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RESUMO  

  

O artigo trata do “estado da arte” que objetivou identificar, em quatro revistas que publicam 

estudos da Educação Física, a produções acadêmicas referentes a corpo, relacionadas com as 

questões étnico-raciais. Utiliza os conceitos: identidade, afro, étnico, cultura e etnia. Foram 

analisados 15 artigos contendo em sua discussão central elementos sobre o corpo. O recorte 

temporal decorreu de janeiro de 2013 a dezembro de 2018. Para facilitar o entendimento do 

conjunto dos trabalhos, eles foram divididos em blocos agrupando temáticas em comum. O 

processo posterior foi a análise da discussão dos conceitos, buscando a compreensão dos 

significados no interior de cada artigo elencado. A ordenação em bloco permitiu perceber as 

características e o tratamento do objeto conceitual. Os conceitos de identidade e etnia foram 

identificados em todos os artigos, porém sem aprofundamento nas discussões.  

  

Palavras-chave: Identidade. Corpo. Étnico. Racial. Afro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

ABSTRACT  

  

  

The article deals with the state of the art “that aimed to identify, in four journals that publish 

studies of Physical Education, academic productions relating to body, related to ethnic-racial 

issues. Uses the concepts: identity, African, ethnic, culture and ethnicity. We analyzed 15 

articles containing elements about the body were analyzed in its central discussion. 
The

 time 

cut was from January 2013 to December 2018. In order to facilitate the understanding of all 

the works, they were divided into blocks grouping common themes. The subsequent process 

was the analysis of the discussion of concepts, seeking the understanding of the meanings within 

each article listed. The block ordering allowed to perceive the characteristics and the treatment 

of the conceptual object. The concepts identity and ethnicity were identified in all articles, but 

without further discussion.  

Keywords: Identity. Body. Ethnic; Racial; Afro  
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1. INTRODUÇÃO   

A importância de análise do estado da produção científica vigente numa área de pesquisa é 

múltipla. Ela pode detectar teorias e métodos dominantes; pôr em discussão aspectos do objeto 

de estudo que se esboçam nas entrelinhas das pesquisas; revelar em que medida a pesquisa 

recente relaciona-se com a anterior e vai tecendo uma trama que permite avançar na 

compreensão do objeto de estudo acrescida da articulação do pesquisador e da superação de 

concepções anteriores. Só assim se podem avaliar as continuidades e descontinuidades teóricas 

e metodológicas e o quanto a produção atual se faz por repetição ou ruptura — ou seja, o quanto 

avança na produção de saber sobre o objeto de estudo.  

Desta forma, ao pesquisar sobre o destaque que o estudo do ensino das relações étnico-

raciais vem ganhando nos últimos anos nos deparamos com Gomes (2017) em seu livro “O 

Movimento Negro Educador”. Neste livro consta a história da promulgação da Lei. 10.639/03

. Tal Lei é uma demanda histórica da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, 

valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação. Alterou-se a Lei 

9.394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e 

africanas.  

Essa conquista tem início quando o parecer do CNE/CP 03/2004 aprovou as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas. Além disso, ocorreu a resolução CNE/CP 01/2004, 

detalhando os direitos e as obrigações dos entes federados ante a implementação da lei 

compõem um conjunto de dispositivos legais considerados como indutores de uma política 

educacional para as relações étnico-raciais.  

Em 2008, a Lei 11.645/08 é criada objetivando amparar a cultura afro e a cultura indígena, 

no ano seguinte, é criado o Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana (BRASIL, 2013).  

Diante deste cenário, destacamos aqui a presença de um fator relevante e aparente nesta 

temática: o corpo. Na pouca produção existente sobre as questões étnico-raciais, como o corpo 

tem sido interpretado e quais os embasamentos teóricos têm sido levantados para tal discussão?  

 Concordamos com Medina (1991) ao entendermos corpo como um sistema-bioenergético-

de-relação onde este está relacionado com os processos de crescimento e desenvolvimento, ao 

mesmo tempo que se relaciona com a produção e criação da história. Dessa forma, ao buscarmos 



discussões sobre o corpo estamos entendendo- o em sua forma integral. Afinal o entendimento 

de corpo para os diversos povos afros e indígenas possuem diferenças entre si e entre o sistema 

eurocêntrico vigente, sendo pertinente entender sobre a importância de se estudar como o corpo 

tem sido interpretado na Educação Física frente as questões étnico-raciais 

produzidas/publicadas.  

É importante destacar que mesmo com as conquistas anteriormente citadas ainda se 

constata um sentimento de ausência da produção voltada para as questões étnico-raciais por 

parte de um coletivo de autores como Forde (2018) e, especificamente na Educação Física, 

Mattos (2015), Sales e Almeida (2015). Tais autores, principalmente os da Educação Física 

discorrem sobre a falta da implementação do ensino sobre a cultura afro-brasileira e africana 

nas grades formais de ensino (Escolas e Universidades). Tendo tais ausências constatadas nas 

produções e implementações acerca do ensino das relações étnico-raciais na Educação Física, 

objetiva-se então identificar o estado da arte voltado para as questões étnico-raciais analisando 

as discussões sobre corpo, nas principais publicações das revistas/periódicos acadêmicos 

brasileiros referentes a Educação Física no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2018. 

Visto que este período é politicamente escolhido para verificação de como se encontram as 

publicações voltadas para as temáticas étnico-raciais posteriores ao interregno 2003-2014, 

períodos com maiores apoios governamentais para as políticas públicas voltadas à população 

negra brasileira (CARVALHO,2018).   

Acredita-se que para efetivação do ensino das relações étnico-raciais é preciso uma 

reeducação das relações entre negros e brancos. Depende, ainda, de trabalho conjunto, de 

articulação entre processos educativos escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto 

que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais não se 

limitam à escola. (BRASIL, 2004).   

 

Sendo assim, é necessário salientar que as inquietações geradas na busca dos artigos, 

referentes ao entendimento do corpo nas questões étnico-raciais, foram: Como estão as 

discussões étnico-raciais em relação ao corpo? Quais embasamentos teóricos estão sendo 

utilizados nesta relação? Os corpos negros e indígenas estão em destaque? Quais as abordagens 

metodológicas empregadas? Quais contribuições e pertinências destas publicações para a área 

da educação física?  

O corpus sobre o qual incide este estudo limita-se às publicações brasileiras, de Qualis A1, 

A2, A3, B1 e B2, das matrizes teóricas da História, estudos da Sociologia, Antropologia e 

Educação Física (Ciências Sociais). Os periódicos/revistas científicas analisadas foram: a) 



Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) (B1) editada sob responsabilidade 

institucional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE); b) Revista Movimento (A2) 

é uma publicação da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

c) Revista Pensar a Prática (B2) publica artigos relacionados ao Campo Acadêmico-Profissional 

da Educação Física é editada sob a responsabilidade institucional da Faculdade de Educação 

Física e Dança da Universidade Federal de Goiás; d) A Revista da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) (A2) publica artigos originais na área de Saúde.  

1.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para a realização da pesquisa bibliográfica nos amparamos em Minayo (1998), realizando 

as três fases fundamentais para o ciclo de uma pesquisa: a) fase exploratória, na qual se 

amadurece o objeto de estudo e se delimita o problema de investigação; b) fase de coleta de 

dados, em que se recolhem informações que respondam ao problema; e c) fase de análise de 

dados, na qual se faz o tratamento, por inferências e interpretações, dos dados coletados.  

Na fase de análise de dados, foi utilizado o método de análise de conteúdo (BARDIN, 1977), 

sob uma abordagem quanti-qualitativa, uma vez coletados os dados (conceitos), o seguinte 

passo foi à conceituação para a formação dos blocos em sua integridade, onde compreendemos 

os significados no contexto de cada bloco de conceitos.  

Para encontrar os artigos foram abertas todas as publicações presentes no interior das 

revistas. Em cada publicação procurava-se no seu interior os prefixos e sufixos: afro/afra, raça, 

identidade, étnico/etnia, racial, mestiçagem, negro/negra e capoeira, Lei 10.639/2003.  

Caso encontrado algum prefixo e/ou sufixo, recorria-se ao resumo e avaliamos se havia 

transpasse étnico-racial e discussão sobre o corpo, caso houvesse dúvida líamos o artigo na 

íntegra. Posteriormente, para seleção dos artigos foram analisados os conteúdos e separados, 

por conceitos.    

2. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DOS ARTIGOS  

Na busca das publicações foram levantados 29 artigos que discutiam as questões étnico-

raciais, porém somente 15 artigos possuíam em seu conteúdo o investigado nesta pesquisa, 

discussão sobre o corpo nas questões étnico-raciais. Estes últimos, foram divididos em quatro 

blocos: 1) Cultura Afro-Brasileira e Africana; 2) Memória, Tradição e Cultura; 3) Raça, Eugenia 

e Identidade e 4) Estereótipos e Corporeidades.   



Para dimensionar a produção existente foi realizado o levantamento anual da produção 

acadêmica dos 15 artigos, conforme o gráfico a seguir:  

GRÁFICO 1 - QUANTITATIVO DE PRODUÇÕES SOBRE CORPO E QUESTÕES  

ÉTNICO-RACIAIS NOS PERIÓDICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO AO 

ÍNTERIM 2013-2018  

  

(Fonte: Os autores)  

  

Tais artigos encontrados foram agrupados nos seguintes blocos:  

● Cultura Afro-Brasileira e Africana: PIRES, J.V.L., SOUZA, M.S., (2015); BINS,  

G.N., MOLINA NETO, V., (2017); SILVA, E.V.M e., MATTHIESEN, S.Q., (2018); 

PEREIRA, A.S.M., GOMES, D.P., CARMO, K.T., SILVA, E.V.M., (2018);  

● Memória, Tradição e Cultura: ANJOS, J.A., (2013); MAROUN, K., (2014); CUNHA,  

M.C.F da., VIEIRA, L.R., TAVARES, L.C.V., SAMPAIO, T.M.V., (2014);  

DEBORTOLI, J.A.O., COSTA, K.T.O., (2016); SBORQUIA, S.P., DALBEN, A.,  

(2017).  

● Raça e Eugenia e Identidade: GALAK, E.L., (2014); TRALCI FILHO, T.A., SANTOS, 

A.O., (2017); STAUDT, J.L., SILVA, A.L.S., MAGALHÃES, M.L., (2018)  

● Estereótipos e Corporeidades: RIGONI, A.C.C., DAOLIO, J., (2014); MIGLIORATI, 

M., ARANDA, A.F., GONZALEZ, R.C, (2016); CARNEIRO, G.M., GOMES, I.M., 

(2018).   

No interior de todos os artigos também foi observado que as definições e conceitos das 

vertentes étnico-raciais estavam ligadas ao campo dos Estudos Culturais. Os autores clássicos 



citados na maioria dos artigos foram: Hall (2003) e Mauss(1974), o primeiro discorrendo sobre 

o conceito de identidade e cultura e o segundo autor fundamentando a conceituação de corpo. 

Os autores que discutem conceitos étnico-raciais na educação foram Gomes (2011) e Munanga 

(1990), especificamente, para a Educação Física a autora mais citada foi Mattos (2007) ao 

relacionar os corpos negros na escola. Tais autores foram utilizados para conceituar os 

elementos chaves nas discussões da problemática das relações étnico-raciais, entretanto 

alertamos para a falta de busca de referências, entre já não rara produção brasileira sobre ou 

relacionada a relações étnico-raciais e Educação Física, bem como o pouco conhecimento ou 

ausência de autores latino-americanos e africanos. No processo de análise, citamos parcialmente 

os registros principais e os destacamos, sem, contudo, indicar a referência entendendo que se 

trata do próprio texto analisado.    

3. OS CONTEÚDOS DOS BLOCOS TEMÁTICOS  

Quadro 1 — Cultura Afro-Brasileira e Africana  

Título do artigo  Origem  Método  Autores e 

ano  

Nome  da  

Revista  

 Educação Física e a aplicação da Lei 

 nº  10.639/03:  análise 

 da legalidade do ensino da 

cultura afro-brasileira e africana em 

uma escola municipal do RS  

UFPel/  

UFSM  

Dissertação 

de mestrado  

Pesquisa  

Bibliográ 

fica  

PIRES  e  

SOUZA  

(2015)  

Revista  

Movimento  

Mojuodara: uma possibilidade de 

trabalho com as questões  

étnico-raciais na Educação Física  

UFRG  

Dissertação 

de mestrado  

Pesquisa  

etnográfi 

ca   

MOLINA  

NETO  E  

BINS  

(2017)  

Revista  

Brasileira de 

Ciências do  

Esporte  

Atletismo e ensino da história e 

cultura afro-brasileira: visão de 

professores de Educação Física 

participantes de um curso de  

extensão a distância    

UFC/ Unesp  

Curso  de  

extensão  

Análise 

do 

discurso  

MATTHIE 

SEN  e  

SILVA  

(2018)  

Revista  

Movimento  

http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/46624
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/75789
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Aplicação das leis 10.639/03 e 

11.645/08 nas aulas de educação 

física: diagnóstico da rede municipal 

de Fortaleza/CE  

IFCE,  

Grupo  de  

Pesquisa e 

Grupos 

 de  

estudo  

Análise 

do 

discurso  

PEREIRA,  

A.S.M.,  

GOMES,  

D.P.,  

CARMO,  

K.T.,  

SILVA,  

E.V.M.,  

(2018);  

Revista  

Brasileira de 

Ciências do  

Esporte  

(Fonte: Os autores). 

   

Os quatro estudos (Quadro 1) discutem acerca do ensino da História e Cultura Afro-

Brasileira. Os artigos aqui presentes se assemelham por tratarem de pesquisar as dificuldades, 

alcances e limites na implementação das Leis de n° 10.639/03 e 11.645/08 na educação formal 

e como o corpo aparece no interior destes artigos.  

Os autores Pires e Souza (2015) perguntam se a Educação Física, que tem se utilizado 

do conteúdo esporte como elemento de seu processo de ensino e aprendizagem no contexto da 

escola, “[...] é suficiente para inserir conteúdos referentes à cultura afro-brasileira, sem mudar 

a sua lógica de apropriação? ” (p.200). Os autores procuram discutir as políticas educacionais e 

demonstrar as contradições que se apresentam no processo de ensino da cultura afro-brasileira 

em aulas de Educação Física, nas escolas públicas de Bagé/RS. Estes entendem que a lei se 

justifica pelo fato de a Educação Física, ao longo da sua história, estar vinculada a valores como 

a competição e o selecionamento (SOUZA, 2009). Logo os autores chamam atenção para que 

este entendimento de corpo dividido por raças, fez com que a Educação Física contribuísse para 

a criação de uma população racial, socialmente identificada com a camada branca, representada 

através da promoção de um corpo saudável, robusto e harmonioso organicamente em oposição 

ao corpo do indivíduo colonial, “contribuindo para que este corpo, eleito representante de uma 

classe e de uma raça, servisse para incentivar o racismo e os preconceitos sociais a eles ligados” 

(CASTELLANI FILHO, 1988, p.33)  

Assim, os autores sentem falta de um entrosamento nas questões ao constatarem que a 

proposta de trabalhar a Lei de n° 10.639/2003 está inserida no particular da organização do 

trabalho pedagógico do professor de Educação Física, descontextualizado do contexto das 

políticas educacionais do município. É nessa relação “entre o singular, o particular e o geral”, 



para além do aparente, que os determinantes e as contradições se apresentam no processo de 

ensino da cultura afro-brasileira em aulas de Educação Física.   

Ademais os autores mencionam a falta de conhecimento e “o estranhamento” da Lei n° 

10. 639/03 pelos profissionais que consideraram a capoeira a única referência para realizar 

atividades da cultura afro-brasileira, desconsiderando as questões sociais, históricas e culturais 

envolvidas no tema.  

Com semelhantes conclusões, o estudo de Pereira, Gomes, Carmo e Silva (2018) também 

menciona a dificuldade da Educação Física no cumprimento das Leis, entendendo que a maior 

problemática está no processo histórico, os autores destacam ausência da Educação Física nas 

“Orientações e ações para educação das relações étnicas” (Brasil, 2004), entendendo que a 

Educação Física tanto contribuiu para o racismo, porém já é capaz de superar este tipo de 

práticas. Os autores se utilizam de Rodrigues (2010), Corsino e Conceição (2016) neste 

trabalho, enriquecendo a argumentação de que a Educação Física não só deve tratar da temática 

étnica-racial como também ser referência nestes estudos levando em consideração às novas 

representações na contemporaneidade próximas da linguagem e do multiculturalismo.   

Neste artigo, Pereira, Gomes, Carmo e Silva (2018) ressaltam que a Educação Física:  

[...] pode desempenhar papel fundamental ao proporcionar reflexão sobre os 

processos de construção histórica e cotidiana, no que se refere às contribuições 

das manifestações da cultura corporal afro-brasileira, africana e indígena na 

constituição do Brasil, como a capoeira, o maculelê, o samba, os jogos 

indígenas e muitas outras manifestações que foram ressignificadas e 

atualmente sequer sabemos que se trata de uma contribuição da cultura afro-

brasileira, africana ou indígena. (CORSINO E CONCEIÇÃO, 2016, p.  

8).  

Assim, concluem que as Leis de n° 10.639/03 e 11.645/08, anteriormente citadas, 

presentes nas escolas durante todo o ano letivo e na “[...] disciplina de Educação Física é muito 

mais do que seguir a lei, é fazer valer processos sociais e históricos de lutas pelo reconhecimento 

desses povos[...]” (p.6). Conclui-se que é preciso remodelar as práticas pedagógicas, no que 

tange a temática, dar uma maior atenção à formação de professores para tal assunto, diante do 

desafio de construírem-se caminhos para o ensino.  

A dificuldade existente na Educação Física em se acrescentar os conteúdos da Lei em 

questão no cotidiano, também é uma crítica feita pelos autores Matthiesen e Silva (2018) que 



em sua pesquisa objetivaram “[...] averiguar a visão de participantes de um curso de extensão a 

distância sobre a adequação do Atletismo para o ensino da História e Cultura  

Afro-Brasileira” (p.121). Utilizando, como instrumento para coleta das informações, um 

módulo da Plataforma AVA, os autores colheram subsídios com os professores que 

manifestaram aportes históricos e sociais ocorridos no interior dessa modalidade esportiva em 

acontecimentos olímpicos e mundial. Trabalhando no curso através de uma ótica 

multiculturalista, os autores destacam Canen (2007) ao visarem combater as metodologias que 

só acreditam nas únicas verdades e posturas que igualam as identidades e desconsideram as 

diferenças.  

Os autores discorrem sobre os estereótipos corporais existentes nos atletas negros que 

são entendidos preconceituosamente como biologicamente ideais para esta modalidade, a 

quebra desta ideologia para atuação profissional dos professores é fundamental para uma 

educação sem preconceitos. Desta forma, os autores concluem que para uma quebra destes 

estereótipos ligados aos negros é preciso uma maior discussão em relação às questões étnico-

raciais e sugere a modalidade de atletismo como sendo uma ótima ferramenta.  

A pesquisa de Molina Neto e Bins (2017) apresenta uma discussão sobre as 

possibilidades do trato com as questões étnicas na Educação Física da rede municipal de ensino 

de Porto Alegre e tem como objetivo analisar os dados que emergiram de um estudo de caso 

etnográfico. Mojuodara, que significa “belo saber”, na língua iorubá, trata do Projeto Político-

Pedagógico da Escola M. Mario Quintana, que tem como um dos eixos a educação 

antidiscriminatória. Dá visibilidade às diversidades de gênero, étnico-racial e cultural, em Porto 

Alegre.   

Estes autores discutem a experiência de um professor da rede municipal se utilizar de 

valores civilizatórios afro-brasileiros (Trindade, 2004) em sua metodologia de trabalho, 

estruturando sua prática pedagógica. O estudo ocorre em Porto Alegre na perspectiva de 

descobrir “quais os limites e as possibilidades para que o trabalho ou o desenvolvimento das 

questões étnico-raciais aconteça nas aulas de Educação Física? ” (p.248). Ao abordarem o corpo 

negro da população negra local, público das escolas municipais, afirmam que o corpo negro 

possui história e conteúdo raramente incorporado na escola e nas aulas de Educação Física. 

“[...]. Assim, estudar as relações étnico-raciais na escola é algo complexo, pois a escola reflete 

e contribui com a estrutura racista e discriminatória da nossa sociedade. [...]"  

Através dos conceitos de oralidade, ancestralidade, circularidade e musicalidade, os 

valores civilizatórios afro-brasileiros, segundo os autores, constituem o processo de educar as 



relações entre pessoas de diferentes grupos étnicos. Iniciando mudanças na comunicação, 

rompendo com preconceitos de inferioridades. O diferencial na prática desse professor é que 

ele estrutura suas aulas pautado pelos valores civilizatórios afro e indígenas, ele fala sobre a 

importância em se explicar o que o corpo está fazendo durante as aulas senão as crianças não 

percebem os processos e movimentos, além de destacar que os povos indígenas e quilombolas 

valorizam a inteligência como também o corpo.  

Vale aqui ressalvar que esta dicotomia entre corpo e mente para alguns, dos inúmeros, 

povos africanos possui uma conceituação diferente da eurocêntrica. Um exemplo, pode ser 

citado por Oliveira (2008) ao discorrer sobre a cultura iorubá onde o corpo é constituído por 

duas partes inseparáveis o orí (cabeça) e seu suporte àpéré: O corpo não possui divisões, é 

integrado a todo momento, as aprendizagens, desenvolvimentos, espiritualidades e processos 

fisiológicos não são conceituados de forma separada.  

 Por fim, os autores finalizam os estudos, abordando, entre outras questões sobre a 

importância de se adotar modelos afros e indígenas de estudos na produção científica e 

reconhecer as sabedorias retiradas do continente africano.  

Quadro 2 — Memória, Tradição e Cultura  

Título do artigo  Origem  Método  Autores e ano  

Nome da  

Revista  

Festa,  danças  e 

representações:  

continuidade de tradições e 

plasticidades culturais    

UFES/GESPC 

EO  

CEFD/Grupo de 

estudos  

Pesquisa 

etnográfica  

ANJOS  

(2013)  

  

Revista  

Moviment 

o  

Capoeira: a memória social 

construída por meio do corpo   

UCB/  IFS  

Pós-graduação   

Pesquisa 

bibliográfica  
CUNHA,  

VIEIRA,TA 

VARES  e  

SAMPAIO  

(2014)  

Revista  

Moviment 

o  



A  construção  de 

 uma identidade 

 quilombola  a partir 

 da  

prática   corporal/cultural do 

jongo   

UFJF/FEF  Pesquisa 

etnográfica  

MAROUN  

(2014)  

Revista  

Moviment 

o  

O tornar-se Arturo revelado na 

festa de Nossa Senhora do 

Rosário: saberes e práticas 

compartilhados nos 

entrelaçamentos cotidianos    

UFMG  Pesquisa 

etnográfica  

DEBORTOL 

I e COSTA  

(2016)  

Revista  

Moviment 

o  

A dança afro-brasileira em  

Londrina – PR  

UEL  Pesquisa  de 

campo  SBORQUIA e 

DALBEN  

(2017)  

Revista  

Pensar a  

Prática  

(Fonte: Os autores.).  

O presente bloco (Quadro 2) discute aspectos da tradição, memória e elementos culturais 

a partir de constructos de saberes e elementos corporais existentes nos movimentos corporais. 

Percebemos que todos os textos revelam a dinamicidade em que as comunidades se envolvem, 

tendo o jogo e as festas como experiências culturais, proporcionando espaços de resistência, 

afirmação de identidade de expressões da dinâmica da vida social.  Nessas experiências, ocorre 

o processo de aprendizagem e continuidade da tradições e saberes, que são elementos 

constitutivos das festas que completam os rituais.  

O objetivo do artigo de Cunha, Vieira, Tavares e Sampaio (2014) foi compreender, por 

meio de uma análise de elementos da história da capoeira, os mecanismos de busca por 

legitimação no seu universo, bem como suas diferentes formas de organização e manifestação 

preservadas na memória e cultura brasileira.  Esses autores entendem a memória social como 

instrumento analítico reflexivo para compreender melhor os processos de formação das 

identidades em uma nação.  

 

Ao discorrerem em relação aos conceitos de memória e identidade na construção do 

discurso, narram fatos passados os quais são trazidos à luz do presente, de maneira a dar 
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coerência cronológica para os que discursam e desejam construir um sentimento de identidade. 

Falam sobre a memória da capoeira, sobre personalidades que ressignificaram sua prática, sobre 

a criminalização da capoeira e citam os dois mestres importantes no decorrer desse cenário, 

Mestre Bimba e Mestre Pastinha, as principais figuras míticas que são referências aos 

praticantes da capoeira.  

Os autores mencionam o corpo do capoeirista neste processo, onde se fundamentam no 

clássico antropólogo Marcel Mauss (1974), afirmando que da forma de caminhar às posições 

sexuais, nada é mais cultural do que o uso do corpo. Sendo assim, afirmam que no corpo dos 

praticantes de capoeira existem aspectos a serem destacados entre o caráter cultural do corpo e 

o movimento humano para fins reflexivos. Permitindo a relação corpo cultura, onde a 

corporeidade e construção da memória selem vínculos à medida que entendemos o corpo não 

apenas fisiologicamente, mas, sobretudo, como um dos mais importantes veículos de 

manifestação da cultura. Assim, relacionando a memória como sendo transmitida e transmissora 

da/pela corporeidade é possível nos remetermos ao conceito desta última como sendo o descrito 

por Aragão (2000, p.3) “deslocar-se, através do movimento no tempo e no espaço com uma 

intenção”.  

A corporeidade citada, contendo intenção, possui uma ampla relação com o conceito de 

identidade. O autor Stuart Hall (1998) destaca que: a identidade se torna um problema maior 

quando não mais se referem a grupos fechados, ou seja, a capoeira já atingiu localidades não 

pensadas em seu surgimento, dessa forma os autores fazem uma dualidade em seu trabalho 

recordando tanto as manifestações racistas que ocorreram na história da Capoeira, em favor do 

branqueamento, apoiados pela Educação Física militarista, como também citam os movimentos 

de resistência negra ocorridas neste processo. Os autores deste artigo concluem que a capoeira 

segue com múltiplos discursos de legitimação, agora, por vezes, mais ancorados e equalizados 

ao degrau de ascensão que foi dado pelo seu registro como patrimônio cultural brasileiro.   

Anjos (2013) identifica, nas danças do ticumbi, folia de reis e congo, manifestações 

populares no Norte do Estado do Espírito Santo, as quais ocorrem nos espaços coletivos das 

comunidades como elemento capilar dos grupos afros/negros das comunidades quilombolas e 

rurais do Estado. O autor discute os elementos simbólicos centrais no processo de expressão 

corporal que, no espaço da dança, constituem um conjunto de valores e trocas que, 

compartilhados, são fatores constitutivos de relações e modos de organização social. O autor 

questiona os conceitos de tradição e festa. Enquanto o clássico autor Evans-Pritchard (1968) 

entende a tradição como um “pêndulo em movimento”, festa, para Anjos, é um espaço em que 

são manifestadas experiências do passado e expectativas de futuro — pois o corpo que dança 



comunica uma identidade ao outro. A dança, como estrutura de um ritual, é a expressão 

cosmológica mais importante para que o rito se complete.  

Se Anjos (2013) identificou nas danças elementos em que as comunidades expressam 

suas relações e organização social, Maroun (2014) traz em seu texto a discussão acerca da 

identidade de grupos quilombolas como elemento central que se reafirma no jongo, dando 

legitimidade e continuidade à afirmação do grupo social.  

Moroun (2014) fundamentada em Mauss (1974), acredita que a relação do corpo com 

os elementos cotidianos que possuem hábitos em suas expressões que lhes são particulares. A 

autora concorda que [...] é no uso social que se faz do corpo biológico que podem ser observados 

elementos culturais, identitários e/ou étnicos de determinada comunidade, tribo ou grupo. [...] 

(p.23).  

Os autores Sborquia e Dalben (2017) desenham o mesmo quadro em seus estudos, ao 

discutirem a dança afro-brasileira, para a comunidade dos Arturos, como elemento central do 

processo do ensino da diversidade étnico-racial. A dança para essa comunidade é como o corpo 

expressa as forças da ancestralidade. Inicialmente, os autores discutem que, na formação 

docente, é indispensável trabalhar com conteúdo que aborde elemento da cultura e da tradição 

afro-brasileira no ensino superior. Buscam em S. Hall (2003) firmar esse posicionamento acerca 

do conceito cultura, e em Canclini (2000) analisam a cultura popular manifestada pelo coletivo 

em sua transmissão de geração a geração, observando sua dinamicidade e considerando que a 

cultura é ressignificada ao longo do tempo.  

Os autores Debortoli e Costa (2016) estudam a dinamicidade de uma comunidade rural 

de Minas Gerais estruturada nas relações de parentesco, de fé em atividades que se organizam 

socialmente pela dança. Se baseiam em Gonçalves (2012) para relacionar que o grupo de dança 

atinge um resgate da memória e da identidade quilombola, pela comunidade, por meio de uma 

experiência corporal vivida através da dança, ritmo, gesticulações, músicas e comportamentos 

da cultura afro-brasileira.  

Enfocam a Lei n° 10.639/2003 e, dialogando com Brandão (1983), abordam o campo 

da educação em uma perspectiva ampla de mundo, dos sujeitos e das relações, contribuindo 

para a reflexão de práticas pedagógicas. O estudo revelou que a dança legitimada e estruturada 

em elementos simbólicos é constituinte de uma aprendizagem na prática, influenciada 

sistematicamente por ações cotidianas inerentes à vida social. Quadro 3 — Raça, Eugenia e 

Identidade      



Título do artigo  Origem  Método   Autores e ano  Nome da  

Revista  

Educação do corpo e 

política: concepções de raça, 

eugenia e higiene na 

Educação Física Argentina    

UNLP/UFM 

G  

Pós  –  

graduação  

Pesquisa 

bibliográfica  

 GALAK  

(2014)  

Revista  

Moviment 

o  

O discurso da supremacia 

branca e o esporte: um 

estudo a partir de textos e 

comentários na internet    

USP  Análise 

discurso  

do  TRALCI F. e  

SANTOS  

(2017)  

Revista  

Moviment 

o  

APTOS AOS TRABALHOS  

BRAÇAIS, SUSCETÍVEIS 

AOS VÍCIOS MORAIS:  

REPRESENTAÇÕES DO  

HOMEM NEGRO NA  

REVISTA EDUCAÇÃO 

PHYSICA (1939-1944)  

Universidade  

Feevale  

  

Pesquisa 

bibliográfica  

 STAUDT,  

SILVA e  

MAGALHÃE 

S  

(2018)  

Revista  

Moviment 

o  

(Fonte: Os autores.).  

 

Este bloco (Quadro 3) apresenta três estudos, tendo como discussão central a relação de 

raça, eugenia e identidade. Em todos os artigos deste bloco foram encontradas considerações 

acerca do processo eugenista da Educação Física focalizando o corpo dividido socialmente por 

raças onde há uma supremacia branca e uma perseguição racista quanto aos negros e negras no 

esporte.   

O artigo de Galak (2014), abordando as passagens discursivas higienistas na passagem 

do século XIX para o século XX, discute a pretensão da educação na Argentina, que se utilizou 

nas décadas de 1920 a 1940, da Educação Física como pretensão de melhorar a raça, postulado 

pedagógico influenciado pelo filósofo inglês Herbert Spencer.    

Quanto aos discursos apresentados, Galak os denomina de discursos positivos, que se 

traduzem na preocupação educacional e governamental, de cunho militarista, em se reproduzir 

certos caracteres corporais reconhecidos como socialmente aceitáveis, ligados à biotipologia 
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italiana. Parafraseando Thompson (1995) o autor afirma que existiu uma sorte da “economia 

moral dos corpos”, pois esta se justificava pelas atividades que descarregavam energia 

auxiliando nas práticas intelectuais, físicas e morais. Ou seja, o corpo significava quase 

exclusivamente a natureza física, material e tangível, ao mesmo tempo em que é, como o sujeito, 

um todo inseparável, analiticamente desagregado em partes, mas em última análise "integral". 

No entanto há um equívoco, pois assim é gerada uma polaridade contemporânea civilização-

barbárie, que coloca a educação do lado do primeiro pólo e da natureza, pelo contrário.   

Para o autor, a Educação Física carrega consigo, ainda hoje, uma autonomia relativa, 

mediada pelas lógicas das práticas sociais. Um exemplo a ser citado destas práticas é o discurso, 

ainda existente, da supremacia branca nos espaços do esporte. Exatamente o que Tralci Filho e 

Santos (2017) discutem no seu artigo, ao discorrerem sobre o sistema de produção, reprodução 

e a perpetuação de hierarquias assentadas na racialização de grupos humanos. Segundo os 

autores, a identidade racial de pessoas brancas, como referência universal de humanidade, 

conforme vimos no texto anterior, conhecida como white supremacy, criou estratégias de 

embranquecimento com a imigração branco-europeia para a América. Os autores citam o 

esporte, usando o tênis como elemento que pode contribuir para reforçar privilégios e 

desvantagens, conforme o pertencimento racial dos (as) atletas.  

Assim, o fato de um esporte expor as potencialidades corporais contribui para que este 

seja entendido a partir de concepções biológicas e funcionais. É importante e merece destaque 

a argumentação dos autores que identificam narrativas ideológicas na construção de espaços no 

esporte, pois, nessas narrativas é recorrente a noção de que o esporte é um espaço de justiça e 

igualdade de oportunidades. Em última instância, um lugar no qual os vencedores e perdedores 

são definidos a partir do esforço individual ou das somas dos esforços individuais.  

Entretanto, tal interpretação do esporte, como “parábola” de ganho e recompensa pelo 

esforço, também pode contribuir para encobrir relações de dominação, e subordinação e de 

desigualdades sociais. Ser vencedor no esporte é uma questão de esforço individual, e o esporte, 

como prática social, por conseguinte, é mais permeável ao racismo pseudocientífico e à 

legitimação de desigualdades.  

Desigualdades estas que quando disseminadas fortalecem estigmas e perseguem um 

grupo. Staudt, Silva e Magalhães (2018) concordam ao considerar gênero e raça, analisando as 

representações do homem negro na revista Educação Physica entre 1939 e 1944, período em 

que raça, povo e nação eram entendidos quase como sinônimos. A revista Educação Physica 



veiculou representações que tornam os homens negros visíveis por seus dotes físicos e suas 

fragilidades morais.  

Os corpos dos homens negros eram entendidos como “Naturalmente” propensos aos 

vícios e às tarefas braçais, na negação de suas características étnico-raciais, enfatizando, como 

efeito, os predicados provenientes dos corpos brancos. Assim, apesar do debate raciológico ter 

se constituído numa complexa e divergente rede de exercícios de poder, a revista em questão 

parece estar muito mais afeita às formulações biodeterministas de raça (SILVA, 2014) e a 

concepções que davam a ver os corpos negros como inferiores.  

  

Quadro 4 — Estereótipos e Corporeidades  

Título do artigo   Origem  Método  Autores e ano  Nome  da  

Revista  

CORPOS  

NA ESCOLA: reflexõe 

s sobre educação física e 

religião  

UNICAMP/UF 

Tese  

Doutorado  

SJ  de  Pesquisa 

etnográfica  

RIGONI,  

A.C.C.,  

DAOLIO,  J.,  

(2014)  

Revista 

Moviment 

o  

Os estereótipos étnicos  

nos  profissionais  do  

esporte  

Universitad  

Roma/Itália  

Universidad  

Valadollid 

Espanha  

de  

de  

–  

Análise do 

discurso  

MIGLIORATI,  

ARANDA  e  

GONZALEZ 

(2016)  

  

Revista 

Moviment 

o  

A  CORPOREIDADE 

“DAS  PRETAS”: 

IDENTIDADE  E  

CONSUMO  NAS  

ESTRATÉGIAS  

POLÍTICAS  DE  

EMPODERAMENTO  

EM UM COLETIVO  

DE  MULHERES  

NEGRAS  

UFES  

Dissertação  de  

Mestrado  

Pesquisa 

etnográfica  

CARNEIRO  e  

GOMES (2018)  

Revista 

Moviment 

o  

(Fonte: Os autores.).  

 

Esse bloco (Quadro 4) apresenta, em seus três artigos, uma discussão referente aos 

estereótipos corporais que negras e negros passam no mercado de trabalho e/ou possuem 

estereótipos em suas corporeidades expressas nas festas advindas da cultura negra.  
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Os autores Rigoni e Daolio (2014) fazem uma pesquisa etnográfica, focada nas tensões 

existentes entre alguns conhecimentos produzidos no âmbito da Educação Física (EF) e aqueles 

produzidos no âmbito religioso. A pesquisa selecionou cinco meninas evangélicas, pertencentes 

a turmas de ensino médio de uma escola pública na cidade de Campinas, SP. O objetivo foi 

compreender de que forma o corpo destas meninas relacionam os princípios da igreja com as 

outras formas de gerir o corpo, valorizando as aulas de Educação Física neste processo.  

Os autores se utilizam da noção elaborada por Marcel Mauss (2003) no clássico texto  

“As técnicas corporais”, utilizando o termo “usos do corpo” para dialogar sobre o 

cotidiano religioso das meninas sendo tensionado nas aulas em relação a estética corporal, 

vaidade, ao rendimento esportivo e ao lazer colocadas o tempo todo pelas meninas selecionadas 

como aquilo que elas entendem pelo objetivo da disciplina de EF na escola.   

A utilização de vestimentas e até mesmo práticas como a capoeira e a dança (samba) 

geram uma recusa pois estão relacionadas às práticas advindas das religiões afro-brasileiras, 

gerando constrangimento nas alunas evangélicas. “[...] Aliás, para alguns evangélicos, o 

demônio é o próprio representante dessas religiões[...] (2003, p.887).  

As alunas se recusavam ou resistiam a estas práticas alegando que estas práticas não 

eram coisas de Deus, sendo assim, os autores concluem que: mesmo com as autoridades 

religiosas não sendo obrigatórias ainda possuem bastante influência no cotidiano em relação ao 

agenciamento do comportamento dos indivíduos; e revela o potencial da Educação Física para 

discutir e trabalhar religiosidades combatendo os preconceitos.  

Ao falar em preconceito na escola, tratando especificamente de questões étnico-raciais, 

o artigo de De Migliorati, Aranda e Gonzalez (2016) objetiva identificar a presença de 

estereótipos étnicos ligados aos atletas negros na carreira de atletismo, basquete e natação em 

uma Faculdade de Ciências Motoras na Itália, a pesquisa ocorreu por meio de questionários. 

Para abordar o grau de credibilidade do estudo, as informações obtidas e as categorias de análise 

foram submetidas a julgamento de especialistas.   

O artigo se inicia conceituando raça e etnia.  Buscando o conceito em Macionis (2007), 

raça é entendida como uma categoria de indivíduos que compartilham certas semelhanças 

hereditárias socialmente significativas. O conceito de “etnia” conferido pelos autores refere-se 

ao grupo de pessoas que compartilham o mesmo patrimônio cultural, possuem ancestrais 

comuns, falam a mesma língua, praticam a mesma religião, compartilham costumes e 



identidade social. Enquanto o primeiro conceito tem mais influência sobre fatores biológicos, o 

último tem um caráter cultural.  

Os autores utilizaram, para distinguir as pessoas dos diferentes grupos étnicos, o termo 

"branco" para os da Europa e do Oriente Médio, e "negro ou afro-americano" para os grupos 

raciais negros da África. Ambos os conceitos são construções sociopolíticas e não devem ser 

interpretados separadamente apenas como científicas ou somente antropológicas.  

No artigo, foi constatada a presença de estereótipos negativos e racistas. Ao serem 

questionados, os alunos enfatizaram que os corpos negros possuem facilidades, mas também 

dificuldades biológicas nas modalidades esportivas. De acordo com o texto, os estereótipos 

ainda prevalecem no campo das atividades físicas, afetando negativamente a iniciação de jovens 

atletas e a participação justa e igualitária de diferentes grupos étnicos nas múltiplas disciplinas 

esportivas.   

Os autores concluíram sobre a importância do papel pedagógico dos educadores que 

precisam de uma reformulação e reelaboração antirracista em seus materiais e propostas 

curriculares. Os resultados das entrevistas apresentaram estereótipos negativos que impedem 

uma educação esportiva proporcionadora de inclusão social liberta de qualquer estereótipo 

preconceituoso e racista. Nesse sentido, as ideias estereotipadas influenciam o crescimento, 

desenvolvimento e identificação de adolescentes, desempenhando um papel fundamental na 

construção de sua identidade. Assim, o esporte, que deveria favorecer o encontro intercultural, 

pode aumentar a discriminação e o racismo.  

Carneiro e Gomes (2018) trazem elementos de uma pesquisa que teve como objetivo 

interpretar os modos de subjetivação e formação desenvolvidos no interior do coletivo/Instituto 

Das Pretas, localizado em Vitória –ES, enfocando as relações entre corpo, consumo e identidade 

política no interior dele. Os autores objetivam identificar os usos do corpo na cultura 

contemporânea, especificamente na Geração Tombamento, onde a corporeidade negra, 

principalmente a feminina, se fundamenta num discurso que vai desde o reconhecimento da 

negritude à inserção no mercado (trabalhador ou consumidor).   

Os autores buscam em: Munanga (1990) a discussão sobre identidade brasileira 

racialista que por muito tempo valorizou o mito da democracia racial dificultando a valorização 

da identidade negra e exaltando a miscigenação; Mattos (2015) faz a discussão quanto ao 

empoderamento negro feminino  virtual que possibilita uma identificação e permite uma 

afirmação identitária através de uma estética afro-diaspórica;  e Gomes (2011) faz uma 

discussão referente a exotificação, ainda existente na estética negra carregada de estereótipos 



negativos ou folclóricos. Estes três últimos autores também discorreram a relação entre o corpo 

negro, identidade negra e corporeidade negra, selando numa forte relação entre estes conceitos.   

Assim, os corpos negros se expressam resistindo aos processos de opressões neles 

impostos na sociedade. Gomes e Carneiro (2018) enfatizam que as ações do coletivo Das pretas 

auxiliam na estima, valorização e profissionalismo da mulher negra capixaba através das ações 

como Quilombinho, a colônia de férias que valoriza a cultura negra com conteúdo de infância 

negra; o Encontro das Pretas proporciona um dia com vendas e diálogos voltados a valorização 

da mulher negra como consumidora e empreendedora; e o Bekoo das Pretas que possui a 

proposta de entretenimento para a comunidade negra.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao final dos estudos, ao analisar todas as publicações, foi possível obter uma visão geral 

da área da temática que trata o corpo no interior das temáticas étnico-raciais. A Revista 

Movimento foi a revista que mais apresentou publicações referente a temática deste trabalho, 

as publicações em sua maioria são resultantes de dissertações de mestrado e teses de doutorado. 

As localidades das publicações estão bem divididas pelo país, além de duas publicações 

internacionais, uma argentina e uma italiana. A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apresentam, neste trabalho, dois artigos 

cada. Nenhum autor apresentou mais de uma publicação no conteúdo do trabalho.  

Na análise dos textos, identificamos Mauss (1974) como o autor clássico mais 

citad,quatro artigos, para consubstanciar as discussões sobre o corpo. O autor mais citado nas 

publicações, quatro artigos, foi Munanga (2002) falando sobre os enfrentamentos que as 

relações étnico-raciais encontram na Educação. Nilma Lino Gomes (2017) aparece em três 

artigos falando sobre o movimento negro e Educação e também, em um artigo, dialogando sobre 

a erotização da mulher negra. Mattos (2007) se faz presente, em três artigos, dialogando sobre 

o corpo negro e suas corporeidades na Educação Física escolar. A abordagem multiculturalista 

aparece quanto a proposta metodológica mais sugerida pelos autores.  

 A ordenação em blocos permitiu-nos perceber as características e o tratamento teórico 

do objeto, no entanto, vamos apontar algumas limitações que identificamos ao realizar as 

análises. Ao identificar os conceitos relacionados ao corpo frente a temática étnico-racial, vimos 

que, embora os textos apontassem a discussão para o conceito do objeto do estudo 

(corporeidade, cultura corporal, etc.), não identificamos neles tratamento teórico como 

elemento principal do estudo. Observamos que as conceituações sobre corpo nos artigos 



analisados são amplas/genéricas e a discussão dos conceitos sequer indica as fontes utilizadas 

e, por conseguinte, essas não foram citadas/indicadas.   

Na análise, inicialmente, os resumos dos artigos e as palavras-chaves foram fatores que 

dificultaram as análises, pois alguns resumos se apresentam muito sucintos e outros confusos 

ou incompletos, sem informação sobre o tipo de pesquisa e os procedimentos de coleta de dados. 

Alguns sequer deixavam claros os objetivos do estudo e vários confundiam a metodologia da 

pesquisa com os procedimentos e instrumentos utilizados, motivo que nos fez construir quadros 

para dar conta desse fato. Em continuidade a esse fato, os resumos restritos, sem especificação 

do tipo de estudo pelo autor, levaram-nos a defini-lo, após a leitura do texto na íntegra, pelo 

contexto em que foi realizada a pesquisa e pelas técnicas utilizadas para coleta dos dados. 

Fomos cuidadosos para manter uma melhor aproximação com a intenção do autor do trabalho.  

Essas limitações dificultaram e, em alguns casos, também nos prejudicaram em 

categorizar/classificar o conteúdo de determinados artigos. Também vimos que, em relação ao 

título, os trabalhos trouxeram-nos dificuldades, pois eram amplos e difusos, não revelando 

indicações do tema da pesquisa.   

Notamos que os artigos que tratavam de um mesmo elemento favoreceram a discussão 

do conceito e as discussões se estreitaram entre si. “Festa” foi um elemento textual que 

aglutinou cinco artigos, o que proporcionou discussões sobre o aspecto redacional dos textos 

que, embora distantes nos objetivos, estavam próximos ao método de pesquisa, a etnografia.  

Tendo em vista conceitos referentes a corpo nas temáticas étnico-raciais discutidas no 

interior dos artigos, identificamos os que mais apareceram nos textos. Os conceitos: 

estereótipos, cultura, identidade praticamente, contingenciou o total das obras analisadas, porém 

sem discussão profunda. Dessa forma, por se constituir um elemento textual e conceitual, como 

identidade de gênero, cultura social, identidade cultural, estereótipos corporais, identidade 

étnica, identidade de grupo etc., entendemos que estes conceitos merecem e devem ser 

pertinentes à discussão conceitual no corpo do texto, porém, no decorrer da análise, observamos 

que as conceituações advindas, ou a falta desta se mostraram genéricas.  

No primeiro bloco, Cultura Afro-Brasileira e Africana, é concluído que os autores 

concordam com o histórico eugenista e racista da Educação Física ao mesmo tempo que 

concordam que esta área é capaz de oferecer subsídios para a prática, planejamento e 

implementação da história e cultura afro e indígena na educação formativa escolar e acadêmica. 

Além do que, os autores concordam que ainda existe uma falta de formação nesta área 

dificultando a implementação das leis, pois há uma necessidade em pensar novos formatos 



científicos, agregando as ciências afros e indígenas. Conclusão semelhante à do terceiro bloco, 

Raça, Eugenia e Identidade, onde os autores concordam sobre a importância em se romper as 

hierarquias raciais, ainda existentes, acreditando-se que a Educação Física possui uma gama de 

conteúdos para que seja trabalhada esta temática.   

O segundo bloco, Memória, Tradição e Cultura é composto por discussões em relação 

ao corpo no tradicional, fazendo menção a como a cultura e a tradição se relacionam com este. 

O processo de resistência destas comunidades é interpretado através das manifestações de dança 

que se relacionam com as religiosidades. Apesar de se tratarem de povos tradicionais, foram 

identificados somente dois autores afros nas fundamentações teóricas dos artigos, e para mesmo 

fim, nenhum autor indígena foi encontrado no interior deste bloco.  

No quarto bloco, Estereótipos e Corporeidades, é possível encontrar comum acordo 

entre os autores em afirmar uma presença de estereótipos nas práticas advindas da cultura negra, 

seja no Bekoo das Pretas, seja na natação, nos esportes em geral e até mesmo em uma simples 

prática de capoeira ou samba na escola. As corporeidades negras seguem cheias de estigmas e 

preconceitos, dando uma difícil tarefa a Educação Física  

Finalizando e, entendendo que o “estado da arte” é uma narrativa da produção 

acadêmica que muitas vezes revela a história e o amadurecimento da pós-graduação, da 

iniciação científica, podemos identificar algumas marcas de convencionalidade, entre as quais 

destacamos certa padronização quanto à estrutura composicional: anunciam o que se pretendeu 

investigar, descrevem os resultados alcançados, mas, em sua maioria, as publicações 

apresentam uma linguagem descritiva.  
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