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Diante da atual configuração política, social e econômica, o discurso da 

necessidade de se reinventar o fazer pedagógico parece consensual nas teorizações 

educacionais. É notável o anacronismo presente no universo simbólico que perpassa as 

práticas escolares quando se miram as novas demandas apresentadas pelas condições 

societárias contemporâneas. Na visão de Candau (2010), isso não significa um desejo de 

adaptação pura e simples aos tempos atuais, mas sim, a exposição da necessidade de se 

construir e/ou fortalecer um instrumental teórico e prático que subsidie a oferta de 

atividades de ensino coerentes com os contextos sócio-político-culturais e as inquietudes 

dos sujeitos da educação. 

A nova paisagem social leva a refletir sobre os pressupostos teóricos que 

fundamentam as práticas educativas. O multiculturalismo, perspectiva política e 

pedagógica alinhada às teorias pós-críticas da educação, é uma tentativa de responder à 

complexidade e aos conflitos expostos pela globalização e pelas políticas neoliberais.  

Sem desconsiderar as contribuições das teorias críticas ao proporem a 

emancipação do proletariado em relação à ideologia dominante como estratégia para 

modificar as relações de produção pela supressão das diferenças de classe social, as 

teorias pós-críticas observam outras formas de discriminação e exploração que ficaram à 

margem desse debate, tais como as étnicas, de gênero, geração, religião etc. Para esse 

campo teórico, além do problema da relação classe social versus produção, ganham relevo 

questões intrínsecas às classes e que não pode ser resolvido simplesmente com a 

redistribuição de renda (NEIRA, 2011). O prefixo “pós” não tem o sentido de “o que vem 

depois” das teorias críticas, mas como perspectiva que apreende o pensamento crítico e, 

identificando seus limites, trava diálogos com outras explicações, arriscando-se a 

ultrapassar as fronteiras anteriores. 

As teorias pós-críticas evidenciam que a problemática desencadeada pelas 

transformações sociais que caracterizam a sociedade globalizada requer uma política 

voltada para a “reivindicação de reconhecimento da identidade de grupos considerados 
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subordinados relativamente às identidades hegemônicas” (SILVA, 2000, p. 92). Para 

tanto, propõem um agenciamento político que reconheça não só a necessidade de 

redistribuição econômica, como também o reconhecimento2 das diferenças culturais e o 

fomento ao diálogo entre seus representantes. “As lutas travadas na seara das ‘políticas’ 

devem partir do princípio de que todas as culturas se diferenciam internamente e, 

portanto, tão importante quanto reconhecer a diversidade entre elas é reconhecer a 

diversidade de cada uma” (NEIRA; NUNES, 2009, p. 209). Dito de outro modo, além de 

identificar o gradiente de culturas é importante considerar a resistência e as diferenças 

que povoam um mesmo grupo cultural.  

No campo educacional, as teorias pós-críticas denunciam as práticas educativas 

que constroem, produzem ou tentam fixar um modo de ser tido como identidade cultural 

por meio da veiculação de representações acerca dos grupos sociais e seus saberes. Nesta 

perspectiva o sujeito não é visto como uma essência, alguém descrito por um conjunto de 

teorias que tentam explicá-lo e determiná-lo. Muito pelo contrário, as teorias pós-críticas 

se debruçam justamente sobre os regimes de verdade impostos pelo discurso escolar e 

que posicionam sujeitos de uma forma ou outra. 

Uma pedagogia influenciada pelas teorias pós-críticas abordará temas e 

desenvolverá situações didáticas que permitam maior compreensão das relações entre 

poder e identidade, e entre escola e sociedade pós-moderna. Essas questões foram 

incorporadas por várias correntes teóricas, entre elas, o pós-modernismo, pós-

estruturalismo, pós-colonialismo, multiculturalismo e Estudos Culturais. Como ponto em 

comum, fundamentam a visão de pedagogia como cultura e da cultura como pedagogia.  

Uma proposta de Educação Física comprometida com essa visão prestigiará, 

desde seu planejamento, comportamentos democráticos para a decisão dos temas e 

atividades de ensino. Valorizará experiências de reflexão crítica das práticas corporais 

pertencentes ao universo vivencial dos alunos para, em seguida, aprofundá-las e ampliá-

las mediante o diálogo com outras representações e vozes. Numa perspectiva pós-crítica 

do componente, sintetizada na expressão “pedagogia cultural”, a experiência escolar é um 

terreno aberto ao debate, ao encontro de culturas e à confluência da diversidade de 

manifestações corporais dos variados grupos sociais.  

A pedagogia cultural é um campo de disseminação de sentidos, de polissemia, 

de produção de identidades voltadas para a análise, significação, questionamento e 
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diálogo entre e a partir das culturas. Na pedagogia cultural, as indagações se dirigem à 

classe, gênero, etnia, níveis de habilidade, tempo de escolarização, local de moradia, 

religião, características da comunidade onde a escola está inserida, entre tantos outros 

marcadores impressos nas práticas corporais. Canen e Oliveira (2002) esclarecem os 

atributos da pedagogia cultural: ela “valoriza a diversidade e questiona a própria 

construção das diferenças e, por conseguinte, dos estereótipos e preconceitos contra 

aqueles percebidos como ‘diferentes’ no seio de sociedades desiguais e excludentes” (p. 

61). 

Com as contribuições das teorias pós-críticas, a pedagogia cultural sinaliza a 

diferença, abertura, transgressão, subversão e multiplicação de sentidos. Opta 

voluntariamente por explicações e narrativas parciais, pelo local e pelo particular; prefere 

a invenção, a criação, o artefato e a produção. Não acredita nas “supostas” autonomia e 

emancipação do sujeito ou da subjetividade, em vez disso, considera o sujeito um efeito 

da linguagem, dos textos, dos discursos, das relações de poder, da história, dos processos 

de subjetivação.  

Numa pedagogia influenciada pelas teorias pós-críticas, os objetivos formativos 

surgem como possibilidades, jamais como certezas. Ela não se interessa por modos 

“certos” de ensinar, formas “adequadas” de avaliar, técnicas preestabelecidas de planejar 

ou por conhecimentos legítimos, a não ser para problematizar esses modos, formas, 

técnicas e saberes. Como consequência de seus interesses, a pedagogia cultural questiona 

o conhecimento e seus efeitos de verdade e poder, o sujeito e as diferentes formas e 

processos de subjetivação, os textos educacionais e as variadas práticas que produzem e 

instituem. Tem ainda como característica a problematização das promessas modernas de 

liberdade, conscientização, justiça, cidadania e democracia. Duvida dos discursos 

salvacionistas da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, bem como dos 

efeitos das atividades integradoras ou cooperativas.  

A pedagogia cultural discute questões sobre os tempos e espaços educacionais, 

mostrando processos de feitura da escola moderna, além de pensar, de muitas maneiras, 

a diferença, a identidade e a luta por representação. Abre mão da função de prescrever, 

de dizer a outros como devem ser, fazer e agir. Busca, acima de tudo, implodir e 

radicalizar a crítica àquilo que já foi significado na educação e procura fazer aparecer 

alternativas de significação, construídas coletivamente nas fronteiras do conhecimento. 

Assume o risco de educar na diferença, na divergência, no dissenso, para que o consenso 



nunca mais feche os horizontes sociais, levando os sujeitos ao conservadorismo sem 

fronteiras ou tentando conter a heterogeneidade cultural. 

A pedagogia cultural contesta e questiona as relações de poder, a própria 

arquitetura curricular e o seu envolvimento no estabelecimento de hierarquias, posições 

e privilégios. Compreende que não é a epistemologia que define as ações políticas e 

sociais. Ao contrário, para o pensamento pós-crítico, a epistemologia é definida 

politicamente por meio de práticas discursivas entremeadas pelas relações de poder 

(NEIRA; NUNES, 2009).   

Especialmente relevante na indagação das forças que posicionam alguns em 

vantagem com relação a outros é o multiculturalismo. Essa corrente teórica surge em 

tempos pós-modernos, de globalização e tentativas de homogeneização cultural, onde se 

evidenciam embates em todos os ambientes como decorrência das diferenças que ocupam 

espaços, marcam territórios e distinguem os grupos sociais e os sujeitos. Os confrontos 

são travados entre os que reivindicam o reconhecimento e o direito e os que não querem 

perder privilégios adquiridos, que lhes garantem a posição de superioridade e domínio 

nas relações sociais e nas determinações das coisas do mundo. 

Os movimentos reivindicatórios surgiram simultaneamente em diversos lugares. 

Após a Segunda Guerra Mundial, os países ricos do hemisfério Norte presenciaram um 

intenso fluxo migratório proveniente das ex-colônias devido aos problemas sociais e 

econômicos gerados pela exploração das metrópoles. No Brasil, os fluxos migratórios 

coincidiram com o período em que algumas regiões alavancaram seu desenvolvimento, o 

que gerou a atração das populações que residiam nas localidades mais pobres. A nova 

configuração social forçou a convivência com os diferentes, ampliando o contato entre 

culturas distintas. Quando um grupo oprimido é tensionado pela tentativa de 

homogeneização do opressor, ou sucumbe ou reivindica por voz e representatividade 

como forma de romper a assimetria. É esse fenômeno que tem catapultado mudanças 

sociais voltadas para a inclusão e reconhecimento das diferenças. 

Sendo a escola um espaço constituinte da teia social e um dos primeiros ambientes 

onde o contato (e o conflito) entre os diferentes se manifesta, o resultado só pode ser o 

despontar de lutas e movimentos de resistência cada vez mais explícitos. O esforço 

desprendido pelas pedagogias tecnicistas para dissimular sua existência, tomando-os por 

irrelevantes fez apenas recrudescer o problema. Como reagem as culturas juvenis quando 

suas danças, gírias e vestimentas não são aceitas pela escola? O que faz o professor de 

Educação Física quando alguns alunos alegam motivos religiosos para não participar das 



atividades propostas? Como tem lidado a instituição escolar frente à diversidade de 

orientações sexuais nas salas de aula? Esses e tantos outros casos enunciam a 

problemática dos confrontos identitários numa sociedade democrática. Ciente da 

incompatibilidade das propostas convencionais, a pedagogia cultural incorpora o 

multiculturalismo pela abrangência da natureza das respostas provenientes do choque 

entre a cultura escolar e as culturas que acessam à escola, e do conflito entre as teorias 

que fundamentam as práticas escolares e as políticas públicas que sustentam o 

funcionamento do ensino. 

 

Na escola democrática destes tempos, uma educação 

multiculturalmente orientada implica a assunção de uma postura clara 

em favor da luta contra a opressão, o preconceito e a discriminação aos 

quais foram submetidos alguns grupos historicamente desprovidos de 

poder, sem que se perca de vista a perene composição de novos grupos 

culturais (NEIRA; NUNES, 2009, p. 210). 

 

Nos Estados Unidos, o multiculturalismo ganhou visibilidade como movimento 

de reivindicação dos grupos sociais subordinados (negros, hispânicos, mulheres e 

homossexuais) contra o currículo oficial e a política de segregação nas escolas, uma vez 

que os filhos dos migrantes não tinham acesso às mesmas instituições dos chamados 

americanos legítimos (brancos descendentes de europeus). Os conhecimentos que 

povoavam o currículo da escola americana de então eram compreendidos como a cultura 

comum, o que na verdade consistia numa expressão do predomínio da cultura branca, 

europeia, heterossexual, masculina e patriarcal, ou seja, uma cultura bem particular 

(NEIRA, 2011). 

Embora a origem educacional seja bastante conhecida, Hall (2009), Kincheloe e 

Steinberg (1999) e Silva (2001) destacam que o termo multiculturalismo presente em 

inúmeros documentos e discursos tem sido submetido a ressignificações. O risco de sua 

utilização universal não pode ser desprezado, uma vez que a expansão tornou-o um 

significante que oscila de modo que multiculturalismo pode significar tudo e, ao mesmo 

tempo, nada. Pode abranger desde a luta dos diversos grupos culturais por 

reconhecimento no âmbito social, até dar a sensação de apagamento da diferença em 

função do prefixo mult.   

Seja como for, o multiculturalismo não se abstém do compromisso de denunciar 

as relações de poder. Nutre politicamente o atual momento histórico caracterizado por 

intensas mudanças e conflitos quando ressalta a complexa diversidade que decorre dos 



diferentes matizes culturais que coabitam o cenário contemporâneo. “O 

multiculturalismo, em suma, pode ser visto como uma política inescapável à sociedade 

multicultural de hoje” (NEIRA; NUNES, 2009, p. 212).  

A variedade de sentidos atribuídos ao multiculturalismo traduz modos distintos de 

compreender e lidar com a diversidade e os conflitos daí decorrentes. Candau (2010) cita 

dois aspectos centrais nas questões suscitadas pelo multiculturalismo: a concepção 

descritiva e a propositiva. Através da primeira compreende-se que a configuração de cada 

sociedade depende de seu contexto histórico, político e sociocultural. A descrição 

objetiva reconhecer diferentes regiões, comunidades, grupos, instituições, escolas etc., 

gerando elementos para análise e compreensão de cada contexto específico.  

Na concepção propositiva, o multiculturalismo deixa de ser apenas uma análise 

da realidade construída para tornar-se um modo de atuação na dinâmica social. Trata-se 

de um projeto político-cultural que se reflete na maneira de trabalhar as relações culturais 

numa determinada sociedade, de conceber políticas públicas na perspectiva da 

radicalização da democracia, assim como de construir estratégias pedagógicas para sua 

efetivação. 

Há várias classificações do multiculturalismo, entretanto, independente dos 

adjetivos que o acompanhem, ficam evidentes três projetos políticos de atuação: 

conservador, assimilacionista e intercultural ou crítico. A perspectiva conservadora 

guarda forte conotação segregacionista, reforça as diferenças e afirma a necessidade de 

uma identidade pura. Nessa visão, os diversos grupos devem manter sua matriz cultural 

e possuir espaços próprios para garantir a liberdade de expressão e a continuidade de suas 

tradições. (CANDAU, 2010). 

Essa política pode vir a ser um problema, pois “na prática, consolida-se uma 

segregação social, pois alguns grupos dispõem de poder para alocar os outros em espaços 

desfavoráveis, reiterando posturas de preconceito e superioridade” (NEIRA; NUNES, 

2009, p. 213). No campo didático da Educação Física, o multiculturalismo conservador 

se manifesta na organização de turmas de treinamento, nas aulas em que são propostas 

atividades para diferentes grupos organizados conforme as habilidades ou preferências 

dos estudantes e na separação de gêneros a fim de evitar choques. 

A perspectiva assimilacionista pressupõe que os grupos desprivilegiados nas 

relações sociais não possuem as mesmas oportunidades de acesso a determinados bens e 

serviços e, ainda, sofrem discriminações preconceituosas. A fim de escapar das 

consequências e promover uma convivência amistosa entre os diferentes, a política 



assimilacionista pretende a incorporação de todos à cultura hegemônica. Os elementos 

causadores da desigualdade e diferença permanecem intocáveis, uma vez que se 

consideram adequados os modos de ser e viver dos grupos dominantes. Sem atentar às 

causas, olha apenas para os sintomas na tentativa de combater o desequilíbrio social com 

ações homogeneizantes.  

Em termos educacionais, a postura assimilacionista é reforçada quando os 

discursos da inclusão, universalização dos conteúdos de ensino e unificação das 

avaliações convocam todos a ingressar na escola sob a ideologia da igualdade de 

oportunidades. Na Educação Física, esse aspecto sobressai em aulas pautadas pelas 

perspectivas psicomotora, desenvolvimentista, esportivista e da educação da saúde, pois 

objetivam um nível tal de conhecimentos, habilidades motoras e estilo de vida sem levar 

em conta a diversidade cultural corporal dos estudantes ou mesmo seus desejos e conflitos 

mais subjetivos, que ressoam e/ou emergem quanto interagem com a diferença.  

Na perspectiva assimilacionista, os currículos buscam a integração ao que “há de 

melhor na sociedade”, às vezes com a justificativa de garantir a normalidade – o ritmo, o 

desenvolvimento e a saúde normais, aqui entendidos como os valorizados e desejados por 

determinados setores. As atividades propostas buscam esconder a fisionomia das 

diferenças, exaltam o daltonismo cultural e favorecem uma educação monocultural. Na 

visão de McLaren (2000, p. 18), “o discurso da diversidade e da inclusão é, muitas vezes, 

predicado em afirmações dissimuladas de assimilação e consenso, que servem como 

apoio aos modelos democráticos neoliberais de identidade”, atua na cristalização de 

sociedades orientadas pelos interesses de grupos hegemônicos e subordinação dos 

minoritários.  

Remando na direção contrária, o multiculturalismo influenciado pelo projeto 

político intercultural ou crítico concebe a cultura como campo de conflito em permanente 

construção e negociação de sentidos. Consequentemente, a diferença não fica isolada na 

sua raiz nem se quer afirmar uma identidade homogênea baseada no princípio da 

universalidade. Para o multiculturalismo crítico, a sociedade é permeada por intensos 

processos de hibridização cultural. Não existe cultura pura, tampouco uma que seja 

melhor que a outra e, por isso, mereça assumir para si um caráter totalizante. O 

multiculturalismo crítico entende que “as relações culturais são construídas nas e pelas 

relações de poder, marcadas por hierarquias e fronteiras em contextos históricos e sociais 

específicos, gerando a diferença, a desigualdade e o preconceito” (NEIRA; NUNES, 

2010, p. 215). 



O multiculturalismo crítico se interessa essencialmente pelas relações entre a 

pedagogia, a justiça e a transformação social (NEIRA, 2010). Sendo a pedagogia uma 

prática social que tenciona a construção da identidade, o modo com que os sujeitos 

aprendem a se enxergar em relação ao mundo (GIROUX; SIMON, 2008), sob influência 

do multiculturalismo crítico ela se torna uma empreitada política voltada para a luta por 

justiça social. Isso requer dos professores ações inclinadas à diminuição do poder 

daqueles grupos educativos, políticos e econômicos que historicamente colocaram em 

prática pedagogias prejudiciais aos setores desfavorecidos da sociedade. Com tal 

propósito, educadores e educandos devem examinar, em qualquer atividade humana 

transformada em objeto de estudo, a natureza da discriminação e opressão. O 

multiculturalismo crítico se propõe a atuar justamente sobre o processo de dominação e 

regulação, isto é, sobre a formação de identidades e subjetividades que envolvem os 

grupos minoritários.  

Trata-se, então, da gestão da diversidade, como sugerem Cortesão e Stoer (2008). 

O professor deixa de ser mero executor e se assume como sujeito e agente do processo 

educativo, tornando-o mais responsável pelos efeitos, por vezes não desejados, 

decorrentes de iniciativas didáticas cujo significado não tenha sido suficientemente 

analisado. O exercício da gestão do ensino tem que ser acompanhado de uma ampla 

compreensão dos fatores que afetam a vida dos alunos, quer sejam socioculturais, do 

contexto em que vivem, dos constrangimentos que têm de enfrentar ou das 

potencialidades e recursos existentes, nem sempre visíveis. 

Em termos políticos, eleger a identidade como o foco das ações educativas implica 

no reconhecimento da assimetria de poder que marca a relação entre os diferentes grupos 

sociais e a preocupação com as identidades nacionais, locais e minoritárias em tempos de 

homogeneização cultural promovida pela globalização. Também exige o discernimento 

dos efeitos das ações educativas na constituição identitária dos estudantes, o que torna 

conveniente analisar como o contexto cultural empreendido nas práticas pedagógicas 

interfere na identidade de nossos alunos. Algumas perguntas, nesse caso, são pertinentes: 

“[...] Em quem se estão convertendo nossos/as alunos/as? De que modo os significados 

partilhados nas interações das salas de aula reforçam, desafiam ou desorganizam as 

identidades que estão construindo? Deveria/poderia ser diferente? Como?” (MOREIRA; 

CÂMARA, 2010, p. 40).  

Para além disso, compreender a identidade como histórica e culturalmente 

construída e o seu elo com o processo pedagógico, acarreta na percepção de uma íntima 



relação com a diferença e os significados produzidos socialmente sobre ela, uma vez que 

o que somos se define também pelo que não somos. Com objetivo de desestabilizar 

relações de poder escalonadas, a atenção precisa deslocar-se da identidade para a 

diferença enquanto alvo de preconceitos, discriminações e opressões. Cabe manter um 

canal permanentemente aberto com os estudantes para discutir como se produz o nós e o 

eles, bem como quais têm sido nossas formas de reagir ou interagir com essa realidade, 

tanto na escola como fora dela. 

Na educação, o multiculturalismo crítico reconhece o Outro – “aquele que é 

oposto a nós, ao nosso modo de ser e agir no mundo” (NEIRA; NUNES, 2009, p. 215) – 

e procura trazer todos em condições equitativas para o diálogo e a divergência que se 

fazem presentes em qualquer construção coletiva. As ações educativas se desenvolvem 

através do que McLaren (2000) denominou “pedagogia do dissenso”, aquela que promove 

negociação cultural, enfrenta relações hierárquicas e explicita o modo pelo qual o poder 

foi construído e quais estratégias utiliza para manter a assimetria. “Uma pedagogia que 

enfatiza os processos de construção política e social da supremacia de certos grupos e 

identifique suas formas hegemônicas de convencimento e continuidade no poder” (p. 

215). Logo, o multiculturalismo crítico atua sobre processos institucionais, econômicos e 

estruturais que estariam na base da discriminação com relação às diferenças culturais. 

A pedagogia influenciada pelo multiculturalismo crítico assume para si a 

responsabilidade da análise do processo constitutivo do racismo, do sexismo e dos 

preconceitos de classe social a partir dos pontos de vista econômico, semiótico, político, 

educativo e institucional. É imperativo que os professores conheçam de que maneira os 

discursos moldam a conduta e a identidade dos estudantes, classificando-os segundo a 

hierarquia da dominação (hábeis/inábeis, rápidos/lerdos, fortes/fracos, mas também, 

brancos/não brancos, cristãos/não cristãos, heteroafetivos/homoafetivos etc.) 

Fortalecidos por esses conhecimentos, os docentes serão capazes de ajudar os alunos na 

superação de barreiras sociais, fazendo com que se interessem pela análise das distintas 

formas de interpretar a vida e pelos métodos de resistência à opressão, visando à 

composição de uma comunidade democrática e multicultural (NEIRA, 2010). Quando 

vivenciam essa experiência, os estudantes passam a identificar-se com a luta política 

contra a opressão e a favor da democracia e se tornam capazes de reconhecer as forças 

que modelam suas subjetividades e buscar estratégias para o fortalecimento pessoal. 

Numa perspectiva multicultural, a igualdade não pode ser obtida pelo acesso a 

uma proposta de ensino hegemônica, conforme as pretensões educacionais de cunho 



neoliberal. Ao contrário, “a igualdade depende de uma modificação substancial do 

currículo existente” (NEIRA; NUNES, 2009, p. 216). Só haverá justiça se a escola 

promover situações de reflexão sobre as formas pelas quais a diferença é produzida. 

Fazendo coro com McLaren (2000), Giroux e Simon (2008) propõem a “pedagogia do 

conflito” como alternativa para o diálogo entre posicionamentos de origens diversas, de 

modo que o professor se torne o agente na construção de relações interculturais positivas, 

por meio de ações didáticas que viabilizem o contato e o convívio com a diferença sem 

abrir mão da solidariedade. É esse, afirma Candau (2010), o maior desafio para os 

educadores da escola atual. 

  O desafio torna-se maior uma vez que a opressão age por meio de disposições 

políticas, sociais e educativas que constroem barreiras, negando a determinados grupos a 

condução da própria vida. Neira (2010) afirma que a educação tem-se reduzido à projeção 

idealizada de dois tipos de sujeito: “de um lado o sujeito otimizador do mercado, 

triunfante e predador da nova ordem mundial e, do outro, uma grande massa que submete 

sua força de trabalho a empregos monótonos ou aguarda sem esperança o futuro nas filas 

de desemprego” (p. 152). Ambos se concretizam nas ações voltadas para o capital, 

flexibilização do mercado de trabalho, desregulamentação do sistema, competitividade, 

trabalho em equipe e necessidade de todos se ajustarem aos efeitos da globalização.  

Os resultados negativos, visíveis a todos, expõem a necessidade de atuar em favor 

da construção de outros sentidos, outras respostas, ou até outros questionamentos. Como 

alternativa, surge a ampliação do espaço público e do debate coletivo, visando a melhores 

condições sociais, entre elas, os direitos sociais, a justiça e a cidadania entendidas como 

possíveis resistências e transgressões ao avanço do neoliberalismo (NEIRA, 2006).  

No esforço para fortalecer as iniciativas pedagógicas opostas à avalanche 

neoliberal e seus efeitos nocivos na constituição identitária dos sujeitos, Moreira e 

Câmara (2010) sugerem princípios úteis ao planejamento e desenvolvimento de práticas 

educativas preocupadas com a gestão da diversidade e seus reflexos na formação das 

identidades. Esses princípios se articulam intimamente e se desdobram em atividades de 

ensino culturalmente orientadas: 

a) Procurar aumentar a consciência das situações de opressão que se expressam 

em diferentes espaços sociais; 

b) Propiciar a aquisição de informações referentes a distintos tipos de 

discriminação e preconceitos; 



c) Estimular o desenvolvimento de uma imagem positiva de grupos 

subalternizados; 

d) Favorecer a compreensão do significado e da construção de conceitos que têm 

sido empregados para dividir e discriminar indivíduos e grupos, em diferentes 

momentos históricos e em diferentes sociedades; 

e) Facilitar a compreensão e a crítica das identidades sociais promovidas pelos 

diferentes meios de comunicação; 

f) Facilitar o surgimento de novos posicionamentos e novas atitudes que venham 

a caracterizar propostas de ação e intervenção; 

g) Articular as diferenças. 

 

Os princípios arrolados terão pouco impacto caso os professores não analisem 

suas próprias experiências. Comportar-se como se esse fosse um problema exclusivo da 

pedagogia ou somente da escola pública é o maior deslize que os docentes podem 

cometer. “Os educadores multiculturalistas críticos têm de compreender qual é a sua 

situação na realidade da teia social, com relação aos eixos de poder de natureza étnica, de 

classe social e gênero” (NEIRA, 2010, p. 153). Os professores precisam tornar-se 

estudiosos da pedagogia e de sua inter-relação com o poder, a identidade e o 

conhecimento. A compreensão da complexidade e sutileza que envolve esse processo 

permitirá enxergar os procedimentos pelos quais o poder afeta os sujeitos e seus caminhos 

até a colonização dos desejos e do prazer.  

 

Os professores compreendem, desse modo, que sua prática profissional 

envolve a eles mesmos, aos estudantes e aos conhecimentos derivados 

do componente curricular, com as experiências diárias de pessoas que 

lutam por viver de forma justa e democrática, tanto no âmbito público, 

como no privado (p. 153).   

 

As dimensões pedagógicas do multiculturalismo crítico vêm determinadas pelas 

opressões implícitas no modo como se constroem os conhecimentos, valores e 

identidades. As brincadeiras, filmes, reportagens televisivas, atividades escolares e 

demais práticas sociais disseminam representações e conhecimentos que se inscrevem em 

algum nível da consciência. Muito embora seja possível reagir a uma inscrição cultural3, 

                                                           
3Nunca é tarde para lembrar que as representações acessadas por qualquer pessoa se sustentam nos blocos 

de poder internos às várias estruturas de etnia, classe social, religião, gênero, lugares geográficos, 

escolarização, tipo físico etc. 



a sua repetição ou contato com outras de teor semelhante acaba por influenciar no 

processo identitário de um sujeito ou grupo. Como a pedagogia cultural preocupa-se 

justamente com os discursos que influíram na construção de uma dada representação, seja 

qual for o objeto de estudo, investigá-los torna-se uma atividade fundamental. 

A proposta cultural da Educação Física abre espaço para a tematização das 

práticas corporais pertencentes a qualquer grupo, independentemente da origem ou 

posição hierárquica. Cabe ao professor selecionar cuidadosamente o tema a ser estudado, 

planejar as atividades de ensino, as formas de avaliação e, principalmente, refletir a 

respeito de seu posicionamento4 com relação à brincadeira, dança, luta, esporte ou 

ginástica em foco. Todos esses elementos veiculam ideologias que, sem a devida atenção, 

podem colaborar para a construção de identidades subordinadas ou superiores, com 

tendências segregacionistas ou integracionistas, reforçando o preconceito e a injustiça 

social ou o reconhecimento e valorização das diferenças. Obviamente, o diálogo deve 

permear todo o processo, o que, em hipótese alguma, significa deslocar o professor da 

sua responsabilidade e autoridade. 

Qualquer prática corporal deve ser estudada de forma contextualizada mediante 

situações didáticas que permitam reconhecer o ponto de vista dos seus representantes. 

O currículo deve abrir espaços para que os rappers e skatistas estudem 

melhor o rap e o skate e também as demais práticas corporais, enfim, 

para que estudem o afoxé, o funk etc., sempre acompanhados das 

histórias de luta desses movimentos, pelo seu reconhecimento e 

dignidade (NEIRA, 2010, p. 158). 

 

A postura pedagógica que se está a defender em nada se assemelha ao olhar 

distante e episódico repleto de noções caricaturizadas e performáticas. Dizendo de outro 

modo, a proposta cultural não tem nada a ver com apresentar aos alunos uma dança 

exótica, reproduzir os seus gestos e demonstrá-la em uma festividade escolar. Tampouco 

se assemelha à mera adaptação de uma modalidade esportiva menos presente na mídia 

seguida de sua execução. Projetos com esse caráter celebratório, infelizmente comuns em 

algumas escolas, contribuem apenas para folclorizar as diferenças.   

O fomento a uma pedagogia cultural da Educação Física acarreta um trabalho 

criterioso com os conhecimentos dos setores minoritários. A tematização das práticas 

corporais dos oprimidos a partir do seu ponto de vista desafia as crenças e metáforas da 

                                                           
4 Quando o professor não revê suas representações acerca de uma determinada prática corporal, corre o 

risco de abordar superficialmente questões problemáticas ou deixar transparecer seus preconceitos. 



cultura hegemônica. Quando se deparam com as brincadeiras, danças, lutas, esportes e 

ginásticas a partir de uma perspectiva contra-hegemônica, os estudantes pertencentes aos 

grupos dominantes apreciam o fato de que existem olhares que desconhecem ou que 

estavam submersos. Eles percebem que a escola e os meios de comunicação desprezam 

outros olhares, negando-lhes o acesso a saberes relevantes sobre a cultura corporal.  

 A tematização das práticas corporais dos diferentes fornece informações 

importantes para compreender a complexidade do processo de produção do conhecimento 

e como são formatadas as opiniões que as pessoas têm a respeito de si mesmas e de tudo 

o que as cerca, incluindo a regulação de suas ações. O acesso a esses dados proporciona 

uma representação bem diferente do mundo e dos processos que o configuram. Os 

professores que problematizam o ponto de vista dos diferentes ajudam os sujeitos a 

identificar os dispositivos da opressão e a compreender sua possível cumplicidade com 

ela, além de alertar a comunidade sobre nuances ocultos e condutas encobertas. Esse 

processo de identificação estimula estudantes, professores e comunidade a refletir sobre 

suas vidas e a desenvolver a vontade de controlá-las (GIROUX; SIMON, 2008). 

É um grande equívoco pensar que a desigualdade, o preconceito ou a injustiça 

social interessam a alguém. Todos os grupos presentes nas instituições escolares têm a 

necessidade de se unir na luta comum pelo fortalecimento da democracia. Cabe aos 

professores promover uma pedagogia que entenda a natureza específica da diferença, mas 

que também aprecie os princípios da equidade. A intenção é identificar e problematizar 

as representações em circulação para que os estudantes possam compreender os 

significados atribuídos aos grupos e às práticas corporais que criam e recriam. Não se 

trata de buscar a construção de consensos entre os diferentes, mas sim apropriar-se da 

noção de solidariedade, conceito bem mais inclusivo e transformador. 

 

Um contexto solidário proporciona, de um lado, a ética entre os grupos 

sociais que lhes garanta o respeito suficiente para ouvir ideias diferentes 

e utilizá-las na consideração dos valores sociais existentes, e, de outro, 

a consideração da interconexão das vidas dos indivíduos de diferentes 

grupos, até o ponto em que todos tenham de justificar suas ações uns 

com os outros (GIROUX, 1988, p. 159). 

 

 A apreciação pela diferença e por seus benefícios políticos, pedagógicos e 

cognitivos pode se manifestar através da apresentação e discussão, em sala de aula, dos 

pontos de vista dos estudantes e do professor, examinando também a forma como são 

expressados. É desejável que as atividades de ensino promovam a exposição a um número 



cada vez maior de vozes divergentes, o que termina por proporcionar outras formas de 

ver as coisas. O esforço de compreender os esquemas sociais daqueles que pensam e agem 

de modo diferente possibilita um conhecimento mais profundo dos próprios sistemas de 

crenças, conceitos e preconceitos. 

 Na pedagogia cultural, a visão “de cima” (eurocêntrica, masculina, da classe 

média e alta) divide o espaço pedagógico com as visões “de baixo”, contribuindo para o 

reconhecimento das perspectivas dos diferentes. Do ponto de vista epistemológico, o 

contato com todas as vozes que estiverem à disposição proporcionará a reformulação da 

estrutura educativa dominante.  

 A vantagem do tratamento crítico, sério e pedagógico da cultura corporal 

minoritária se relaciona com o que Kincheloe e Steinberg (1999) denominam de 

“consciência dupla”. O conhecimento do patrimônio das elites e dos mecanismos que 

empregam para fazer valer seus significados permite aos subalternizados enxergarem a si 

mesmos sob a percepção dos demais. Ao trabalhar nessa perspectiva, a pedagogia cultural 

fundamenta-se na compreensão de que a pessoa educada com base nas teorias pós-críticas 

sabe mais sobre a cultura dominante que o simples saber validado. 

A ciência ocidental, fruto da ideologia europeia e do protagonismo masculino das 

classes abastadas não é a única fonte a qual os professores podem recorrer em busca de 

conhecimentos para trabalharem junto aos alunos. Além das mídias, os saberes 

encontram-se à disposição nos espaços formais e informais como parques, praças, 

academias, escolinhas, clubes, centros esportivos, balneários, casas de cultura, praias, 

instituições de ensino ou qualquer outro lugar em que praticantes se reúnam para 

vivenciá-las, conversar sobre elas ou apresentá-las. A partir das informações acessadas 

nesses locais e devidamente documentadas, professor e alunos podem fazer inferências 

acerca das representações acerca da prática e dos participantes com as quais se depararam. 

Não é de se estranhar que devido à própria constituição identitária, muitos 

educadores permaneçam alheios aos benefícios da dupla consciência, o que dificulta o 

questionamento do sistema educativo e social dominantes. A pedagogia convencional 

ensina a acreditar que o conhecimento válido foi produzido de forma neutra, nobre e 

altruísta, e deixou de lado tanto as questões culturais como as questões de poder que 

envolvem a produção do conhecimento. As decisões tomadas em meio a essa luta 

repercutem na escola, nas instituições econômicas, na cultura popular e nas esferas 

políticas de maneira dramática, às vezes com consequências imprevistas.  



O professor não pode abster-se da sua função perante a sociedade. A fim de que 

possa resistir às pretensões apolíticas daquelas propostas que impõem o aceite de 

determinados conteúdos adjetivando-os de comuns, universais ou imprescindíveis, pode 

aceitar o conselho de Shor e Freire (1986) e adotar uma postura crítica. O que não deixa 

de ser um enorme desafio, afinal, a formação docente na maioria absoluta dos casos deu-

se na direção contrária. 

A pedagogia cultural expõe as artimanhas do poder oficial para a invalidação dos 

saberes dos grupos marginalizados através de situações didáticas em que seja investigada 

a naturalização de certos conhecimentos e representações acerca das práticas corporais. 

A existência de turmas de treinamento na escola, a lógica do “quem ganha, fica” nos jogos 

do intervalo, a separação por sexo para a organização das aulas, o formato dos 

campeonatos escolares, a visão ingênua da obrigatoriedade de dar a chance para todos 

tocarem a bola, a prioridade a determinados esportes etc., entre tantos outros fatos 

comumente vistos nas escolas, estão ancorados em visões de habilidade e rendimento 

passíveis de questionamento. A perpetuação dessas ações reforça a supremacia de grupos 

dominantes ou a sua “benevolência” ao incluir os não habilidosos. Além de distorcer os 

fatos, isso em nada contribui para a compreensão das relações que produziram alguns 

como identidade enquanto outros foram relegados à diferença (NEIRA, 2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Olhar criticamente para o que acontece no interior da escola pode ser o primeiro 

passo, mas o mesmo cuidado precisa ser adotado com relação às representações que 

circulam na sociedade mais ampla. No âmbito das práticas corporais, é interessante 

investigar, entre outras questões, porque as equipes masculina e feminina de voleibol 

usam uniformes diferentes; quais princípios inspiram a transformação das academias em 

supermercados da ginástica com frequentes ofertas de novas modalidades; o que leva as 

pessoas a procurarem os esportes radicais cujo risco de vida é iminente; quem são as 

pessoas que se submetem a trocar golpes de artes marciais no interior de um octógono até 

que um deles não possa mais ficar em pé; ou quais são as fontes de inspiração dos 

criadores dos videogames. O rol de aspectos que podem ser problematizados nas aulas de 

Educação Física é infinito. Se alunos e professor prestarem atenção ao que acontece à sua 

volta e chegarem a um acordo sobre suas prioridades, terão material de sobra para 

trabalhar. Em pouco tempo perceberão que a problematização de uma determinada 

representação levará à necessidade de problematizar outra e assim indefinidamente. 

A pedagogia cultural da Educação Física incita o professor a familiarizar-se com 

as questões políticas e epistemológicas que circundam a escola, o ensino e o componente 



curricular. Como produtor de conhecimentos, o docente inicia o trabalho pedagógico a 

partir da experiência dos estudantes, promovendo análises sobre as forças sociais, 

econômicas e culturais que configuram as práticas corporais, às quais eles tiveram ou têm 

acesso.  

O trabalho fluirá com o ensino dos procedimentos que caracterizam alguns 

métodos de investigação como a etnografia e a historiografia. Para além da pesquisa 

bibliográfica ou de imagens na internet, alunos e professor podem coletar informações 

preciosas sobre a prática corporal objeto de estudo através de observações, relatos, 

narrativas, entrevistas, questionários e leituras. O passo seguinte consiste em discutir os 

conteúdos presentes nos materiais reunidos, confrontando-os com as próprias 

experiências e buscando desvendar aqueles saberes que à primeira vista encontravam-se 

encobertos (NEIRA, 2014). O resultado, como se pode esperar, vai além da simples 

referência aos conhecimentos pertencentes aos grupos minoritários. A questão é usar 

outras modalidades de saber para que a hegemonia da estrutura monolítica do 

conhecimento acadêmico seja desafiada e as experiências dos estudantes sejam analisadas 

e sutilmente conectadas a questões sociopolíticas mais amplas, suscitando a conexão entre 

o que se estuda e a realidade da comunidade.   

A pedagogia cultural desatualiza o presente e coleta o vulgar e o trivial para 

examiná-los de outros ângulos, questionando tudo o que é estudado e ultrapassando 

visões estereotipadas ou comuns (KINCHELOE; STEINBERG, 1999). Fundamentar-se 

no multiculturalismo crítico requer entender que as práticas corporais foram produzidas 

em um dado contexto sócio-histórico, com determinadas intenções, sentidos e 

significados, mas, com o passar do tempo, foram ressignificadas pelas relações travadas 

com a macroestrutura social.  

A pedagogia cultural da Educação Física pode empreender uma análise das razões 

que desencadearam a ressignificação de determinada prática corporal, configurando um 

diálogo entre ela e a sociedade. Isso coloca o professor na condição ou necessidade de 

perguntar de onde vem o conhecimento que a escola ensina, quem o certifica e quais são 

as implicações e efeitos nos estudantes. 

A tematização do patrimônio cultural corporal da comunidade e a problematização 

dos significados que lhe são atribuídos objetiva imergir os estudantes nas águas da 

realidade para que possam constatar as possibilidades existentes no cotidiano dos 

acontecimentos. A simples retomada da trajetória histórica da brincadeira, dança, luta, 

esporte ou ginástica objetos de estudo não conduz diretamente ao encontro das soluções 



para problemas vividos, mas, em certo sentido, possibilita a ampliação do olhar. Além 

dessa, são necessárias várias outras medidas analíticas e propositivas se o que se deseja é 

que os sujeitos adquiram posturas reflexivas sobre o que acontece nas diferentes esferas 

do tecido social (mídias, trabalho, poder público etc.). As atividades de ensino não podem 

deixar de descrever posturas a favor e contra. Cada qual sofre influências das posições de 

solidariedade e lealdade aos grupos aos quais pretende servir. Uma vez que não existem 

categorias individuais de significação, liberdade ou razão, a solidariedade forma a base 

da análise ideológica e se constitui no fundamento do trabalho educacional.  

A investigação se constitui em uma atividade de ensino essencial na pedagogia 

cultural. É uma das possibilidades para interagir com outras representações. A análise dos 

produtos culturais com os quais os estudantes têm contato, mediante questões 

previamente elaboradas, observações in loco ou gravações e depoimentos, permitirá 

descortinar uma série de preconceitos que permeiam as práticas corporais (de classe 

social, dimensões corporais, hábitos de vida, religião, profissão, orientação sexual etc.) e 

que dificultam ou impedem a sua presença na escola ou em outras instâncias sociais. 

A pedagogia cultural da Educação Física proporciona o acesso ao que estava 

escondido. Para aprofundar os conhecimentos com relação ao tema abordado, o educador 

pode estimular os estudantes a explorarem os significados que as práticas corporais têm 

em suas vidas, ajudando-os a perceber o quanto suas condições de aproximação ou 

distanciamento com relação a elas estão marcadas pela própria história de vida. Para tanto, 

as vivências devem ser acompanhadas de leituras. Enquanto um grupo dança, o outro 

pode observar e registrar. O mesmo pode acontecer durante a de uma modalidade 

esportiva ou a experimentação de uma luta. Os registros escritos, filmados, gravados ou 

desenhados podem ser submetidos à análise coletiva. Os objetivos daquela prática 

corporal e o que ela significa para os participantes precisam ser explicitados e 

confrontados com as trajetórias individuais. A conexão entre o percurso de cada e a dança 

ou esporte em questão e a interpretação dos resultados das pesquisas realizadas permitirão 

ao grupo situar socialmente a prática corporal, no sentido global, local e pessoal. O 

conhecimento do percurso histórico de um determinado esporte, por exemplo, terá mais 

sentido se puder ser entrecruzado com sua presença na comunidade e na vida dos 

estudantes. 

Apesar do que propagam os discursos conservadores, é importante dizer que a 

Educação Física cultural não pretende trocar o centralismo da cultura corporal dominante 

por um centralismo da cultura dos estudantes. O que se defende é que os conhecimentos 



alusivos às práticas corporais desdenhadas ou tergiversadas possam receber a mesma 

atenção que as manifestações hegemônicas. Também se espera que a cultura corporal 

dominante seja analisada com outros olhares, tomando como base as crenças 

epistemológicas pertencentes aos setores minoritários. Essa análise não tem intenção de 

demonizar as práticas elitizadas ou afirmar que se tratam de conspirações contra os grupos 

desfavorecidos. Apenas se deseja abrir espaço para os saberes que historicamente foram 

vilipendiados. Esses conhecimentos se convertem em valiosos recursos na construção de 

um futuro melhor para todos os indivíduos, o que significa um futuro coletivo baseado 

nos princípios comunitários, no poder compartilhado e na justiça social.  

A pedagogia cultural busca novas formas de ver as coisas quando valoriza as 

perspectivas marginais. A premissa básica é que a análise histórica do passado contribui 

para a compreensão das transformações sociais ocorridas, além de alentar para a 

modificação do atual quadro social. Dado que a cultura se constitui numa dinâmica 

movida pela ação dos sujeitos mediante suas necessidades e intenções políticas, não pode 

ser vista como fixa e determinada. A proposta aqui defendida permite uma visão ampla 

das relações sociais, o que é muito mais valioso para os grupos alijados que a continuidade 

de projetos educacionais baseados na negação. 

A pedagogia cultural desafia os conhecimentos e ações didáticas tradicionalmente 

validados no contexto escolar a cumprir um ideal político comprometido com a 

constituição de sociedades democráticas em que prevaleçam a solidariedade e o 

reconhecimento das diferenças. Estrategicamente, acolhe os saberes dos grupos 

minoritários, desenvolve práticas educativas que consideram a realidade vivida pelos 

estudantes, dialoga com a diversidade cultural e, pela análise histórica, desvenda as 

relações de poder que perpetuam a assimetria instaurada na teia social entre distintas 

práticas corporais e seus representantes. O futsal, o basquete, o handebol e o vôlei 

permanecerão intocáveis até quando? Por quanto tempo mais as brincadeiras populares 

serão transformadas em objeto de “resgate”, e o circo e a capoeira serão tratados como 

elementos exóticos? 

A Educação Física cultural desprende-se do marasmo que povoa as quadras e 

pátios com estudantes habituados aos conhecimentos técnicos, para unir-se ao conflito 

dos espaços públicos, da relação com a comunidade e com as problemáticas vividas, 

incitando posturas efetivamente engajadas com a ocorrência social das práticas corporais. 

Para tanto, articula suas ações às relações interpessoais experimentadas na escola e fora 



dela com o intuito de promover situações de ensino que assegurem a democracia e 

colaborem na construção de uma sociedade menos desigual. 
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