
A LEI 10.639/03 E SUA APLICABILIDADE ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NAS ESCOLAS
PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DE SERGIPE

JOSÉ WILDSON DOS SANTOS[i]

RESUMOS

Este artigo tem como objetivo central apresentar possibilidades de aplicação da Lei 10.693/03, Lei
que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional para incluir no currículo oficial da Rede
de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, nas escolas da rede
oficial de ensino do Estado de Sergipe através da Educação Física Escolar em parceria
transdisciplinar, promovendo assim uma visão global acerca do reconhecimento e valorização das
diversas contribuições que os africanos e afro-brasileiros ofereceram e ainda oferecem para a
construção de nosso Patrimônio Cultural e Identidade Nacional. Despertando assim a educação
para o direito a Igualdade na Diversidade, pois, somos todos iguais, apesar das nossas gritantes
diferenças, em nossos corpos, em nosso ser.

This article has as main objective to present possibilities of application of Law 10.693/03 Law,
which establishes the guidelines and bases of Education to include the obligatory thematic History
and Afro-Brazilian Culture in the official curriculum of the Education Network, the network schools
official teaching of the State of Sergipe through Physical Education in transdisciplinary
partnership, thus promoting an overview about the recognition and appreciation of the diverse
contributions that Africans and african-Brazilian offered and still provide for the construction of
our Cultural Heritage and National Identity . Thus arousing the right to education Equality in
Diversity, because we are all equal, despite our glaring differences in our bodies, in our being.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo principal trazer reflexões e apontar possibilidades de aplicabilidade da Lei Federal
10.693/03 (Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira) nas escolas públicas da rede
estadual de ensino do estado de Sergipe através da Educação Física Escolar em parceria transdisciplinar com
as demais áreas do conhecimento humano. Daremos um enfoque especial ao Colégio Estadual Maria Rosa de
Oliveira, que tem um contingente de aproximadamente 1.200 educandos matriculados no ano letivo de 2010,
e está localizado no município de Tobias Barreto, SE, distante aproximadamente 130 km da capital Aracaju.

Para compreendermos alguns fatos legais do nosso cenário histórico, político e educacional, inicialmente,
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invocamos a Lei Magna, a Constituição Federal de 05 de Outubro de 1988, no Artigo 242, § 1º, onde aponta
que o ensino de História do Brasil deverá “[...] levar em conta as contribuições das diferentes culturas e
etnias para a formação do povo brasileiro” (BRASIL, 1988, p. 55); já a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), sob número 9.394/96 de 20 de Dezembro de 1996, Art. 26, § 4º complementa
acrescentando “[...] especialmente das matrizes indígena, africana e europeia” (BRASIL, 1996, p. 23). As
citadas Leis não davam conta dos conteúdos que poderiam e deveriam ser tratados pelas demais áreas do
conhecimento humano no interior da Escola. Tematizar os conteúdos da Cultura Afro-Brasileira e da
contribuição da origem étnica negra em nossa formação cultural, pelo viés da multidisciplinaridade,
favorecerá que os educandos tenham uma visão de alteridade frente as diversas culturas existentes em nossa
sociedade.

A Lei Federal 10.639/03, de 09 de Janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura
Afro-Brasileira”, vem para ampliar a discussão e minimizar os equívocos cometidos por nossas duas leis
máximas que não evidenciaram a contribuição que outras áreas do conhecimento humano poderiam trazer
para enriquecimento desta discussão. Em seu texto original aponta no Art. 26, parágrafo 2º, que “os
conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo
escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras” (BRASIL, 2003).

O curso Gênero e Diversidade na Escola, promovido pelo MEC e realizado pela Universidade Federal de
Sergipe no período de maio a setembro de 2010, para professores e professoras da rede pública do estado de
Sergipe, veio para promover discussões e reflexões sobre os diversos temas que em nossa sociedade ainda
são fatores de preconceito, discriminação e exclusão social. Acreditamos que foi um passo imprescindível para
começarmos a refletir sobre nossos próprios preconceitos e discriminações imbuídos em nosso interior, para a
partir daí então termos possibilidades de contribuir na formação de nossos educandos, fazendo com que eles
também possam ver a beleza da diversidade na unidade.

Com este artigo pretendemos apresentar possibilidades de intervenção no interior da escola, como uma
contribuição para que docentes e discentes reflitam juntos sobre temas e conceitos ligados à cultura e ao
corpo, combatendo discriminações, derrubando preconceitos e tabus para a construção de um mundo melhor
e mais igualitário. Compreendemos assim que o estímulo à nossa cultura corporal, através da Educação Física
Escolar, possa contribuir muito nesse processo de reconhecimento da colaboração dada pela etnia negra na
formação da cultura popular brasileira.

UM POUCO DE HISTÓRIA...

Para compreender a cultura popular brasileira é necessário considerar a formação do povo brasileiro, que teve
a contribuição, principalmente, de três grandes etnias: os indígenas – que aqui já estavam; os brancos
portugueses – que aqui desembarcaram se autodenominando descobridores da nova terra conquistada; e os
negros – vindos da África para realizar o serviço braçal. Não podemos deixar de considerar também que
nosso país tem grandes diferenças regionais devido a sua dimensão territorial continental. Essa amálgama
cultural formou-se no decorrer destes mais de cinco séculos e foi consolidado à custa de muita luta, sangue e,
em alguns casos, diplomacia.

Os portugueses quando aqui chegaram, acreditando que tinham descoberto uma nova terra, não
consideraram aqueles povos que aqui já estavam e, portanto, já eram donos do que eles chamariam
posteriormente de Terra Brasilis. Sob a visão do escrivão oficial da frota, Pero Vaz de Caminha em 1500,
assim foram descritos os nativos por aqui encontrados:

“[...] Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrissem suas vergonhas.
Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijamente sobre o batel; e
Nicolau Coelho lhes fez sinal que poupassem os arcos. E eles os depuseram.”
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(SUZANO, S/D/N).

A escravidão era uma prática comum naquela época, “[...] gregos e romanos insistiam em dizer que homens
e mulheres sujeitos ao cativeiro eram como utensílios que fala[va]m” (FARIAS, 2010, p. 17). Certos disso, os
brancos portugueses, se consideravam superiores culturalmente aos indígenas, visto que estes não criam em
um único Deus cristão, andavam nus deixando à mostra suas ‘vergonhas’ e não tinham uma organização
social e política estabelecidas mediante o conceito europeu de sociedade: “[...] foram considerados como
inferiores com relação aos europeus” (MUNANGA; GOMES, 2006, p. 14). Referente a essa prática escravista
que já existia antes dos grandes descobrimentos dos séculos XV e XVI, encabeçados principalmente pelos
povos luso-hispânicos, Laplantine (1999, p. 21) afirma que “[...] presos a uma única cultura, somos não
apenas cegos à dos outros, mas míopes quando se trata da nossa” [...], daí a necessidade de reconhecer o
princípio da alteridade, que é a capacidade de compreender o outro tomando como ponto de partida a sua
própria cultura, e não julgar o outro a partir do seu ponto de vista cultural.

Submetidos a um processo de aculturação dirigido pelos portugueses, os índios perderam não apenas o seu
direito de liberdade como também foram sujeitados a uma nova ordem religiosa, cultural e política, além de
serem obrigados ao trabalho braçal. Carrancudos, não se renderam facilmente a este regime. Por conhecerem
bem sua própria terra natal fugiam e se embrenhavam na mata virgem.

Para esse autêntico desastre demográfico contribuiu decerto a exacerbação das guerras e do cativeiro:

As missões jesuíticas se tornaram, muitas vezes, um preambulo da escravização e
um viveiro de epidemias. Principalmente a varíola, em ondas sucessivas a partir da
década de 1560, dizimou aldeias inteiras, flagelando a população indígena da Bahia,
sem excluir outras capitanias e o planalto paulista. (BRASIL, 2007, p. 45 e 46).

Tomando como base as afirmações supracitadas podemos afirmar que a grande causa da exterminação em
massa dos ameríndios que quase os levou a extinção, deveu-se principalmente a dois fatores:

1) Por conhecerem a mata, conseguiam fugir de seus opressores e se embrenhavam na mata
facilmente, mas eram caçados por pistoleiros armados e cães de caça e em seguida eram
exterminados;

2) Muitas ‘nações’[1] foram dizimadas por causa de doenças até então desconhecidas para eles, pois
não tinham anticorpos para estas, em especial a varíola, as doenças venéreas e a gripe.

Cientes de que os índios não fariam o trabalho necessário ao desenvolvimento da nova colônia, Portugal
começou então a traficar escravos negros trazidos da África – não se sabe precisamente a partir de que data
específica começou a desembarcar aqui os escravos de origem africana trazidos pelos navios negreiros, mas
cogita-se que na própria frota de Pedro Álvares Cabral no momento do descobrimento certamente devia haver
escravos negros embarcados (SOUZA, 2008, p. 82 a 87).

A prática da escravidão já existia desde períodos remotos, como na Grécia e em Roma. Na África, muitos
reinos europeus mantinham colônias de exploração de mão-de-obra escrava ainda no século XV. Não que os
negros se rendessem mais facilmente ao processo de escravização, segundo estudos realizados:

Nada, na África antes do tráfico oriental transaariano, liderado pelos árabes, e do tráfico transatlântico,
liderado pelos europeus, comprova a existência do tráfico humano e da relação de enriquecimento e
acumulação de riquezas recorrentes:

Alguns dirigentes africanos dos séculos XVI a XIX entraram nesses circuitos de
tráfico humano como fornecedores da mercadoria humana num mercado
internacional sobre o qual não tinham nenhum controle. (Munanga; Gomes, 2006, p.
26 e 27).
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A chegada dos negros ao Brasil garantiu aos portugueses a mão-de-obra necessária durante os mais de 300
anos de duração do tráfico transatlântico.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2007), o Brasil foi o país que mais
importou escravos vindos das mais diversas regiões da costa leste africana e também de Moçambique. Estes
inicialmente foram forçados a trabalhar na produção de açúcar, mas serviram de esteio para todo o serviço
braçal necessário ao desenvolvimento da Colônia e Império, tendo fim apenas no ano de 1888 com a abolição
da escravatura, assinada pela Princesa Isabel. É importante ressaltar que o Brasil foi um dos últimos países
da América a por fim à escravidão. Ainda segundo o IBGE:

Nas cidades eram eles que, até uma altura avançada do Século XIX, se
encarregavam do transporte de objetos, dejetos e pessoas, além de serem
responsáveis por uma considerável parcela da distribuição do alimento que abastecia
pequenos e grandes centros urbanos. (IBIDEM, p. 81).

Estima-se que foram traficados da África para o Brasil cerca de quatro milhões de escravos (IBIDEM, p. 81),
compreendendo aí homens, mulheres e crianças, e a qual é considerada “[...] uma das maiores tragédias da
história da humanidade” (MUNANGA; GOMES, 2006, p. 18). Sendo assim, não podemos deixar de respeitar e
reconhecer a enorme contribuição destes para a construção da identidade histórico-cultural de nosso país.

Compreendemos o curso GDE como uma importante iniciativa do Governo Federal no campo das políticas
públicas da igualdade social para levantar discussões e reflexões acerca das relações étnico-raciais, como
também para despertar na comunidade escolar a valorização das mais diversas etnias, aqui em específico a
negra, procurando manter viva a memória dos que tanto trabalharam e contribuíram para a formação de
nossa identidade, pois no século XXI a idéia de nação submerge em face dos paradigmas da globalização e da
multilateralidade. As nações passam a ser representadas por organismos multilaterais.

UM POUCO DE CULTURA...

Abordar a cultura significa falar daquilo que genuinamente caracteriza o ser humano. Nenhum outro ser vivo
é produtor de cultura. Podemos, grosso modo, definir cultura como toda a produção humana em seu aspecto
social, econômico, científico, educacional, enfim, toda elaboração humana, individual ou coletiva, em
determinado momento temporal e espacial.

CHAUÍ (2001, p.293), dissertando sobre o que venha a ser cultura e tomando como referência o pensamento
de Kant, afirma:

A humanidade ou cultura é o reino da finalidade livre, das escolhas racionais, dos
valores, da distinção entre bem e mal, verdadeiro e falso, justo e injusto, sagrado e
profano, belo e feio.

Devemos ainda compreender que não existem culturas mais desenvolvidas que outras, visto que em muitas
situações ambas se encontram, se fundem, trocam informações, não esquecendo também que este foi um
dado que levou culturas tidas como ‘superiores’ em sobrepujar, diminuir, escravizar outras as quais
consideravam inferiores. Segundo BOSI (2000, p.14), “o que singulariza a cultura ‘superior’ é a possibilidade
que ela tem de avaliar a si mesma; em última instância, é a sua autoconsciência”. Em outras palavras, há
uma ausência de alteridade, de perceber o outro não a partir do seu ponto de vista, mas a partir de sua
própria cultura. Ainda para BOSI:

O que se chama, portanto, de cultura brasileira nada tem de homogêneo e uniforme,
e nunca poderá entrar em bitolas jurídicas. A sua forma complexa e mutante resulta
de interpenetrações da cultura erudita, da cultura popular e da cultura de massas.
(IBIDEM, p. 14).
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Acreditamos serem necessários para esta compreensão dois elementos, humildade e respeito, que podem ser
fundidos em um só: alteridade. O conceito de alteridade apresentado no livro de conteúdo do curso Gênero e
Diversidade na Escola (2009, p.204), explica que esta é “a qualidade de ser o outro, de reconhecer a [...]
produção cognitiva das diferenças”.

Uma cultura ao posicionar-se superior a outra, ao sobrepujar esta, posiciona-se como melhor, julgar é sempre
mais fácil que compreender. A partir deste paradigma que as sociedades gregas e romanas e posteriormente
as europeias, ditas desenvolvidas escravizaram outros povos que estas consideraram culturalmente menos
desenvolvidos ou até inculturados. Ao procederem dessa forma, impunham seus costumes aos escravizados e
aboliam tudo o que representasse suas manifestações culturais. Observa-se que as todas as manifestações
religiosas oriundas das populações africanas trazidas para o Brasil foram proibidas de serem praticadas por
aqui. A este respeito, Munanga; Gomes (p. 143) afirmam que:

Sendo religiões de matriz africana e praticadas inicialmente somente pelos grupos
negros, o candomblé e a umbanda sofreram (e ainda sofrem) todas as interferências
do racismo existente em nosso país. [...] É preciso tomar cuidado com julgamentos,
principalmente quando falamos em religiões afro-brasileiras. “Tais julgamentos
podem facilmente deslizar para o campo do preconceito, da discriminação racial[2] e
do racismo[3]”.

Todas as manifestações corporais de origem africanas e afro-brasileiras foram historicamente condenadas,
repudiadas e discriminadas pela elite branca no Brasil. Acreditamos que esta discriminação se deve em parte
ao fato de todas elas exortarem o corpo, ferindo um dogma da Igreja Católica chegando a ser proibidas
manifestações públicas destas, como é o caso da capoeira, ou de serem praticadas por acreditarem ter
ligações com o satanás, como o candomblé, ambas sob ameaças de penas criminais.

Todos nós, e em especial nós professores e professoras, precisamos desmitificar a falsa ideia construída
historicamente em nosso país de que cultura é um bem de acesso apenas aos da cidadãos e cidadãs da elite,
justamente por esta ser erudita e clássica, não considerando a existência e presença na sociedade a cultura
popular e a de massas, crendo ainda que os menos favorecidos estão desprovidos desta, pois esta [a cultura]
“[...] não se apresenta como um produto, mas como um processo dinâmico de reelaboração de ações e
significados” [...] (BRUHNS, 2000, p. 16) que independe de classe social ou nível econômico. Pois essa
mesma autora observa que:

“É interessante notar como essa mesma cultura ‘pobre e atrasada’ é evocada para
representar a identidade nacional; é o caso da capoeira, [do samba, da mulata], do
futebol, de danças folclóricas, do artesanato do litoral pesqueiro, entre outros”
(IBIDEM, p. 18).

Precisamos então, no caso de nós professores e professoras, termos fundamentação teórica para discutir com
nossos educandos e educandas sobre a formação histórica de nossa cultura, cultura esta plural e que tem
grandes contribuições dos africanos e afro-brasileiros, estes que por séculos foram excluídos simplesmente
por serem considerados inferiores devido a sua cor, sua cultura, seus costumes, sua religião etc. sendo
sujeitados a marginalidade a qual lhes foi imposta nas sociedades do Brasil colônia e império, e do
preconceito e discriminação aos quais negros e negras, de certa forma, ainda sofrem hoje em dia.

POSSIBILIDADES...

Diversas são as possibilidades de aplicabilidade da Lei 10.639/03 na escola por todas as disciplinas
pertencentes à grade curricular dos ensinos fundamental e médio, acreditamos que a Educação Física através
da cultura corporal de movimento (BRASIL, 1998, p.29) possa colaborar muito nessa discussão de valorização
da cultura africana e afro-brasileira no interior da escola tematizando elementos como a capoeira e as danças
afro ou de origem genealógica negra. A obra “Orientações e Ações para a Educação das Relações
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Étnico-Raciais”, publicada pelo MEC (BRASIL, 2006) traz diversas possibilidades de ações e orientações para a
implementação da educação da cultura africana e afro-brasileira nos diversos níveis de ensino da educação
brasileira, conforme explicita Lastória (S/D) sobre a referida obra:

A coletânea é um documento oficial que foi discutido por 150 estudiosos e
educadores, subdivididos nos grupos de trabalhos da Educação Infantil, do Ensino
Fundamental 1 e 2, do Ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos, das
Licenciaturas e dos Quilombolas.

Apontaremos aqui uma possibilidade interdisciplinar já executada e publicada recentemente na obra Estudos
Africanos, História e Cultura Afro-Brasileira: olhares sobre a lei 10.639/03 (2003, p. 61 a 69), publicada pela
Editora da Universidade Federal de Sergipe. Pretendemos então promover uma discussão dialógica com a
mesma visando enriquecer a citada proposta através da Educação Física Escolar, visto que é uma de nossas
metas aplicá-la no Colégio Estadual Maria Rosa de Oliveira, com culminância marcada para a data a qual foi
legalmente oficializada para comemorarmos o Dia da Consciência Negra no Brasil, o dia 20 de novembro.

Na aplicação de um projeto pedagógico, aqui em especial com temática sobre valorização de elementos
culturalmente preconceitualizados e discriminados, devemos tomar alguns cuidados a mais, esses preceitos
devem ser considerados primordiais para um melhor entendimento global por parte dos educandos e que
repercussão este trará para a comunidade a qual a escola está inserida, visto que muitos pais de educandos e
educandas podem reagir com aversão ao mesmo. Daí a necessidade da fundamentação teórica e também do
olhar de alteridade de todos os profissionais envolvidos na execução deste. É necessário também ter ciência
da importância e necessidade do trabalho interdisciplinar, o qual garantirá maiores possibilidades de sucesso
na execução do mesmo.

A obra ulteriormente citada foi muito feliz ao pensar nesses preceitos, atentando para as questões de
conteúdos, metas, objetivos, metodologias, recursos e principalmente avaliação. Convém citar também que
muitos problemas foram enfrentados com relação à aceitabilidade de alguns pais de educandos e educandas,
mas os profissionais envolvidos se posicionaram com alteridade frente as tais situações. Na execução da ‘I
mostra da cultura Afro-brasileira da Escola Municipal Maria Izabel’, todos os educadores e educadoras
elencaram atividades que podem ser desenvolvidas por todas as áreas ou disciplinas específicas do
conhecimento humano tratado no interior da escola. Descreveremos a seguir algumas propostas com
recomendações e possibilidades de aprimoramento através da intervenção da Educação Física Escolar e a
participação de todas as disciplinas do currículo escolar.

Inicialmente recomendamos que a aplicação deste projeto se dê num período mínimo de um mês, onde
poderão ser formados pequenos grupos de educadores e educadoras, e a estes dados subtemas previamente
elencados (levando em consideração a especificidade de cada área do conhecimento) para serem trabalhos
com suas turmas durante o processo de execução do projeto. Fica-nos claro a relevante importância da
efetiva participação da coordenação pedagógica promovendo a comunicação entre todos os profissionais
envolvidos, como também avaliando constantemente a interatividade dos educandos e educandas com o
tema discutido. Do mesmo modo que se torna imprescindível o apoio da direção escolar na aplicação deste,
pois este será o mais importante mediador da escola com a secretaria de educação.

Os educadores e educadoras devem durante todo o transcorrer do projeto incentivar educandos e educandas
a serem empreendedores e empreendedoras, fomentando a necessidade da comunicação dialógica. Trabalhos
devem ser propostos: pesquisas bibliográficas e na web, entrevistas, apresentações das temáticas em sala de
aula etc. Pode-se também promover visitações a locais que tematizem a questão étnico-racial, entre outros.

A culminância deve preferencialmente ser desenvolvida em uma semana, dedicando um dia para cada área do
saber humano, nesta os educandos e educandas deverão ser os protagonistas empreendedores, pois
apresentarão as temáticas para os visitantes previamente convidados através de ofícios em mediação com a
secretaria de educação. Na segunda-feira – ornamentação da escola e preparação psicológica dos educandos
e educandas para as apresentações; terça-feira – abertura oficial, mostra literária de textos em português,
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inglês e espanhol confeccionados pelos alunos com a orientações dos professores de literatura e línguas,
apresentação de teatros temáticos sobre a cultura afro-brasileira desenvolvidos sob a coordenação dos
professores de português e/ou línguas, podendo o professor de educação física colaborar no tocante a
expressão corporal; quarta-feira – mostra de artes visuais com pinturas, desenhos e fotos de visitas
realizadas pelos alunos a teatros, museus ou espaços de resistência da cultura afro-brasileira, mostra da
culinária afro-brasileira, podendo os professores de ciências/biologia e educação física coordenar a confecção
de um painel de alguns pratos típicos da culinária afro-brasileira, seus valores calóricos e que atividades
físicas realizar com suas respectivas durações para gastar aqueles níveis calóricos; quinta-feira – painel de
dados históricos, geográficos, biológicos e estatísticos referentes a situação do negro no Brasil atual e na
própria comunidade dos educandos, como também apresentação de religiões afro-brasileiras (candomblé,
umbanda, etc.); sexta-feira – mostra cultural de práticas corporais afro-brasileiras, capoeira, danças afro,
bumba meu boi, etc., festival de talentos com apresentação de grupos musicais e rítmicos temáticos a cultura
afro-brasileira, devendo os professores de arte e educação física promoverem fidelidade aos ritmos de origem
genealógica negra.

Podemos perceber então como a educação Física pode colaborar na realização de práticas que valorização a
temática da cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras.

Recomendamos também que em cada dia seja realizada uma palestra com profissionais e pessoas da
comunidade ligadas a cada eixo temático, valorizando a cultura erudita universal e a cultura popular.

CONCLUSÃO

Esperamos ter contribuído para que nosso país possa compensar a estes e estas que tanto contribuíram na
formação de nosso patrimônio histórico e cultural, sejam elas laborais ou intelectuais dispensadas pelos
africanos (as) e afro-brasileiros (as) que tanto deram e continuam dando na construção desse país de
dimensões continentais a qual chamamos de Brasil. Esperamos que mais políticas públicas de incentivo a
promoção da igualdade sejam efetivadas para construirmos um país de todos e de todas.

Temos a convicção de que a escola é o lugar por excelência na formação do cidadão, sendo assim nós
educadores e educadoras devemos estar sempre atentos a nossa formação, procurando a todo tempo nos
requalificarmos, reconhecemos assim o GDE como uma significativa atitude do Ministério da Educação em
parceria com outras Secretarias para a promoção da discussão da igualdade entre todos (e todas) nós que
formamos nosso país.

Temos a certeza também de que a discussão aqui levantada apenas suscitou à necessidade efetiva e legal de
incorporarmos os conteúdos ligados a cultura afro-brasileira em nossos conteúdos convencionais, aqui em
específico com sugestões através da
Educação Física Escolar. Estamos certos de que todos nós profissionais da educação temos um potencial
incrível guardado dentro de nossas mangas, necessitando apenas que partamos para o desafio de
construirmos uma sociedade mais justa e igualitária composta por cidadãos e cidadãs mais críticos, reflexivos
e participantes.
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[1] Nação: palavra que nos séculos XVI e XVII, “[...] era utilizada para designar o estrangeiro, o que se
diferenciava pela língua, costumes ou religião.” (BRASIL, 2007, p. 39).
[2] Para SOUZA (2008, p. 122) está comprovado biologicamente que não existem raças humanas, todos nós,
independente de nossa etnia, pertencemos a um só gênero, espécie e subespécie: Homo sapiens sapiens.
[3] Racismo, segundo o livro de conteúdo do curso GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA (2009, p. 197) é
uma doutrina que afirma que existe não apenas mais de uma raça humana, como defende a superioridade
natural e hereditária destas sobre outras.
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