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Movimento Negro Educador: questões
para a educação física e as ciências do
esporte
Nilma Lino Gomes

Introdução
É a primeira vez que escrevo um texto dirigido direta e

especificamente a professores/as e estudantes que se dedicam à
pesquisa e às práticas de ensino de educação física (especialmente
nas escolas). E o faço neste livro publicado pelo Colégio Brasileiro
de Ciências do Esporte (CBCE), cujo propósito é o de pôr em
questão as tantas temáticas que nos envolvem neste tempo
presente, convidando ao debate e à apresentação de proposições
para a pesquisa e a organização de trabalho de professores/as nas
escolas, “para expandir a reflexão coletiva que nos apresente e
indique horizontes para o enfrentamento e a superação das
circunstâncias que experimentamos”, como está em sua
apresentação.

Uma das questões mais decisivas e desafiadoras deste ‘tempo
presente há séculos’ é o racismo estrutural, produtor de opressão,
de segregação, de invisibilidade e de epistemicídios culturais. Sendo
educadora, tenho sempre comigo esta pergunta decisiva: que
compromisso pode a educação assumir no enfrentamento e na
superação do racismo estrutural?

De acordo com Almeida (2018, p. 36),
[…] o próprio racismo da instituição é parte da uma estrutura, sendo as
instituições apenas materializações desta, reproduzindo-a. Dito de modo
mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista. São



formadas por aspectos estruturais tanto sociais, quanto políticos e
econômicos; aspectos estes que influenciam nas ações das pessoas que a
constituem.

Compartilho essa pergunta com vocês, estendendo-a para pensá-
la agora na especificidade (sempre entrelaçada à totalidade do real)
de sua área: que compromissos podem a educação física e as
ciências do esporte – e, portanto, a sua entidade científica, o CBCE
– assumir no enfrentamento e na superação do racismo estrutural em
nosso país e no mundo?

Não sendo da área de educação física, mas da educação, como
vocês também, meu desejo é apresentar aqui algumas provocações
tentando contribuir para os debates que sei que já ocorrem na
comunidade que se organiza em torno da educação física e das
ciências do esporte, aqui no CBCE como em cursos de graduação e
de pós-graduação que formam docentes e pesquisadores/as para a
área e em suas revistas e em seus eventos.

Quero saudar toda a comunidade do CBCE, especialmente
professores/as e estudantes que se engajaram na proposição de se
criar o GTT Relações Étnico-raciais que tem como ementa “Estudo
das relações étnico-raciais identificadas em cenários da Educação
Física, considerando aspectos históricos, políticos e sociais, por
meio de distintas vias metodológicas de análise” (Colégio Brasileiro
de Ciências do Esporte – CBCE, 2020).Tal iniciativa lúcida reconhece
e torna ainda mais visíveis no colégio a problemática da identidade
negra e as lutas do movimento negro para a superação do racismo
estrutural, propondo esse lugar de discussão para produzir
conhecimento que oriente as ações da área. Saudações!

Da mesma maneira, gostaria de saudar também a escolha do
tema geral para o XXII Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte,
o Conbrace, o primeiro de uma nova década que será também difícil
e de muitas lutas: Educação Física & Ciências do Esporte no tempo
presente: defender vidas, afirmar as ciências. De sua ementa,
desejo destacar estes dois trechos (Educação Física..., 2021), com
os quais estou alinhada:



Defender Vidas e Afirmar as Ciências constituem exigências do tempo
presente, tempo em que ações de ensino, de pesquisa e de extensão
necessitam estar plenamente comprometidas com a preservação da Vida.
Significa garantir a produção e o compartilhamento de conhecimentos nas
diferentes áreas em que os saberes se propagam sem limites, senão
aqueles eticamente estabelecidos pela comunidade científica. Ao mesmo
tempo, significa pensar a Educação Física, o Esporte e o Lazer como
integrados e articulados às preocupações da humanidade em relação ao
ambiente e como articuladores de direitos sociais, coletivos e individuais.
O CBCE está desafiado, mais uma vez, a propor ideias e ações para
superar as circunstâncias que põem em risco os modos e as formas de
viver e a própria ideia de civilização.

Em sintonia com essas preocupações, delas extraio essa síntese:
pensar a Educação Física, o Esporte e o Lazer em articulação ao
ambiente e como articuladores de direitos sociais, coletivos e
individuais são condição para propor ideias e ações para superar as
circunstâncias que põem em risco os modos e as formas de viver e a
própria ideia de civilização. Assim, ao ler a ementa do Conbrace,
veio-me imediatamente esta ponderação, que deixo a vocês, da
área: se desejamos, de fato “[...] superar as circunstâncias que
põem em risco os modos e as formas de viver [...]”
(CBCE/CONBRACE, 2021), então, pensar o racismo estrutural que
nos oprime como povo é também (e exige também) pensar e
enfrentar o racismo estrutural que atravessa e oprime a educação
física (entrelaçada às ciências do esporte, ao lazer, à saúde), pois
ela é uma prática social, produzida e realizada em meio às
circunstâncias históricas que produzem e mantêm o racismo. O
racismo estrutural que nos oprime como povo é o mesmo racismo
estrutural que oprime também as práticas de pesquisa e de ensino
na educação física. Sem enfrentar o racismo estrutural em seu
interior (desde a formação de professores/as até suas práticas de
ensino na escola como em tantos lugares sociais), a educação física
não terá como enfrentar o racismo estrutural que atravessa as
práticas sociais.

Sobre a escola, a educação física e a construção da
identidade negra



Como sujeitos sociais, é no âmbito da cultura e da história que
definimos as identidades sociais (todas elas, e não apenas a
identidade racial, mas também as identidades de gênero, sexuais, de
nacionalidade, de classe, entre outras). Essas múltiplas e distintas
identidades constituem os sujeitos, na medida em que são
interpelados a partir de diferentes situações, instituições ou
agrupamentos sociais. Reconhecer-se numa delas supõe, portanto,
se responder afirmativamente a uma interpelação e estabelecer um
sentido de pertencimento a um grupo social de referência, movimento
que não é nada simples ou estável, pois essas múltiplas identidades
podem cobrar, ao mesmo tempo, lealdades distintas, divergentes ou
até contraditórias. Somos, então, sujeitos de muitas identidades e
essas múltiplas identidades sociais podem ser, também,
provisoriamente atraentes, parecendo-nos, depois, descartáveis;
elas podem ser, então, rejeitadas e abandonadas. Somos, desse
modo, sujeitos de identidades transitórias e contingentes.

Por isso as identidades sociais têm caráter temporário, instável e
histórico. Como em outros processos identitários, a identidade negra
se constrói gradativamente, em um movimento que envolve inúmeras
variáveis, causas e efeitos, desde as primeiras relações
estabelecidas no grupo social mais íntimo, em que os contatos
pessoais se estabelecem permeados de sanções e de afetividade e
no qual se elaboram os primeiros ensaios de uma futura visão de
mundo. Geralmente tal processo se inicia na família e vai criando
ramificações e desdobramentos a partir das outras relações que o
sujeito estabelece.

A identidade negra é entendida, aqui, como uma construção social,
histórica, cultural e plural. Implica a construção do olhar de um grupo
étnico/racial ou de sujeitos que pertencem a um mesmo grupo
étnico/racial sobre si mesmos, a partir da relação com o outro.
Nesse sentido, construir uma identidade negra positiva em uma
sociedade que, historicamente, ensina ao negro, desde muito cedo,
que, para ser aceito, é preciso negar-se a si mesmo, é um desafio
enfrentado por negros/as brasileiros/as. Será que, na escola (e na
educação física que faz parte de suas práticas), estamos atentos a



essa questão? Será que incorporamos essa realidade de maneira
séria e responsável quando discutimos, na formação de professores,
sobre a importância da diversidade cultural?

Quando refletimos sobre a articulação entre educação (com a
educação física), cultura e identidade negra, falamos de processos
densos, movediços e plurais, construídos pelos sujeitos sociais no
decorrer da história, nas relações sociais e culturais, ou seja,
processos que estão imersos na articulação entre o individual e o
social, entre o passado e o presente, entre a memória e a história.
Nessa perspectiva, quando pensamos a escola como um lugar
singular e específico de formação das pessoas, inserida em um
processo educativo bem mais amplo, encontramos mais do que
currículos, disciplinas escolares, regimentos, normas, projetos,
provas, testes e conteúdos.

A escola pode ser considerada um dos espaços que interferem na
construção da identidade negra. O olhar lançado sobre o negro e sua
cultura, na escola (e na educação física), tanto pode valorizar
identidades e diferenças quanto pode estigmatizá-las, discriminá-las,
segregá-las e até mesmo negá-las. É importante lembrar que a
identidade construída pelo negro se dá não só por oposição ao
branco, mas também pela negociação, pelo conflito e pelo diálogo
entre pessoas, brancas e negras, envolvidas e comprometidas com o
enfrentamento ao racismo. As diferenças implicam processos de
aproximação e distanciamento. Nesse jogo complexo, vamos
aprendendo, aos poucos, que as diferenças são imprescindíveis na
construção da nossa identidade.

Entendida como um processo contínuo, construído pelos negros
nos vários espaços (institucionais ou não) nos quais circulam, a
identidade negra também é construída durante a trajetória escolar
desses sujeitos. Nesse percurso, os negros deparam-se, na escola,
com diferentes olhares sobre o seu pertencimento racial, sobre a sua
cultura, sua história, seu corpo e sua estética. Muitas vezes esses
olhares chocam-se com a sua própria visão e experiência da
negritude. Estamos no complexo campo das identidades e das



alteridades, das semelhanças e diferenças e, sobretudo, diante das
diversas maneiras como estas são tratadas pela sociedade.

Corpo negro e estética: uma questão para a formação
de professores/as (... de educação física)

A formação de professores/as (também de educação física) para
a atuação em escolas é tempo decisivo para o debate sobre negro e
educação, orientado em pesquisas que articulam temáticas como
educação dos negros e memória; currículo e multiculturalismo;
formação de professores/as; e diversidade cultural. Há um
movimento interessante na produção teórica educacional sobre
relações raciais no Brasil, e ainda há muito trabalho a se fazer.

Retomo aqui a pesquisa etnográfica que realizei em 2002 em
salões étnicos de Belo Horizonte, para o meu doutorado em
Antropologia na Universidade de São Paulo (Gomes, 2002), para
destacar a relação entre negro, corpo e estética – que me parece
também decisiva para a educação física, afinal, dessa área exige-se
que sejam elaborados discursos sobre o(s) corpo(s) para se orientar
suas práticas e, quando se trata de sua atuação na escola, a
reflexão sobre o corpo é ainda mais central.

A pesquisa tinha como recorte principal a relação entre negro,
cultura e estética corporal. Durante as entrevistas, vários depoentes,
homens e mulheres, jovens e adultos na faixa de 21 a 60 anos, ao
retomarem momentos significativos da sua história de vida,
relacionados com a dimensão estética, destacaram a sua passagem
pela escola. Assim, embora meu foco de pesquisa não fosse a
formação de professores/as, ao refletir sobre as experiências e os
depoimentos das cabeleireiras, dos cabeleireiros e de clientes de
salões étnicos sobre suas vivências escolares, no que se refere ao
corpo negro e ao cabelo crespo, o questionamento sobre a formação
dos docentes tornou-se obrigatório.

Duas décadas após a realização da pesquisa, recoloco o desafio
de considerar a relação entre as representações sobre o corpo
negro e as práticas de formação de professores (façam a



aproximação com a formação em educação física), com os mesmos
questionamentos de então: Como os educadores negros e brancos
pensam o próprio corpo? Como pensam e veem o corpo negro?
Durante a formação docente, os educadores têm contato com
reflexões que discutem as representações construídas em nossa
sociedade sobre o negro, sua estética, sua ascendência africana e
as formas como estas se misturam com situações de racismo,
discriminação e preconceito racial? Como os professores lidam com
as diferenças étnico-raciais inscritas no seu próprio corpo e no corpo
de suas alunas e de seus alunos?

Para as pessoas entrevistadas durante a realização da pesquisa,
em 2002, a experiência com o corpo negro e o cabelo crespo não se
reduzia ao espaço da família, das amizades, da militância ou dos
relacionamentos amorosos. A escola apareceu em vários
depoimentos como importante espaço no qual também se
desenvolve o tenso processo de construção da identidade negra.
Lamentavelmente, na maioria das vezes, a instituição escolar
apareceu nas lembranças dos depoentes ao reforçar estereótipos e
representações negativas sobre o negro e o seu padrão estético.

A pesquisa indicou que, na construção da identidade, o corpo pode
ser considerado um suporte da identidade negra e o cabelo crespo,
um forte ícone identitário. Da formação de professores/as (de
educação física) exige-se que se problematize a relação entre
cultura, relações raciais e de gênero e escola. A educação física
está nas universidades (como lugar da formação) e na escola (como
lugar da atuação): nesses dois lugares, ela lida com cultura e com
relações raciais e de gênero: impossíveis a indiferença e a
invisibilidade dessas questões, pois a indiferença e a invisibilidade
também são escolhas políticas que dizem muito (dizem tudo) sobre o
que orienta e o que pretende uma área profissional.

A dupla ‘cabelo e cor da pele’ na construção da identidade negra
foi o ponto de maior destaque na realização da pesquisa. A
importância desses aspectos, sobretudo do cabelo, na maneira
como o negro se vê e é visto pelo outro, até mesmo para aquele que
consegue algum tipo de ascensão social, está presente nos diversos



espaços e relações nos quais os negros se socializam e se educam:
a família, as amizades, as relações afetivo-sexuais, o trabalho e a
escola. Para esse sujeito, o cabelo carrega uma forte marca
identitária e, em algumas situações, é visto como marca de
inferioridade.

Existem, no entanto, outros espaços em que o cabelo é visto em
uma perspectiva de revalorização. São eles os contextos familiares
em que se preserva a memória ancestral africana, alguns espaços
da militância política, os salões étnicos, entre outros. Essa
revalorização extrapola o indivíduo e atinge o grupo étnico/racial ao
qual ele pertence. Ao atingi-lo, acaba remetendo, às vezes de forma
consciente e outras não, a uma ancestralidade africana recriada no
Brasil.

Naquele momento da pesquisa, lamentavelmente, a escola não
apareceu entre esses espaços de revalorização da estética, do
corpo negro e do cabelo crespo. Por que será? E como apareceria
no tempo presente?

Compreender a complexidade na qual a construção da identidade
negra está inserida, sobretudo quando levamos em consideração a
corporeidade e a estética, é uma das tarefas e dos desafios
colocados para educadores/as – e os/as de educação física podem
assumir lugar central. Por isso mesmo, é também desafio e
preocupação entender a construção da identidade negra para a
formação de professores/as, os/as quais não podem se furtar de
discutir a diversidade étnico-cultural.

Professores/as trabalham cotidianamente com o seu próprio corpo
– vocês podem dimensionar essa ponderação em seus afazeres na
educação física. O ato de educar envolve uma exposição física e
mental diária. Porém, ao mesmo tempo em que se expõem, os/as
educadores/as também lidam com o corpo de estudantes e os de
seus colegas. Esses corpos são tocados, sentidos. A relação
pedagógica não se desenvolve só por meio da lógica da razão
científica, mas também pelo toque, pela visão, pelos odores, pelos
sabores, pela escuta. Estar dentro de uma sala de aula (nos



espaços de aulas de educação física) significa colocar a postos, na
interação com o outro, todos os nossos sentidos.

Somos sujeitos corpóreos e usamos o nosso corpo como
linguagem, como forma de comunicação. O que será que o/a
estudante negro/a nos comunica por meio de seu corpo? O que ele/a
nos diz com a sua postura, com a maneira como cuida do seu corpo?
Como ele/ela se apresenta esteticamente? Em outro olhar, quais são
as representações que nós, docentes, construímos desde a infância
sobre o negro, seu corpo e sua estética? Será que essas
representações, quando negativas, tornam-se mais fortes no
exercício do trabalho docente, a ponto de nos tornar cegos e surdos
para entendermos o que estudantes tentam nos comunicar? Quantas
vezes não ouvimos frases como ‘o negro fede’; ‘o cabelo rastafari é
sujo e não se pode lavá-lo’; ‘o negro que alisa o cabelo tem desejo
de embranquecer’; ‘aquele é um negro escovadinho”; “por que você
não penteia esse cabelo pixaim?’; ‘esses meninos de hoje usam
roupas estranhas, parecem pivetes’? Quantas vezes essas frases
não são repetidas por docentes, dentro de sala de aula, nas
conversas informais e nos conselhos de classe? Quantas vezes
essas frases não são emitidas nos corredores das faculdades de
Educação (e de Educação Física) e nas universidades?

Escola e educação física: corpo negro e cabelo crespo,
presentes

O corpo pode ser pensado em um terreno social conflitivo, uma vez
que é tocado pela esfera da subjetividade. Ao longo da história, o
corpo se tornou um emblema étnico e sua manipulação tornou-se
uma característica cultural marcante para diferentes povos. Ele é um
símbolo explorado nas relações de poder e de dominação para
classificar e hierarquizar grupos diferentes. O corpo é uma linguagem
e a cultura escolheu algumas de suas partes como principais veículos
de comunicação. O cabelo é uma delas.

O cabelo é um dos elementos mais visíveis e destacados do
corpo. Em todo e qualquer grupo étnico, ele é tratado e manipulado,



todavia a sua simbologia difere de cultura para cultura. Esse caráter
universal e particular do cabelo atesta a sua importância como
símbolo identitário.

O entendimento da simbologia do corpo negro e dos sentidos da
manipulação de suas diferentes partes, entre elas, o cabelo, pode
ser um dos caminhos para a compreensão da identidade negra em
nossa sociedade. Pode ser, também, um importante aspecto do
trabalho com a questão racial na escola (e na educação física) que
passa despercebido pelos educadores e educadoras. Dito de outro
modo, em torno da manipulação do corpo e do cabelo do negro,
existe uma vasta história, uma história ancestral e uma memória. Há,
também, significações e tensões construídas no contexto das
relações raciais e do racismo brasileiro.

A discussão sobre a riqueza do trato do corpo negro e sobre os
processos de opressão que ele tem recebido ao longo da história
pode vir a ser uma rica atividade pedagógica a ser desenvolvida com
os alunos e as alunas em aula, possibilitando debates e atividades
sobre a história e a cultura afro-brasileira.

A cultura negra possibilita aos negros a construção de um nós, de uma
história e de uma identidade. Diz respeito à consciência cultural, à estética,
à corporeidade, à musicalidade, à religiosidade, à vivência da negritude,
marcadas por um processo de africanidade e recriação cultural (Gomes,
2003, p. 79, grifo do autor).

Nesse movimento, um estudo sobre o negro, o cabelo crespo e as
práticas corporais pode ser um bom caminho − e me parecem
inesgotáveis as possibilidades que este caminho abre para a
educação física, que teria muito a fazer e a contribuir. O mesmo
pode ser dito para seus cursos de licenciatura.

Como a escola (e a sua educação física) lida com o corpo negro, o
cabelo crespo e a cultura negra? Como as crianças, adolescentes,
jovens e adultos negros são vistos e se veem na escola?

As experiências de preconceito racial vividas na escola, que
envolvem o corpo, o cabelo e a estética, ficam guardadas na
memória. Mesmo depois de adultos, quando adquirem maturidade e
consciência racial que lhes permitem superar a introjeção do



preconceito, as marcas do racismo continuam povoando a sua
memória. A ausência da discussão sobre essas questões, tanto na
formação de professores/as quanto nas práticas desenvolvidas por
docentes na escola, apenas reforça esses sentimentos e as
representações negativas sobre o negro. Nem sempre os
professores e as professoras percebem que, por detrás da timidez e
da recusa de participação de trabalhos em grupos, encontra-se um
complexo de inferioridade construído, também, na relação do negro
com a sua estética durante a sua trajetória social e escolar.

Destacar a existência de uma positividade nas práticas do negro
diante do cabelo, quer seja trançando, implantando ou alisando-o,
pode ser um interessante exercício intelectual que nos afasta de
análises que primam pelo olhar da introjeção do branqueamento.
Podem-se resgatar e encontrar muitas semelhanças entre algumas
técnicas de manipulação do cabelo realizadas pelos negros
contemporâneos e aquelas que eram desenvolvidas pelos nossos
ancestrais africanos, a despeito do tempo e das mudanças
tecnológicas. Esse movimento pode ser visto como a presença de
aspectos inconscientes, como formas simbólicas de pensar o corpo
oriundas das diversas etnias africanas das quais somos herdeiros e
que não se perderam totalmente na experiência da diáspora. Em
todos esses momentos, a busca da beleza por meio da manipulação
do cabelo destaca-se como uma virtualidade histórica e atuante.
Essa é uma questão que merece ser trabalhada na formação de
professores/as quando se pretende estudar a questão racial.

É possível encontrarmos na escola avanços em relação à
representação construída sobre o negro e seu cabelo, com a
redução de apelidos e tratamentos preconceituosos. Há
representações sociais mais positivas sobre o negro e sua estética.
Em grande medida, esses avanços resultam da ação do que tenho
chamado ‘movimento negro educador’, a partir de movimentos
sociais, dos grupos culturais negros, das comunidades-terreiro, como
partes importantes no processo de denúncia contra o racismo e de
afirmação da identidade negra.



Famílias negras atentas aos dilemas de seus filhos e filhas
também enfatizam de forma positiva a herança cultural negra. Esses
grupos e essas famílias sempre pressionaram a escola, cobrando
dela que assuma sua responsabilidade social e pedagógica diante da
questão racial. Essa pressão não se limita à escola, estendendo-se
a todas as práticas sociais, tornando possível a inserção social do
negro (ainda que lenta) em alguns setores do mundo do trabalho, a
sua presença (mesmo tímida) nos meios de comunicação e nos
veículos publicitários e a sua entrada em maior número na educação
básica e mais recentemente nas universidades (com a Lei de Cotas
Sociorraciais, Lei 12.711/12) (Brasil, 2012). Somando-se a outros
grupos sociais que lutam pela democratização da sociedade, o
movimento Negro Educador tem conseguido mudar a situação do
negro no Brasil. Mas ainda há muito que se avançar.

Ressignificação da identidade negra no corpo e no
cabelo

A elaboração da identidade negra é complexa e requer tempo.
Apesar das marcas negativas deixadas por experiências de
discriminação, o negro se reconstrói positivamente, ainda que varie
de pessoa para pessoa. Existem diferentes espaços e agentes que
interferem na produção da rejeição/aceitação/ressignificação do ser
negro. Pode ser a família, a participação em espaços políticos, a
atuação de um professor ou professora, a construção de uma
amizade ou de um relacionamento amoroso, o envolvimento com a
questão racial em experiências profissionais, a atuação de jovens
negros nas redes sociais, o movimento juvenil negro e periférico, a
cultura Hip Hop, entre outros.

A construção desse lugar por uma pessoa negra, sem o
esquecimento das experiências difíceis vividas ao longo da vida,
possibilita uma formação atenta e sensível para com a elaboração
da identidade racial de outros negros e negras. Assim, ao
reconhecerem a importância do trabalho com a questão racial e com
a responsabilidade social da escola na desconstrução de



estereótipos raciais, alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo
as escolas públicas, desenvolvem trabalhos e projetos voltados para
a valorização da cultura negra. As escolas que percebem a
importância de um trabalho coordenado com a comunidade, os
movimentos sociais e profissionais negros que lidam no seu cotidiano
com a questão racial abrem as suas portas para um trabalho
conjunto. É nesse momento que a articulação entre os espaços
escolares e não escolares pode acontecer. Projetos e iniciativas
dessa natureza influenciam positivamente a construção da
autoestima e da identidade negra de crianças, adolescentes, jovens
e dos/as professores/as.

Mas, engana-se quem pensa que jovens e adolescentes negros/as
encontram-se sozinhos/as nesse denso e tenso movimento de
ressignificação da identidade negra, por meio do corpo e do cabelo,
quando a escola não se abre para esse trabalho. Os espaços
educativos não escolares desempenham também papel importante.
Muitas vezes, esses locais não são percebidos como afirmativos e
significativos por aqueles que a eles não têm acesso. Na pesquisa
que realizei, os salões de beleza étnicos apresentaram-se como
exemplo desses espaços educativos não escolares. Há certamente
outros, e vocês podem identificá-los.

Nesses espaços estão presentes todas as tensões e
ambiguidades que envolvem a construção da identidade negra no
Brasil. Destacam-se como espaços de resistência. Revelam-se como
algo muito além de microempresas ou lugares de
‘embranquecimento’, como muitos julgam equivocamente. São
espaços da comunidade negra. As pessoas que por ali circulam e as
que ali trabalham enfrentam, cotidianamente, o desafio de ‘lidar’ com
as questões concernentes à construção da identidade negra. Nesses
espaços, a identidade negra, como um movimento, é problematizada,
discutida, afirmada, negada, encoberta, rejeitada, aceita,
ressignificada e recriada. Tudo isso acontece ao mesmo tempo e,
nesse sentido, esses espaços nos colocam no cerne das tensões e
das possibilidades de recriação vividas por homens, mulheres,
crianças, adolescentes, jovens e adultos negros. O desafio é



expandir a problematização, a reconstrução e a discussão sobre a
identidade negra − presentes em determinados espaços de
resistência e educativos não escolares − para a escola, a formação
de professores/as e, em especial, para o campo da educação física.

O estudo sobre as representações do corpo negro nas práticas
escolares será uma contribuição não só para o desvelamento do
preconceito e da discriminação racial na escola como, também,
ajudará a construirmos práticas pedagógicas que possibilitem
compreender a importância do corpo e do cabelo na construção da
identidade étnico-racial de estudantes, professores/as negros/as,
mestiços e brancos e como essa dupla interfere nas relações
estabelecidas entre esses diferentes sujeitos no ambiente escolar.
Na escola, não só aprendemos, mas também (re)produzimos
representações sobre o cabelo crespo e o corpo negro.
Compreender essas representações e como se manifestam no
currículo é movimento necessário, tirando-as da invisibilidade para
torná-las objeto de reflexão e estudos na escola e também em
cursos de formação de professores/as.

A investigação sobre o corpo e o cabelo como ícones da
identidade negra presentes nas práticas educativas escolares e não
escolares indica caminhos além da denúncia da reprodução de
preconceitos e estereótipos. Ver a manipulação do cabelo do negro
e da negra como continuidade de elementos culturais africanos
ressignificados no Brasil poderá nos pôr em contato com a história, a
memória e a herança cultural africanas presentes na formação
cultural afro-brasileira. Penso que tais estudos precisam integrar a
formação de professores e de professoras; sua incorporação nas
licenciaturas é parte de lutas históricas do movimento negro
brasileiro que conquistou, depois de tanta reinvindicação, o ensino da
história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares,
com a Lei 10.639, de 2003 (que altera a Lei 9.394/96, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação) (Brasil, 2003).

Entender a importância da simbologia do corpo negro, a
manipulação do cabelo e dos penteados usados por negros/as como
formas de recriação e ressignificação cultural de usos de negros da



diáspora é tema de estudo e de debate dentro da discussão sobre
história e cultura afro-brasileira. Educadores/as reinventam suas
práticas escolares dialogando com outras áreas, valorizando a
produção cultural negra. Assim, desejo que a educação física
participe desse movimento.

Ouvir e compreender (e aprender) as táticas do movimento negro
e seu potencial educador fará muito bem à formação de
professores/as, ainda mais com a vigência da lei 10.639. Mais que
desafio permanente, a discussão sobre raça negra e educação (e
educação física), em seus múltiplos desdobramentos, é um ‘dever’
de educadores e educadoras e das licenciaturas que os/as preparam
para o trabalho nas escolas.

Formação de professores/as: interrogando a educação
física

Quando a diversidade de corpos presentes nas práticas sociais (e,
por isso, na escola) é considerada, uma pergunta torna-se
obrigatória: e a formação de professores/as reconhece essa
diversidade? E, desta, outras se desdobram: que questões estão
postas para as licenciaturas, como a que forma professores/as de
educação física?

As licenciaturas fazem escolhas de temáticas sociais e culturais
que entram em seu programa de formação de professores/as.
Escolher o que incluir é também escolher o que excluir. Currículos
selecionam e, assim, também omitem o que não se deseja discutir, o
que não se considera importante para a formação profissional. A
questão racial está inclusa entre as temáticas contempladas nas
licenciaturas, ou ainda se encontra omitida, dissimulada ou
silenciada?

Aqui aparecem já algumas questões para a educação física: a
formação de professores/as em educação física tem sido lugar de
debate e de proposições sobre a presença de corpos negros nas
escolas brasileiras?



Quando se interrogam os documentos de licenciaturas em
Educação Física (pode-se estender a pergunta aos seus
bacharelados), ou seja, os projetos de formação de professores/as,
as ementas das disciplinas obrigatórias e optativas, as normas e os
regimentos acadêmicos, se encontram práticas culturais (e, portanto,
práticas corporais) de matriz afroameríndia? Elas foram, têm sido ou
serão consideradas fontes de cultura para a organização do currículo
dessas licenciaturas? Ou tais documentos são indicações de
epistemicídio, de racismo estrutural? (perguntas extensivas às
práticas dos povos originários e dos povos quilombolas, presentes
em nossa história). As licenciaturas em Educação Física conseguem
ver, acolher, pesquisar, aprender, tratar e ensinar essas culturas e
suas práticas corporais?

Atualmente, são vários os artigos, livros e pesquisas que discutem
a relação entre a questão racial e a educação. A produção teórica
sobre raça e educação, e negro e educação, tem destacado a
articulação entre identidade negra, cultura negra e formação de
professores/as, e é importante se interrogar essa articulação
também na educação física.

Permanece sempre o desafio de se analisar a produção
acadêmica existente sobre relações raciais no Brasil para se discutir
que temáticas dessa produção devem ser contempladas na
formação de docentes, e as licenciaturas em educação física têm
muito a expandir os princípios que a organizam – especialmente
porque a formação inicial tem decisiva repercussão nas práticas de
ensino, lá nas escolas (e em todos os lugares), quando
professores/as entram em ação e fazem suas intervenções
pedagógicas.

Um movimento interessante é apropriar-se de uma já significativa
produção sobre os/as negros/as e suas culturas que circula em
várias áreas do conhecimento e mobilizá-la para a reflexão mais
voltada para a temática ‘negro, educação e educação física’,
enriquecendo e apontando novos caminhos para a formação de
professores/as na área. Como exemplo, cito estudos e pesquisas
realizados pela antropologia, pela sociologia, pela filosofia, pela



psicologia social, pela história, pela comunicação social, entre outros,
que tomam as relações raciais como objeto de investigação, que
contribuem para a reflexão na educação.

Fazer a necessária articulação entre a produção teórica sobre o
negro já acumulada na educação e na educação física e a produção
de diferentes áreas do conhecimento poderá ajudar a se
compreender múltiplas dimensões da questão racial brasileira,
potencializando o debate nas práticas de formação docente. Cultura,
identidade negra, educação e educação física estão implicadas e
entrelaçadas em todas as práticas educativas, na formação e na
atuação de professores/as.

Um caminho nessa direção é a inserção, nas licenciaturas, de
disciplinas que tratem da relação entre cultura, cultura negra e
educação em perspectiva antropológica. Será oportunidade para se
compreender que a cultura, mais que conceito acadêmico, diz
respeito às vivências concretas dos sujeitos, às formas de se
conceber e de estar no mundo e às particularidades e semelhanças
construídas pelos seres humanos ao longo da história. Homens e
mulheres, envolvidos em culturas, estipulam regras, convencionam
valores e significações que possibilitam a comunicação de pessoas e
de grupos. Por meio da cultura podem se adaptar às circunstâncias
e podem também se adaptar a si mesmos. Mais que isso, podem
transformar as circunstâncias em que se encontram.

A escola, inserida nas práticas culturais e articulada com outros
espaços educativos não escolares, é a instituição social em que
aprendemos e compartilhamos não só conteúdos e saberes
escolares, mas também valores, crenças e hábitos assim como
preconceitos raciais, de gênero, de classe, de orientação sexual e de
idade. O entendimento de que as práticas escolares estão em
relação com a cultura permite nos aproximarmos e tentarmos
compreender melhor os caminhos complexos que envolvem a
construção da identidade negra e, então, a sua articulação com a
formação de professores e de professoras (também de educação
física).



A reflexão sobre a articulação entre identidade negra, cultura e
educação, educação física e formação de professores/as exige
pensarmos que a identidade negra não é a única possível de ser
construída pelos sujeitos que pertencem a esse grupo étnico/racial.
Entre as múltiplas identidades sociais que os negros e as negras
constroem, a identidade negra é uma delas. Para entendermos a
construção da identidade negra, não podemos prescindir da
discussão sobre a identidade como um movimento mais amplo e
mais complexo, que apresenta dimensões pessoais e sociais que
não podem ser separadas, pois estão interligadas e se constroem na
vida social.

Movimento Negro Educador: regulação e emancipação
do corpo negro

Em 2017 foi publicado meu livro Movimento Negro Educador:
saberes construídos nas lutas por emancipação (Gomes, 2017).
Afirmei que o Movimento Negro contemporâneo é ator político, um
novo sujeito coletivo que provoca e conduz o debate sobre o racismo
na esfera pública, indagando as políticas públicas e seu
compromisso com a superação das desigualdades raciais,
ressignificando e politizando a raça para lhe dar trato emancipatório
e não inferiorizante. Tratei da ação política do Movimento Negro no
campo da educação, das pedagogias que emergem; de seus
saberes, que aqui retomarei: os saberes identitários; os saberes
políticos e, destaco, os saberes estético-corpóreos, aqueles ligados
às questões da corporeidade e das estéticas negras. Sobre os
saberes estético-corpóreos, ponderei que, com a politização da
estética negra, o corpo negro vive no tempo presente um momento
de superação da visão exótica e erótica, com nova leitura e uma
nova visão do corpo negro. Em grande parte, é resultado das
políticas de ações afirmativas que reeducam os negros e as negras
na sua relação com o corpo e reeducam a sociedade brasileira no
seu olhar sobre o corpo negro.



Apresentei no livro uma reflexão mais alargada sobre os saberes
estético-corpóreos, problematizando as monoculturas do corpo e do
gosto estético que produzem a lógica da branquitude, e a ela me
contrapus propondo a reflexão sobre uma ecologia do corpo e do
gosto estético que, em tensão dialética com a branquitude, produz
outra lógica, o seu par dicotômico, a negritude, apoiada nas
perspectivas de Boaventura de Sousa Santos (2006), e de
Kabengele Munanga (2019). Também reconheci que os saberes
estético-corpóreos produzidos pela população negra e articulados,
organizados e disseminados pelo Movimento Negro são práticas de
resistência e de luta por direitos políticos, sociais e acadêmicos.
Retomo esse fragmento em que afirmo que o saber sobre a
corporeidade negra vai além do embate no contexto das relações de
poder, porque este saber orienta a criação de novos tipos de
relações, de uma nova linguagem e de uma nova ética, contribuindo
para a construção de uma nova ecologia de saberes, sendo também
uma dimensão das Epistemologias do Sul, conforme nos instiga
Boaventura de Sousa Santos (2006).

Há também um capítulo dedicado à ‘corporeidade negra e tensão
regulação-emancipação social: corpo negro regulado e corpo negro
emancipado’. Afirmei ali que o corpo negro não se separa do sujeito
e que a discussão sobre regulação e emancipação do corpo negro
diz respeito a processos, vivências e saberes produzidos
coletivamente, entendendo que somos um corpo no mundo, sujeitos
históricos e corpóreos no mundo, e que a identidade é construída de
forma coletiva. Ponderei, então:

Aos poucos, no Brasil, ter um corpo negro, expressar a negritude começa a
ser percebido socialmente como uma forma positiva de expressão da
cultura e da afirmação da identidade. Essa percepção passa de um
movimento interno construído no seio da comunidade negra – não sem
conflitos e contradições – para um movimento externo de valorização da
estética e da corporeidade negra no plano social e cultural – também não
sem conflitos. Nesse contexto, surge de maneira densa, misturada, com
diferentes intensidades de explicitação, uma leitura política da estética, do
corpo e da negritude. Exotismo e politização, visibilidade e ausência,
apropriação cultural, possibilidade de emancipação social e reprodução de
estereótipos via a corporeidade, fazem-se presentes como tensões,
relações e práticas sociais (Gomes, 2017, p. 94-95).



Interrogo, então, sobre a especificidade do corpo negro nos
processos de regulação-emancipação social, perguntando que tipo
de corpo esses processos podem produzir. A partir dessa pergunta,
discorro sobre o ‘corpo negro regulado e o corpo negro emancipado’.
O corpo negro regulado é o corpo escravizado; o corpo
estereotipado por representações que sustentam os ideais de beleza
corporal branca, eurocentrada, miscigenada em contraposição à pele
branca; o corpo objeto; a industrialização do corpo negro; o corpo
como mercadoria. O corpo negro emancipado se distingue e se
afirma no espaço público sem cair na exotização ou na folclorização,
expressando a construção política da estética e da beleza negra.

Regulação e emancipação do corpo negro são processos tensos e
dialéticos que se articulam ora com maior, ora com menor equilíbrio; porém,
sempre de forma dinâmica e conflitiva. Esses processos assumem
contornos diferentes, de acordo com os contextos históricos e políticos dos
quais participam (Gomes, 2017, p.100).

O Movimento Negro, como sujeito político, coletivo e educador,
ocupa lugar central apresentando alternativas a esse processo de
tensão, recodificando a emancipação sociorracial nos seus próprios
moldes, e não nos parâmetros da regulação. Reafirmo, assim, o que
escrevi ao final do capítulo: “Contra a regulação política e social que
retira o negro do lugar da beleza e, no limite, da humanidade, o
Movimento Negro constrói nacional e internacionalmente a expressão
beleza negra, politizando a estética” (Gomes, 2017, p. 100, grifo
nosso).

Com a retomada dessas reflexões para pensar a presença dos
corpos negros e dos cabelos crespos nas escolas, deixo, agora,
com vocês da educação física, essa provocação – a que servirá a
educação física que se realiza na escola: ao aprofundamento da
regulação do corpo negro ou à sua emancipação, um lugar que seja
também para a realização da beleza e da estética negras?

Uma educação e uma educação física com os todos os
corpos



Ao fazer a provocação acima, sei que há ricas produções na
educação física sobre as relações étnico-raciais, na graduação, na
pós-graduação, nos eventos da área, que apresentam proposições
muito interessantes para alinhar a educação física ao combate ao
racismo e para contribuir com a emancipação do corpo negro.
Poderia me valer delas para dialogar com vocês. No entanto, por um
motivo simbólico, aqui tomarei como referência de aproximação e
articulação entre o Movimento Negro Educador, a educação e a
educação física um texto do professor Tarcísio Mauro Vago (2020)
intitulado Democracia e Educação do Corpo em tempos de
(contra)reformas educacionais, que resultou de sua palestra no XXI
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, em 2019, publicado
em 20201.

Este é o simbolismo: trata-se de um homem, branco, hétero, de
classe média, descendente de europeus, professor universitário e da
área de educação física. Se considerarmos o lugar hegemônico por
ele ocupado nas relações raciais, de gênero, de sexualidades e de
classe, no Brasil, certamente, não teríamos esperança de uma
postura renovada ou indagadora sobre o racismo estrutural e a sua
presença na educação e, em especial, na educação física. Não
esperaríamos uma postura pessoal e social crítica diante do seu
lugar de homem branco e dos privilégios dele decorrentes. Segundo
Cardoso (2010, p. 613),

Ao observar o grupo branco de longe, de repente, pode surgir a impressão
de que a branquitude é homogênea, porém, com a aproximação percebe-se
o quanto os brancos são diversos. O principal aspecto em comum,
apontado pelos teóricos da branquitude, diz respeito ao privilégio que o
grupo branco obtém em uma sociedade racista, tanto no contexto local
quanto no global (Bento, 2002b, p. 25-57; Frankenberg, 1999b, p. 70-101;
Hage, 2004, p. 139-160; Roediger, 2000, p. 1-71). Como foi mencionado, a
branquitude se expressa tanto desaprovando os privilégios obtidos com sua
identidade racial quanto argumentando em favor da superioridade racial e
pureza nacional. Se por um lado, a branquitude crítica não se preocupa com
a reflexão de que possuem identidade racial, por outro lado, a branquitude
acrítica propaga direta e indiretamente a superioridade e pureza racial
branca.



Tenho acompanhado há anos a trajetória e os aprendizados desse
colega na sua reconstrução identitária como homem branco
antirracista. E vejo, em sua atuação como docente e pesquisador da
educação física e como gestor universitário, um processo de
reeducação para as relações raciais e de reflexão sobre o racismo
estrutural provocado pelo seu contato com os ensinamentos diretos e
indiretos do Movimento Negro. Observo o quanto ele tem aprendido
na convivência com docentes negros/as politicamente
posicionados/as na universidade e na sociedade bem como com
os/as estudantes negros universitários da graduação e da pós-
graduação que desafiam a universidade a se democratizar mais nos
seus currículos, na cultura universitária e na gestão em tempos de
cotas raciais e de políticas de ações afirmativas.

Reconheço essa paulatina mudança na postura de outros colegas
brancos, homens, mulheres e pessoas trans, intelectuais e políticos e
militantes nas mais diferentes instituições de ensino superior e
partidos de esquerda, no Brasil, sempre repletos de contradições,
com idas e vindas identitárias e políticas no contexto das relações de
poder das quais se alimenta a branquitude. Alguns deles/as,
inclusive, tiveram posições contrárias às políticas de ações
afirmativas como instrumento de combate ao racismo, no início dos
anos 2000, quando o Movimento Negro e intelectuais negros e
negras desencadearam esse debate no país. Porém, as justas
demandas do Movimento Negro, os impactos positivos das ações
afirmativas na construção da democratização do acesso e da
permanência de negros e negras em diferentes setores sociais, em
especial, na universidade, bem como as incontestáveis pesquisas
nacionais que atestam a presença do racismo estrutural e a violência
racista juntamente com as desigualdades econômicas, de gênero e
de diversidade sexual, em nosso país, têm impulsionado pessoas
brancas de perfil progressista a repensarem o seu próprio racismo.
Não posso dizer que seja uma quantidade enorme, mas também não
posso negar que essas pessoas existem. E, juntamente com negros
e negras e o Movimento Negro na denúncia ao racismo, apontam
para possibilidade de uma aliança interracial emancipatória e



antirracista. Uma aliança capaz de apresentar propostas de
reconstrução democrática e antirracista da sociedade e da
educação.

Se eu negasse esse paulatino processo de politização e de
transformação interracial em nosso país, estaria negando o projeto
de reconstrução social, política, cultural e antirracista defendido
secularmente pelo Movimento Negro, no qual acredito e para o qual
tenho insistentemente chamado a atenção. Não se trata de
acreditarmos na falácia do mito da democracia racial que rege o
racismo ambíguo brasileiro. Trata-se de reconhecermos que, mesmo
em tempos de ataques à democracia e de recrudescimento do
racismo, o antirracismo pode crescer, protagonizado pelo Movimento
Negro, pelos negros e negras em movimento, pelos brancos e
brancas e demais pessoas não negras antirracistas, sendo entendido
e praticado como forma de resistência democrática e de justiça
social.

O potencial educativo do Movimento Negro é de tal ordem
emancipatório que é capaz de indagar radicalmente a branquitude, a
ponto de transformar as pessoas brancas e outros sujeitos não
negros (e aqui eu me refiro àqueles/as que se colocam com um
posicionamento democrático na sociedade) em antirracistas. Pode
parecer contraditório, mas nem todas as pessoas brancas e não
negras que se posicionam como democráticas são naturalmente
antirracistas. O antirracismo é um aprendizado e uma tomada de
posição pessoal e pública que aperfeiçoa e adensa a própria
democracia.

O movimento Negro Educador é capaz de fazer com que corpos
(sujeitos) brancos hegemônicos indaguem a sua própria hegemonia e
o seu lugar de privilégio, unindo-se à luta antirracista e promovendo
ações de superação do racismo estrutural e epistêmico. O apoio e a
defesa da discussão e a teorização de práticas educativas e
formadoras e, inclusive, a criação do GTT Relações Étnico-raciais
pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) são exemplos
a serem dados. A criação do GTT é uma insurgência no campo da
educação física − um espaço, como é sabido, majoritariamente



branco e com porcentagem significativa de homens, no qual as
dimensões da sexualidade também não são abordadas com a devida
profundidade na formação dos docentes e das docentes, dos
bacharéis e das bacharéis da área. Ainda falta muito para
superarmos a ideia do corpo branco considerado como belo,
másculo, sarado, atlético, heteronormativamente orientado, tanto na
licenciatura quanto no bacharelado da Educação Física.

Ao tomar as dimensões identitárias do colega e autor acima citado,
faço outra provocação à educação física: quais colegas brancos/as e
progressistas do campo da educação física têm se deixado reeducar
pelo Movimento Negro?. Quais têm escutado e respeitado o
protagonismo de estudantes e de docentes negros/as da área e têm
indagado a sua própria branquitude? Quais têm contato com o
Movimento Negro para aprender com ele sobre a luta antirracista? E
quais têm questionado o próprio currículo e produção teórica da
educação física em relação à ausência ou à invisibilidade do debate
racial?

Em complemento, deixo outras questões: ao falarem sobre
democracia, educação dos corpos, repensarem a licenciatura e o
bacharelado, nossos colegas homens e mulheres brancos,
progressistas e produtores de conhecimento desse campo refletem
sobre o racismo estrutural, a história da educação física na
conformação racial dos corpos, a urgência de se educar para a
superação da regulação do corpo negro? E têm se colocado política
e intelectualmente parceiros na construção coletiva e interracial da
emancipação social e racial dos corpos negros na sua luta pela
libertação das amarras racistas? E, mais: ponderam que, ao
participarem das formas de emancipação do corpo negro, os
docentes e as docentes brancos da educação física emancipam a si
mesmos e a sua corporeidade de uma branquitude que os aprisiona?

A certa altura de sua reflexão, quando tratava do tópico Educação
do Corpo: por uma insubmissão estética da Educação Física ao
projeto Brasil Brutal, o professor Tarcísio Mauro Vago (2020, p. 49)
registrou que “[...] é coisa real, o perigo de configuração de um
‘projeto regressivo e necropolítico de educação dos corpos,



orientado por uma estética de um Brasil Brutal [...]” que “[...]
promove um embrutecimento das populações, tentando impedi-las do
acesso às criações humanas advindas da Educação, da Arte, da
Cultura, da Ciência, interditando suas possibilidades e oportunidades
de realizar experiências estéticas [...]”, configurando, assim, “[...]
uma estética da brutalidade, uma maneira de educar os corpos posta
em movimento no Brasil – nesse Brasil Brutal [...]”, sendo “[...] este
um dos grandes perigos dos tempos presentes: a educação como
dominação e produção de corpos brutalizados”.

Contra esse projeto, continua Vago (2020, p. 54), a alternativa só
pode ser realizar outro projeto, “[...] que nos represente, que nos
identifica, que nos inspira e que nos orienta a agir, que seja nosso
horizonte de referência e de expectativa – sempre articulado com o
projeto de País que desejamos: mais justo, mais igual, mais fraterno,
mais generoso, mais amoroso [...]”, pois o “[...] projeto regressivo-
necropolítico de educação dos corpos só poderá ser contestado,
confrontado e superado por um outro projeto, que dispute com ele os
corpos de nossos estudantes, e de todas as pessoas”. Assim, “[...]
contra a estética da brutalidade, o acolhimento, o respeito, o afeto;
contra a exclusão e o abandono à própria s(m)orte, a inclusão de
mais sujeitos, e a busca pela empatia com eles e elas” (Vago, 2020,
p. 54). Então, é necessário “[...] continuar a pensar e a expandir a
realização de um projeto para chamar de nosso: um projeto
generoso/amoroso, democrático, emancipador, de educação dos
corpos” (Vago, 2020, p. 54).

Destaco aqui alguns fragmentos de seu texto (Vago, 2020, p. 63,
grifo nosso) que se relacionam com as reflexões que apresentei
antes:

Com esse projeto nos comprometemos contra o genocídio do povo negro e
o epistemicídio de suas culturas, assumindo e trazendo para nosso projeto
generoso e amoroso de educação dos corpos as lutas ancestrais e
também as práticas corporais ancestrais da cultura brasileira-africana: tirar
do esquecimento (inclusive em nossa área), a sua cultura imensa e bela –
com a qual temos tanto a aprender.
Nos comprometemos também contra o genocídio dos povos indígenas e o
epistemicídio de suas culturas, reconhecendo a luta dos povos indígenas
por suas terras, suas culturas, seus direitos, ao mesmo tempo em que



acolhemos em nosso projeto generoso e amoroso de educação dos
corpos as criações culturais que realizaram com seus corpos (sua cultura
corporal de movimentos) (Vago, 2020, p. 63, grifo nosso).
À Educação Física, aos seus professores e professoras, cabe também o
desafio contemporâneo de enfrentar e de superar o seu próprio racismo
acadêmico, como área de pesquisa, de conhecimento e de ação
pedagógica: sim, superar, em todas essas suas atividades acadêmicas e
práticas de ensino, o apagamento e a invisibilidade de tantas culturas
ancestrais de matriz indígena e africana que nos constituem como povo,
mas que ainda não estão presentes e não participam de nossos programas
– tanto nos programas de formação acadêmica (Licenciatura e
Bacharelado) como nos programas de ensino para a formação cultural de
nossos/as estudantes, nas escolas. Ainda temos um programa de ensino
muito europeu e muito branco (Vago, 2020, p. 64).
É tempo de ‘descolonizar’ o ensino de Educação Física. É tempo de a
Educação Física enfrentar o seu racismo cultural, estrutural e acadêmico. É
tempo de enfrentar o epistemicídio de culturas afro-ameríndias na Educação
Física. É mais que tempo de ‘enegreSer’ a Educação Física brasileira
(Vago, 2020, p. 64).
[...] uma inspiração para a Educação Física: diálogos estéticos com os
saberes e as práticas corporais brasileiras-afro-ameríndias. Os saberes de
matriz africana e dos povos indígenas enriquecerão grandemente nossas
práticas de pesquisa, de estudo, de ensino (Vago, 2020, p. 65).
O que salva então é um programa de Educação Física que acolha todos os
corpos: os corpos invisibilizados, os corpos vulneráveis, os corpos
minorizados, os corpos deficientes, os corpos subalternizados, os corpos
das quebradas: que todos possam viver, existir e falar na e para a Educação
Física (Vago, 2020, p. 66, grifo nosso).
Uma Educação Física que recuse e enfrente o racismo. Que recuse e
enfrente a violência. Que recuse e enfrente a opressão. Que recuse e
enfrente o preconceito. Que recuse e enfrente a homofobia. Que recuse e
enfrente a misoginia. Que recuse e enfrente o sexismo. Que recuse e
enfrente o machismo. Que recuse e enfrente toda forma de opressão (Vago,
2020, p. 67).
Uma Educação Física que acolha, respeite, reconheça e proteja a
maravilhosa diversidade de pessoas com seus corpos: seus corpos negros;
seus corpos quilombolas; seus corpos indígenas; seus corpos femininos;
seus corpos masculinos; seus corpos trans: porque são seus corpos, suas
experiências de estar no mundo – e na Educação Física (Vago, 2020, p. 68).
Que a todos e a cada um desses corpos, a Educação Física ofereça
reconhecimento, respeito, dignidade, afeto, afeição, alegria, empatia,
doçura, porque são pessoas, lindas pessoas [...]. E isso é tudo, e é o que
basta (Vago, 2020, p. 68).



Talvez, há uns 20 anos, o professor e colega Tarcísio Mauro Vago
não escreveria e nem expressaria as ideias presentes nesse seu
texto atual. A mudança percebida e realizada faz parte de um
processo de desconstrução e de reaprendizado que só foi possível
porque existe um Movimento Negro Educador que o tem reeducado
no seu olhar e prática com a questão racial. Um processo educativo
tão potente que consegue produzir posturas antirracistas nas
pessoas brancas de caráter progressista, mesmo que elas não
tenham contato direto e orgânico com o Movimento Negro.

Os ensinamentos e saberes sistematizados, articulados e
disseminados por esse movimento social, na sua incansável luta
antirracista, têm sido introduzidos, aos poucos, no campo da
educação física. Mas, não por obra e graça desse próprio campo. A
mudança paulatina da educação física (ou de áreas dentro desse
campo) se deve à presença significativa de sujeitos negros que,
como docentes, discentes e intelectuais, também reeducados pelo
Movimento Negro (e outros oriundos de uma atuação orgânica nesse
mesmo movimento), têm indagado a branquitude, o racismo
estrutural e epistêmico bem como provocado mudanças em
docentes, discentes e intelectuais brancos – a maioria na licenciatura
e no bacharelado.

A chegada desses corpos negros indagadores e insurgentes na
educação física é fruto da atuação histórica do Movimento Negro
Educador brasileiro em prol da democracia e do antirracismo − uma
democracia radical que rompa com o racismo estrutural; que
exponha a branquitude e os seus privilégios; que desafie as pessoas
brancas progressistas a se tornarem antirracistas2; e que faça da
discussão, da teorização e do repensar da educação física à luz da
questão racial um eixo estruturante da formação dos docentes e das
docentes em educação física, bem como dos/as bacharéis.

Concluindo...
Um lugar legítimo e academicamente relevante da questão racial e

do antirracismo na educação física faz parte de um “[...] projeto



generoso/amoroso, democrático, emancipador, de educação dos
corpos” (Vago, 2020, p. 23), que siga na contramão do projeto
regressivo-necropolítico de educação dos corpos que os setores
dominantes buscam impor ao Brasil e ao mundo E, se é
generoso/amoroso, democrático, emancipador, de educação dos
corpos, esse projeto tem que ser, também, antirracista,
anticapitalista, antipatriarcal e antiLGBTQIA+fóbico – um projeto
corajoso que confronta e enfrenta a necropolítica.

Os/as profissionais, os/as intelectuais, os/as docentes e os/as
discentes da educação física de perfil progressista e democrático
aceitam o desafio de se comprometer com esse projeto? Se a
resposta for sim, então, há esperança de que eles e elas se tornem
(ou sejam) antirracistas. Há esperança para que a formação de
professoras, professores e bacharéis da Educação Física seja
realmente emancipatória, trazendo luz em um momento de tantas
sombras e incertezas na educação.

É passada a hora de compreendermos a riqueza da diversidade e
dos corpos diversos na sociedade e na escola. E que os campos da
educação, de maneira geral, e da educação física, em específico,
sejam espaços de acolhimento, afeto, insurgência e do trato
democrático das múltiplas corporeidades, em especial, a negra.
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