça à paz social (HASENBALG, 2005), o negro reagia ao padrão de relações raciais do 

Brasil, principalmente ao preconceito racial que servia de objeção para a ascensão social 

dessa população (RIOS, 2009). Entretanto nesta época o Movimento Negro organizado não 

tinha caráter explicitamente político, com um programa definido e projeto ideológico mais 

amplo (FERNANDES, 1978). 

Em 1931, foi fundada a Frente Negra Brasileira (FNB), em São Paulo (FER-

NANDES, 1978; MUNANGA, 1996a e 2006; GUIMARÃES, 1999). Dentre as entidades 

que floresceram na primeira metade do século XX, com o intuito de promover a integração 

do negro à sociedade, ainda que com estratégias assimilacionistas, a FNB foi a mais impor-

tante. Pois, segundo Hasenbalg (2005), as organizações e a imprensa negras discutiram 

sobre a elevação moral, educacional e social dos negros; sobre a demanda de igualdade 

social, econômica e política com os brancos; além de denunciarem o preconceito de cor 

presente na sociedade. Outrossim, conseguiram converter os movimentos negros brasilei-

ros em movimentos de massa, e em 1936 foi transformada em partido político (MUNAN-

GA, 2006; DOMINGUES, 2007). 

Em 1937, todavia, os movimentos negros foram esvaziados, suprimidos pelo 

regime Vargas, mas com a queda da ditadura civil em 1945, o movimento renasceu (MU-

NANGA, 1996a; DOMINGUES, 2007). Nesta etapa, foram criados vários grupos que em-
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preendiam a luta contra o racismo, e os que adquiriram maior visibilidade através de suas 

ações foram União dos Homens de Cor (UHC) e o Teatro Experimental do Negro (TEN).  

A atuação da UHC foi marcada pela publicação de jornais próprios, promoção 

de debates na imprensa local, serviços de assistência médica e jurídica, aulas de alfabetiza-

ção, ações de voluntariado e participação em campanhas eleitorais (DOMINGUES, 2007). 

O TEN propunha “trabalhar pela valorização social do negro no Brasil, através da educa-

ção, da cultura e da arte” (NASCIMENTO, 2004, p. 210). Foi uma entidade que incentivou 

a discussão sobre a questão do negro e suas ações salientavam a crescente preocupação dos 

movimentos com uma cultura específica do negro e com a sua identidade (PINTO, 1993). 

Aos poucos adquiriram um caráter mais amplo, com diversas ações, dentre elas a criação 

do jornal Quilombo e a organização da Primeira Convenção Nacional do Negro Brasileiro 

(NASCIMENTO, 2004). Os movimentos negros, nessa época, estavam preocupados em 

dar ao negro uma nova imagem e integrá-lo na sociedade a partir da educação, da formação 

e da assimilação do modelo branco (GUIMARÃES, 1999; MUNANGA, 2006; GON-

ÇALVES, 2011). 

Apesar de suas experiências, as reivindicações específicas dos negros ainda 

eram vistas como um equívoco, não podendo contar efetivamente com o apoio das forças 

políticas. Esta situação pode ser comprovada, pela aprovação tardia da primeira lei antidis-

criminatória do país, em 1951, cujo projeto fora formulado originalmente na Convenção 

Nacional do Negro, em 1945. A Lei Nº 1.390, chamada de Afonso Arinos, ao punir o pre-

conceito, acabava por confirmar sua existência (SCHWARCZ, 2012). No entanto, por cau-

sa da falta de cláusulas impositivas e de punições mais diretas, a medida mostrou-se inefi-

caz no combate até mesmo dos casos bem divulgados de discriminação no emprego, nas 

escolas e nos serviços públicos. Para Hasenbalg (2005), essa lei teve “um toque de ironia” 

(p. 234), pois foi aprovada apenas após o escândalo de racismo que envolveu a bailarina 

negra norte-americana Katherine Durham, impedida de se hospedar num hotel em São 

Paulo. 

O golpe militar de 1964 desarticulou forças que combatiam o racismo no Bra-

sil. As entidades UHC e o TEN foram praticamente extintas, isto não significa que os ne-

gros não tenham empreendido algumas ações. A imprensa negra, por exemplo, ganhou um 

novo impulso nesse período, com a publicação de diversos jornais de protesto pelo país 

(DOMINGUES, 2007). 
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Várias entidades negras foram constituídas a partir da década de 1970. De 

acordo com Munanga (1996a) os movimentos negros dessa época foram influenciados por 

outros movimentos como o Pan-africanismo (americano) e o Negritude (africano), além de 

seus próprios antecessores, como a FNB e o TEN. Para Munanga, 

contrariamente aos movimentos anteriores cuja salvação estava na assimilação 

do branco, ou seja, na negação de sua identidade, eles [movimentos negros] in-

vestem no resgate e na construção de sua personalidade coletiva. Eles se dão 

conta de que a luta contra o racismo exige uma compreensão integral de sua pro-

blemática, incluída a construção de sua identidade e de sua história contada até 

então apenas do ponto de vista do branco dominante. (MUNANGA, 1996a, p. 

85)  

Nessa fase dos movimentos a expressão “homem de cor” foi proscrita e o ter-

mo “negro” adotado com uma conotação eminentemente política, importante para se pen-

sar as bases de uma democracia racial (DOMINGUES, 2007; GONÇALVES, 2011). “Sob 

a influência dos movimentos negros americanos, eles tentam dar uma redefinição do negro 

e do conteúdo da negritude no sentido de incluir neles não apenas as pessoas fenotipica-

mente negras, mas também e sobretudo os mestiços descendentes de negros” (MUNAN-

GA, 2006). E é com a fundação do Movimento Negro Unificado (MNU), em 1978, em São 

Paulo, que o movimento se reorganiza adquirindo força expressiva (GONÇALVES, 1998, 

2011; PINTO, 1993), em vários âmbitos, dentre eles no campo político e educacional. 

Para Pinto (1993), se antes o negro almejava se educar, aos poucos ele começa 

a reivindicar ao sistema educacional formal e à sociedade brasileira, o reconhecimento da 

sua cultura e da sua história, empenhando-se em mostrar a sua participação e suas contri-

buições para o país. E ainda que de forma incipiente, mostra uma preocupação com os con-

teúdos escolares e com as relações raciais no cotidiano escolar. Nota-se, portanto, a partir 

da década de 1970 uma intenção política em torno de uma causa comum: fortalecer o ne-

gro para que se imponha perante a sociedade, se engaje politicamente, e reivindique os 

seus direitos, ou seja, uma postura muito mais crítica em relação à responsabilidade do 

sistema pela situação social e educacional desigual do negro no Brasil.  

O movimento foi se tornando cada vez mais visível. A primeira atividade da 

nova organização foi um ato público em repúdio ao racismo e à discriminação racial. No 

Programa de Ação, em 1982, o MNU tinha como algumas de suas reivindicações: a des-

mistificação da democracia racial brasileira; a luta pela introdução da História da África e 

do Negro no Brasil nos currículos escolares, que mais tarde deu origem à Lei Nº 
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10639/2003, suas diretrizes e respectivas orientações (todas importantes para o presente 

estudo); além de outras medidas que objetivavam fortalecer o poder político do Movimento 

Negro (DOMINGUES, 2007).  

Isso ocorre no momento em que se constituíam no Brasil os movimentos de 

(re)democratização da sociedade. Na Assembleia Constituinte de 1988, “graças às pressões 

dos movimentos negros” (MUNANGA, 1996a, p. 87), foi aprovada a Lei Nº 7.716, que 

regulamentaria o princípio constitucional de classificar os crimes de racismo e práticas 

discriminatórias como inafiançáveis. “Era assim ultrapassada a inócua Lei Nº 1.390 de 

1951” (HASENBALG, 2005, p. 30). Schwarcz (2012) ressalta que a Lei Nº 7.716 reitera o 

“preconceito à brasileira”, pois só são consideradas discriminatórias as atitudes praticadas 

publicamente; atos privados ou ofensas de caráter pessoal não são imputáveis. 

Com o fim da ditadura, o retorno das eleições e promulgação da Carta Consti-

tucional de 1988, aos poucos o MNU conseguiu intervir no campo educacional. Nessa 

época foram realizados vários encontros regionais do MNU das regiões Sul e Sudeste, Nor-

te, Nordeste e Centro-Oeste. Nos debates promovidos por estes eventos, ganhou destaque a 

necessidade da ampliação da representação política e a educação dos negros (GONÇAL-

VES, 2011). 

Em 20 de novembro de 1995, data da celebração do tricentenário da morte de 

Zumbi dos Palmares, foi realizada uma marcha em Brasília, articulada em âmbito nacional 

pelo MNU, que marcou seu posicionamento e que contou com a participação efetiva de 

várias entidades como: Agentes de Pastoral Negros (APNs), Central de Movimentos Popu-

lares (CMP), Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), Comunidades Negras Rurais 

(CNR), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical (FS), Fórum Nacional de 

Entidades Negras (FNEN), Fórum de Mulheres Negras (FMN), Movimento Pelas Repara-

ções (MPR), Coordenação Nacional das Entidades Negras (CONEN), União de Negros 

pela Igualdade (UNEGRO) e Grupo de Consciência Negra (GRUCON) (GONÇALVES, 

2011). Concomitante à marcha foi entregue um documento de apresentação do Programa 

de ação com metas a serem cumpridas nos anos seguintes. A mensagem foi assinada pelo 

Presidente da República e encaminhada ao Presidente do Senado, em 09 de janeiro de 2003 

(GONÇALVES, 2011). 

Em 2001 às vésperas da Conferência Mundial contra o Racismo a Discrimina-

ção Racial, a Xenofobia, e Formas Correlatas de Intolerância (CMR) em Durban, África do 

Sul, o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apontou as profundas 
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desigualdades raciais no Brasil. O MNU, então, foi paulatinamente construindo uma nova 

forma de sustentabilidade da sua causa, pois o Estado brasileiro adotou um discurso contra 

o racismo (HERINGER, 2003). O tema da promoção da igualdade racial entra na agenda 

do Governo Federal a partir de 2003. Vale ressaltar que escapam aos limites e propósitos 

desta dissertação fazer um inventário das várias políticas e iniciativas de promoção da 

igualdade racial, portanto destacaremos aquelas que se relacionam à Educação. 

Em 2003, foi criada a Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR), que teve origem a partir das negociações entre organizações negras e acordos 

entre lideranças do MNU e partidos políticos (HERINGER, 2003). O projeto de políticas 

de ações afirmativas para negros nas universidades, até então rejeitado pelo MEC na gestão 

Fernando Henrique Cardoso, torna-se uma das primeiras ações da SEPPIR (GONÇAL-

VES, 2011). 

No início desse mesmo ano, foi sancionada a Lei Nº 10639/2003, que como 

dissemos anteriormente, teve início em uma ação do MNU no final dos anos de 1990. Essa 

lei dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão, no currículo oficial da rede de ensino, o 

tema “história e cultura afro-brasileira”.  Essa lei propõe, dentre outros objetivos que serão 

destacados mais à frente nas análises sobre a legislação, a valorização de manifestações da 

cultura negra. Vale ressaltar que as manifestações culturais mais evidentes do contexto 

sincrético do negro são: “certo tipo de música popular, aspectos do folclore, as religiões 

afro-brasileiras (Umbanda e Candomblé), os salões de bailes (Rap, gafieira), as escolas de 

samba e grupos de folia em áreas de grande concentração de negros” (ARAÚJO, s/d, p. 3). 

Também podemos destacar aqui a capoeira. Todas essas manifestações foram e ainda são 

práticas e caminhos de resistência, estratégias de sobrevivência desenvolvidas numa situa-

ção de extrema opressão. Ações empreendidas pelo segmento negro que carecem de reco-

nhecimento e valorização, como bem propõe a legislação existente. 

Além dessa lei, em 2004 foram aprovados o Parecer Nº 003/2004 e a Resolu-

ção CNE/CP Nº 01/2004 que trazem orientações, instituindo Diretrizes Curriculares para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, para todos os níveis de ensino, inclusive para a educação superior. 

Nesse mesmo ano temos no âmbito do Ministério da Educação a criação da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), que dentre outros temas 

discute sobre a diversidade étnico-racial.  
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Os anos subsequentes à edição da lei foram marcados pela produção de materi-

ais que visam oferecer ferramentas para o trato pedagógico das relações raciais, dentre 

eles: o kit A Cor da Cultura e as Orientações e Ações para a Educação das Relações Étni-

co-Raciais. Apesar de ainda serem insuficientes, tivemos também algumas iniciativas refe-

rentes à formação continuada dos professores: o Programa UNIAFRO em 2005/2006; 

UNIAFRO I em 2008/2010; o Projeto Educação Africanidades Brasil em 2006; o Projeto 

Oficina Cartográfica sobre Geografia Afro-brasileira e Africana em 2005; e o Programa “A 

Cor da Cultura” (2004/2006).  

A título de exemplo, citamos ainda os Pareceres Nº 2/2007, Nº 15/2010, Nº 

16/2010, dentre outras ações que decorrem a partir da existência da Lei Nº 10639, suas 

diretrizes e respectivas orientações, além do Parecer Nº 16/2012 e da Resolução Nº 

08/2012, que estabelecem as orientações e as diretrizes curriculares nacionais para a edu-

cação escolar quilombola.  

Ao citarmos tais ações, no âmbito das políticas públicas educacionais, objeti-

vamos apresentar um novo cenário político que se configura, já que há um esforço para 

trazer o debate sobre as relações raciais para a agenda nacional. Isso não ocorria efetiva-

mente, sob o ponto de vista institucional, antes da Lei Nº 10639/2003, pois as discussões 

sobre o tema se restringiam à atuação de movimentos sociais. 

Apesar destes avanços, Munanga (1996a) já afirmava que há grandes dificul-

dades no MNU. Segundo o autor uma delas está presente na falta de consenso e nas con-

tradições entre especialistas e estudiosos de vários ramos. Ao tentarem estabelecer o con-

teúdo do racismo, os intelectuais de direita e de esquerda não se entendem. Para a direita, o 

problema não está mais no racismo da sociedade, mas nas forças do mercado. Esses inte-

lectuais são atentos apenas às carências dos negros e indiferentes à raça. Para a esquerda as 

desigualdades raciais são interpretadas como consequências dos conflitos de classes e o 

preconceito racial é considerado atitude social disseminada pela classe dominante, ou seja, 

o pensamento de esquerda de décadas atrás, ainda se repete. Em síntese, o racismo está 

presente na sociedade e, tanto o discurso da direita, quanto da esquerda não consideram 

esse fato, ignoram a diferença e caracterizam os problemas do racismo simplesmente como 

problemas de mercado e de instrução. 

Outra dificuldade diz respeito aos reflexos da instabilidade conceitual presente 

na ação da militância negra. No interior do movimento existe, segundo Rios, um “[...] di-

lema fulcral: cultura versus política” (2009, p. 272). Munanga (1996a) denomina vertente 
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cultural-educativa e a vertente política. A primeira é voltada para garantir o reconhecimen-

to das identidades afrodescendentes, materializando ações como a inclusão curricular de 

história e cultura do negro brasileiro. E a segunda seria voltada para a implantação de polí-

ticas afirmativas e para medidas compensatórias. Tal instabilidade tem como consequência 

estratégias não unitárias, que dificultam a luta contra o racismo sob o ponto de vista políti-

co.  

Contudo, apesar de dificuldades como essas persistirem no interior do movi-

mento, é importante ressaltar que um dos objetivos ao tentar contextualizar alguns aspectos 

dos movimentos negros no Brasil, foi de reconhecer que as conquistas sociais da população 

negra têm origem nas lutas sociais desses movimentos. É extremamente importante com-

preender que os movimentos negros foram protagonistas em diversos processos, como é o 

caso das políticas públicas educacionais voltadas para as relações raciais. 

Diante da apropriação das complexidades existentes no debate sobre as rela-

ções raciais e das lutas empreendidas pelos movimentos negros, principalmente no âmbito 

educacional, analisadas neste capítulo, percebemos que este tema ainda é algo incipiente na 

sociedade brasileira. Se em diferentes áreas essas discussões ainda são um tanto quanto 

desconhecidas, na Educação Física não é diferente, apesar de já termos trabalhos que rela-

cionam as ideologias raciais, a sua presença na escola e também nas aulas de Educação 

Física. Esses estudos na medida em que constatam situações que envolvem racismo, pre-

conceito e discriminações raciais no espaço escolar evidenciam a necessidade de pesquisas 

que aprofundem nas discussões que aproximam os currículo de formação de professores e 

as relações raciais, como veremos no capítulo 2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[...] ninguém nasce odiando outra pessoa  

pela cor de sua pele [...].  

Para odiar, as pessoas precisam aprender e,  

se podem aprender a odiar,  

podem ser ensinadas a amar”  

 

(Nelson Mandela)   

CAPÍTULO 2 
 

IDEOLOGIAS RACIAIS 

E O UNIVERSO DOCENTE 
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CAPÍTULO 2 

IDEOLOGIAS RACIAIS E O UNIVERSO DOCENTE 

No Brasil, mesmo com sua diversidade racial, o racismo é um fenômeno socio-

cultural construído ao longo de sua história. O racismo brasileiro é caracterizado por “des-

tituição cultural e econômica dos negros, e mecanismos de abuso verbal” (GUIMARÃES, 

1999, p. 109), e se define como uma forma de discriminação que se caracteriza por uma 

polidez superficial que reveste atitudes e comportamentos discriminatórios, que se mani-

festam através de piadas, ditos populares e brincadeiras de cunho “racial”, formas simbóli-

cas. 

Segundo Ianni (2004a):  

O racista se fundamenta em argumentos que parecem consistentes e convincen-

tes que supostamente justificam a sua hierarquização, distinguindo, delimitando, 

segregando ou estranhando o outro. São estereótipos, signos, símbolos mobiliza-

dos ao acaso das situações elaboradas no curso de anos, décadas, séculos, com os 

quais o ‘branco’, ‘dolicocéfalo’, ‘europeu’, ‘ariano’, ‘norte-americano’, ‘ociden-

tal’ explica, legitima, racionaliza ou naturaliza a sua posição e perspectiva privi-

legiadas, de controle de instrumentos de poder. (p. 24) 

No Brasil, prevalecem as ideias de assimilação e miscigenação. Ideologias ra-

ciais que ao engendrarem a noção de democracia racial, desenvolvem desigualdade, confli-

tos e tensões raciais, funcionando como técnicas de estigmatização recorrente, reiteradas 

em diferentes fórmulas e verbalizações (IANNI, 2004a). E podemos perceber que essas 

relações permeiam nosso cotidiano legitimando determinadas formas de ação na sociedade, 

como a violência contra grupos minoritários (negros, homossexuais, nordestinos, entre 

outros), justificando formas de dominação. 

Considerando que devido aos enfoques teóricos, o debate acerca de “ideologia” 

suscitam tensas discussões, cabe aqui esclarecer que entendemos como ideologia o uso de 

formas simbólicas que podem criar, reproduzir ou manter relações de dominação, conceito 

proposto por Thompson (1998). 

As formas simbólicas são: ações, manifestações verbais e objetos significativos 

de vários tipos, em virtude dos quais os indivíduos se comunicam e partilham suas experi-

ências, concepções e crenças. Para Thompson (1998), um dos aspectos das formas simbó-

licas é o aspecto “contextual”, o qual indica que as formas simbólicas estão sempre inseri-

das em contexto e processos socialmente estruturados. Isso significa dizer que existem 
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diferenciações sistemáticas em termos de distribuição ou de acesso a recursos de vários 

tipos. 

Thompson (1998), nesse sentido, distingue os conceitos de “poder” e “domina-

ção”. Para ele poder é a capacidade do indivíduo de produzir algo, e é específica a cada 

prática. Todo tipo de prática envolve certa quantidade de poder e “as pessoas situadas den-

tro de contextos socialmente estruturados têm, em virtude de sua localização, diferentes 

quantidades e graus de acesso a recursos disponíveis” (THOMPSON, 1998, p. 79). Portan-

to todos os que “podem” fazer algo, têm poder. Já o conceito de dominação é empregado 

quando o poder de uma pessoa ou grupo é expropriado, de maneira injusta e desigual, se-

guidas vezes, pelo poder do outro, ou seja, quando relações estabelecidas de poder são sis-

tematicamente assimétricas (idem).   

Sendo assim a ideologia é uma prática, mas não uma prática qualquer, pois é 

utilizada para criar, perpetuar ou manter, relações desiguais. Este conceito de ideologia 

denominado por Thompson (1998) como “negativo”, possibilita a melhor forma de com-

preender as relações raciais. A partir de Thompson (1998), entendemos que ao desvendar 

as relações de dominação, a partir de estudos de ideologia, podemos desestabilizar as rela-

ções assimétricas de poder, possibilitando que grupos minoritários “virem a mesa”, isto é, 

se emancipem. 

Guimarães (1999) compara as ideologias raciais presentes no Brasil, nos Esta-

dos Unidos e na África do Sul, e afirma que “tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e 

na África do Sul, o racismo, como ideologia, foi uma forma transitória de justificativa da 

ordem social da escravidão ou colonização, primeiro, edições do colonato, servidão ou 

parceria” (p. 106). Nesse sentido, a sujeição política de negros foi, antes, justificada pela 

conquista e pela força dos senhores, passando pela inferioridade biológica e/ou cultural dos 

sujeitados, até serem justificadas pela pobreza e pelas características individuais e grupais 

dos sujeitados. O racismo, baseado nas diferenças, mesmo naquelas mais físicas, biológi-

cas e visíveis, é construído por aspectos históricos, sociais, políticos e culturais, em síntese 

pela cultura de um país. 

Segundo Crochik (1995, p. 21) o “preconceito não é inato, nele está presente a 

interferência dos processos de socialização que obrigam o indivíduo a se modificar”. As-

sim como Gomes (2003) entendemos que a cultura (e as ideologias) é (são) produzida(s) 

pelos sujeitos em sociedade. A partir desse entendimento, é possível refletir sobre a com-

plexidade da questão: “significa que vivemos sob a dominação de uma lógica simbólica e 
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que as pessoas se comportam segundo as exigências dela, muitas vezes sem que disso te-

nham consciência” (idem, p. 76). Em outras palavras, as ideologias (raciais) que permeiam 

a cultura brasileira, regulam as relações sociais e concomitantemente emergem das mes-

mas. Assim,  

“dá para formular a hipótese de que a sociedade é uma fábrica de intolerâncias. 

Mas também está nessa fábrica a possibilidade da formação de uma personalida-

de democrática, de um indivíduo que tenha uma visão comunitária e ética, até 

mesmo socialista. Mas por enquanto tenho uma conclusão, se não pessimista, ao 

menos realista, de pensar que essa sociedade é uma fábrica de intolerância e esta 

é uma dinâmica daquela. (IANNI, 2004b, p. 17)  

As ideologias, por meio da cultura, são transmitidas por gerações e gerações, 

que podem ser agravadas pelos meios de comunicação, da indústria cultural, envolvendo 

também, instituições religiosas, partidos políticos e sistemas de ensino. Os sujeitos estipu-

lam regras, convencionam valores e significações que possibilitam a comunicação dos in-

divíduos e dos grupos. Eles podem se adaptar ao meio, mas também o adaptam a si mes-

mos e, mais do que isso, podem transformá-lo (GOMES, 2003). 

Torna-se necessário então, trabalhar na conscientização dos indivíduos, na ob-

tenção de um empoderamento simbólico, que viabilize a percepção de ideologias, já que 

estas estabelecem, produzem e sustentam as diversas formas de dominação (THOMPSON, 

1998). Nesse sentido, enxergamos a escola como uma das instituições importantes nesse 

processo, uma vez que nela repercutem as ideologias raciais que permeiam a nossa cultura. 

Assim como Paulo Freire (1971, 1979), acreditamos no papel da conscientização no pro-

cesso educativo e numa prática pedagógica libertadora da opressão e democratizadora da 

cultura.  

2.1 As relações raciais na escola 

Inicialmente, vale ressaltar que enxergamos a escola como um espaço em que 

são aprendidos e compartilhados não só conteúdos escolares, mas também valores, crenças 

e hábitos, assim como também entendemos que nela são disseminados diversos tipos de 

preconceito, dentre eles o racial. Nossa preocupação com a escola decorre de considerá-la 

capaz de incentivar a crítica do existente e o questionamento daquilo que é naturalizado. 

Significa enxergá-la como um espaço público que não hierarquize as diferenças, que en-

tenda que todos são diferentes, mas que nenhum sujeito ou grupo é melhor do que outro; 



50 

como uma instituição que seja capaz de formar indivíduos que não se conformem e que 

sejam comprometidos com a luta contra toda e qualquer forma de dominação e desigualda-

de, em especial, a racial. 

Todavia, Moreira e Candau (2003) afirmam que a escola sempre teve dificul-

dades em lidar com a diferença. “Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais con-

fortável com a homogeneização e a padronização.” (p. 161). Ela revela-se como um dos 

espaços em que são difundidas as representações negativas sobre o negro (GOMES, 2003). 

Para Canen (2001) a escola está inserida no bojo destas relações socioculturais desiguais, 

produzindo a exclusão daqueles grupos cujos padrões não correspondem aos dominantes. 

Gomes (2002b) destaca algumas frases muitas vezes evocadas no ambiente es-

colar: "o aluno negro é mais fraco e apresenta mais dificuldades porque vem de um nível 

socioeconômico baixo"; "o aluno negro e pobre não se alimenta direito e por isso é mais 

desatento"; "eles vêm de uma família desestruturada"; "basta dar alimentação e emprego 

que os alunos negros se sairão bem na escola e o negro encontrará um lugar na socieda-

de...". Frases que caracterizam a visão que insere o racismo como um problema resultante 

da sociedade capitalista. A autora afirma que os alunos e as alunas negras são vistos, den-

tro da escola, como pessoas com "deficiência" ou "dificuldade de aprendizagem", e fatal-

mente são rotulados como "indisciplinados", "lentos", "defasados", "atrasados". Essa pers-

pectiva que exclui e trata as diferenças como deficiências transforma as desigualdades ra-

ciais, construídas no decorrer da história nas relações políticas e sociais, em naturalizações. 

Em outro trabalho Gomes (2005b) ressalta que muitos educadores contribuem 

para reforçar o racismo no ambiente escolar quando colocam a criança negra para dançar 

com um cabo de vassoura, durante a festa junina, porque ninguém quer ser seu par; ou 

quando estabelecem como “castigo”, para os desobedientes, sentarem-se ao lado da criança 

negra da sala; ou ainda quando são coniventes, e no máximo “sentem pena”, ao presencia-

rem calados e omissos agressões racistas à criança negra, como por exemplo, quando me-

ninas brancas chamam a colega negra de “negra do cabelo duro” ou “cabelo de bombril”. 

Estereótipos e preconceitos inferiorizam o negro na escola, é o que foi consta-

tado na pesquisa de Silva (1987). A autora além de analisar livros didáticos utilizados em 

escolas do bairro da Liberdade, Salvador (BA), entrevistou professores a fim de investigar 

a sua percepção quanto à existência desses estereótipos e preconceitos e o seu papel de 

mediador diante da situação. Constatou-se que o livro didático reforça essa inferiorização e 

inclusive, que o professor, mediador importante na educação do aluno, não percebeu a pre-
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sença destes estereótipos e preconceitos, bem como a sua importância na mediação desse 

processo dotado de ideologias. 

Figueira (1990) também analisou a postura de professores e constatou que eles 

atuam como mantenedores e difusores do preconceito racial entre os alunos, quando se 

omitem, quando fazem efetivas declarações racistas, ou ainda quando simplesmente des-

consideram a questão, por tratá-la como um problema menor ou inexistente. 

Fazzi (2006) analisou o preconceito racial na infância, construído e vivenciado 

por crianças de 7 a 9 anos de idade em duas escolas públicas de Belo Horizonte (MG). A 

autora abordou o preconceito em sua manifestação atitudinal e comportamental. Atitudes 

raciais negativas foram percebidas através de estereótipos que circulavam entre elas: “preto 

é feio”, “preto parece diabo” e “ladrão é preto”. A autora afirma que o comportamento 

preconceituoso foi identificado de várias formas. Uma delas foi através das respostas dadas 

à seguinte pergunta: “Você gostaria de ser preto ou negro?” Gozações e xingamentos reve-

laram-se duas práticas sociais corriqueiras e recorrentes no mundo infantil investigado, 

introduzindo um clima de hostilidade nas relações raciais (FAZZI, 2006).  

Na pesquisa de Fazzi (2006) também encontramos passagens que nos possibili-

tam perceber como a disseminação de ideologias (assimilacionista e miscigenacionista) 

reflete negativamente nas relações entre os alunos. O que durante muito tempo aconteceu, 

e ainda hoje acontece: alimenta-se a ideia de que os mulatos e os negros considerados mais 

claros e educados são integrados cultural, econômica, social e politicamente pelo padrão 

branco. 

Cavalleiro (1998), ao realizar um estudo numa escola municipal de educação 

infantil em São Paulo (SP), verificou a predominância do silêncio nas situações que envol-

vem racismo, preconceito e discriminação, o que permitiu supor que a criança negra, desde 

a educação infantil, está sendo socializada para o silêncio e para a submissão. Mais grave 

ainda, de acordo com a autora, a criança negra está sendo levada a se conformar com o 

lugar que lhe é atribuído: o lugar do rejeitado. 

Todos esses aspectos identificados no cotidiano escolar, principalmente o si-

lêncio dos professores diante dos fatos, segundo Cavalleiro (1998), podem comprometer o 

desempenho e o desenvolvimento da personalidade de crianças e de adolescentes negros, 

bem como estar contribuindo para a formação de crianças e de adolescentes brancos com 

um sentimento de superioridade. “O silêncio do professor facilita novas ocorrências desse 

tipo, reforçando inadvertidamente a legitimidade de procedimentos preconceituosos e dis-
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criminatórios no espaço escolar e, a partir deste, para outros âmbitos sociais.” (idem, p. 

12). 

Como indica a literatura (SILVA, 1987; FIGUEIRA, 1990; CAVALLEIRO, 

1998), o professor é um dos sujeitos que pode construir, a partir da mediação, o conheci-

mento junto com os alunos. Nesse sentido ele pode contribuir para romper com as práticas 

que estigmatizam os negros. 

Entretanto, como afirma Munanga (2005), 

não precisamos ser profetas para compreender que o preconceito incutido na ca-

beça do professor e sua incapacidade em lidar profissionalmente com a diversi-

dade, somando-se ao conteúdo preconceituoso dos livros e materiais didáticos e 

às relações preconceituosas entre alunos de diferentes ascendências étnico-

raciais, sociais e outras, desestimulam o aluno negro e prejudicam seu aprendi-

zado. O que explica o coeficiente de repetência e evasão escolar altamente ele-

vado do alunado negro, comparativamente ao do alunado branco. (p. 16) 

Essas são questões difíceis de lidar pedagogicamente, sobretudo no Brasil, 

marcado por uma profunda exclusão. Os elementos discriminatórios na Educação afetam 

diversas dimensões: o projeto político pedagógico; o currículo explícito e o oculto; a dinâ-

mica relacional; as atividades em sala; o material didático; as comemorações e festas; a 

avaliação; a forma de se lidar com a disciplina; as linguagens oral e escrita (as piadas, os 

apelidos, os provérbios populares etc.); os comportamentos não verbais (olhares, gestos 

etc.); e os jogos e as brincadeiras (MOREIRA e CANDAU, 2003).  

Uma das formas de perceber a disseminação desse estereótipo é analisar como 

o negro durante a história é estudado/apresentado na escola. Ele é sempre o escravo sem 

passado, sem história - exercendo somente algumas influências na formação da sociedade 

brasileira, ou depois da libertação, ele é o marginal ou o malandro (GOMES, 2002b). Até 

pouco tempo atrás a África e as tradições culturais de origem africana não eram considera-

das como elementos importantes no processo educacional, embora sempre houvesse um 

empenho em desconstruir imagens negativas do africano (PINTO, 1999).   

Ao considerarmos o outro como sujeito pleno de uma cultura, esta geralmente 

é concebida como uma comunidade homogênea de crenças e estilos de vida. O outro nesse 

sentido, diferente de nós, tem uma essência distinta da que nos caracteriza (MOREIRA e 

CANDAU, 2007). Na Educação, essa visão se expressa, por exemplo, quando nos limita-

mos a abordar o outro de forma genérica e “folclórica”, apenas em dias especiais, usual-



53 

mente incluídos na lista dos festejos escolares, como por exemplo, o “Dia da Consciência 

Negra”, ou ainda no dia 13 de Maio, lembrado como o dia “Abolição da Escravatura”. 

Podemos considerar ainda outro aspecto que agrava o problema, isto é, o fato 

de o racismo no Brasil ser velado, e alicerçado pelas ideologias raciais que discutimos an-

teriormente. A respeito, Ianni (2004b) relata: 

Lembro-me de uma entrevista de um negro em Florianópolis, que dizia em tom 

exaltado: ‘O problema de preconceito no Brasil é que você não tem onde pegar’. 

É um preconceito alusivo, não explicitamente revelado. Ele aparece da maneira 

mais surpreendente: o negro chega ao restaurante e fica esperando enquanto o 

garçom atende a outros; no hotel ouve “não temos vagas”; as crianças brancas e 

pretas convivem na escolinha em plena igualdade, até que vem a adolescência e 

ocorre a demarcação. (p. 17) 

Além do mais, existem pessoas que se comportam de “maneira politicamente 

correta” na sociedade, com uma conduta ideal perante a sociedade. Sobre esse comporta-

mento ainda podemos citar o risco que corremos com a regulamentação, o indivíduo obe-

dece a um comando externo, dificultando a diferenciação da pessoa que simplesmente se-

gue a norma, de outra que realmente não tem preconceito.  

Nesse sentido consideramos relevante problematizar, desvelar e desnaturalizar 

os diversos tipos de preconceito que estão inseridos no cotidiano escolar, dentre eles o ra-

cial, pois as diferenças (raciais) não devem ser utilizadas para a discriminação do negro, 

seja nas suas relações sociais no espaço escolar, na sociedade ou na própria política brasi-

leira. Caso contrário, a escola estará a serviço da reprodução de padrões que reforçam o 

racismo presente na sociedade brasileira. Enxergamos a escola como um importante espaço 

social, onde as diferenças podem ser abordadas. É um meio estratégico para o processo de 

transformação e formação de pessoas com senso crítico.  

Para Canen (2001) devem ser desenvolvidas atitudes de tolerância à diversida-

de cultural, enfatizando currículos multiculturais e estratégias para promover a aceitação 

cultural nas relações interpessoais. Entretanto é importante entender que “tolerar” não é a 

mesma coisa que “respeitar” o diferente como “igual”. E essa questão precisa ser aprofun-

dada nos campos teórico e da ação social. A tolerância não é suficiente, pois pode nos co-

locar numa posição que nos leve a não questionar o que existe e consequentemente con-

cordar com o que é dominante na cultura contemporânea. 

É importante lembrar que a escola é constituída por pessoas (alunos, professo-

res, dirigentes, funcionários, comunidade) que também constroem práticas sociais e valo-
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res, entre eles os que desqualificam e discriminam os diferentes. A ênfase nessa pesquisa é 

nas ações durante a formação do professor. O que não significa atribuir apenas ao profes-

sorado a responsabilidade de compreender as relações raciais que se inserem no cotidiano 

escolar, que são complexas. Mas que enxergamos nele o principal sujeito mediador da 

questão. Assim como Fischman e Sales (2010), defendemos a noção do professor como 

“intelectual comprometido”, que é o oposto do professor como herói que consegue resolver 

todos os problemas sociais presentes na escola. Defendemos a noção de um professor que 

com suas práticas baseadas na reflexão e no comprometimento, consiga fazer a diferença 

nesse ambiente. 

É necessário entender que os alunos não são homogêneos e aproveitar a riqueza 

do amplo panorama cultural que permeia a comunidade escolar. Como bem abordam Mo-

reira e Candau (2003; 2007), não reconhecer esse fato, é praticar o “daltonismo cultural”, 

que segundo os autores consiste em não enxergar ou reconhecer a presença e as conse-

quências da diversidade, no caso aqui na escola. Para os autores “não se pode conceber 

uma experiência pedagógica ‘desculturizada’, em que a referência cultural não esteja pre-

sente” (2003, p. 159). Com a finalidade de identificar estratégias concretas de se trabalhar 

com as questões relacionadas a uma educação multicultural no cotidiano escolar, eles ana-

lisaram um grupo focal constituído por nove professores da rede pública de ensino do esta-

do do Rio de Janeiro, que já tinham uma trajetória de trabalho na perspectiva da educação 

multicultural e não discriminatória.  

O grupo, em consenso, afirmou que o problema da discriminação é complexo, 

que é preciso questionar o “silêncio”, refletindo sobre ele, reconhecendo a sua existência e 

não naturalizar as situações que acontecem na escola. Segundo os professores é necessário 

também caminhar na direção de uma educação antidiscriminatória na escola, para isso res-

saltaram a importância do trabalho coletivo, de estimular dinâmicas de relacionamento, de 

reconhecimento mútuo, de aceitação e valorização do “outro”, incentivando o diálogo in-

tercultural, de modo a favorecer a construção de um autoconceito e uma autoestima positi-

vos aos alunos. Além disso, eles destacaram a necessidade de uma ancoragem social do 

currículo. Nessa perspectiva, concordaram que a contribuição do projeto político-

pedagógico da escola é imprescindível para uma educação multicultural e não discrimina-

tória (MOREIRA e CANDAU, 2003).  

Para Santos e Molina Neto (2011, p. 523), 
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a perspectiva cultural é fator importante nessa caminhada educativa que não se 

encerra na escola, mas que a considera fundamental como elemento convergente 

de representações e significados que se tocam, se afastam, se cruzam e se assu-

mem diferentemente em cada grupo, influenciando as relações tanto no ambiente 

escolar quanto nos diversos ambientes pelos quais os sujeitos se constituem. As 

questões que envolvem as relações étnico-raciais sempre foram tratadas de forma 

intencional e determinista pela escola, desestimulando a reflexão e o debate.  

Diante desse contexto, podemos afirmar que a escola não deve se omitir diante 

das relações raciais. A escola e os professores podem trazer essa discussão com objetivo da 

tomada de consciência pelos membros da escola e sua comunidade. Mas, especificamente 

na Educação Física, foco desta pesquisa, como essas complexas relações acontecem? 

Quais são as atitudes do professor diante dessas situações? É o que objetivamos discutir no 

próximo tópico. 

2.2 As relações raciais e a Educação Física Escolar 

Como foi discutido anteriormente, nesta pesquisa nos interessam as ideologias, 

dentre elas as raciais, que podem ser disseminadas e fortalecidas. Em contrapartida, a esco-

la, como um importante espaço de prática social, e a Educação Física, podem contribuir 

para o questionamento dessas ideologias, a fim de formar pessoas capazes de se posiciona-

rem contra a discriminação. 

Como afirma Daolio (2005) na opinião dos alunos, as aulas de Educação Física 

são as mais interessantes e prazerosas da escola. A pesquisa de Santos e Molina Neto 

(2011), ao objetivar compreender de que modo os estudantes negros constituem interações 

sociais, e como essas se manifestam na cultura estudantil e na Educação Física Escolar, 

identificou através das falas dos alunos, aspectos que justificam essa visão positiva sobre a 

disciplina na escola. 

Atualmente “não há dúvida de que a Educação Física Escolar está passando por 

grandes transformações” (DAOLIO, 2005, p. 215). E engana-se quem ainda a enxerga co-

mo disciplina que pauta-se apenas por explicações biológicas, objetivando comportamen-

tos motores e padrões atléticos dos alunos. A Educação Física, enquanto componente cur-

ricular obrigatório na escola pode e deve contribuir como área de conhecimento, perspecti-

vando relações mais consistentes com as Ciências Humanas e Sociais. Uma vez que duran-

te as aulas existe a necessidade e importância de tratar dentre outros aspectos, os proble-

mas sociais (SOARES et al., 1992). 
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Vale ressaltar que, mesmo as relações raciais constituindo o foco do presente 

trabalho, entendemos que são vários os problemas que permeiam as relações nas aulas de 

Educação Física. Podemos destacar as humilhações direcionadas a alunos com deficiên-

cias, alunos de alta ou baixa estatura, obesos ou magérrimos, homoafetivos, menos habili-

dosos, mulheres, dentre outras. São muitas as situações que podem envolver atos discrimi-

natórios nesse ambiente, e não podemos desconsiderar tal fato. O presente estudo consiste, 

no entanto, em uma das dimensões presentes nas amplas relações sociais, a das relações 

raciais na escola. 

Sendo assim, no que diz respeito às relações raciais nas aulas de Educação Fí-

sica, é necessário desmistificar o senso comum de que o negro é atleta e deve atingir a per-

feição em seus movimentos e habilidades. Santos e Molina Neto (2011) depreenderam nas 

falas dos estudantes, a identificação destes, com sujeitos e práticas entendidas como per-

tencentes ao universo negro. No geral enxergam-se nos atletas, nas músicas e danças. Essas 

práticas, na visão do autor, ao contrário de gerar sentimento de inferioridade, são importan-

tes na medida em que contribuem para que estudantes assumam sua identidade.  

Entretanto, apesar desses fatos serem importantes para a autoestima de alguns 

estudantes negros, eles são questionáveis. Uma vez que carregam consigo a ideia de que os 

negros se destacam apenas no esporte, na dança e na música, ou seja, áreas comumente 

associadas a elementos corporais, em contraponto com as atividades consideradas intelec-

tuais, como pontuam Santos e Molina Neto (2011). Nesse sentido, os próprios alunos, 

mesmo que sejam reconhecidos e valorizados no grupo, “percebem que sua imagem está 

limitada e é exclusivamente ligada a certas representações [...] e sempre associada à margi-

nalidade e inferioridade. O negro aprende a se enxergar como fora do padrão” (idem, p. 

531). 

Esse tipo de reconhecimento e valorização, então, não impede que, fora da es-

cola, esses sujeitos se deparem com uma realidade preconceituosa e menos ainda que a 

complexidade das relações raciais invada os muros da escola e se insira nas aulas de Edu-

cação Física, bem como em todas as disciplinas. Fazzi (2006), apesar de não ter como foco 

as relações raciais nas aulas de Educação Física, destaca que a questão racial está presente 

nesta disciplina: 

Nas aulas de Educação Física alguém que chegasse nesses momentos e observas-

se as crianças correndo de um lado para o outro, gritando, jogando futebol ou 

brincando de outra coisa, não poderia perceber, de imediato, que a questão racial 
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ali se fazia presente, como um dos aspectos em elaboração, no processo mais 

amplo de socialização. (p. 27) 

Rangel (2006) coordenou uma pesquisa que investigou os preconceitos nas au-

las de Educação Física. Foram entrevistados 28 alunos do 1º ao 4º ano dos Cursos de Li-

cenciatura e Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

– Campus de Rio Claro. A pesquisa concluiu que 35,7% dos estudantes já haviam sofrido 

ou presenciado algum tipo de discriminação, preconceito ou exclusão na escola. Entretan-

to, é interessante destacar como os números se alteram quando o preconceito é associado 

às aulas de Educação Física, pois 78,5% dos alunos observaram ou viveram discriminações 

nas aulas de Educação Física, dentre essas discriminações, o racismo. 

Na pesquisa de Santos e Molina Neto (2011) constatou-se que, na Educação 

Física Escolar, manifestações de racismo entre os estudantes podem ser inibidas temporari-

amente pelas habilidades físicas e esportivas e pelo sentido de equipe que fundamentam 

algumas atividades. Em tais momentos a cor da pele não tem relevância. Fato que nos aju-

da a entender porque os estudantes (um dos protagonistas nessa prática social) afirmaram 

que não percebem situações de discriminação ou preconceito durante as aulas de Educação 

Física. Afirmações que, segundo os autores, também decorrem da naturalização das situa-

ções discriminatórias, pois na prática, expressões como “é isso aí, macaco”, “valeu negão”, 

“boa, preto” (p. 529) foram usadas constantemente entre os estudantes com a mesma natu-

ralidade usada para dizer o nome de alguém. 

Os frequentes e supostos inofensivos apelidos, as “brincadeiras” e as expres-

sões pejorativas em relação ao negro, podem desencadear tanto gargalhadas e descontração 

aparente, inclusive daquele(a) que está sendo alvo da chacota, quanto gerar situações ten-

sas, conflitos, desentendimentos e brigas (SANTOS e MOLINA NETO, 2011). Nas aulas 

de Educação Física “as brigas não acontecem porque alguém é preto, mas quando alguém 

está brigando é uma maneira de insultar e ofender o outro” (idem, p. 530). De acordo com 

os autores é suficiente um contato, um choque entre os sujeitos, uma derrota ou divergên-

cia em um jogo para que o termo “negro” seja utilizado para menosprezar alguém. O que 

não acontece de forma diferente em outros meios sociais. 

Gomes (2002a) constatou nos depoimentos dos sujeitos envolvidos no estudo 

que realizou em salões de cabeleireiro étnicos de Belo Horizonte (MG), que a experiência 

com o corpo negro e o cabelo crespo aparece intimamente ligada à trajetória escolar. Esta 
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aparece em todos os depoimentos como um importante momento no processo de constru-

ção da identidade negra e, infelizmente, “reforçando estereótipos e representações negati-

vas sobre esse segmento étnico/racial e o seu padrão estético” (GOMES, 2002a, p. 41), 

transformando as diferenças inscritas no corpo em marcas de inferioridade. 

O corpo negro se constitui, nesse contexto, como suporte da identidade negra, e 

o cabelo crespo como um forte ícone identitário. Gomes (2003) nessa discussão afirma 

que: “o corpo é objeto de alteração exercida pela cultura, sendo por ela modelado e modifi-

cado. Temos então, expressos no corpo, os universais e as particularidades da cultura” (p. 

80). E consequentemente, segundo a autora, o corpo negro, com suas diferentes partes, 

dentre elas o cabelo, pode simbolizar aquilo que uma sociedade deseja ser, assim como o 

que se deseja negar. 

Santos e Molina Neto (2011) imersos no contexto da Educação Física descre-

vem duas situações em que estudantes negros desejavam esconder o que talvez represen-

tasse, em determinados momentos, uma forma de exclusão por um sinal reconhecidamente 

desprestigiado no grupo, no caso em específico o cabelo negro inferiorizado: 

Em um torneio de futsal realizado na escola, estava combinado que não seria 

permitido o uso de boné durante os jogos. No início de uma das partidas, um dos 

estudantes se recusou a tirar o boné e, sob a pressão do professor responsável e 

dos colegas para que cumprisse o que fora estabelecido, optou por retirar-se da 

quadra e não participar do evento. Como ficou por perto, assistindo aos jogos, o 

professor questionou sua atitude, dizendo que era muito mais simples tirar o bo-

né do que ficar fora do torneio. O estudante disse ao professor que talvez fosse 

mais fácil para ele que “tem cabelinho bom”, mas no seu caso, que está “com 

uma juba” e “a raça não ajuda”, melhor ficar fora a “passar vergonha na frente 

dos outros e das gurias” (Diário de campo, 11.8.2006). (p. 527) 

Já [...] se recusou a tirar a touca durante uma partida de voleibol em um torneio 

interescolar em que representava sua escola e, além de retirar-se da quadra, des-

feriu uma série de palavrões aos árbitros e aos professores, acusando-os de racis-

tas. Depois, mais calma, ela disse que poderia “ser arrastada e obrigada”, mas 

não tiraria sua touca porque seu cabelo “estava horrível” e ela não estava ali para 

“servir de chacotinha” para os outros (Diário de campo, 05.12.2006). (p. 527) 

Com todos esses dados, assim como os autores, entendemos que é necessário 

que a Educação Física participe do debate sobre as questões raciais no contexto escolar, 

pois, nessa disciplina, pela centralidade da cultura corporal, os estudantes negros têm pos-

sibilidades importantes de afirmação cultural e reflexão sobre essas relações (SANTOS e 

MOLINA NETO, 2011). Gonçalves (1991), ao objetivar oferecer ao professor de educação 

física subsídios para uma reflexão e uma compreensão crítica do problema da discrimina-
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ção racial afirma que a “Educação Física, como fenômeno educativo, não pode ignorar a 

discriminação racial e, sim aprender a lidar com ela, desvelando as suas raízes históricas, 

compreendendo as suas contradições e buscando superá-las em sua prática concreta” (p. 

80). 

Mas percebemos que ainda faltam informação e conhecimento, principalmente 

aos professores. Mattos (2007) realizou uma pesquisa em que investigou um grupo de es-

tudantes de cinco escolas públicas de Salvador, cujo foco era identificar a relação do ensi-

no da Educação Física e a corporeidade negra, e constatou que existe um desconhecimento 

por parte dos professores sobre as especificidades da cultura negra que envolve os estudan-

tes negros. 

Como se não bastasse fatos como esse, que evidenciam que os professores de 

Educação Física não trabalham com aspectos relacionados às questões raciais, existem 

trabalhos, como o de Pinho (2006), que mostram que por meio de suas atitudes eles contri-

buem ainda mais para estigmatizar o aluno negro. A autora analisou a percepção de profes-

sores de Educação Física, da rede municipal de ensino de Cuiabá (MT), sobre alunos ne-

gros e constatou que para eles os alunos negros são “problemáticos”, “revoltados”, “ma-

landrinhos”, “agressivos”, “perversos”, “desordeiros”. Sobre as alunas negras, a percepção 

dos professores é que são “namoradeiras”, “mulheres fáceis”, “namoram vários”, “vestem-

se insinuando”, responsáveis pela “degeneração” social através da gravidez na adolescên-

cia.  

Pinho (2006) considera que o comportamento dos professores com os alunos 

negros foi de aspereza, falavam zangados, eram intolerantes; mesmo os alunos fazendo 

tudo o que era solicitado pelos professores. As formas de controle social identificadas nos 

professores são olhares expressivos, castigos, gritos, xingamentos, exclusão das atividades, 

recuo para o final da fila, ameaças de chamar a mãe, puxões pelos braços ou pela camisa, 

entre outras ações. Conforme explica Pinho (2006, p. 6) “os professores têm um cabedal de 

aparatos sociais para excluir os alunos (os outsiders) do grupo social”. 

Não são fáceis as tentativas de romper com o silêncio e trabalhar com as rela-

ções raciais na escola. Gomes (2002b) afirma que a baixa expectativa dos professores, a 

ausência ou superficialidade da discussão sobre o racismo no interior da escola e nos cur-

sos de formação de professores dificultam ainda mais esse processo. Nessa mesma pers-

pectiva, acreditamos que se deva focalizar no currículo da formação de professores, pois 
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somente a partir daí teremos possibilidades de questionar os diversos significados ideoló-

gicos e colocar na pauta de discussões as relações raciais e a Educação Física Escolar. 

Antes, no entanto, torna-se necessário compreender as principais teorias que in-

terferem nas discussões sobre currículo de formação de professores para a educação básica, 

em especial, na Educação Física, a fim de obtermos suporte teórico para identificar as 

perspectivas da legislação sobre as relações raciais, formação de professores para a educa-

ção básica e sobre a formação de professores de Educação Física, que serão analisados 

com o apoio da Hermenêutica de Profundidade (HP), referencial metodológico proposta 

por Thompson (1998), no capítulo3. 

2.3 As teorias de currículo 

No contexto escolar e da formação de professores se insere o currículo, aspecto 

relevante presente no processo educacional, que se alicerçou conceitual e metodologica-

mente no último século a partir de contributos oriundos de diferentes ramos do conheci-

mento, dentre os quais estão: a Filosofia; a Administração; a Psicologia; a Sociologia; a 

Ciência Política; a História; a Teoria da Literatura; a Fenomenologia; os Estudos Culturais 

(mais recentemente) (PACHECO e PEREIRA, 2007).  

Apenas na virada para os anos de 1900, com o início da industrialização dos 

Estados Unidos, a concepção de que era preciso decidir sobre o que ensinar ganha força e 

se iniciam os estudos e as pesquisas em torno do currículo (SILVA, 2005; LOPES e MA-

CEDO, 2011).  

Na década de 1920, no Brasil, com o movimento escolanovista, os estudos cur-

riculares também se iniciam. A escola ganha a responsabilidade de voltar-se para a resolu-

ção dos problemas sociais gerados pelas mudanças econômicas da sociedade. Portanto os 

conteúdos aprendidos e as experiências vividas na escola precisavam ser úteis. E definir 

aspectos relacionados a essa utilidade não era (é) tarefa fácil (LOPES e MACEDO, 2011).  

A palavra currículo é associada a diferentes concepções inerentes aos modos de 

como a educação é concebida historicamente e às influências teóricas que interferem em 

determinados momentos (MOREIRA, 2001a; MOREIRA e CANDAU, 2007). Fatores so-

cioeconômicos, políticos e culturais interferem, assim, para que currículo venha a ser en-

tendido como 
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conteúdos a serem ensinados e aprendidos; experiências de aprendizagem escola-

res a serem vividas pelos alunos; planos pedagógicos elaborados por professores, 

escolas e sistemas educacionais; objetivos a serem alcançados por meio do pro-

cesso e ensino; processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e 

nos procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização (MOREI-

RA e CANDAU, 2007, p. 18) 

Apesar dessa gama de definições atribuídas ao currículo, Lopes e Macedo 

(2011) afirmam que há, certamente, um aspecto comum a tudo que tem sido denominado 

currículo: “a ideia de organização, prévia ou não, de experiências/situações de aprendiza-

gem realizada por docentes/redes de ensino de forma a levar a cabo um processo educati-

vo” (p. 19).  

No entanto, por detrás dessa semelhança, existe uma série de outras questões 

que vêm sendo objeto de disputas no âmbito das teorias curriculares. “Trata-se de um dis-

curso produzido na interseção entre diferentes discursos sociais e culturais que, ao mesmo 

tempo, reitera sentidos postos por tais discursos e os recria.” (LOPES e MACEDO, 2011, 

p. 41). Diversas perspectivas ao longo do tempo têm criado diferentes teorias curriculares 

que tentam explicar o currículo, emprestam-lhe um sentido próprio, tornando-o uma práti-

ca discursiva. Vale ressaltar que reproduzo aqui o conceito de “teoria” utilizado e explica-

do na obra Documentos de identidade: uma introdução às teorias de currículo, de Silva 

(2005). O autor vê as “teorias” do currículo a partir da noção de discurso. Portanto além da 

palavra “teoria”, ora utiliza “perspectiva” ora “discurso”. 

Sem a pretensão de fixar sentidos, destacamos a importância de um diálogo 

acerca da história intelectual e interesses que envolvem a construção curricular. O objetivo 

desse retrospecto não é traçar uma linearidade, e menos ainda trazer uma visão ontológica 

sobre determinada teoria, detratando umas em função de outras, já que cada uma delas, no 

mínimo, contribuiu para as discussões sobre o currículo. Por meio de conceitos e defini-

ções adotados por essas teorias, enxergamos a possibilidade de refletir sobre os diversos 

discursos ideológicos que são (re)produzidos sobre o currículo nas políticas públicas edu-

cacionais atualmente.  

2.3.1 Teorias tradicionais do currículo 

Como foi dito anteriormente, houve uma incessante busca por atribuir uma uti-

lidade à escola por meio do currículo. No início da década de 1920, segundo Silva (2005), 

têm-se as teorias tradicionais, denominadas por Macedo (2012) de “tradição técnica”. Nes-
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sa perspectiva o currículo deveria enfatizar a eficiência, a organização, a produtividade e o 

desenvolvimento. O objetivo era conceber uma escola nos moldes de uma empresa. Privi-

legiava-se um currículo técnico, mecânico, que moldasse os sujeitos através da educação. 

Para essas teorias a escola era importante instrumento de controle social. Se-

gundo Lopes e Macedo (2011) em meio ao processo de industrialização, nos Estados Uni-

dos, ganharam destaque o comportamentalismo na Psicologia e o taylorismo na Adminis-

tração. Com essas preocupações, dois movimentos são iniciados: o eficientismo e o pro-

gressivismo. Esse último está na base das reformas educacionais ocorridas nos anos de 

1920 que, no Brasil, são assumidas por diferentes educadores escolanovistas. 

Os pressupostos do eficientismo podem ser encontrados nas ideias de Bobbitt, 

que com uma tendência mais conservadora, buscava igualar o sistema educacional ao sis-

tema industrial. Enquanto que numa postura progressivista, em Dewey, com base nas expe-

riências de crianças e jovens, dizia que o foco do currículo estava na resolução de proble-

mas sociais. Na busca por articular esses dois movimentos, em 1949, Tyler define uma 

nova agenda para a teoria curricular, apesar de ter seus pressupostos voltados para a formu-

lação de objetivo, organização e desenvolvimento curricular técnico (SILVA, 2005; LO-

PES e MACEDO, 2011), como no eficientismo. O autor “reitera a importância da vida 

contemporânea fora da escola como uma das fontes para a definição dos objetivos que os 

programas educacionais devem buscar alcançar” (MACEDO, 2012, p. 720-721). 

2.3.2 Teorias críticas do currículo 

Na década de 1960, entretanto, “as teorias críticas do currículo efetuam uma 

completa inversão nos fundamentos das teorias tradicionais” (SILVA, 2005, p. 29). Livros, 

ensaios e teorizações colocam em xeque as concepções mais tecnicistas do currículo. As 

teorias críticas questionam o status quo visto como responsável pelas injustiças sociais, e 

privilegiam a construção de uma análise que permita compreender o que faz o currículo ao 

invés de conhecer como se faz o currículo (idem). 

Tem-se então, duas tendências críticas que se opõem às teorias tradicionais. 

Ambas a criticam por considerá-la tecnocrática, mas se diferem em seus pressupostos. A 

primeira é de caráter marxista e enfatiza o papel das estruturas econômicas e políticas na 

reprodução social. Propõe “um projeto de currículo ligado à emancipação do sujeito das 

relações de opressão da sociedade capitalista” (MACEDO, 2012, p. 722). A segunda é a de 
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matriz fenomenológica, tendência que é a favor de um currículo aberto às experiências dos 

sujeitos (LOPES e MACEDO, 2011). 

Cerne da teorização crítica marxista em currículo, a teoria desenvolvida por 

Louis Althusser, é direcionada para a concepção de aparelhos ideológicos de Estado. O 

trabalho de autores como Baudelot e Establet assenta-se na teoria de Althusser e explicita a 

forma como o sistema escolar atua para garantir a diferenciação social, além de denunciar 

a falsa propaganda da escola enquanto espaço que garante oportunidade a todos. Bowles e 

Gintis, também a partir de Althusser, trabalham no sentido de enfatizar a função reproduto-

ra da escola, chamando a atenção para a materialidade da ideologia. Bourdieu e Passeron, 

numa abordagem menos determinista, explicitam a complexidade dos mecanismos de re-

produção social e cultural (SILVA, 2005; LOPES e MACEDO, 2011). 

Além deles, no âmbito da Sociologia britânica, em 1971, Michael Young lança 

as bases do movimento da Nova Sociologia da Educação (NSE), perspectiva voltada para 

as questões de relação entre currículo e poder, em que o currículo é visto como uma cons-

trução social. Destacava-se o caráter socialmente construído das formas de consciência e 

de conhecimento, bem como suas estreitas relações com estruturas sociais, institucionais e 

econômicas (SILVA, 2005; LOPES e MACEDO, 2011). 

Michael Apple, em 1979, parte de elementos centrais do marxismo. Para en-

tender como a educação age na economia e, nesse sentido, articula reprodução com produ-

ção. Suas preocupações centram-se nos modos como os currículos escolares (re)criam a 

hegemonia ideológica de determinados grupos dentro da sociedade (SILVA, 2005; LOPES 

e MACEDO, 2011; MACEDO, 2012). Henry Giroux, por sua vez, já no início da década 

de 1980, compreende o currículo a partir dos conceitos de emancipação e liberdade e sus-

tenta que o mesmo não transmite apenas fatos e conhecimentos objetivos, mas também 

constrói significados e valores socioculturais. Ele vê o currículo como política cultural 

(SILVA, 2005).  

Com o processo de redemocratização da sociedade brasileira, tem-se a perspec-

tiva de Paulo Freire (1971; 1979), apesar de não ter desenvolvido uma teorização específi-

ca sobre currículo, o autor critica o currículo através do conceito de “educação bancária” 

em que o educador exerce sempre um papel ativo, enquanto o educando está limitado a 

uma recepção passiva. Para o autor, a “educação bancária” expressa uma visão epistemo-

lógica que concebe o conhecimento como sendo constituído de informações e de fatos a 
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serem simplesmente transferidos do professor para o aluno (FREIRE, 1971; 1979; SILVA, 

2005; LOPES e MACEDO, 2011). 

Na perspectiva de Freire é possível identificar seus pressupostos marxistas. 

Todavia, a fenomenologia também contribui para as suas ideias, já que para essa concep-

ção o currículo precisa estar aberto às experiências dos sujeitos e Freire propunha essa di-

reção. É importante ressaltar, no entanto, que, mesmo com a relevância do trabalho de 

Freire, do ponto de vista do currículo, praticamente não se pode falar de uma matriz feno-

menológica no Brasil. Já no âmbito internacional, nessa perspectiva Willian Pinar enxerga 

o currículo como “[...] um processo mais do que uma coisa, como uma ação, como um 

sentido particular e uma esperança pública” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 35).  

Paralelamente à perspectiva de Freire, no Brasil, Dermeval Saviani (2007), no 

início dos anos de 1980, apresentou as bases da pedagogia crítico-social ou histórico-

crítica dos conteúdos, corroborada por Libâneo (2000), a qual criticava a pedagogia liber-

tadora de Freire por enfatizar não a aquisição do conhecimento, mas os métodos desse pro-

cesso (SILVA, 2005). Para Saviani (2007) a apropriação do saber universal é condição 

para a emancipação dos grupos excluídos. 

2.3.3 Teorias pós-críticas do currículo 

Nessa acirrada disputa por atribuir sentidos ao currículo, existem também as 

teorias pós-críticas. Estas não se sobrepõem às teorias críticas, mas trazem pressupostos 

que visam complementá-las. Colaboram no sentido de pensar o currículo enquanto cone-

xão entre identidade e poder. Silva (2005), em seu trabalho, apresenta as diversas tendên-

cias que compõem essa teoria. Por meio de suas discussões é possível perceber que o inte-

rior desse arcabouço denominado teorias pós-críticas é permeado por pressupostos de mo-

vimentos intelectuais como pós-modernismo, o pós-estruturalismo e o pós-colonialismo.  

O movimento pós-moderno questiona as pretensões totalizantes de saber do 

pensamento moderno, questiona as noções de razão, ciência e progresso. Assim como o 

pós-estruturalismo, critica o sujeito racional, livre, autônomo, centrado e soberano da mo-

dernidade. Para ambos os movimentos, “não existe sujeito a não ser como simples e puro 

resultado de um processo cultural e social” (SILVA, 2005, p. 120).  

No entanto o pós-modernismo se refere relativamente a uma mudança de épo-

ca. Já o pós-estruturalismo rompe com o estruturalismo que privilegia a noção de estrutura. 

Para esse movimento, “a linguagem ao invés de representar o mundo, a linguagem constrói 
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o mundo, [...] a linguagem cria aquilo de que fala ao invés de simplesmente nomear o que 

existe no mundo” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 38).   

Lopes e Macedo (2011) afirmam que os estudos pós-estruturalistas se intensifi-

caram no início do século XXI, principalmente com as traduções de Tomáz Tadeu da Sil-

va. Segundo elas a principal tônica de seu trabalho é apresentar aspectos da teoria pós-

estruturalista que podem ter impacto sobre a discussão curricular, e o mais destacado des-

ses aspectos talvez seja a vinculação entre saber e poder. Para Silva (2005) o currículo, sob 

a lógica da representação e significação, tem a capacidade de produzir efeitos das disputas 

de poder, o que implica a produção de identidades sociais.  

A teoria pós-colonialista, por sua vez, questiona as relações de poder e as for-

mas de conhecimento que colocaram o sujeito imperial europeu na sua posição atual de 

privilégio. Ao se voltar para o currículo, a sua reivindicação se refere à inclusão das dife-

rentes culturas, não de forma simples e informativa, mas refletindo sobre aspectos culturais 

e experiências de povos e grupos marginalizados (SILVA, 2005). Nestor García Canclini e 

Homi Bhabha são autores que buscam tratar a cultura como sistemas de significação e de 

representação (LOPES e MACEDO, 2011). 

A corrente do multiculturalismo, originada nos países dominantes do norte é 

bastante discutida atualmente e está inserida nas perspectivas pós-críticas de currículo Sil-

va (2005). O autor destaca o caráter ambíguo dessa vertente: por um lado “é um movimen-

to legítimo de reivindicação dos grupos culturais dominados no interior desses países para 

terem suas formas culturais reconhecidas e representadas na cultura nacional” (idem, p. 

85), e por outro pode ser visto “ como uma solução para os problemas que a presença de 

grupos raciais e étnicos coloca no interior daqueles países para a cultura nacional dominan-

te” (idem).  

De acordo com as discussões presentes no trabalho de Lopes e Macedo (2011), 

o primeiro sentido apontado por Silva (2005) corresponde ao multiculturalismo crítico e o 

segundo ao multiculturalismo liberal. Peter McLaren, um autor de grande influência, a 

favor do multiculturalismo crítico, defende posturas capazes de examinar a construção da 

diferença e da identidade em sua historicidade, além da necessidade de uma negociação 

cultural, que ocorra num terreno contestado, marcado pela história, pelo poder, pela cultura 

e pela ideologia.  

No Brasil, as discussões sobre multiculturalismo no campo do currículo estão, 

prioritariamente, ligadas à vertente do multiculturalismo crítico, com menor ou maior 
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aproximação com as teorizações pós-modernas. Temos como exemplo Moreira e Candau 

(2003; 2007).  

Esses autores entendem que o multiculturalismo crítico defende a contribuição 

do currículo para a construção de um mundo que aceita as diferenças, mas que combate as 

desigualdades sociais e econômicas. Além de advogarem a centralidade do pluralismo cul-

tural nos currículos, também defendem que o currículo constitui um dispositivo em que se 

concentram as relações entre a sociedade e a escola, entre os saberes e as práticas social-

mente construídos e os conhecimentos escolares (MOREIRA e CANDAU, 2003; 2007). 

Campo de teorização e investigação, originado na Inglaterra, os estudos cultu-

rais partiram de um questionamento da compreensão de cultura dominante na crítica literá-

ria britânica. Esses estudos se diversificaram em sua difusão por vários países, e no interior 

dessas versões existem subdivisões: “enquanto algumas perspectivas continuam marcada-

mente marxistas, outras claramente abandonaram o marxismo em favor de alguma das ver-

sões do pós-estruturalismo” (SILVA, 2005, p. 133).  

Consensualmente, entre as vertentes presentes nos estudos culturais, há uma 

concentração na análise da cultura, compreendida, tal como na conceitualização original de 

Raymond Williams, como forma global de vida ou como experiência vivida de um grupo 

social. Pode-se dizer que os chamados “ Estudos Culturais estão preocupados com ques-

tões que se situam na conexão entre cultura, significação, identidade e poder” (SILVA, 

2005, p. 134). Nesses estudos há também uma heterogeneidade na perspectiva social ado-

tada: há uma versão centrada nas questões de gênero, outra nas questões de raça, ainda 

outra em questões de sexualidade, embora existam intersecções entre elas.  

Nesse sentido, a perspectiva feminista de currículo, considerada pós-crítica, 

questiona as perspectivas críticas a fim de ampliar o processo de reprodução cultural para 

além da dinâmica de classe. Segundo o Feminismo o currículo não deve ignorar as diversas 

dimensões da desigualdade, como a de gênero. Já a chamada Teoria Queer, radicaliza o 

questionamento da estabilidade da fixidez da identidade feito pela teoria feminista e surge 

como “uma espécie de unificação dos estudos gays e lésbicos” (SILVA, 2005, p. 105). 

Inspirada em pressupostos do movimento pós-estruturalista, originada em países como 

Estados Unidos e Inglaterra, pretende questionar os processos institucionais e discursivos, 

as estruturas de significação sobre o que é incorreto ou correto, o que é imoral ou moral, o 

que é anormal ou normal (idem).  
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Assim como a perspectiva feminista, Silva (2005) destaca que o currículo co-

mo narrativa étnico-racial reafirma uma superação e ampliação do pensamento curricular 

crítico que aponta a dinâmica de classe como única no processo de produção e reprodução 

das desigualdades sociais. É através do vínculo entre conhecimento, identidade e poder que 

os temas da raça e da etnia ganham seu lugar na teoria curricular:  

O texto curricular (...) está recheado de narrativas nacionais, étnicas e raciais. Em 

geral, essas narrativas celebram os mitos da origem nacional, confirmam o privi-

légio das identidades dominantes e tratam as identidades dominadas como exóti-

cas ou folclóricas. Em termos de representação racial, o texto curricular conser-

va, de forma evidente, as marcas da herança colonial. O currículo é sem dúvida, 

entre outras coisas, um texto racial. A questão da raça e da etnia não é simples-

mente um “tema transversal”: ela é uma questão central de conhecimento, poder 

e identidade. O conhecimento sobre raça e etnia incorporado no currículo não 

pode ser separado daquilo que as crianças e os jovens se tornarão como seres so-

ciais (SILVA, 2005, p. 101-102). 

A questão é: como desconstruir o texto racial do currículo, e questionar as nar-

rativas hegemônicas de identidade que o constituem? Tais questões apenas recentemente 

estão sendo problematizadas no âmbito do currículo. 

2.3.4 Perspectivas atuais do currículo 

Ao trazermos as concepções tradicionais, críticas e pós-críticas para a discus-

são, percebemos que a produção na área do currículo no Brasil avançou significativamente. 

Moreira (2002) analisa a trajetória das produções sobre o currículo na Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), indicando a ampliação exponencial 

da área. De forma intensa são apresentados trabalhos em congressos e seminários, bem 

como publicados em periódicos de expressiva circulação nacional, o que evidencia o des-

locamento das preocupações dos pesquisadores das relações entre currículo e conhecimen-

to escolar para as relações entre currículo e cultura.  

A partir dessa perspectiva e dos debates que vêm ocorrendo acerca do currículo 

no contexto brasileiro, é preciso ampliar o leque de discussões e atentar para outros aspec-

tos que influenciam diretamente nesse debate. Assim como Apple (2006), entendemos que 

os currículos “incorporam compromissos para com determinadas estruturas econômicas e 

políticas educacionais” (p. 103). Desse modo, os currículos representam a intencionalidade 

da formação e constituem objetos de disputa de poder, por meio de suas propostas, as 
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quais, quando postas em prática, podem contribuir para aprofundar determinadas desigual-

dades. 

Consideramos relevante, no interior do pensamento curricular contemporâneo 

crítico, a linha de análise que o considera como espaço em que significados são produzi-

dos, e concebe o currículo como uma prática de significação que, expressando-se em meio 

a conflitos e relações de poder, contribui para a produção de identidades sociais, assim 

como afirmam Moreira (2001a) e Silva (2005). Esse tipo de currículo entende a Educação 

como práxis, centraliza suas ações na perspectiva dialética, reflexiva, teórico-prática, visa 

um comprometimento com a emancipação e conscientização do professor sobre seu papel 

ativo e histórico na sociedade, além de estabelecer uma relação democrática, comprometi-

da socialmente com a superação de desigualdades. Para Arroyo (2010), 

é urgente retomar essa relação não superada entre educação e desigualdades. 

Primeiro, porque foi uma das relações mais instigantes do pensamento educacio-

nal. Segundo, porque essa relação foi desfigurada e soterrada nos escombros de 

relações de mercado, de educação e padrão mínimo de qualidade, de currículos 

por competências, gestão e avaliações de resultados. Terceiro, porque as desi-

gualdades não só continuam, mas se aprofundam e vitimam milhões de famílias 

e alunos(as) pela miséria, o desemprego, a sobrevivência nos limites, a violência. 

(p. 1384) 

Essa compreensão amplia o foco dos primeiros estudos críticos do campo do 

currículo, contribuindo para que o currículo não seja visto como algo pronto e acabado, a 

ser assimilado, mas sim como uma construção e prática sociais, que podem estar permea-

das por ideologias inseridas na sociedade. 

Todavia, é visível a existência de diferentes concepções de formação nesse 

momento. No interior do debate sobre currículo no Brasil, ainda que as políticas e as teori-

as curriculares recentes reconheçam a importância da fragmentação identitária destacada 

pela pós-modernidade e pelas teorias pós-estruturais, as discussões sobre o currículo foram 

muito influenciadas tanto pelas perspectivas técnicas quanto pelas perspectivas críticas, às 

vezes “mesclada com discussões pós-estruturais” (MACEDO, 2012, p. 725).  

Macedo (2012) além de discutir aspectos da teoria curricular de matriz técnica 

e crítica, analisa também a política curricular recente. A autora analisa o conceito de currí-

culo presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e também o documento Inda-

gações sobre currículo elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) (MOREIRA e 

CANDAU, 2007) e afirma que as definições se assemelham e são caracterizadas por aspec-

tos da perspectiva crítica, porém ficam claras nos documentos analisados as aproximações 
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entre tal matriz e a perspectiva técnica, uma vez que os objetivos são voltados à eficiência 

social.  

Moreira bem antes (2001a) já alertava que em textos oficiais havia preocupa-

ções com: educação para a cidadania; educação para a democracia; valorização da escola 

fundamental; qualidade no ensino; avaliação da escola e da universidade públicas; educa-

ção multicultural; entre outros. Segundo o autor, no contexto em que vinham sendo empre-

gados, tais termos tendiam a assumir conotações mais ligadas à eficiência e à produtivida-

de que ao fortalecimento do poder dos alunos das camadas populares. 

Podemos perceber então duas perspectivas: uma que pensa a educação dentro 

do modo de produção capitalista, disseminando suas ideologias e outra que percebe as de-

sigualdades sociais existentes e se propõem lutar pela superação das mesmas.  Perspectivas 

que podem se confrontar nas políticas educacionais voltadas para o currículo, já que o cur-

rículo como construção social pode ser carregado de concepções ideológicas.  

Nesse sentido, considerando o foco do nosso trabalho que é a formação docen-

te, cabe então indagar: na atualidade como os professores estão sendo formados nos currí-

culos de formação inicial? A partir desse questionamento, encaminhamos a discussão para 

os currículos de formação de professores de Educação Física.  

2.4 A formação docente em Educação Física e seus currículos 

A formação docente na Educação Física tem sido foco do mundo acadêmico e 

gerado debates há pelo menos três décadas no Brasil, tendo em vista que o seu percurso foi 

marcado por transformações distintas. Souza Neto et al. (2004), a partir da análise da legis-

lação federal, identificou aspectos que contribuíram para a constituição do seu “campo” 

profissional no século XX. E nesse percurso, foram identificados momentos, como: a cons-

tituição do “campo” Educação Física (BRASIL, 1939); revisão do currículo (BRASIL, 

1945); currículo mínimo e formação pedagógica (BRASIL, 1969); e bacharelado e licenci-

atura (BRASIL, 1987). Momentos que marcaram a trajetória histórica da Educação Física. 

Não temos o objetivo de revisar e analisar o histórico da constituição da área 

no âmbito legal. Objetivamos destacar inicialmente aspectos que caracterizem os currícu-

los de formação de professores de Educação Física, em vigor nas instituições brasileiras, 

considerando que são constituídos e influenciados por esse processo histórico, e que tal 

processo pode ainda persistir na legislação que orienta a formação de professores da edu-
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cação básica (Resolução CNE/CP N
o
 01/2002 e o Parecer CNE/CP Nº 009/2001) e a for-

mação de professores de Educação Física (Resolução CNE/CES Nº 07/2004 e Parecer 

CNE/CES Nº 0058/2004). Documentos analisados no próximo capítulo. 

Além da legislação, tendências pedagógicas perpassaram o contexto brasileiro, 

as quais também interferiram e interferem na formação docente em Educação Física. Ghi-

raldelli Jr. (1992) identificou cinco tendências da Educação Física brasileira: a Educação 

Física higienista até (1930); a Educação Física militarista (1930-1945); a Educação Física 

pedagogicista (1945-1964); a Educação Física competitivista (pós-1964); e, finalmente a 

Educação Física Popular. Todavia, fazemos duas observações, primeira, como afirma Ve-

lozo (2004), se em determinados momentos históricos a Educação Física brasileira convi-

veu com a unidade de concepção, há momentos em que ocorrem mudanças. Segunda ob-

servação, historicamente não há uma linha temporal, isto é, termina uma tendência e come-

ça outra. A Educação Física brasileira foi influenciada por todas essas correntes, marcas 

presentes ainda hoje na concepção e prática de seus professores. 

A partir de 1980 até os dias atuais, o que ocorre é a concorrência de concep-

ções de análise pedagógica de várias naturezas (psicomotricista, desenvolvimentista, cons-

trutivista, crítico-superadora, crítico-emancipatória, progressista, sistêmica, antropológica, 

saúde/renovada, fenomenológica, pós-crítica, entre outras). 

Apesar das novas propostas teórico-metodológicas presentes nas discussões das 

últimas décadas, para o ensino de Educação Física, ainda há uma grande resistência para 

propostas com origem nas Ciências Humanas e Sociais. 

Acompanhando a expansão dos cursos superiores em Educação Física no Bra-

sil e a "esportivização" da Educação Física, têm-se o chamado "currículo tradicional". 

Concepção que enfatiza a formação esportivista, ligada ao rendimento máximo, seleção 

dos mais habilidosos, em que os profissionais são formados a partir da experiência do sa-

ber fazer para ensinar (DARIDO, 1995). Betti e Betti (1996) denominam de currículo tra-

dicional-esportivo e afirmam que esse tipo de currículo ainda é predominante em muitos 

cursos. Nessa proposta de currículo prevalecem as chamadas disciplinas "práticas" (especi-

almente esportivas) e “há separação entre teoria e prática. [...] A ênfase teórica se dá nas 

disciplinas da área biológica/psicológica: fisiologia, biologia, psicologia, etc.” (idem, p. 

10).  

Na tentativa de escapar desse modelo, em meados da década de 1980, algumas 

instituições de ensino superior procuram formar o aluno numa perspectiva mais ampla, 
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utilizando no Brasil o modelo curricular técnico-científico, que se consolidou no início da 

década de 1990, acompanhando as mudanças conceituais e epistemológicas da Educação 

Física (DARIDO, 1995; BETTI e BETTI, 1996).  

Esse currículo, de orientação técnico-científica para Betti e Betti (1996), abre 

espaço ao envolvimento com as Ciências Humanas e a Filosofia. O conhecimento flui da 

teoria para a prática, e a prática é a aplicação dos conhecimentos teóricos. Os autores, ao 

analisarem esse tipo de currículo, de antemão explicam que a expressão "técnico" refere-se 

à tecnologia de maneira geral, e não a técnicas de movimento ou técnicas esportivas. Ade-

mais afirmam que esse currículo encontra-se em vigor nos cursos de muitas universidades, 

porém dificilmente aparece na sua forma "pura", pois possui ainda algumas características 

do modelo tradicional-esportivo.  

Apesar de ser um currículo que promoveu mudanças importantes na Educação 

Física brasileira, “não leva em conta as realidades comportamentais, culturais e políticas 

das práticas de trabalho” (BETTI e BETTI, 1996, p. 11). Nesse sentido o movimento de-

nominado “ensino reflexivo” no interior dos debates sobre a formação inicial de professo-

res se faz presente, inclusive na Educação Física. Segundo Moreira (2001a) a ideia é que se 

preserve a preocupação com os aspectos políticos, sociais e culturais em que se insere a 

prática do professor.  

A formação do professor de reflexivo teve início com Donald Schön, do Insti-

tuto de Tecnologia de Massachusetts, em 1983. Apesar de no início a perspectiva de Schön 

não ser voltada especificamente para a docência, depois em oposição à vertente da raciona-

lidade técnica, Schön (1997) propõe o modelo calcado na "teoria crítica" que resgata para o 

espaço pedagógico a reflexão na ação e sobre a ação no trabalho docente. 

O movimento denominado "ensino reflexivo" se expandiu para diferentes paí-

ses pelo envolvimento de alguns autores como: Nóvoa em Portugal; Shulman e Zeichner, 

nos Estados Unidos; Garcia e Pérez-Gómez na Espanha e Perrenoud na França (NÓVOA, 

1997). As ideias sobre teorização e implementação desta proposta se diferenciam de autor 

para autor. Entretanto, o ponto comum entre elas é a objetivação da formação de um pro-

fissional que refletisse antes, durante e após a ação pedagógica. Uma formação baseada na 

prática da reflexão sobre o ensino. 

Em consonância com essa perspectiva, consideramos relevante uma formação 

reflexiva de professores de Educação Física, que possa contribuir para que realmente os 

professores sejam sujeitos autônomos, criativos e críticos, que levem em conta o contexto 
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em que se insere o trabalho docente. Defendemos uma formação que se paute na reflexão 

crítica, em que os futuros professores possam adquirir o máximo de experiências, aprender 

a buscar conhecimentos, compreender a si mesmos, o outro e a sociedade em que está inse-

rido. 

Esse tipo de formação além de ser recente no Brasil (BRACHT, 2002; DAO-

LIO, 1998), não é comumente encontrada nos currículos de formação de professores. Con-

tudo Daolio (2005) afirma que se antes a Educação Física era definida como disciplina 

escolar responsável pelo ensino de técnicas esportivas, atualmente existem perspectivas, 

com as quais concordamos, que a consideram como componente curricular responsável 

pelo trato pedagógico de conteúdos culturais. Se antes, nos currículos de formação predo-

minavam as disciplinas biológicas e esportivas, hoje existem formações que privilegiam 

subsídios teóricos das Ciências Humanas e Sociais, como a Antropologia, a Sociologia, a 

História, dentre outras.  

Esta formação em Educação Física oferece possibilidades da relação com o 

“outro” (no caso o aluno) ser considerada, pois na medida em que a área pauta-se apenas 

por explicações biológicas, objetivando comportamentos motores e padrões atléticos, os 

professores tendem a ser ausentes na relação pedagógica, correndo o risco de homogenei-

zar alunos que são diferentes.  

De acordo com Tardif (2010), é necessário entender que o objeto de trabalho 

do professor é o ser humano, individual, social e complexo. Segundo o autor o ser humano 

é sem dúvida o objeto mais complexo do universo, pois é o único que possui uma natureza 

física, biológica, individual, social e simbólica concomitantemente. E, 

embora ensinem a grupos, os professores não podem deixar de levar em conta as 

diferenças individuais, pois são os indivíduos que aprendem, e não os grupos. 

Esse componente individual significa que as situações de trabalho não levam à 

solução de problemas gerais, universais, globais, mas se referem a situações mui-

tas vezes complexas, marcadas pela instabilidade, pela unicidade, pela particula-

ridade dos alunos, que são obstáculos inerentes a toda generalização, às receitas 

e às técnicas definidas de forma definitiva. (TARDIF, 2010, p. 129) 

Dessa forma se os professores trabalham com seres humanos, a sua relação 

com seu objeto de trabalho é fundamentalmente composta de relações sociais. E sendo 

assim não se deve abandonar as condições e as limitações inerentes à interação humana, 

principalmente as condições e as limitações normativas, afetivas, simbólicas e, também, é 
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claro, aquelas ligadas às relações de poder, pois o ensino por meio das interações humanas 

traz à tona a marca das relações humanas que o constituem (TARDIF, 2010). 

A partir de Thompson (1998), consideramos que a escola, por meio da ação 

pedagógica, pode construir junto com o aluno a ideia de que as coisas não são inevitáveis e 

que tudo que passa por natural precisa ser questionado e pode, consequentemente, ser mo-

dificado. Daí a importância de um professor que, na perspectiva crítica e reflexiva, procure 

problematizar, desvelar e desnaturalizar formas de dominação, a fim de que seus alunos 

adquiram bens simbólicos que permitam enxergar as ideologias (raciais) produzidas na 

sociedade, de forma a desestabilizar qualquer forma de subordinação de um grupo ou indi-

víduo em relação a outro, como o racismo, o preconceito, a discriminação. Questões que 

deveriam ser abordadas no currículo de formação de professores para a educação básica. 

Nesse sentido, entre 2010 e 2011, desenvolvemos uma pesquisa de iniciação 

científica, na qual analisamos os projetos pedagógicos e ementas de disciplinas de cinco 

dos oito cursos de licenciaturas responsáveis pela formação dos professores de Educação 

Física que atuam na educação básica na Microrregião do Campo das Vertentes em Minas 

Gerais. O objetivo da pesquisa foi entender como os currículos das Licenciaturas de Edu-

cação Física abordam as relações raciais. E, mesmo constatando que não há indicação da 

abordagem do tema, apesar de sua obrigatoriedade, optamos por trazer de forma sintética 

os resultados obtidos na pesquisa intitulada “A formação dos professores de Educação Fí-

sica frente ao preconceito racial e ao racismo” (CARVALHO, 2011). 

Inicialmente ressaltamos que os PPC têm objetivos que extrapolam o campo 

pedagógico, pois eles são políticos, carregam visões de mundo, discursos ideológicos e 

visam formar professores (sujeitos) que intervirão na sociedade de forma a reproduzi-la ou 

transformá-la.  

Na pesquisa (CARVALHO, 2011) foi constatado que os PPC das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) têm preocupação com uma formação direcionada para 

intervenções na sociedade. Assumem a importância de conhecer a realidade, as trocas sim-

bólicas existentes, a natureza, a cultura humana e suas relações com a escola. Existe a pre-

ocupação com a formação de professores de Educação Física que conheçam e interajam 

com a sociedade de forma crítica e para além da escola. Almejam formar professores críti-

cos, reflexivos e humanistas. Além do mais afirmam que uma das responsabilidades do 

professor de Educação Física é mediar problemas, apesar de não apresentarem quais pro-

blemas são esses. 



74 

Em duas dessas instituições (IFES) o sujeito é entendido como construção his-

tórica. Destacam a importância da formação inicial de forma a atender e incentivar a busca 

por conhecimentos de diferentes áreas de intervenção, além da específica. E estabelecem 

relação entre Educação Física e cultura. Esses dois PPC ressaltam a importância de consi-

derar criticamente as características, interesses e necessidades dos alunos envolvidos com a 

Educação Física Escolar e visam formar profissionais que possam compreender o processo 

de sociabilidade e de ensino-aprendizagem na escola e nas suas relações com o contexto no 

qual se inserem as instituições de ensino além de atuar sobre eles (CARVALHO, 2011). 

Um desses dois PPC destaca que aos poucos a visão tradicional, centrada ex-

clusivamente nas Ciências Biológicas, vem sendo superada, pois hoje se busca o suporte 

teórico das Ciências Humanas e Sociais. Vale ressaltar que este tipo de formação é recente 

no Brasil, aproximadamente três décadas. Ainda há uma resistência da área com esse tipo 

formação, apesar das DCN para a formação dos professores de Educação Física assegurá-

la (BRASIL, 2002). Os próprios cursos que formam professores de Educação Física con-

tribuem para a construção da visão que a identifica a Educação Física com as Ciências Bio-

lógicas, atrelando a docência à área da saúde, do treinamento esportivo e da recuperação e 

adaptação física. Visão que rejeita estudos realizados a luz das Ciências Humanas e Soci-

ais. Tal concepção foi identificada no PPC da Instituição de Ensino Superior (IES) Particu-

lar. 

O PPC da IES Particular se distancia dos demais PPC, faz poucas menções aos 

aspectos da sociedade, apenas cita o processo acelerado de modernização científica e tec-

nológica que tem produzido: novos protocolos, estratégias e procedimentos utilizados na 

diversidade de abordagens de investigação; na globalização da produção, difusão e aplica-

ção do conhecimento, na pluralidade cultural. Dá importância à melhoria da qualidade de 

vida dos seres humanos, às atividades físicas e aos conhecimentos específicos da Educação 

Física. Busca a formação de profissionais qualificados para a docência, planejamento, de-

senvolvimento e mediação de atividades físicas educacionais em espaços escolares e não 

escolares. Ainda considera que o profissional a ser formado trabalhará na educação básica, 

mas as responsabilidades do professor pouco são abordadas. Uma questão que chama a 

atenção, é que esse PPC se intitula como inovador por se fundamentar em referenciais e 

pressupostos contemporâneos (CARVALHO, 2011).  

Na pesquisa (CARVALHO, 2011) também foram analisadas as ementas das 

disciplinas, que trouxe dados interessantes. Primeiro, as áreas das Ciências Humanas e 



75 

Sociais têm menor carga horária nas grades curriculares de todas as licenciaturas analisa-

das. Segundo, dois PPC de IFES fazem menção à interpretação da sociedade e da cultura, 

mas suas disciplinas dispõem de pouco tempo para abordar temas complexos, como as 

relações de dominação: classe social, raça, gênero, idade, entre outras. Talvez isso seja 

reflexo de uma área que tradicionalmente não buscou alicerçar sua prática pedagógica nas 

Ciências Humanas e Sociais, como apontamos anteriormente. O reflexo disso são licencia-

turas, que muitas vezes têm, prioritariamente, uma visão biológica do ser humano, que na 

formação de professores objetivam apenas a melhoria da saúde e da qualidade de vida por 

meio de atividades apenas físicas. 

A pesquisa também constatou que a maioria das ementas das disciplinas das 

Ciências Humanas e Sociais de uma das IFES propõe estudar o ser humano sob o ponto de 

vista filosófico, antropológico, psicológico e suas relações com a Educação Física, mas 

nenhuma delas menciona as relações raciais, o racismo, o preconceito e a discriminação 

raciais. 

Em relação às outras três IFES, foi identificado numa delas uma disciplina, 

obrigatória no currículo, que propõe a interpretação dos fenômenos socioculturais pelos 

graduandos, dentre eles: as relações de dominação, os conceitos de cultura e as relações 

étnico/raciais. Nas bibliografias básica e complementar foram identificados referenciais 

que se voltam para os temas que a disciplina se propõe a abordar. Em outra IFES encon-

tramos uma disciplina, que é obrigatória e que menciona em sua ementa um trabalho vol-

tado para o corpo, a cultura e a diversidade, entretanto a maioria dos referenciais bibliográ-

ficos está voltado para a discussão sobre o corpo. 

E na última IFES identificamos duas disciplinas, uma obrigatória e outra eleti-

va. Respectivamente, a primeira propõe discutir problemas educacionais e pedagógicos sob 

o aspecto filosófico, entretanto não menciona quais problemas serão discutidos. A outra 

propõe abordar a diversidade e comportamento humano, porém voltada para as organiza-

ções no trabalho, com referenciais direcionados às grandes organizações, por exemplo, a 

administração de empresas. 

Já as ementas das disciplinas das IES Particular, não fazem nenhuma referência 

às relações raciais. E, mesmo nas disciplinas das Ciências Humanas e Sociais, em sua mai-

oria, é estabelecida maior atenção às discussões sobre os conhecimentos específicos da 

Educação Física, como o corpo, os esportes e as atividades físicas. 
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Apesar de na pesquisa (CARVALHO, 2011), ter sido constatado que nenhum 

dos PPC menciona as relações raciais, o tema pode ser abordado por outros caminhos. Um 

dos PPC destaca a necessidade de dialogar com a diversidade cultural e outro PPC se apro-

xima em parte dessa colocação, quando afirma que o professor precisa adequar os proce-

dimentos pedagógicos à diversidade humana. Entendemos que dialogar com a diversidade 

cultural é mais amplo do que simplesmente adequar os procedimentos pedagógicos à mes-

ma. Todavia, ao mencionar diversidade, não podem desconsiderar a vulnerabilidade da 

utilização desse termo, como discutiremos mais à frente. 

Os outros dois PPC das IFES apontam a necessidade de respeitar as diferenças 

individuais, a diversidade manifestada por seus alunos, em seus aspectos sociais, culturais 

e físicos, detectando e combatendo todas as formas de discriminação, visando superar a 

exclusão e respeitar a diversidade. No entanto, essas diferenças não são especificadas, so-

mente uma das IES espera que seus futuros professores respeitem a diversidade cultural, 

apenas por ter um corpo docente plural em sua licenciatura.  

Em contrapartida aos PPC das IFES, a IES Particular não faz nenhuma menção 

às relações raciais, preconceito racial, racismo, discriminação, nem às diferenças, inclusão 

e respeito à diversidade.  

Os resultados obtidos na pesquisa (CARVALHO, 2011), além de nos motiva-

rem a continuar os estudos sobre o tema, constituem o ponto de partida desta dissertação. 

No próximo capítulo, além da descrição do percurso metodológico da pesquisa, a partir do 

referencial teórico-metodológico proposto por Thompson (1998), apresentamos a reinter-

pretação da legislação sobre a formação de professores para a educação básica e a forma-

ção de professores de Educação Física diante da obrigatoriedade legal da educação das 

relações raciais. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A interpretação da ideologia penetra [...]  

no domínio das afirmações e contra-afirmações,  

da argumentação e contra-argumentação;  

não é apenas uma projeção de um significado possível,  

mas uma intervenção potencial na vida social, isto é,  

uma projeção que pode intervir nas próprias relações sociais  

que o objeto de interpretação serve para sustentar.” 

 

(John B. Thompson) 
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CAPÍTULO 3 

O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA:  

PROCEDIMENTOS E RESULTADOS 

Nos capítulos 1 e 2 buscamos entender o contexto sócio-histórico que envolve 

a legislação sobre a formação de professores para a educação básica e sobre a formação de 

professores de Educação Física diante das propostas instituídas pela legislação brasileira 

sobre as relações raciais. Esses documentos serão reinterpretados à luz do referencial teóri-

co-metodológico, proposto por Thompson (1998), a Hermenêutica de Profundidade (HP), 

que nos dá sustentação para tentar identificar e compreender os discursos, ideológicos ou 

não.   

Neste capítulo, portanto, apresentamos todo o percurso metodológico da pes-

quisa, e, para tanto o dividimos em duas seções. Na primeira, descrevemos o referencial 

metodológico da HP e suas respectivas fases, bem como os critérios de seleção dos docu-

mentos. Na segunda seção, descrevemos e reinterpretamos os discursos identificados na 

legislação, a partir do referencial teórico-metodológico utilizado na pesquisa e da discussão 

teórica sobre as relações raciais e o universo docente, presentes nos capítulos anteriores. 

3.1 Procedimentos 

Antes de descrever os critérios de seleção, é importante deixar claro que consti-

tuem o universo desta dissertação sete documentos: a Lei Nº 10.639/2003, o Parecer 

CNE/CP Nº 003/2004, a Resolução CNE/ CP Nº 01/2004, legislação que diz respeito às 

relações raciais; o Parecer CNE/CP Nº 009/2001, a Resolução CNE/CP Nº 01/2002, sobre 

a formação inicial de professores para a educação básica e o Parecer CNE/CES Nº 

0058/2004 e a Resolução CNE/ CES Nº 07/2004, sobre a formação inicial de professores 

de Educação Física. Todos esses documentos foram reinterpretados a partir do referencial 

teórico-metodológico de Thompson (1998), que descrevemos no próximo tópico. 

3.1.1 Sobre a Hermenêutica de Profundidade 

As condições hermenêuticas da pesquisa sócio-histórica “se originam da cons-

tituição do campo-objeto de pesquisa sócio-histórica, um campo que difere, em certos as-

pectos fundamentais, dos campos-objeto das ciências naturais” (THOMPSON, 1998, p. 
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32). Nesse tipo de pesquisa, procura-se compreender e interpelar uma série de fenômenos 

que são significados pelas pessoas (pré-interpretados) que fazem parte desse mundo sócio-

histórico. Para Thompson (1998) esse mundo é construído e interpretado pelas pessoas no 

curso de suas vidas, através de formas simbólicas: um amplo espectro de ações, falas, ima-

gens e textos. Logo, o pesquisador, no estudo sócio histórico, procura reinterpretar um do-

mínio já pré-interpretado. Nesse sentido, propomos nos a reinterpretar a interpretação dos 

discursos identificados na legislação que estrutura as licenciaturas em Educação Física e a 

educação das relações raciais no Brasil. 

Assim como Veronese e Guareschi (2006) acreditamos que “a pesquisa é o 

processo de procurar conhecer os processos de sentido que se configuram nos cenários 

sociais” (p. 86). Cenários onde acontecem interações entre sujeitos e formas simbólicas, 

que serão apreendidos pelo pesquisador. Nessa relação (entre pesquisador e os eventos) são 

produzidos os elementos de sentido. E, na pesquisa social, uma das opções para tecer tais 

elementos é a realização de um processo hermenêutico crítico, em que os sentidos não são 

apenas desvelados, mas propostos, discutidos, desdobrados, a fim de obter avanços na 

compreensão do fenômeno estudado. “O potencial inovador da abordagem da HP poderia 

residir no fato de que ela supera as abordagens tradicionais de ideologia” (idem, p. 87). 

A HP, nessa perspectiva, é um referencial metodológico que compreende três 

fases, que ao contrário de etapas cronológicas, são distintas dimensões de análise, com-

plementares, a serem utilizadas de acordo com o contexto e os objetivos da pesquisa. São 

empregadas a fim de realçar o caráter ideológico das formas simbólicas, e como eles ser-

vem para estabelecer e sustentar relações de dominação (THOMPSON, 1998). 

Representamos essas fases, inicialmente, através da Figura 1 baseada no mode-

lo apresentado pelo autor (THOMPSON, 1998, p. 365), ao explicar as formas de investiga-

ção hermenêutica. Em seguida descreveremos sinteticamente cada uma delas, a partir da 

interpretação da doxa, que consiste na hermenêutica da vida cotidiana, momento de avalia-

ção criteriosa, que reconstrói as maneiras como as pessoas estão percebendo a realidade ao 

seu redor, suas opiniões, crenças e compreensões. 
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Primeira fase da HP: “análise sócio histórica” 

A HP proporciona o aprofundamento das condições contextuais do fenômeno. 

Nesse sentido a primeira fase é a “análise sócio-histórica” do contexto de produção de 

formas simbólicas, sendo sua tarefa 

reconstruir as condições e contextos sócio-históricos de produção, circulação e 

recepção das formas simbólicas, examinar as regras e convenções, as relações 

sociais e instituições, e a distribuição de poder, recursos e oportunidades em vir-

tude dos quais esses contextos constroem campos diferenciados e socialmente 

estruturados. (THOMPSON, 1998, p. 369) 

Essa fase é essencial porque as formas simbólicas não se produzem no vazio: 

“elas são fenômenos sociais contextualizados, são produzidas, circulam e são recebidas 

dentro de condições sócio-históricas específicas que podem ser reconstruídas com a ajuda 

de métodos empíricos, observacionais e documentários” (THOMPSON, 1998, p. 34).  

Thompson (1998) distingue aspectos básicos dos contextos sociais: “as situa-

ções espaço-temporais”, “os campos de interação”, “as instituições sociais”, a “estrutura 

social” e “os meios técnicos de construção e transmissão de mensagens”. Ele sugere que 

cada um desses aspectos define um nível de análise.  

As situações espaço-temporais se referem ao momento e ao local em que as 

formas simbólicas são produzidas e recebidas pelas pessoas (THOMPSON, 1998). Neste 

sentido, as formas simbólicas estão situadas em determinados campos de interação.  

Para Thompson (1998) o “campo” é um espaço de posições e um conjunto de 

trajetórias, que, juntos, estabelecem relações entre as pessoas e grupos e algumas oportuni-
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dades acessíveis a eles. E ao agirem em campos de interação, as pessoas empregam dife-

rentes regras, convenções e “esquemas” flexíveis. 

Em campos de interação estão situadas instituições sociais, que “podem ser vis-

tas como conjuntos relativamente estáveis de regras e recursos, juntamente com as relações 

sociais estabelecidas por eles” (THOMPSON, 1998, p. 367). Tais instituições com suas 

posições e trajetórias criam e dão forma aos campos de interação. Portanto, para podermos 

argumentar sobre as implicações das instituições sociais, durante a análise, precisaremos 

primeiro reconstruir o conjunto de regras, recursos e relações que as constituem e susten-

tam e, assim, verificar como as formas simbólicas se produzem e como são recebidas na-

quele ambiente específico. Nessa etapa é importante abordar os modos e estratégias de 

operação da ideologia. 

Quanto à estrutura social, Thompson (1998), afirma que utiliza esse conceito 

para se referir “às assimetrias e diferenças relativamente estáveis que caracterizam as insti-

tuições sociais e os campos de interação” (p. 367). E, portanto, analisar a estrutura social 

significa identificar tais assimetrias, o que exige que o analista proponha critérios, formule 

categorias e faça distinções.  

Em relação aos meios técnicos de construção e de transmissão de mensagens, 

estes se referem ao intercâmbio das formas simbólicas que ocorre entre as pessoas, e que 

necessita de algum meio de transmissão. Os meios técnicos não existem isoladamente, es-

tão inseridos em contextos sócios históricos particulares. Eles imprimem às formas simbó-

licas determinadas características, graus de fixação e de reprodutibilidade, e alguma possi-

bilidade de participação para os sujeitos que fazem uso deles (THOMPSON, 1998).  

Todos esses aspectos descritos consistem em diferentes formas de tentar com-

preender o contexto sócio-histórico. De acordo com Veronese e Guareschi (2006) é no 

nível das interações e da semantização do mundo que se produzem as estratégias e práticas 

e as constelações relacionais de poder. E trabalhar nesse nível de análise, é o que Thomp-

son (1998) propõe com a análise sócio-histórica na HP. 

Nesta dissertação, a análise sócio-histórica do contexto de produção das formas 

simbólicas é composta inicialmente pelas discussões teóricas apresentadas nos capítulos 1 

e 2. 



82 

Segunda fase da HP: “análise discursiva” ou “formal” 

A segunda fase é a “análise discursiva” ou “formal”, quando as formas simbó-

licas são estudadas como complexas construções simbólicas que apresentam uma estrutura 

articulada. Nesta dissertação, essa fase da pesquisa constitui a análise da legislação sobre 

as relações raciais, a formação inicial de professores para a educação básica e a formação 

inicial de professores de Educação Física no Brasil. 

O essencial desta fase é o fato de as formas simbólicas serem fenômenos soci-

ais contextualizados e apresentarem características estruturais. Elas afirmam, representam, 

significam e dizem algo sobre algo (THOMPSON, 1998). É uma fase que se interessa 

principalmente “com a organização interna das formas simbólicas, com suas características 

estruturais, seus padrões e relações” (idem, p. 34).  

Vários procedimentos podem ser adotados para efetuar a análise formal ou dis-

cursiva. Os procedimentos elencados por Thompson (1998) são: análise semiótica, análise 

da conversação, análise sintática, análise narrativa e análise argumentativa. Optamos por 

utilizar como procedimento para descrição dos discursos da legislação, a técnica análise de 

conteúdo.  

Nesta dissertação, a técnica análise de conteúdo integra os procedimentos ope-

racionais que auxiliam a descrição dos discursos presentes nos textos da legislação. Para 

tanto adaptamos a técnica proposta por Bardin (1977), que corresponde a um conjunto de 

procedimentos que enfatiza o conteúdo das mensagens para estudar as comunicações entre 

os homens, a fim de desvendar as ideologias que podem existir nos dispositivos legais, 

princípios, diretrizes, entre outros que, à simples vista não se apresentam com a devida 

clareza (TRIVIÑOS, 1987). 

A análise de conteúdo se apoia em procedimentos sistemáticos e objetivos para 

obter indicadores (BARDIN, 1977) que permitam a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção/recepção das mensagens. Sendo assim o ponto de partida dessa 

técnica é a mensagem, no nosso caso a legislação sobre as relações raciais, a formação 

inicial de professores para a educação básica e a formação inicial de professores de Educa-

ção Física no Brasil. 

Essa técnica constitui-se de três etapas básicas, a primeira é a “pré-análise”: 

corresponde à organização do material – reunir as informações (BARDIN, 1977). A se-

gunda é a “descrição analítica”, a qual já começa na pré-análise. Nela, as formas simbóli-

cas são estudadas com profundidade, orientada em princípio, pelas hipóteses e referenciais 
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teóricos (FRANCO, 2007). Nessa etapa a categorização é importante e consiste numa ope-

ração de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação segui-

da de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de alguns critérios definidos. As 

categorias vão sendo criadas para depois serem interpretadas à luz das teorias explicativas. 

Esse sistema de categorias deve refletir as características das mensagens, fornecendo resul-

tados férteis, em índices de inferências, em hipóteses novas e em dados relevantes para o 

aprofundamento de teorias e para a orientação de uma prática crítica, construtivista e trans-

formadora (FRANCO, 2007). 

A última etapa da técnica análise de conteúdo é a “interpretação inferencial”, 

apoiada nos materiais de informação, que se iniciou já na etapa da pré-análise, e alcança 

agora a sua intensidade. A reflexão e a intuição com embasamento nos materiais empíricos 

estabelecem relações. Aprofundando as conexões das ideias, chegando a possíveis propos-

tas básicas de transformações nos limites das estruturas específicas e gerais. Nessa etapa a 

atenção não é detida exclusivamente nos discursos. Exige aprofundamento na análise, ob-

jetivando desvendar o conteúdo latente que eles possuem (BARDIN, 1977). 

Serão examinadas as formas simbólicas em suas estruturas internas, mas assim 

como o próprio Thompson (1998) alerta, a análise formal ou discursiva não pode ser toma-

da em si mesma, já que isso levaria a um exercício abstrato separado das condições sócio-

históricas de produção das formas simbólicas, o que não é proposto pela HP. 

Terceira fase da HP: "interpretação/reinterpretação" 

A terceira fase é a "interpretação/reinterpretação". Essa fase dá-se a partir da 

análise formal, mas distingue-se dela. Enquanto a análise formal foca na estrutura interna 

das formas simbólicas, a reinterpretação procede por síntese, integrando o conteúdo das 

formas simbólicas à análise do contexto de sua produção. Ou seja, a partir de resultados 

obtidos nas fases anteriores, o pesquisador propõe uma nova interpretação de um campo 

pré-interpretado. “Esta fase interessa-se pela explicitação criativa do que é dito ou repre-

sentado pela forma simbólica” (THOMPSON, 1998, p. 34), e vai além das outras fases.  

“Trata-se de uma explicação interpretativa, plausível e bem fundamentada – 

daí a necessidade de um referencial teórico consistente – do fenômeno investigado” (VE-

RONESE e GUARESCHI, 2006, p. 89). Processo que por sua própria natureza, faz surgir 

um conflito de interpretações entre a interpretação do pesquisador e as que circulam. Essa 

construção criativa é, segundo Thompson (1998), um impulso à compreensão do mundo 
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social e à construção de saberes que possuam um potencial crítico, de sentido emancipató-

rio.  

As formas simbólicas precisam ser compreendidas, a partir de suas condições 

sócio-históricas, de sua produção e recepção, bem como de sua estrutura interna, seus pa-

drões e efeitos. Nesse sentido, o referencial teórico-metodológico de Thompson (1998) 

pode nos ajudar a evitar as armadilhas do internalismo (o texto é independente do contex-

to) ou do reducionismo (o texto é produzido exclusivamente em função do contexto). As-

sim como afirmam Veronese e Guareschi (2006) e Andrade (2005), que utilizaram esse 

referencial metodológico, a HP propicia o encontro de diferentes interesses e perspectivas, 

constituindo um referencial potente para a pesquisa social e para uma eventual contribui-

ção desta última em processos de transformação social. 

3.1.2 Critérios de seleção da legislação 

Na pesquisa de Iniciação Científica (CARVALHO, 2011), como vimos, foi 

constatado que os documentos (PPC e ementas das disciplinas) das licenciaturas investiga-

das não abordam, enquanto tema, as relações raciais.  

A grande questão é: existe uma legislação, que desde 2003 faz indicações desse 

problema, e afirma que essa discussão já deveria estar presente nos currículos dos cursos 

de formação de professores. Mas esse problema é abordado na legislação sobre a formação 

de professores para a educação básica e sobre a formação de professores de Educação Físi-

ca? Como?  

Buscamos no repositório do Conselho Nacional de Educação – MEC, as reso-

luções e pareceres que regem os currículos de formação dos professores de Educação Físi-

ca no Brasil. Aqui retomamos o objeto de estudo desta pesquisa que é: “a legislação que 

rege a formação de professores para a educação básica e a formação de professores de 

Educação Física sobre as relações raciais”. O objetivo é contribuir para o entendimento 

sobre a formação dos professores de Educação Física frente aos desafios postos pelas rela-

ções raciais.  

Enxergamos relevância em examinar a legislação, pois temos a possibilidade 

de destacar aspectos que podem complementar informações já existentes e de desvelar no-

vos sentidos relativos às questões investigadas. Nesse sentido, a legislação foi analisada à 

luz da HP, metodologia proposta por Thompson (1998). Além de encontrar sustentação em 

Thompson para a compreensão e apreensão de sua proposição do conceito de ideologia, 
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utilizamos a sua proposição metodológica na análise das formas simbólicas produzidas, 

transmitidas e recebidas em contextos sociais estruturados, no caso desta pesquisa, os dis-

cursos identificados na legislação que estrutura as licenciaturas em Educação Física e a 

educação das relações raciais. 

3.1.3 A sistematização das descrições 

A fim de obter uma organização para as análises, sistematizamos as descrições 

da legislação, em três grupos de documentos, assim constituídos no Quadro 1. 

Quadro 1. Sistematização das descrições 

Grupo Documento 
Data de 

publicação 
Objetivo 

1 

Lei Nº 10.639/2003 

 

 

 

09/01/2003 

 

 

 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 

oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 

  

Parecer CNE/CP Nº 

003/2004 

 

10/03/2004 

 

Assunto: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. 

  

Resolução CNE/CP Nº 

01/2004 

 

17/06/2004 

 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Rela-

ções Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. 

2 

Parecer CNE/CP Nº 

009/2001 

 

08/05/2001 

 

Assunto: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores para a Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena. 

  

Resolução CNE/CP Nº 

01/2002 

 

18/02/2002 

 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Pro-

fessores para a Educação Básica, em nível superior, curso de licen-

ciatura, de graduação plena. 

3 

Parecer CNE/CES Nº 

0058/2004 
18/02/2004 

Assunto: Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de gradu-

ação em Educação Física. 

  

Resolução CNE/CES 

Nº 07/2004 

 

31/03/2004 

 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de gra-

duação em Educação Física, em nível superior de graduação plena. 

Essa sistematização nos possibilita o agrupamento das informações identificadas na 

legislação, contribuindo para a organização das análises. Constituídos os grupos, na próxi-

ma seção deste capítulo, trazemos os resultados da pesquisa, a partir do referencial meto-

dológico da HP.  
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3.2 Resultados: a descrição e a reinterpretação da legislação 

Este tópico representa a segunda e terceira fases da HP. A partir da sistemati-

zação das descrições, descrevemos e analisamos a legislação sobre as relações raciais, a 

formação inicial de professores para a educação básica e sobre a formação inicial de pro-

fessores de Educação Física no Brasil, à luz do referencial teórico-metodológico de Thom-

pson (1998). 

Considerando que estamos trabalhando com três grupos de documentos distin-

tos, inicialmente cogitamos a possibilidade de analisar o sentido atribuído à(s) palavra(s) 

que se repetiam nos três grupos, a fim de desvelar os discursos dos mesmos sobre as rela-

ções raciais por intermédio das relações semânticas construídas pelo texto. Três palavras 

em comum nos três grupos de documentos despertaram nossa atenção: “diferentes”, “iden-

tidade” e “superação”. Contudo descartamos esse caminho, visto que as palavras não foram 

empregadas na legislação sobre formação de professores e formação de professores de 

Educação Física, na perspectiva das relações raciais, o que inviabilizou as análises nessa 

direção. 

Dessa forma, optamos por descrever e analisar a legislação sobre as relações 

raciais separadamente dos demais, tentando desvelar nos mesmos os seus avanços, bem 

como as suas limitações. Em seguida, reinterpretamos a legislação sobre formação de pro-

fessores e formação de professores de Educação Física, a fim de compreender os possíveis 

discursos dessa legislação acerca das relações raciais e estabelecer relações entre eles e os 

principais resultados obtidos na pesquisa de Carvalho (2011). E, por fim, destacamos al-

gumas possibilidades de abordagem das relações raciais no currículo de formação de pro-

fessores de Educação Física.  

3.2.1 A reinterpretação da legislação sobre as relações raciais 

Antes de analisarmos a legislação sobre formação de professores para a educa-

ção básica e a formação de professores de Educação Física, consideramos relevante desta-

car alguns avanços e limitações que identificamos nos documentos do grupo 1, que corres-

ponde à legislação sobre as relações raciais.  
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Avanços da legislação sobre as relações raciais 

A Lei Nº 10639/2003 e a Resolução CNE/CP Nº 01/2004 que alteram a LDB 

podem ser consideradas um novo marco na história da educação brasileira, pois foram 

avanços institucionais importantes no sentido de trazer as relações raciais para as discus-

sões sobre os problemas sociais existentes no Brasil, uma vez que contávamos apenas com 

os PCN, que tratam da “pluralidade cultural” como tema transversal. Os PCN têm um cará-

ter menos político em relação à Lei Nº 10639/2003 ao lidar com as relações raciais, já que 

esta propõe, de fato, um trabalho voltado para a luta contra o racismo e a discriminação 

racial, diferentemente do que ocorre nos PCN. 

Entendemos que essa lei consiste numa oportunidade de a escola revisar sua 

organização e criar possibilidades de discussão sobre as relações raciais, pois propõe que: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e parti-

culares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

(BRASIL, 2003, p. 1) 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estu-

do da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 

negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a con-

tribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à His-

tória do Brasil. (BRASIL, 2003, p. 1)  

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministra-

dos no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 

Artística e de Literatura e História Brasileiras. (BRASIL, 2003, p. 1)  

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacio-

nal da Consciência Negra’. (BRASIL, 2003, p. 1)  

Ao analisar o conteúdo da lei percebemos que ele reconhece a escola como o 

centro do processo de reprodução dos aspectos culturais da sociedade, já que muitas vezes, 

sem perceber e tomar consciência disso, a escola pode contribuir para naturalização do 

racismo, preconceito, discriminação e desigualdades raciais, construídos históricos e soci-

almente (SILVA, 1987; FIGUEIRA, 1990; CAVALLEIRO, 1998; CANEN, 2001; GO-

MES, 2002b, 2003, 2005b e FAZZI, 2006). Sendo assim, há visivelmente uma preocupa-

ção em apresentar novos papeis à escola, no sentido de almejar a valorização do pertenci-

mento racial de estudantes do segmento negro e de contribuir para atitudes positivas de 

outros estudantes para com esse segmento. Essas discussões apregoam a necessidade de 

debates acerca das relações raciais na sociedade brasileira, o que é extremamente relevante. 
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Além da Lei Nº 10639/2003 e da Resolução CNE/CP Nº 01/2004, que institu-

em as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o 

ensino de historia e cultura afro-brasileira e africana em todos os níveis de ensino (inclusi-

ve para a educação superior), existe também o Parecer CNE/CP Nº 003/2004 que estabele-

ce orientações e ações a serem executadas pelos estabelecimentos de ensino de diferentes 

modalidades e níveis, a fim de que estes levem em consideração, na construção de seus 

currículos, as diretrizes instituídas na Resolução. O Parecer, nesse sentido, indica proble-

mas e possibilidades de saídas, a partir de alguns princípios, dentre eles: a necessidade de 

uma “consciência política e histórica da diversidade”, “fortalecimento de identidades e de 

direitos” e “ações educativas de combate ao racismo e a discriminações” (BRASIL, 2004a, 

p. 9-10). E afirma que objetiva 

oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da popula-

ção afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de polí-

ticas de reparações, e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura, 

identidade. Trata, ele [o Parecer], de política curricular, fundada em dimensões 

históricas, sociais, antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca com-

bater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros. 

(BRASIL, 2004a, p. 2) 

Apesar de suas limitações, algumas das quais destacaremos mais à frente, essa 

legislação pode contribuir com o rompimento da noção de democracia racial, que se perpe-

tuou e ainda vem se perpetuando na sociedade brasileira, como vimos nas discussões que 

permeiam a produção acadêmica sobre as relações raciais. Desde a década de 1930, a pers-

pectiva de Freyre (1984) contribuiu para reforçar as ideologias raciais, como o não reco-

nhecimento da existência de desigualdades existentes entre brancos e negros, considerada 

mito nas discussões de Fernandes (1978) e Hasenbalg (2005), e a ideologia do branquea-

mento. Na perspectiva da lei, no mínimo, os negros denominados em seu discurso como 

“afro-brasileiros”, são reconhecidos como um grupo atingido pelo racismo, o que constitui 

um avanço no nosso entendimento. 

Nos anos subsequentes à promulgação da lei, algumas ações foram empreendi-

das. Em 2004 temos no âmbito do Ministério da Educação a criação da SECAD, que den-

tre outros temas discute a diversidade étnico-racial. Foram elaborados alguns materiais que 

visam oferecer ferramentas para o trato pedagógico das relações raciais, dentre eles: o kit A 

Cor da Cultura e as Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. 

Apesar de ainda serem insuficientes, tivemos também algumas iniciativas referentes à for-
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mação continuada dos professores: o programa UNIAFRO em 2005/2006; UNIAFRO I em 

2008/2010; o projeto Educação Africanidades Brasil em 2006; o projeto oficina cartográ-

fica sobre Geografia Afro-brasileira e Africana em 2005; e o programa A Cor da Cultura 

(2004/2006).  

A título de exemplo podemos ainda citar os Pareceres Nº 2/2007 (BRASIL, 

2007), Nº 15/2010 (BRASIL, 2010a), Nº 16/2010 (BRASIL, 2010b) e Nº 6/2011 (BRA-

SIL, 2011), que trazem para a discussão aspectos decorrentes da Lei Nº 10639, das diretri-

zes e das respectivas orientações. Além do Parecer Nº 16/2012 (BRASIL, 2012a) e da Re-

solução Nº 08/2012 (BRASIL, 2012b), que estabelecem as orientações e as diretrizes cur-

riculares nacionais para a educação escolar quilombola. 

Ao citar essas ações, empreendidas no âmbito das políticas públicas educacio-

nais, objetivamos mostrar que um novo cenário político se configura ao trazer o debate 

sobre as relações raciais para a agenda nacional, despertando outras discussões. Por essas 

questões e outras, percebemos pontos positivos na elaboração dessa lei, tanto para o âmbito 

acadêmico quanto para o âmbito institucional, já que a discussão sobre as relações raciais 

não ocorria efetivamente, sob o ponto de vista institucional, antes da lei, restringindo-se à 

atuação de movimentos sociais. 

Todavia, estaríamos sendo ingênuos se pensássemos que a partir das propostas 

dessa legislação, o racismo e as ideologias que o cercam estariam eliminados da sociedade. 

A Lei Nº 10.639/2003 teve origem a partir da necessidade de orientar a formulação de pro-

jetos para a valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e africanos. Mas como 

afirma Lucena (1994), é necessário enxergar a própria lei como um produto de relações 

sociais e que por isso parte de um confronto de interesses, ela é então um instrumento de 

força do poder. O autor apoiado em Sarotte (1972) diz que “existe, portanto uma contradi-

ção na lei na medida em que ela assegura a ordem pública, mas não garante necessariamen-

te a equidade” (1994, p. 5). Sendo assim, mesmo com a existência de lei e diretrizes, que 

visam o combate ao racismo, as desigualdades raciais não se tornam inexistentes, como já 

afirmavam Munanga (1996a), Hasenbalg e Silva (1999); Hasenbalg (2005), Gomes 

(2005a), Schwarcz (2012) em seus trabalhos, e nos confirmam os dados da PNAD que evi-

denciam a permanência da desigualdade por cor ou raça (IBGE, 2013).  

Crochik (1995) entende que as leis não inibem atitudes racistas, pois com elas a 

relação com o indivíduo pode simplesmente se dar pela adesão imediata e não refletida. O 

autor ressalta que o fato de pedir por uma ética ou leis que regulem a relação, mostra o 



90 

distanciamento do indivíduo da cultura, e que a mediação da sociedade com as suas leis, 

códigos e normas são cada vez mais necessárias para intermediar impasses da sociedade. 

Em outras palavras, a lei existe porque se tornou necessária diante da existên-

cia do racismo na sociedade brasileira. Problema que é bastante complexo e que traz deba-

tes acirrados no mundo acadêmico, contexto que reflete na legislação, em suas diretrizes e 

orientações. Portanto no próximo tópico, pontuamos e discutimos sobre alguns desses re-

flexos. 

Limitações da legislação sobre as relações raciais 

A partir da HP, objetivamos desvelar sentidos ideológicos nesse grupo de do-

cumentos, sobre as relações raciais. Nesse sentido, inicialmente nos preocupamos em con-

tar alguns termos e expressões, pois percebemos algumas contradições em suas utilizações. 

Para essa contagem, utilizamos a ferramenta computacional Wordsmith Tools 5.0 (SCOTT, 

2008), que apresenta resultados que, manualmente, dispenderiam grande tempo do pesqui-

sador. O programa possibilita rapidez e eficácia na observação de determinada ocorrência 

lexical, bem como a sua organização e o contexto em que está colocada. Ferramenta que 

traz contribuições para as nossas análises. 

Os termos e expressões foram contabilizados por meio de seus lexemas (radi-

cais), visto que as variações de gênero e número dos mesmos não são características rele-

vantes para este trabalho. No programa Wordsmith Tools 5.0, para representar o lexema, 

utiliza-se o símbolo * (asterisco) junto das palavras, e essa representação foi mantida no 

decorrer das análises. 

Vale ressaltar que nessa contagem optamos por agrupar alguns termos e ex-

pressões e nomear os respectivos grupos, como pode ser visualizado no Quadro 2. O obje-

tivo é apenas organizar os resultados obtidos e facilitar a compreensão do leitor ao compa-

rarmos e analisarmos as ocorrências de determinados termos e expressões em detrimento 

de outros. 
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Quadro 2. Ocorrência lexical de alguns termos e expressões na legislação  

sobre as relações raciais 

Referente à denominação da categoria Nº de Ocorrências  

etnia* 2 

raça*/etnia* 0 

raça* 12 

Referente à denominação das relações Nº de Ocorrências  

étnic* 1 

étnico-racia* 76 

racia* 22 

Referente à denominação do segmento Nº de Ocorrências  

mestiç* 1 

moren* 0 

mulat* 0 

negr* 113 

pard* 2 

pret* 3 

Referente à denominação da categoria política Nº de Ocorrências  

cultur* negr* 5 

identidade* negra* 1 

história* e cultura* afro-brasileira* 12 

história* e cultura* africana* 15 

história* e cultura* afro-brasileira* e africana* 41 

Referente a outros termos e especificações Nº de Ocorrências  

discrimina* 43 

discrimina* racial/étnica/ étnico-racial 28 

diversidade* 15 

diversidade* racial/étnica/ étnico-racial 11 

preconceit* 11 

preconceit* racial/étnico/ étnico-racial 9 

racismo* 33 

 

Logo na primeira leitura da legislação sobre as relações raciais (Lei Nº 

10639/2003, Parecer CNE/CP Nº 003/2004 e Resolução CNE/CP Nº 01/2004), percebe-

mos que ora era utilizado o termo “raça” ora o termo “etnia”, o que nos motivou a contabi-

lizar o número de ocorrências de cada um deles, e também dos dois juntos (raça/etnia) a 

fim de tentar identificar qual deles foi mais utilizado na legislação e o sentido a ele atribuí-

do. O lexema “raça*” ocorreu 12 vezes, “etnia*” 2 vezes, e não houve ocorrências de “ra-

ça*/etnia*”. A legislação ao utilizar o termo “raça”, faz questão de trazer também o concei-

to de raça adotado:  
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É importante destacar que se entende por raça a construção social forjada nas 

tensas relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como harmonio-

sas, nada tendo a ver com o conceito biológico de raça cunhado no século XVIII 

e hoje sobejamente superado. Cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com 

freqüência nas relações sociais brasileiras, para informar como determinadas ca-

racterísticas físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam, 

interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no in-

terior da sociedade brasileira. (BRASIL, 2004a, p. 5) 

O que é surpreendente é que mesmo empregando com maior frequência o ter-

mo “raça”, a legislação ao denominar as relações, utiliza 76 vezes o lexema: “étnico*-

racia*”, em contrapartida emprega 22 vezes o lexema “racia*” e 1 vez “étnic*”. Cabe en-

tão indagar, por que ainda é necessário utilizar a expressão “étnico-raciais” para se referir 

às relações raciais se a legislação afirma utilizar o termo “raça”, entendendo-o como cate-

goria socialmente construída? O que parece é que essa contradição diz respeito a uma dis-

cussão emblemática, que evidencia a dificuldade de apenas um termo conter a discussão. 

Outra hipótese seria uma atitude de salvaguarda de quem está por traz da legislação, já que 

as diretrizes e orientações são estabelecidas a nível nacional e o debate sobre essas ques-

tões gera bastante polêmica, como aponta Gomes (2005a). Assim em suas orientações o 

Parecer CNE/CP Nº 003/2004 se contradiz, pois propõe para os sistemas de ensino e os 

estabelecimentos da educação básica, providenciarem a 

introdução, nos cursos de formação de professores e de outros profissionais da 

educação: de análises das relações sociais e raciais no Brasil; de conceitos e de 

suas bases teóricas, tais como racismo, discriminações, intolerância, preconceito, 

estereótipo, raça, etnia, cultura, classe social, diversidade, diferença, multicultu-

ralismo; de práticas pedagógicas, de materiais e de textos didáticos, na perspecti-

va da reeducação das relações étnico-raciais e do ensino e aprendizagem da His-

tória e cultura dos Afro-brasileiros e dos Africanos. (BRASIL, 2004a, p. 14) 

E ao mesmo tempo não se mostram atentos a essa discussão. Por essa passa-

gem podemos ainda perceber que a legislação recomenda em todo o seu discurso uma 

“(re)educação das relações étnico-raciais”. Todavia, entendemos que não são as relações 

que devem ser (re)educadas, permitindo que as pessoas aprendam simplesmente a respeitar 

códigos, leis ou normas, velando ainda mais o racismo presente na sociedade brasileira. 

Mas que as pessoas precisam aprender a “respeitar” o diferente como “igual”. 

Apesar de tudo, o Parecer CNE/CP Nº003/2004 afirma que 

reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, à sua descendência 

africana, sua cultura e história. Significa buscar, compreender seus valores e lu-

tas, ser sensível ao sofrimento causado por tantas formas de desqualificação: 
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apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau gosto sugerindo incapacida-

de, ridicularizando seus traços físicos, a textura de seus cabelos, fazendo pouco 

das religiões de raiz africana. Implica criar condições para que os estudantes ne-

gros não sejam rejeitados em virtude da cor da sua pele, menosprezados em vir-

tude de seus antepassados terem sido explorados como escravos, não sejam de-

sencorajados de prosseguir estudos, de estudar questões que dizem respeito à 

comunidade negra.(BRASIL, 2004a, p. 4) 

Ou seja, a legislação reconhece a luta pela liberdade e as contribuições dos ne-

gros e apregoa o respeito a esse segmento da população. 

Nessa passagem percebe-se ainda que o termo negro é adotado. O lexema 

“negr*” é utilizado com bastante frequência (113 vezes) no discurso da legislação sobre as 

relações raciais, ao contrário do que acontece com os demais: “pret*” (3), “pard*” (2), 

“mestiç*” (1) e “moren*” e “mulat*” que não são citados. A diminuição nas ocorrências 

desses lexemas também foi um dos resultados obtidos no trabalho desenvolvido por Caeta-

no (2007), principalmente em relação “mestiç*”, “moren*” e “mulat*”. O autor aborda o 

campo discursivo das relações raciais brasileiras representadas em corpus de jornal impres-

so e afirma que as diminuições na ocorrência desses termos “podem ilustrar as dificuldades 

conceituais desses lexemas, bem como suas deficiências técnicas [...] e sua inaplicabilidade 

política para os movimentos sociais, apesar de sua ainda proeminente existência no senso 

comum no Brasil” (idem, p. 170). Nesse sentido, o Parecer CNE/CP Nº 003/2004, assim 

define de acordo com o IBGE, quem é negro no Brasil: 

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que ser negro no Brasil não se limita 

às características físicas. Trata-se, também, de uma escolha política. Por isso, o é 

quem assim se define. Em segundo lugar, cabe lembrar que preto é um dos que-

sitos utilizados pelo IBGE para classificar, ao lado dos outros – branco, pardo, 

indígena - a cor da população brasileira. Pesquisadores de diferentes áreas, inclu-

sive da educação, para fins de seus estudos, agregam dados relativos a pretos e 

pardos sob a categoria negros, já que ambos reúnem, conforme alerta o Movi-

mento Negro, aqueles que reconhecem sua ascendência africana. 

Isso revela uma configuração lexical forjada por um contexto político e social 

que permeou o debate sobre as relações raciais, em que a participação dos movimentos 

negros foi de extrema importância, como reconhecem o Parecer e a Resolução que, respec-

tivamente, orientam e instituem as diretrizes curriculares voltadas para as relações raciais: 

É preciso lembrar que o termo negro começou a ser usado pelos senhores para 

designar pejorativamente os escravizados e este sentido negativo da palavra se 

estende até hoje. Contudo, o Movimento Negro ressignificou esse termo dando-

lhe um sentido político e positivo. Lembremos os motes muito utilizados no final 
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dos anos 1970 e no decorrer dos anos 1980, 1990: Negro é lindo! Negra, cor da 

raça brasileira! Negro que te quero negro! 100% Negro! Não deixe sua cor pas-

sar em branco! Este último utilizado na campanha do censo de 1990. (BRASIL, 

2004a, p. 7) 

Art. 4° Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais 

de comunicação com grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros, ins-

tituições formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os 

Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e tro-

car experiências para planos institucionais, planos pedagógicos e projetos de en-

sino. (BRASIL, 2004b, p. 2) 

Como vimos na discussão sobre os movimentos negros no Brasil, a lei, suas di-

retrizes e suas orientações são frutos de lutas travadas por esse movimento que permearam 

o século XX. O que indica certa sensibilidade do governo às reivindicações históricas dos 

movimentos negros, que age politicamente visando atingir não só os grupos representados, 

mas toda a sociedade. Gomes (2009) explica que um dos momentos mais expressivos da 

participação dos movimentos, foi a Conferência Mundial contra o Racismo a Discrimina-

ção Racial, a Xenofobia, e Formas Correlatas de Intolerância, de 2001 em Durban, que 

mobilizou programas voltados para a superação das desigualdades raciais que fossem im-

plementados no país. Portanto a autora afirma que a construção desses espaços na política 

brasileira é fruto da visibilidade dessas questões (GOMES, 2009).  

Todavia, apenas tornar obrigatória, a abordagem dessas questões, por meio de 

certas determinações da lei, não é suficiente para os objetivos propostos pelos movimentos 

negros, como o esclarecimento de ideologias que permeiam a sociedade e a valorização do 

segmento negro. A lei, suas diretrizes e orientações abriram caminhos para novas discus-

sões, mas precisa ter um compromisso vigoroso com a sua execução e eficácia, com a uti-

lização de recursos públicos que incentivem ações nessa direção. E não se tornar apenas 

políticas de visibilidade social do governo e ações de marketing, como aponta Werneck 

(2009), ao destacar a falta de coordenação interministerial, coerência e comunicação entre 

os programas de implementação dessa lei. 

Assim como a elaboração da lei é uma questão cara aos movimentos negros, 

algumas discussões que interferem no meio político também o são. Sendo assim, objetiva-

mos compreender como foram utilizados na legislação os termos (lexemas), a partir de 

suas ocorrências: “discrimina*” (43 vezes), “diversidade*” (15), “preconceit*” (11) e “ra-

cismo*” (33). Se considerarmos o conceito de discriminação e as diferenças existentes 

entre esse e os demais termos que destacamos no capítulo 1, o fato de o lexema “discrimi-
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na*” ser utilizado por mais vezes, pode significar uma preocupação no discurso da legisla-

ção no que se refere a ações discriminatórias, uma vez que a discriminação racial se encon-

tra no âmbito da adoção de práticas que efetivam o “racismo” como doutrina da suprema-

cia racial e o “preconceito racial” como julgamento. Como afirma Gomes (2005a) a “dis-

criminação racial” “pode ser considerada como a prática do racismo e a efetivação do pre-

conceito” (p. 55). 

Todavia, não podemos fazer essa afirmação, pois em nenhum momento a legis-

lação sobre as relações raciais deixa claro que está ciente das diferenças entre um termo e 

outro e pode ter utilizado cada um deles, desconsiderando as diferenças entre os termos ao 

empregá-los. 

Outra preocupação, ainda referente à identificação desses termos, diz respeito 

ao adjetivo que acompanha os lexemas: “discrimina*”, “diversidade*” e “preconceit*” na 

legislação. Procuramos identificar se, por exemplo, o termo discriminação se referia à 

“discriminação racial/étnica/étnica-racial”
7
 ou não. Adotamos esse procedimento para os 

demais termos (diversidade e preconceito), e percebemos que em sua maioria foram utili-

zados se referindo à questão racial/étnica/étnica-racial, especificamente às desigualdades 

de condições do segmento negro da população e não à de outros grupos, como mulheres e 

homossexuais, por exemplo. Das 43 vezes que “discrimina*” ocorre no texto, 28 se refe-

rem à questão racial/étnica/étnica-racial; das 15 vezes que “diversidade*” ocorre, 11 se 

referem à questão racial/étnica/étnica-racial; das 11 vezes que “preconceit*”aparece, 9 se 

referem à questão. Esse fato já era esperado, uma vez que o principal foco da legislação 

são as relações denominadas “étnico-raciais”.  

No que diz respeito ao que denominamos como categoria política no Quadro 2, 

a legislação sobre as relações raciais, tanto utiliza “cultur* negr*” (5 vezes), “identidade* 

negra*” (1), “história* e cultura* afro-brasileira*” (12), “história* e cultura* africa-

na*”(15) e “história* e cultura* afro-brasileira* e africana*” (41). Na legislação, concomi-

tantemente há trechos que esclarecem o entendimento da noção de raça abordando a cons-

trução da noção de identidade negra, e outros que afirmam que estão instituindo o ensino 

de história e cultura afro-brasileira e africana. Não define o entendimento dessas expres-

 

7
 Nessa etapa das análises especificamente, não era relevante analisar se foi utilizado “racial”, “étnico” ou 

“étnico-racial”, visto que sua utilização já foi discutida anteriormente, e nesta etapa o foco não consiste na 

diferenciação desses termos e expressões. 
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sões, desconsiderando-as como categorias políticas socialmente construídas, permitindo 

interpretações distorcidas. 

Em termos políticos, consideramos bastante compreensível a utilização dessas 

expressões, porém, assim como Abreu e Mattos (2008), entendemos que ao utilizá-las é 

importante considerar suas implicações em termos descritivos e interpretativos. Segundo as 

autoras, corre-se o risco de criar a expectativa de existências de culturas cristalizadas, in-

tactas e preservadas ao longo do tempo. Ao contrário, devem ser levados em consideração 

os intercâmbios culturais, evidenciando a pluralidade da própria experiência negra no país. 

As ações nessa direção devem ultrapassar ideias que visam simplesmente facilitar avalia-

ções simplistas sobre a resistência, e valorizar o potencial de criação e transformação do 

segmento negro (ABREU e MATTOS, 2008). Esse processo denominado hibridização 

cultural não é, em momento algum, mencionado na legislação como possibilidades de tra-

balhos e esclarecimentos. 

Canen (2000), com o objetivo de observar até que ponto uma perspectiva inter-

cultural crítica perpassa as formulações dos PCN “pluralidade cultural”, percebeu essa 

mesma contradição. Para ela, os parâmetros carregam a ideia da existência de grupos cultu-

rais puros e locais, e “desconhecem, pois a dinamicidade, os choques, os conflitos e as 

transformações pelos quais grupos culturais constroem identidades híbridas” (idem, p. 

144), ignorando também a problematização da chamada “identidade nacional”.  

Além de não trazerem discussões como essas, não fica claro na lei, na resolu-

ção e nem no parecer sobre as relações raciais, o porquê de utilizarem ora “cultura negra”, 

ora “história e cultura afro-brasileira” e ora “cultura africana”. Uma das explicações pode 

ser o fato de serem textos escritos por grupos diferentes. Dessa forma, a legislação, na ten-

tativa de atender os pontos de vista de todos, termina por utilizar várias expressões, sem 

trazer os respectivos conceitos, possibilitando enxergá-los como sinônimos, o que de fato 

não é verdade. Entendemos que são dois universos diferentes, apartados. Essa confusão na 

utilização dessas expressões pode ser também em decorrência do atual momento político e 

social brasileiro que visa garantir os direitos humanos num regime democrático a qualquer 

custo. Para tanto são inseridos na legislação pressupostos infundados, que podem gerar 

situações que além de permitirem um esvaziamento do próprio discurso, podem não con-

tribuir para o combate ao racismo e à discriminação racial, ao contrário apenas reforçar as 

desigualdades raciais. 
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A Lei Nº 10639/2003 e o Parecer CNE/CP Nº 003/2004 e a Resolução 

CNE/CP Nº 01/2004 têm bons argumentos, que valorizam o negro e sua história na socie-

dade brasileira, entretanto temos algumas ressalvas. As Diretrizes sugerem que algumas 

práticas relacionadas à cultura afro-brasileira e africana, sejam trazidas para o ambiente 

escolar:  

O ensino de Cultura Afro-Brasileira destacará o jeito próprio de ser, viver e pen-

sar manifestado tanto no dia a dia, quanto em celebrações como congadas, mo-

çambiques, ensaios, maracatus, rodas de samba, entre outras (BRASIL, 2004a, p. 

12) 

O ensino de Cultura Africana abrangerá: - as contribuições do Egito para a ciên-

cia e filosofia ocidentais; - as universidades africanas Timbuktu, Gao, Djene que 

floresciam no século XVI; - as tecnologias de agricultura, de beneficiamento de 

cultivos, de mineração e de edificações trazidas pelos escravizados, bem como a 

produção científica, artística (artes plásticas, literatura, música, dança, teatro) po-

lítica, na atualidade. (BRASIL, 2004a, p. 12) 

Tal percepção pode contribuir para o entendimento sobre a construção do co-

nhecimento humano, ou o acúmulo do conhecimento da humanidade e que historicamente 

envolve diferentes povos e culturas. Neste sentido, é possível a superação da ideia de que 

os povos não europeus, não brancos, negros não têm cultura, algo sempre presente no dis-

curso etnocêntrico, xenofóbico, racista. Os povos diferentes são confundidos como desi-

guais, inferiores e sem cultura. Tais discursos podem contribuir para assegurar relações de 

dependência, que também é uma relação de dominação.  

Identificamos outro problema nas datas comemorativas. O Parecer CNE/CP Nº 

003/2004 afirma que as 

datas significativas para cada região e localidade serão devidamente assinaladas. 

O 13 de maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, será tratado como o 

dia de denúncia das repercussões das políticas de eliminação física e simbólica 

da população afro-brasileira no pós-abolição, e de divulgação dos significados da 

Lei áurea para os negros. No 20 de novembro será celebrado o Dia Nacional da 

Consciência Negra, entendendo-se consciência negra nos termos explicitados an-

teriormente neste parecer. Entre outras datas de significado histórico e político 

deverá ser assinalado o 21 de março, Dia Internacional de Luta pela Eliminação 

da Discriminação Racial. (BRASIL, 2004a, p. 12) 

As datas comemorativas podem ter suas razões e importância, principalmente 

por reivindicarem direitos e cidadania, porém dão margens para que se foque nas datas 

como atividades festivas, o que pode colaborar apenas para a folclorização da história e 

cultura afro-brasileira e africana. É preciso que a escola e os sujeitos que nela se inserem 
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tenham consciência de que as manifestações, histórias e patrimônios dos diferentes grupos 

constituem a cultura escolar.  

Ademais, como vimos na literatura (SILVA, 1987; FIGUEIRA, 1990; GON-

ÇALVES, 1991; CAVALLEIRO, 1998; CANEN, 2001; GOMES, 2002b, 2003 e 2005b; 

FAZZI, 2006; PINHO, 2006; RANGEL, 2006; MATTOS, 2007; SANTOS e MOLINA 

NETO, 2011), as situações que envolvem o racismo, o preconceito e a discriminação raci-

ais estão presentes na escola, o que exige uma postura dos professores diante de tais situa-

ções, identificando e trabalhando com essas questões cotidianamente.  

O Parecer CNE/CP Nº 003/2004 além de propor o trabalho com manifestações 

culturais afro-brasileiras e africanas e estabelecer datas específicas, propõe que 

o ensino de História e de Cultura Afro-Brasileira, se fará por diferentes meios, 

inclusive, a realização de projetos de diferentes naturezas, no decorrer do ano le-

tivo, com vistas à divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus 

descendentes em episódios da história do Brasil, na construção econômica, social 

e cultural da nação, destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do 

conhecimento, de atuação profissional, de criação tecnológica e artística, de luta 

social (tais como: Zumbi, Luiza Nahim, Aleijadinho, Padre Maurício, Luiz Ga-

ma, Cruz e Souza,  João Cândido, André Rebouças, Teodoro Sampaio, José Cor-

reia Leite, Solano Trindade, Antonieta de Barros, Edison Carneiro, Lélia Gon-

záles, Beatriz  Nascimento,  Milton Santos, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, 

Abdias do Nascimento, Henrique Antunes Cunha, Tereza Santos, Emmanuel 

Araújo, Cuti, Alzira Rufino, Inaicyra Falcão dos Santos, entre outros). (BRASIL, 

2004a, p. 12-13) 

o ensino de História e Cultura Africana se fará por diferentes meios, inclusive a 

realização de projetos de diferente natureza, no decorrer do ano letivo, com vis-

tas à divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus descendentes na 

diáspora, em episódios da história mundial, na construção econômica, social e 

cultural das nações do continente africano e da diáspora, destacando-se a atuação 

de negros em diferentes áreas do conhecimento, de atuação profissional, de cria-

ção tecnológica e artística, de luta social (entre outros: rainha Nzinga, Toussaint-

L’Ouverture, Martin Luther King, Malcom X, Marcus Garvey, AiméCesaire, 

LéopoldSenghor, MariamaBâ, Amílcar Cabral, Cheik Anta Diop, Steve Biko, 

Nelson Mandela, AminataTraoré, Christiane Taubira). (BRASIL, 2004a, p. 13) 

Essa ação dependendo da forma como será desenvolvida, pode ser ambígua, 

pois existem aqueles que podem entender que ao abordar essas personalidades significa 

vitimizá-las ou exaltá-las, isto é, narrar historias heroicas “vejam de onde vim e aonde che-

guei”. A figura de negros bem sucedidos pode colar facilmente a ideia de que o racismo, 

por exemplo, no Brasil não existe e todos são iguais e têm chances de “subir na vida”, ou 

ainda, reproduzir o velho mote “chance o negro tem, só não sabe usar veja o exemplo da-

quele negro bem sucedido”. Assumir o discurso do fracasso é uma forma da expressão de 

ideologia, sob a forma do estigma do fracasso. Todavia, ao trabalhar com essas questões é 
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necessário compreender o contexto de inserção dos negros na sociedade, principalmente no 

que diz respeito à oposição às formas de dominação. Sendo assim, é importante uma abor-

dagem crítica para que os sujeitos entendam o protagonismo dos negros como forma de 

romper com as relações de dominação.  

Além dessas possíveis interpretações, outro aspecto merece a nossa atenção. O 

Parecer sobre as relações raciais faz questão de esclarecer alguns possíveis equívocos que 

possam emergir, diante das propostas instituídas. Afirma que um deles consiste em pensar 

que “o racismo, o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento só atingem os 

negros” (BRASIL, 2004a, p. 7). Talvez a questão aqui seja que como consequência, poderá 

ocorrer o acirramento das disputas entre brancos e negros, visto que para o senso comum 

no Brasil não existe racismo e que se vive numa democracia racial. O que é um mito, como 

discutimos na perspectiva de Fernandes (1978) e Hasenbalg (2005). 

A questão racial então se remete a toda a população brasileira e não somente ao 

segmento negro. De acordo com Candau (2003) é contraditório apoiar e fortalecer a identi-

dade das crianças negras, se as crianças brancas não repensarem suas posições. As pessoas 

não impõem aos seus filhos a discriminação do negro, mas nas suas condutas com outros 

sujeitos, as piadas, os ditos e outros gestos que dizem muito sobre seus posicionamentos.  

Identificamos na legislação, apesar de suas vulnerabilidades e limitações, uma 

preocupação com o esclarecimento da população, especialmente em idade escolar, para as 

relações raciais no Brasil. Segundo Gomes (2012), por meio da lei, podemos ter no mínimo 

expectativas de mudança e de “descolonização dos currículos” (p. 98) escolares e das uni-

versidades em relação à África e aos afro-brasileiros. O que permite questionamentos sobre 

as relações de poder e dominação que envolvem as relações raciais e as ideologias que as 

permeiam.  

A legislação existe e suas diretrizes e orientações cobram posicionamento de 

todos os níveis de ensino, inclusive para a educação superior. Os diversos cursos de forma-

ção de professores precisam abordar relações raciais no Brasil. Nesse sentido, cabe a per-

gunta: estão as resoluções e os respectivos pareceres que regem a formação de professores 

para a educação básica e a formação de professores de Educação Física, atentos a essas 

questões? É a reinterpretação que apresentamos no próximo tópico. 
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3.2.2 As relações raciais e a formação docente em Educação Física no Brasil: o que 

diz a legislação? 

É importante relembrar que para a sistematização das análises, o grupo 2 é 

composto pela legislação sobre a formação de professores para a educação básica: Parecer 

CNE/CP Nº 009/2001 e Resolução CNE/CP Nº 01/2002. E o grupo 3 é composto pela le-

gislação sobre a formação de professores de Educação Física: Parecer CNE/CES Nº 

0058/2004 e Resolução CNE/CES Nº 07/2004.  

Neste tópico, apresentamos a reinterpretação dos documentos dos grupos 2 e 3, 

em interface com os documentos do grupo 1. Ou seja, levantaremos algumas questões, a 

fim de desvelar os discursos presentes nessa legislação considerando a legislação sobre as 

relações raciais. 

No tópico anterior, vimos que a legislação existe desde 2003. E propõe que 

o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a educação das rela-

ções étnico-raciais, se desenvolverão no cotidiano das escolas, nos diferentes ní-

veis e modalidades de ensino, como conteúdo de disciplinas particularmente 

Educação Artística, Literatura e História do Brasil, sem prejuízo das demais em 

atividades curriculares ou não, trabalhos em salas de aula, nos laboratórios de ci-

ências e de informática, na utilização de sala de leitura, biblioteca, brinquedote-

ca, áreas de recreação, quadra de esportes e outros ambientes escolares (BRA-

SIL, 2004a, p. 11-12) 

E o Art. 1º, da Resolução CNE/CP Nº 01/2004 afirma que:  

§ 1º As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e 

atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étni-

co-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito 

aos afrodescendentes (BRASIL, 2004b, p. 1) 

As relações raciais constituem o nosso foco na análise dos documentos dos 

grupos 2 e 3. No entanto algumas questões merecem aprofundamento, já que nos propuse-

mos a analisar o discurso da legislação voltada para as licenciaturas. Inicialmente, partindo 

do pressuposto de que se trata da legislação que rege a formação de professores para a edu-

cação básica e a formação de professores de Educação Física, ela deveria dar atenção à 

escola e sua relação com a sociedade, o que não foi identificado nos dois grupos de docu-

mentos.  

No que diz respeito ao grupo de documentos 2, o Art. 5º da Resolução CNE/CP 

Nº 01/2002, no inciso I diz que “a formação deverá garantir a constituição das competên-

cias objetivadas na educação básica” (BRASIL, 2002, p. 2). O Art. 6º, da mesma resolu-
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ção, propõe competências a serem contempladas na construção do projeto pedagógico dos 

cursos de formação dos docentes e que devem ser consideradas: “I – as competências refe-

rentes ao comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática” e “II – 

as competências referentes à compreensão do papel social da escola” (idem, p. 3).  

O Parecer CNE/CP Nº 009/2001, na tentativa de avançar em suas orientações 

para as referidas diretrizes assim atribui tarefas à escola e aos professores: 

Nesse contexto, reforça-se a concepção de escola voltada para a construção de 

uma cidadania consciente e ativa, que ofereça aos alunos as bases culturais que 

lhes permitam identificar e posicionar-se frente às transformações em curso e in-

corporar-se na vida produtiva e sócio-política. Reforça-se, também, a concepção 

de professor como profissional do ensino que tem como principal tarefa cuidar 

da aprendizagem dos alunos, respeitada a sua diversidade pessoal, social e cultu-

ral. (BRASIL, 2001, p. 9-10) 

Entendemos que ao enfatizar responsabilidades da escola e dos professores, o 

grupo de documentos 2 caracteriza propostas voltadas para cursos de licenciatura, já que se 

refere à legislação que rege todos os cursos de formação de professores. O que tem rele-

vância, pois antes dos conhecimentos específicos de cada área, as licenciaturas formam 

professores para a educação básica.  

Por outro lado, é preciso cautela, pois não podemos simplesmente atribuir res-

ponsabilidades aos professores e à escola, já que estão inseridos em uma sociedade com-

plexa, diante de interesses políticos, econômicos e ideológicos. Ademais sabemos que o 

espaço escolar, o trabalho docente e a formação inicial são cada vez mais desvalorizados. 

O conhecimento desses problemas por parte do futuro professor, deveria ser um dos objeti-

vos propostos pelos documentos do grupo 2, no entanto nenhum deles é discutido, ou men-

cionado na Resolução CNE/CP Nº 01/2002 e no Parecer CNE/CP Nº 009/2001, sobre a 

formação de professores para a educação básica. 

Em relação à escola e à sociedade, nenhum desses documentos do grupo 2 dis-

cutem ou no mínimo mencionam a escola como uma instituição social, que não apenas 

sofre influência da sociedade, mas que também a influencia. Entendemos que essas discus-

sões poderiam contribuir para que os futuros professores compreendessem que a escola não 

é neutra diante da realidade social; que o espaço escolar não é apenas o local onde se re-

produzem os interesses, a ciência, a política, os valores, a cultura e a ideologia, mas que a 

escola também pode e deve participar da construção dessas e de outras instâncias da socie-

dade. 
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Identificamos a ausência desta concepção nos documentos do grupo 2, mas 

conseguimos perceber que nos seus textos a escola aparece como espaço privilegiado de 

intervenção do professor que será formado. Em contrapartida, nos documentos do grupo 3, 

“escola” nem ao menos é citada. No Parecer CNE/CES Nº 0058/2004, identificamos ape-

nas duas menções que podem remeter à escola: “educação escolar” (BRASIL, 2004c, p. 2) 

e “comunidade escolar” (idem). Na Resolução CNE/CES Nº 07/2004, não identificamos 

nenhum termo relacionado à escola. 

Apesar de no Art. 4º, § 2º da Resolução CNE/CES Nº 07/2004, dizer que “o 

professor da Educação Básica, licenciatura plena em Educação Física, deverá estar qualifi-

cado para a docência deste componente curricular na educação básica” (BRASIL, 2004d, 

p. 1), é possível perceber no Art.6º, §1º, que a referida resolução ao propor competências e 

habilidades, afirma que o graduando precisa “diagnosticar os interesses, as expectativas e 

as necessidades das pessoas [...]” (BRASIL, 2004d, p. 2), ou seja, utiliza pessoas quando se 

referem àqueles com os quais trabalharão os futuros profissionais. Em momento algum os 

documentos do grupo 3 se referem a alunos, o que evidencia o fato de a escola não consti-

tuir o principal foco da legislação que rege os cursos superiores de Educação Física. 

Na Resolução CNE/CES Nº 07/2004, nos conhecimentos curriculares, estrutu-

rados em competências, são exigidas competências no trato com a realidade e com os co-

nhecimentos sobre a função social da atuação profissional. Em seu Art. 6º, a resolução in-

dica que: “As competências de natureza político-social, ético-moral, técnico-profissional e 

científica deverão constituir a concepção nuclear do projeto político-pedagógico de forma-

ção do graduado em Educação Física” (BRASIL, 2004d, p. 2). Mas no Art. 4º, § 1º, deixa 

clara a funcionalidade dessas competências:  

O graduado em Educação Física deverá estar qualificado para analisar critica-

mente a realidade social, para nela intervir acadêmica e profissionalmente por 

meio das diferentes manifestações e expressões do movimento humano, visando 

a formação, a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, para aumentar 

as possibilidades de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável. 

(BRASIL, 2004d, p. 1) 

Os documentos do grupo 3 afirmam a importância de analisar criticamente a 

realidade social, mas além de não citarem nada sobre essa realidade, determinam que os 

graduandos devem adquirir como competência e habilidade, uma formação, ampliação e 

enriquecimento cultural, para o aumento das possibilidades de adoção de um estilo de vida 

fisicamente ativo e saudável dos sujeitos, apenas. Ou seja, propõem competências voltadas 
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apenas para a qualidade de vida e a para a saúde, desconsiderando o contexto social mais 

amplo das relações do ser humano com a sociedade. Propostas que também identificamos 

no PPC da IES Particular na pesquisa de Carvalho (2011), que apesar de citar a docência, 

tem, prioritariamente, uma visão biológica do ser humano, pois ressaltam na formação de 

professores a melhoria da saúde e da qualidade de vida por meio de atividades apenas físi-

cas. 

Estas são propostas que desconsideram as possibilidades da formação para a 

intervenção educativa e a formação para o trabalho pedagógico, descartando as possibili-

dades e os trabalhos da Educação Física relacionados à intervenção social e à educação 

crítica e transformadora. Essa perspectiva de Educação é proposta por determinadas teorias 

de currículo, como as críticas e as pós-críticas discutidas nos trabalhos de Silva (2005), 

Lopes e Macedo (2011) e Macedo (2012). 

Entendemos que a base comum para qualquer curso que objetiva formar pro-

fessores deveria ser a formação do professor. Entretanto, comparando os documentos dos 

grupos 2 e 3, podemos perceber a existência de dois perfis profissionais distintos: um vol-

tado para a formação de professores para o trabalho nas escolas, com as competências refe-

rentes à atuação pedagógica, que é o caso da legislação sobre a formação de professores 

para a educação básica; e outro que enfatiza a formação para a atuação fora da escola, co-

mo a legislação sobre a formação de professores de Educação Física. O que indica que o 

grupo de documentos 3 propõe um currículo generalista e conservador, voltado especifi-

camente para o bacharelado, mesmo citando a formação cultural e a educação como ele-

mentos da formação acadêmica e profissional. 

A partir dessas análises, procuramos identificar a existência de discussões ou 

menções que se remetessem aos problemas sociais, dentre os quais pudessem estar as rela-

ções raciais. Nessa busca nos deparamos com algumas questões que merecem aprofunda-

mento. 

O Parecer CNE/CP Nº 009/2001, sobre a formação de professores para a edu-

cação básica, assume que o processo de formação de professores tem que, necessariamen-

te, enfrentar alguns problemas, e dentre eles estão problemas institucionais e curriculares. 

Já o Parecer CNE/CES Nº 0058/2004, sobre a formação de professores de Educação Física, 

contextualiza alguns problemas, trazendo aspectos históricos sobre as disputas curriculares 

existentes na área, no que diz respeito à implantação das diretrizes curriculares. Identifica-

mos os princípios orientadores de cada um desses problemas levantados nos documentos 
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dos dois grupos, e não os consideramos amplos. Compreendemos que partir de problemas 

para traçar orientações para a formação de professores é relevante. No entanto, enxergamos 

retrocessos, já que problemas de fundo social, como aqueles presentes na escola, cujas dis-

cussões poderiam contribuir para uma formação cultural, histórica e crítica do futuro pro-

fessor, nem sequer foram referenciados na legislação. 

O Parecer sobre a formação de professores de Educação Física chega a menci-

onar da necessidade de compreender questões e situações-problema do ambiente de traba-

lho:  

O graduado em Educação Física, além do domínio dos conhecimentos específi-

cos para sua intervenção acadêmico-profissional deve, necessariamente, compre-

ender as questões e as situações-problema envolvidas no seu trabalho, identifi-

cando-as e resolvendo-as. (BRASIL, 2004c, p. 10) 

Discurso que mais uma vez se distancia da escola e evidencia uma visão ingê-

nua, pois os futuros professores obviamente podem e devem compreender e identificar 

questões e situações-problemas inerentes ao seu trabalho. Entretanto além de não determi-

narem o espaço de trabalho nesse discurso, o referido Parecer não cita em momento algum 

que tipos de questões e situações-problemas são essas. Se considerarmos que o espaço de 

trabalho seria a escola, entendemos que a ação a ser desenvolvida pelo professor, não deve-

ria ser a de resolução de problemas. Sua ação deveria ser de mediador, pois estaríamos 

tratando de uma instituição que se relaciona intimamente com as complexidades existentes 

na sociedade, cujos problemas dificilmente são resolvidos, de fato. 

Ora, se não encontramos na legislação a contextualização, a discussão e nem a 

menção de problemas sociais mais amplos, o que esperar do posicionamento dessa legisla-

ção diante das relações raciais? 

Percebemos que, assim como nos PPC das IFES, analisados por Carvalho 

(2011), os documentos do grupo 2, Parecer CNE/CP Nº 009/2001 e Resolução CNE/CP Nº 

01/2002, em sua totalidade, carregam em seus discursos - propostas para a formação de 

professores – o termo “diversidade”.  

Assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos. (BRASIL, 

2001, p. 4)  

Além disso, é importante que aprendam a ler criticamente diferentes tipos de tex-

to, utilizar diferentes recursos tecnológicos, expressar-se e comunicar-se em vá-

rias linguagens, opinar, enfrentar desafios, criar, agir de forma autônoma e que 

aprendam a diferenciar o espaço público do espaço privado, ser solidários, coo-
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perativos, conviver com a diversidade, repudiar qualquer tipo de discriminação e 

injustiça. (BRASIL, 2001, p. 10) 

Reforça-se, também, a concepção de professor como profissional do ensino que 

tem como principal tarefa cuidar da aprendizagem dos alunos, respeitada a sua 

diversidade pessoal, social e cultural. (BRASIL, 2001, p. 9) 

Reconhecer e respeitar a diversidade manifestada por seus alunos, em seus as-

pectos sociais, culturais e físicos, detectando e combatendo todas as formas de 

discriminação. (BRASIL, 2001, p. 41) 

[...] conhecimentos que o ajudarão a lidar com a diversidade dos alunos e traba-

lhar na perspectiva da escola inclusiva. (BRASIL, 2001, p. 46) 

Art.2ºA organização curricular de cada instituição observará [...] formas de ori-

entação inerentes à formação para a atividade docente, entre as quais o preparo 

para:[...] II- o acolhimento e o trato da diversidade. (BRASIL, 2002, p. 1) 

A frequência desse termo na legislação nos incitou a trazer à discussão alguns 

avanços e limitações de sua utilização em políticas públicas. Diversidade é um termo cujo 

uso foi intensificado a partir da década de 1990, momento em que a política brasileira, 

além de ter passado por momentos de reivindicações internas, foi motivada pela pressão 

internacional de cumprimento de alguns acordos de combate às desigualdades raciais, de 

gênero e outras. Pressão que muito tem a ver com os pensamentos e ações da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Organização esta 

que desde 1960 reconhece a “unidade na diversidade” como condição necessária à realiza-

ção do progresso da humanidade (EVANGELISTA, 1999). 

A possibilidade de participação de vários grupos que até então não participa-

vam das cenas públicas é um dos pontos positivos da utilização de diversidade. Ao ser en-

trevistado por Almeida (2008), Ricardo Henriques, então secretário responsável pela  

SECAD ressalta esse ponto: 

Essa ideia da diversidade permite a gente organizar a secretaria por alguns recor-

tes estratégicos, ou seja, dar conta da educação do campo, dar conta em direitos 

humanos, dar conta da educação ambiental, dar conta da educação em alguns 

segmentos tão abandonados como a educação do sistema prisional, e dar conta 

especificamente de educação indígena e de educação de afrodescendentes (p. 82) 

Por meio dessa fala é possível perceber que a ideia de diversidade tem servido 

como um grande conceito que abarca vários processos de negociação do Estado com de-

terminados grupos. Nesta lógica, a diversidade torna homogêneos os diferentes. Mas Sa-

cristán (2002) considera que a diversidade significa ruptura ou abrandamento da homoge-

neização. Para o autor, a diversidade possui várias faces. Ela pode ser ao mesmo tempo: 
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variedade natural; desafio a ser administrado; possibilidade ou conveniência de diversifi-

car; e ainda desigualdade a ser evitada. 

Canen (2001) afirma que preparar professores na linha da apreciação da diver-

sidade cultural e da quebra de estereótipos pode favorecer atitudes positivas na escola, mas 

de acordo com a autora em uma perspectiva crítica, trata-se de superar uma atitude apenas 

condenatória e resgatar o espaço escolar a fim de viabilizar práticas pedagógicas imbuídas 

por expectativas que celebrem a diversidade cultural, ao invés de abafá-la. Para Crochik 

(1995) a criança pode perceber que o outro é diferente dela, mas isso pode não impedir o 

seu relacionamento com ele, pelo contrário, pode contribuir para o respeito às diferenças. 

Todavia, considerando que estamos tratando de políticas públicas, não pode-

mos cair numa armadilha ideológica e enxergar de forma romântica o emprego do termo 

“diversidade”, pois pareceres e resoluções, como os que estamos analisando, são documen-

tos impregnados de discursos ideológicos, que podem criar, reproduzir ou manter relações 

de dominação (Thompson, 1998). Portanto, desvendar alguns sentidos a fim de desestabili-

zar relações assimétricas de poder é necessário. 

É possível perceber que assim como nos PPC das IFES analisados por Carva-

lho (2011), o termo “diversidade” na legislação sobre a formação de professores para a 

educação básica parece ser empregado com o objetivo de contemplar conteúdos raciais, 

geracional, de pessoas com deficiência, de gênero, de orientação sexual, regional, religio-

so, cultural e ambiental. Amplitude esta que impossibilita uma análise de cada grupo soci-

al, evidenciando um dos sentidos ideológicos nos discursos dos documentos do grupo 2. 

Podemos, nesse sentido, afirmar que isto é um problema, pois apenas anunciam a diversi-

dade, fazem prevalecer as políticas generalistas, mas mantêm as desigualdades. Arroyo 

(2010) alerta que, nessa direção, o único sujeito da ação será o Estado, suas instituições, 

suas políticas e seus gestores, e que na medida em que se propõem a resolver as desigual-

dades, ignoram os grupos sociais na construção desse processo. 

Observamos ainda outro problema no emprego do termo diversidade. Na legis-

lação sobre a formação de professores para a educação básica, predominam proposições 

como: “lidar com a diversidade”, “conviver com a diversidade”, “acolhimento e trato com 

a diversidade”. Expressões que simplesmente naturalizam as noções de “diferença” e de 

“identidade”, como bem afirma Silva (2000b), possibilitando a visão de que são sinônimos 

de “deficiência” ou “problema”.  Em outras palavras, podemos caminhar para uma tendên-

cia em que as pessoas aceitem o outro na sua diversidade, sem abordar discussões sobre a 
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importância da diferença e da identidade, apenas tolerando o indivíduo “diferente”, já que 

o consideram inferior ou primitivo. 

Para Silva (2000a) uma perspectiva que estimule e cultive os bons sentimentos 

e a boa vontade para a diversidade, em que o pressuposto básico é o de que a natureza hu-

mana tem uma variedade de formas legítimas de se expressar culturalmente, poderia ser 

uma boa estratégia pedagógica. Claro, se não fosse pelo problema central dessa abordagem 

em deixar de questionar as relações de poder e os processos de diferenciação que, antes de 

tudo, produzem a identidade e a diferença. Por mais edificantes que possam parecer os 

bons sentimentos, em geral, segundo o autor, o resultado é a criação de novas dicotomias, 

como a do “dominante tolerante” e do “dominado tolerado” ou a da “identidade subalter-

na”, mas respeitada e da “identidade hegemônica”, mas “benevolente” (idem p. 97). 

Por conseguinte, Silva (2000b) propõe analisar a possibilidade de configurar 

um currículo e uma pedagogia que não fosse centrado na diversidade, mas na diferença, 

problematizando-as. Isso não significa tratar as relações entre as diferentes culturas como 

uma questão de consenso, de diálogo ou comunicação, mas como uma questão que envol-

ve, fundamentalmente, relações de poder, em que sejam descritos e explicados os proces-

sos de produção da identidade e da diferença. Nesse sentido, concordamos com o autor, 

pois acreditamos que essa abordagem poderia contribuir para que as políticas de formação 

docente fossem mais focadas, contextualizadas, como políticas de reconhecimento das di-

ferenças e não simples elogios à diversidade e apaziguamento de tensões entre grupos so-

ciais que podem contribuir para afirmar ainda mais a noção de democracia racial. 

Analisando os dois grupos de documentos no que diz respeito às relações raci-

ais, identificamos ainda no Parecer CNE/CP Nº 009/2001, que em suas ações o futuro pro-

fessor precisa “repudiar qualquer tipo de discriminação e injustiça” (BRASIL, 2001, p. 10). 

Essas ações também foram identificadas nos PPC de duas IFES na pesquisa de IC (CAR-

VALHO, 2011). No nosso entendimento é importante, porque de acordo com Crochik 

(1995) ações que se destinam a combater o preconceito talvez não o eliminem, mas ajam 

contra a sua manifestação enquanto discriminação. No entanto, os tipos de discriminação 

não são discretizados, nem na legislação sobre a formação de professores para a educação 

básica e nem nos PPC citados, acarretando uma amplitude dessa proposta, que não neces-

sariamente indica que a discriminação racial será abordada. 

Vale aqui ressaltar que no contexto histórico, político e social do emprego de 

“diversidade” e “discriminação” na cultura brasileira, estão presentes reinvindicações de 
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movimentos sociais, dentre eles os movimentos negros (principalmente no fim da década 

de 1970 e início da década de 1980), segundo Gonçalves e Silva (2003). Ou seja, os mo-

vimentos negros são importantes protagonistas nas discussões e emprego de alguns termos, 

bem como nos conflitos decorrentes, como é o caso da noção de diversidade. 

Apesar dessa importante influência do segmento negro, na legislação sobre a 

formação de professores para a educação básica, o documento aborda o grupo de pessoas 

com deficiência, índios, mas em nada menciona o segmento negro. A Resolução CNE/CP 

Nº 01/2002, Art. 6º, § 3º, afirma como competência a ser contemplada: “II - conhecimentos 

sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos 

com necessidades educacionais especiais e as das comunidades indígenas;” (BRASIL, 

2002, p. 3).  

Quanto aos documentos do grupo 3, sobre a formação de professores de Edu-

cação Física, não identificamos o emprego dos termos “diversidade” e “discriminação”, 

como ocorreu nos documentos do grupo 2, sobre a formação de professores para a educa-

ção básica. Por outro lado encontramos semelhança, tanto no Parecer CNE/CES Nº 

0058/2004 quanto na Resolução CNE/CES Nº 07/2004 ao abordarem as competências e 

habilidades do graduando em relação às pessoas com deficiência: 

Diagnosticar os interesses, as expectativas e as necessidades das pessoas (crian-

ças, jovens, adultos, idosos, pessoas portadoras de deficiências, de grupos e co-

munidades especiais) de modo a planejar, prescrever, ensinar, orientar, assesso-

rar, supervisionar, controlar e avaliar projetos e programas de atividades físicas, 

recreativas e esportivas nas perspectivas da prevenção, da promoção, da proteção 

e da reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação 

motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer e de outros campos que oportu-

nizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e es-

portivas. (BRASIL, 2004c, p. 11) 

§ 4º As questões pertinentes às peculiaridades regionais, às identidades culturais, 

à educação ambiental, ao trabalho, às necessidades das pessoas portadoras de de-

ficiência e de grupos e comunidades especiais deverão ser abordadas no trato dos 

conhecimentos da formação do graduado em Educação Física (BRASIL, 2004d, 

p. 3) 

Entendemos que a preocupação com esses grupos, pessoas com deficiência e 

indígenas, é relevante para a sociedade brasileira, mas ao enfocá-los não se deve excluir 

outros grupos. Talvez isso ocorra, ainda, graças à concepção de que existe no Brasil uma 

democracia racial, a ideia de que o negro já está incluído e gozando de todos os seus direi-

tos. 



109 

Nos documentos do grupo 3, identificamos também a expressão “identidades 

culturais”, diferentemente dos documentos do grupo 2, sobre a formação de professores 

para a educação básica. Além disso, ao estabelecer o perfil acadêmico-profissional do gra-

duado, no Parecer CNE/CES Nº 0058/2004 aparece o termo etnia: 

A finalidade é possibilitar que as pessoas, independentemente de idade, de con-

dições sócio-econômicas, de condições físicas e mentais, de gênero, de etnia, de 

crença, tenham conhecimento e a possibilidade de acesso à prática das diferentes 

expressões e manifestações culturais do movimento humano, compreendidas [...] 

como direito inalienável de todo(a) cidadão(ã) e como importante patrimônio 

histórico da humanidade e do processo de construção da individualidade huma-

na. (BRASIL, 2004c, p. 9)  

Percebemos que a legislação sobre a formação de professores de Educação Fí-

sica afirma que as “identidades culturais” precisam ser trabalhadas durante a formação, e 

concomitantemente afirma a não dependência das “condições de etnia”. Por meio desse 

discurso podemos entender que o objetivo da Educação Física é apenas permitir que as 

pessoas tenham experiências voltadas para o movimento humano, independente de suas 

condições. Esse discurso deixa de conceituar e contextualizar esses termos, desconsidera o 

conceito etnia, baseado na identidade cultural, regional ou nacional de grupos (GUIMA-

RÃES, 1999), e se ausenta em trabalhar com esses aspectos.  

Portanto, apesar da legislação, Parecer CNE/CES Nº 0058/2004 e Resolução 

CNE/CES Nº 07/2004, utilizar a expressão “identidades culturais”, apenas o Parecer 

CNE/CES Nº 0058/2004 utilizar a palavra “etnia” e estas estarem presentes no debate so-

bre as relações raciais, não significa que estão atentos a elas ou que tem profundidade na 

abordagem do tema. Fato que pode significar a necessidade da regulação, ou seja, alguns 

termos e expressões são utilizados sem conceituações e aprofundamento na legislação, com 

objetivo de apenas tornar os cursos regulares para que possam existir, o que no nosso en-

tendimento não contribui para que as discussões sobre o tema avancem. As relações raciais 

não têm visibilidade na legislação, assim como nos PPC e ementas das disciplinas analisa-

dos na pesquisa de Carvalho (2011). 

Considerando a luta empreendida pelos movimentos negros, abordada no capí-

tulo 1, buscamos identificar se na legislação se trazia alguma discussão ou mencionava os 

movimentos sociais, dentre os quais estão os movimentos negros. Na legislação sobre a 

formação de professores de Educação Física não identificamos nada a respeito. Quanto à 



110 

legislação sobre a formação de professores para a educação básica, apenas o Parecer 

CNE/CP Nº 009/2001 menciona os movimentos sociais: 

Como toda proposta em educação, ela não parte do zero, mas é fruto de um lon-

go processo de crítica, reflexão e confronto entre diferentes concepções sobre a 

formação docente e suas práticas, para o qual contribuíram o pensamento aca-

dêmico, a avaliação das políticas públicas em educação, os movimentos sociais, 

as experiências inovadoras em andamento em algumas Instituições de Ensino 

Superior. (BRASIL, 2001, p. 6) 

A referida legislação ao assumir que na formação de professores faltam opor-

tunidades para desenvolvimento cultural, mostra sua preocupação para com o contato dos 

futuros professores com determinadas experiências, como aquelas ligadas aos movimentos 

sociais: 

Muitos dos professores em formação, como sabemos, não têm acesso a livros, 

revistas, vídeos, filmes, produções culturais de naturezas diversas. A formação, 

geralmente, não se realiza em ambientes planejados para serem culturalmente ri-

cos, incluindo leituras, discussões informais, troca de opiniões, participação em 

movimentos sociais, debates sobre temas atuais, exposições, espetáculos e outras 

formas de manifestação cultural e profissional. (BRASIL, 2001, p. 22) 

Todavia, os citados movimentos sociais não são contextualizados ou definidos, 

o que nos permite entender que esses movimentos podem ser os: feministas, indígenas, 

negros, homossexuais, dentre outros. O segmento negro em momento algum é menciona-

do. Talvez seja lembrado quando no Parecer CNE/CP Nº 009/2001, as expressões “grupos 

sociais” e “questões sociais” são, respectivamente mencionadas:  

É importante que, independentemente da etapa da escolaridade em que o futuro 

professor vai atuar, ele tenha uma visão global sobre esta temática, aprofundando 

seus conhecimentos sobre as especificidades da faixa etária e das práticas dos di-

ferentes grupos sociais com a qual vai trabalhar. (BRASIL, 2001, p. 46)  

Convém destacar a necessidade de contemplar na formação de professores con-

teúdos que permitam analisar valores e atitudes. Ou seja, não basta tratar conteú-

dos de natureza conceitual e/ou procedimental. É imprescindível que o futuro 

professor desenvolva a compreensão da natureza de questões sociais, dos debates 

atuais sobre elas, alcance clareza sobre seu posicionamento pessoal e conheci-

mento de como trabalhar com os alunos. (BRASIL, 2001, p. 48) 

Por meio dessas passagens, é possível perceber que expressões “grupos soci-

ais” e “questões sociais” foram empregadas numa tentativa de abarcar os diversos grupos 

existentes, entretanto essa generalização não evidencia uma preocupação com o segmento 

negro. Assim como nas discussões sobre o emprego de “diversidade”, essa amplitude invi-

abiliza atenção específica a cada um dos diversos grupos sociais existentes.  
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Notamos ainda que “grupos sociais” e “questões sociais” apareceram no Pare-

cer CNE/CP Nº 009/2001 e na Resolução CNE/CP Nº 01/2002, reiteradas vezes, acompa-

nhadas por outras expressões como: “classes sociais” e “questões econômicas”, respecti-

vamente: 

A formação de professores deve assegurar o conhecimento dos aspectos físicos, 

cognitivos, afetivos e emocionais do desenvolvimento individual tanto de uma 

perspectiva científica quanto relativa às representações culturais e às práticas so-

ciais de diferentes grupos e classes sociais. (BRASIL, 2001, p. 45) 

A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências de-

verá, além da formação específica relacionada às diferentes etapas da educação 

básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo 

questões culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvi-

mento humano e a própria docência. (BRASIL, 2002, p.3) 

O fato é que a legislação que trata a formação de professores para a educação 

básica não define quem são os “grupos sociais” e destaca “classe social” e “questões eco-

nômicas”. A legislação não se envolve com o debate sobre as relações raciais, mas se 

aproxima de discussões que focalizam a classe social como fator determinante das rela-

ções. Algo que decorre do sistema capitalista e ocorre não só na sociedade, mas também no 

meio acadêmico, como vimos nas discussões de Fernandes (1978). Nesse vácuo conceitual, 

o sentimento de que Brasil é uma democracia racial sem preconceito sobrevive, algo anta-

gônico já que existe uma legislação sobre as relações raciais que se posiciona contra o ra-

cismo, o preconceito racial e qualquer forma de discriminação. 

Neste sentido podemos estabelecer uma relação entre os resultados da pesquisa 

de Carvalho (2011) e as análises da legislação sobre a formação de professores para a edu-

cação básica e a formação de professores de Educação Física. Assim como nos pareceres e 

resoluções, nos PPC também não identificamos menções às relações raciais, apenas passa-

gens que poderiam se remeter ao tema, o que não nos garante propostas de um trabalho 

voltado para essas questões. Fato que nos permite dizer que os PPC analisados têm propos-

tas que são consoantes com a legislação que rege a formação de professores e a formação 

de professores de Educação Física. 

Percebemos que os Pareceres e Resoluções que regem a formação de professo-

res não asseguram a discussão dessas questões nos cursos de formação de professores, co-

mo foi contatado na pesquisa de Carvalho (2011). A abordagem dessas questões, por meio 
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de determinações legais, então, não é suficiente, pois podem servir apenas para a regulação 

dos cursos, ou seja, alguns termos e expressões são utilizados sem conceituações e apro-

fundamento, na legislação, assim como nos PPC, com objetivo de apenas tornar os cursos 

regulares para que possam funcionar, o que no nosso entendimento consiste num retroces-

so para as discussões sobre o tema. 

Sobre os cursos de Educação Física, identificamos uma formação de professo-

res com forte cunho biológico, fato que evidencia os conflitos da área, como a resistência 

aos estudos desenvolvidos nas Ciências Humanas e Sociais, o que acaba por limitar a for-

mação dos futuros professores de Educação Física que atuarão na educação básica, já que 

entre outras coisas, desconhecem as tensões das relações raciais no Brasil. Tal quadro, no 

nosso entendimento, ainda pode ser revertido. Nesse sentido no próximo tópico destaca-

mos algumas possibilidades de discussões para a formação docente em Educação Física. 

3.2.3 Algumas possibilidades para a formação docente em Educação Física 

A partir das análises da legislação sobre a formação de professores para a edu-

cação básica e sobre a formação de professores de Educação Física, apresentamos algumas 

possibilidades de discussão que podem permear o currículo das licenciaturas, uma vez que 

o futuro professor precisa ser apresentado de maneira crítica às relações raciais no Brasil.  

Canen (2001) é a favor de uma perspectiva de conscientização que deveria ser 

contextualizada “em termos das relações desiguais de poder entre grupos socioculturais e a 

busca de estratégias que desafiem preconceitos e legitimem os discursos e as vozes daque-

les cujos padrões culturais não correspondem aos dominantes” (CANEN, 2001, p. 212). No 

processo de sensibilização dos licenciandos são necessárias não só informações sobre o 

tema, “mas, sobretudo, que elas o estimulem a relativizar os seus conhecimentos, a criticá-

los, a compará-los, o que se torna ainda mais difícil, neste caso, por se tratar de um tema 

que envolve aspectos afetivos, políticos, ideológicos” (PINTO, 1999, p. 214). 

O licenciando também necessita de uma compreensão a respeito de como “os 

diferentes povos, ao longo da história, classificaram a si mesmos e aos outros, como certas 

classificações foram hierarquizadas no contexto do racismo e como este fenômeno interfe-

re na construção da autoestima e impede a construção de uma escola democrática” (GO-

MES, 2003, p. 77). Segundo Pinto (1999) é necessária uma formação no sentido de alertar 

os futuros professores sobre as consequências danosas tanto no nível psicológico e social, 

quanto no nível econômico, como nos mostram as desigualdades. Consequências estas que 
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afetam aqueles que são vítimas do racismo, que sofrem preconceitos e discriminações raci-

ais, bem como para aqueles que as praticam, e para a sociedade como um todo. 

Pinto (1999) e Gomes (2003) consideram que o futuro professor precisa com-

preender o arsenal de representações existentes sobre o negro na escola e na sociedade, 

compreender o debate sobre as relações raciais, as feições que vêm assumindo ao longo do 

tempo e os elementos que os compõem e os sustentam. Nesse sentido, torna-se relevante 

enfatizar na formação de professores, as representações positivas construídas politicamente 

pela comunidade negra e pelos movimentos negros, ou seja, compreender como eles (as 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos negros) lidam com os seus aspectos cultu-

rais no cotidiano (GOMES, 2003). 

Essa herança está entre nós (e em nós) e se objetiva na história, nos costumes, 

nas ondas musicais, nas crenças, nas narrativas, nas histórias contadas pelas 

mães e pais/griôts [grifo da autora], nas lendas, nos mitos, nos saberes acumula-

dos, na medicina, na arte afro-brasileira, na estética, no corpo. (GOMES, 2003, 

p. 79) 

Além do mais, Pinto (1999) afirma que o futuro professor deve ser preparado 

para perceber, nos diferentes contextos as diversas formas de preconceito e discriminação 

raciais, tanto aquelas que são explícitas quanto as implícitas, sutis – também com efeitos 

negativos – que apenas um olhar atento é capaz de captar. A ideia é que o professor “leve 

em conta todos os silêncios e todas as discriminações que se manifestam na sala de aula, 

bem como amplie o espaço de discussão de sua atuação” (MOREIRA, 2001a, p. 11). O 

futuro professor precisa agir diante dessas questões, contribuindo para a fissura, rompi-

mento e a superação dessa e de qualquer relação de dominação presente em nossa socieda-

de. 

Entretanto, é preciso uma abordagem cautelosa já que “estamos entrando em 

um terreno complexo, em que identidades foram fragmentadas, autoestimas podem estar 

sendo destruídas” (GOMES, 2003, p. 78). No caso específico da Educação Física, assim 

como em outros contextos, abordar as relações raciais pode gerar constrangimentos em 

alguns sujeitos e grupos em razão de diferentes vivências e construções. Embora Santos e 

Molina Neto (2011) afirmem que perceberam, com os colaboradores (os estudantes) do seu 

estudo, que muitos desses constrangimentos estão, justamente, relacionados à escassez de 

diálogos e discussões que venham a desnaturalizar certos padrões e romper com a hierar-
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quização das diferenças. E que portanto “experiências positivas nesse sentido podem repre-

sentar abertura e/ou permanência de canais importantes de diálogo” (p. 535). 

O fato é que como professores não podemos deixar de agir diante das situações 

que envolvem racismo, preconceito e discriminação raciais; e que a legislação sobre as 

relações raciais afirma que 

o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a educação das rela-

ções étnico-raciais, se desenvolverão no cotidiano das escolas, nos diferentes ní-

veis e modalidades de ensino, como conteúdo de disciplinas particularmente 

Educação Artística, Literatura e História do Brasil, sem prejuízo das demais em 

atividades curriculares ou não, trabalhos em salas de aula, nos laboratórios de ci-

ências e de informática, na utilização de sala de leitura, biblioteca, brinquedote-

ca, áreas de recreação, quadra de esportes e outros ambientes escolares. (BRA-

SIL, 2004a, p. 11-12) 

Todavia, a legislação sobre a formação de professores de Educação Física não 

menciona as relações raciais. Sendo assim, consideramos relevante destacar aqui alguns 

conteúdos da Educação Física que podem contribuir para um trabalho voltado para as rela-

ções raciais, apesar de no seu Art. 3º, a Resolução CNE/CES Nº 07/2004, no conceito de 

Educação Física, tentar abarcar objetos de estudos divergentes da área, o que no nosso en-

tendimento constitui um problema. 

A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção acadêmico-

profissional que tem como objeto de estudo e de aplicação o movimento huma-

no, com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da ginásti-

ca, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da pre-

venção de problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, do rendimento 

físico-esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às ativi-

dades físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem 

ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 

(BRASIL, 2004d, p. 1) 

Esses conteúdos em si são antagônicos e juntos na resolução podem gerar 

equívocos epistemológicos. Concordamos com Soares et al.(1992), quando afirmam que a 

Educação Física pode e deve trabalhar com diversos conteúdos, como as danças, os espor-

tes, as ginásticas, as lutas e os jogos e brincadeiras, apesar de as brincadeiras não estarem 

presentes na legislação sobre a formação de professores de Educação Física. Todos esses 

são conteúdos da Cultura Corporal que em muito podem contribuir para um trabalho volta-

do para as relações raciais. Entendamos o porquê. 
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O professor de Educação Física pode trabalhar com danças e jogos advindos da 

cultura negra, destacando seu potencial criativo e evidenciando a sua importância, bem 

como as suas contribuições na construção da cultura brasileira, como propõe Gonçalves 

(1991). Aqui complementamos com a possibilidade de um trabalho que considere a hibri-

dização cultural, ou seja, que leve em consideração os intercâmbios culturais evidenciando 

a pluralidade da própria experiência negra no país, como destacamos anteriormente.  

Rangel (2006) afirma que na Educação Física podemos trabalhar com danças 

folclóricas, músicas e jogos de Moçambique, Congo, Angola, dentre outros países africa-

nos. Assim como os autores (GONÇALVES, 1991; RANGEL, 2006), entendemos que a 

percepção dos alunos no que tange a beleza, harmonia e o sentido dessas manifestações, 

pode contribuir para a valorização do negro, bem como para a preservação e transmissão 

de sua cultura e para o resgate de sua identidade, corriqueiramente menosprezada e desca-

racterizada. 

Nessa mesma perspectiva, segundo Rangel (2006), conteúdo “que pode e deve 

ser discutido e vivenciado através de sua origem, instrumentos, vestimentas e diferencia-

ções” (p. 75) é a capoeira. Concordamos com a autora e entendemos que como patrimônio 

cultural do Brasil, é um tipo de manifestação que reúne vários símbolos da cultura negra e 

que, portanto, devem ser trabalhadas suas múltiplas dimensões, como a simbólica e a polí-

tica por exemplo, ou seja, para além da execução dos movimentos. Sem uma reflexão, o 

trabalho com essa prática pode não incentivar a participação contextualizada dos estudan-

tes, não contribuir para que as relações raciais sejam repensadas na escola e na sociedade. 

Trabalhar a capoeira, apenas considerando seus movimentos, pode até constituir, para al-

guns, uma das soluções para as objeções programáticas decorrentes das exigências da le-

gislação, mas essa visão apenas contribui para um esvaziamento do seu significado socio-

cultural.  

Além da capoeira, vale ressaltar que outras manifestações culturais mais evi-

dentes fazem parte do contexto sincrético do negro, como já citamos: “certo tipo de música 

popular, aspectos do folclore, as religiões afro-brasileiras (umbanda e candomblé), os sa-

lões de bailes (rap, gafieira), as escolas de samba e grupos de folia em áreas de grande 

concentração de negros” (ARAÚJO, s/d, p. 3). Todos esses foram e ainda são práticas e 

caminhos de resistência. Estratégias de sobrevivência desenvolvidas numa situação de ex-

trema opressão. Práticas que possuem múltiplas facetas, que se manifestam nos planos: 
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político, econômico, religioso, psicológico, e que foram empreendidas pelo segmento ne-

gro. Portanto carecem de reconhecimento e valorização. 

Essas manifestações culturais não são conteúdos exclusivos da Educação Físi-

ca, o que possibilita a constituição da ação interdisciplinar com outras áreas do conheci-

mento que constituem o universo escolar e com a sociedade. Mas vale a advertência de que 

esses conteúdos não devem ser trabalhados somente em datas comemorativas, mas fazer 

parte do planejamento escolar. 

Entendemos que além de a Educação Física Escolar lidar com questões históri-

cas, culturais e sociais no seu trabalho com os conteúdos, lida diretamente com o corpo e 

suas representações. Mas os dados da pesquisa desenvolvida por Mattos (2007) evidenciam 

que 

a escola é um universo onde as representações sociais negativas sobre o corpo 

negro interferem na identificação corporal positiva desses estudantes, cujo corpo 

carrega marcas históricas e culturais, determinando o lugar desses corpos na so-

ciedade. Uma dimensão importante para se compreender a relação desse corpo 

com a escola pode ser observada através da disciplina Educação Física, que não 

estimula os estudantes do ponto de vista da aceitação das diferenças corporais. A 

disciplina, ainda hoje, reproduz um modelo de atividade física regulada pela exi-

gência de um padrão corporal representado pelo modelo dominante, cujas carac-

terísticas são do ideal branco, masculino, alto, forte, dotado de habilidades e 

competências. (p. 129) 

Ao contrário, a Educação Física poderia explorar as potencialidades e capaci-

dades de expressão corporal de seus alunos, já que segundo Gomes (2003), o corpo “é ob-

jeto de alteração exercida pela cultura, sendo por ela modelado e modificado. Temos então, 

expressos no corpo, os universais e as particularidades da cultura” (p. 80). O professor po-

de ressignificar esse olhar, sobre os corpos dos sujeitos negros contribuindo para a forma-

ção de sua identidade, posicionando-se contra o racismo, o preconceito e discriminação 

raciais. Assim pode contribuir para que os seus alunos adquiram um empoderamento sim-

bólico que viabilize a percepção de ideologias que permeiam a sociedade (como as ideolo-

gias raciais), já que estas estabelecem, produzem e sustentam as diversas formas de domi-

nação (THOMPSON, 1998). 

Santos e Molina Neto (2011) depreenderam nas falas dos estudantes, a identifi-

cação destes, com sujeitos e práticas entendidas como pertencentes ao universo negro. No 

geral enxergam-se nos atletas, nas músicas e danças. Essas práticas, na visão do autor, ao 

contrário de gerar sentimento de inferioridade, são importantes na medida em que contri-
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buem para que estudantes assumam sua identidade. Entretanto, apesar desses fatos serem 

importantes para a autoestima de alguns estudantes negros, eles são questionáveis. Esses 

fatos carregam consigo a ideia de que os negros se destacam apenas no esporte, na dança e 

na música, ou seja, áreas comumente associadas a elementos corporais em contraponto a 

atividades consideradas intelectuais, como pontuam Santos e Molina Neto (2011). Nesse 

sentido os próprios alunos, mesmo que sejam reconhecidos e valorizados no grupo, “per-

cebem que sua imagem está limitada e é exclusivamente ligada a certas representações [...] 

e sempre associada à marginalidade e inferioridade. O negro aprende a se enxergar como 

fora do padrão” (idem, p. 531). 

Por fim, reafirmamos o importante papel que o professor pode assumir diante 

das relações raciais na nossa sociedade, o de mediador, daquele que leva a reflexão crítica. 

Nosso objetivo ao apresentar essas possibilidades foi de contribuir para a formação dos 

professores de Educação Física, bem como da educação básica diante das relações raciais 

na escola e também com os currículos de formação de professores. Temos a consciência de 

que somente as ações do professor não serão suficientes para transformar a realidade racial 

no Brasil. Contudo, acreditamos que ele pode dar importantes contribuições para que as 

pessoas possam “virar a mesa”, já que o silêncio ou a justificativa pela neutralidade, na 

verdade apenas favorecem a reafirmação e a reprodução de ideologias que permeiam as 

relações raciais.  
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“O meu discurso em favor do sonho, da utopia,  

da liberdade, da democracia  

é o discurso de quem recusa a acomodação  

e não deixa morrer em si o gosto de ser gente,  

que o fatalismo deteriora” 

 

(Paulo Freire) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das discussões e análises empreendidas nesta dissertação, é possível 

afirmar que na esfera pública, resultantes principalmente de ações cujos protagonistas fo-

ram os movimentos negros, podemos observar a existência de políticas que relacionam as 

relações raciais e Educação. Políticas que evidenciam o debate sobre as relações raciais e 

ações afirmativas voltadas para o segmento negro, na sociedade e no âmbito educacional, e 

que apesar de gerarem discussões conflitantes e polêmicas, têm ampliado o seu espaço. 

Um exemplo, como vimos, é a Lei Nº 10639/2003, a Resolução CNE/CP Nº 01/2004 e o 

Parecer CNE/CP Nº 003/2004, que mesmo com suas vulnerabilidades e limitações, eviden-

ciam uma preocupação com o esclarecimento da população, especialmente em idade esco-

lar, no que diz respeito às relações raciais no Brasil.  

Sendo assim, neste trabalho, assim como Gomes (2012), questionamos:  

Será que tal mudança [discussão sobre as relações raciais] vem acontecendo – 

mesmo que de maneira lenta– na escola brasileira, no campo do currículo e na 

formação de professores/as? Será que tal mudança vem ocorrendo com mais for-

ça após a alteração da LDB, mediante a sanção da Lei 10.639/03 e sua regula-

mentação pelo parecer CNE/CP 03/2004 e pela resolução CNE/CP 01/2004? E 

será que esse momento pode ser compreendido como parte de um processo de 

descolonização dos currículos? (p. 108) 

Em resposta a essas indagações, afirmamos que no âmbito da formação de pro-

fessores de Educação Física as relações raciais não são abordadas de forma direta na legis-

lação. Ao final desta pesquisa chegamos à hipótese de que isso pode estar acontecendo 

também nas licenciaturas em Educação Física, indícios oferecidos por Carvalho (2011). O 

que parece estar ocorrendo é o endurecimento da regulação e supervisão da educação supe-

rior, que cobra dos cursos que sejam abordados determinados temas, como é o caso da 

“educação das relações raciais”. 

O que podemos afirmar é que o debate sobre as relações raciais têm demons-

trado que as conquistas e direitos da população negra foram obtidos a partir de ações em-

preendidas pelos movimentos negros. E que após 11 anos da alteração da LDB, que passou 

a vigorar com os acréscimos promovidos pela Lei Nº 10.639/2003, apesar de seus avanços, 

na sociedade brasileira ainda são perpetuadas as ideologias raciais, que paralelamente à 

prática do racismo, do preconceito, discriminação e desigualdades raciais, apregoam a de-

mocracia racial e mascaram ainda mais o problema. Em outras palavras, as consequências 
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do que aconteceu no passado não foram só imediatistas, muito pelo contrário, são duradou-

ras, pois se perpetuam ao longo do tempo, em diferentes contextos e de várias formas.  

Nessa mesma lógica, na atualidade percebemos que os atos de hoje, sejam eles 

positivos ou negativos, podem influenciar o futuro. Por isso, enxergamos a escola como 

uma instituição social que pode contribuir para a formação de sujeitos críticos e que pos-

sam interferir na sociedade, especificamente em oposição ao racismo, ao preconceito e à 

discriminação raciais; que os professores, possam contribuir para a formação de outro 

olhar; e que a formação inicial de professores aborde essa complexa questão. 

Ao abordar a formação de professores significa que compreendemos os sujeitos 

que estão sendo formados como sujeitos históricos, capazes de empreender mudanças por 

meio de sua área de atuação; significa que eles possuem saberes e experiências que podem 

dialogar com o conhecimento acadêmico, e não simplesmente serem moldados por ele.  

Formar professores para atuar no contexto escolar, a nosso ver, não é sinônimo de ensiná-

los a ter a habilidade de se adaptar e funcionar bem no mercado de trabalho e no universo 

social e culturalmente instituído na escola. Significa que os futuros professores podem ob-

jetivar entender cada vez mais as complexidades existentes na sociedade, e por meio de 

ações contribuírem para fissuras nas relações de poder e dominação, como aquelas que 

envolvem as relações raciais e suas ideologias. 

No caso dos professores de Educação Física, defendemos a necessidade de uma 

formação que além de esclarecer, forme crítica e reflexivamente os futuros profissionais, 

articulada às Ciências Humanas e Sociais, e não simplesmente às Ciências Biológicas.  

Dessa forma há possibilidades de ser inserido o debate acerca das relações raciais, não so-

mente combatendo o racismo, o preconceito e a discriminação raciais, mas contribuindo 

com a construção de novas possibilidades para que a população negra possa reorientar sua 

história e trajetória. Isso ainda não ocorre, como aponta a literatura. 

Daí a importância de analisar a legislação que rege a formação de professores 

de Educação Física, visando compreender o tipo de professor que se pretende formar, o 

lugar ocupado pelas relações raciais no currículo e o posicionamento do Estado por meio 

das DCN, diante dessas questões. Ressaltamos que somos conscientes de que as DCN de-

vem ser referências e não formatações para os currículos de formação de professores de 

Educação Física. Entendemos que elas podem auxiliar os cursos superiores a organizarem 

os projetos pedagógicos, no exercício de sua autonomia, elegendo estratégias que atendam 

às demandas políticas e sociais da sociedade brasileira mais ampla e às necessidades espe-
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cíficas de cada curso. Apesar de cobrarmos posicionamento do Estado por meio de políti-

cas públicas, não estamos desconsiderando o direito de “flexibilidade” dos cursos, que 

além de poderem usar este artifício para contemplar suas necessidades, possibilitam aos 

futuros professores debaterem e se apropriarem de novas visões sobre diversos assuntos, 

como pode ser o caso das relações raciais. 

Dessa forma, após concluirmos esta pesquisa, foi possível elaborar então uma 

nova hipótese: talvez o debate sobre as relações raciais no Brasil ocorra por iniciativa dos 

docentes das licenciaturas. Isto é, talvez exista um currículo oculto que se volte para as 

relações raciais e/ou das relações de dominação sustentadas pelas ideologias raciais. O que 

nos remete à necessidade de novas pesquisas que se voltem para esse tema. 

Entendemos que esta pesquisa dá sua contribuição à formação de professores 

de Educação Física, mas sabemos que ela, por si só, não vai transformar a sociedade no 

que se refere a essas questões. Existem grandes desafios, principalmente para aqueles que 

almejam e lutam por um Estado baseado na igualdade de direitos não só pela força da lei, 

mas pelo respeito às diferenças, aos quais dedicamos este trabalho. Lembremo-nos das 

palavras de Freire, epígrafe citada neste texto, “o meu [nosso] discurso em favor do sonho, 

da utopia, da liberdade, da democracia é o discurso de quem recusa a acomodação e não 

deixa morrer em si o gosto de ser gente, que o fatalismo deteriora” (FREIRE, 2001, p. 86).  

Assim como Freire, não entendemos utopia como projetos irrealizáveis, mas 

sim como objetivos, para que a luta contra qualquer tipo de discriminação e a repulsa ao 

obscurantismo advindo do senso comum não se ausentem dessa sociedade dotada de com-

plexidades. Pois a nosso ver, podemos e devemos fomentar a possibilidade de termos uma 

educação que desestabilize as relações de dominação que permeiam as relações raciais; 

uma educação voltada à edificação de uma sociedade justa e igualitária. 
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