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RESUMO 

 

Nossa sociedade é heterogênea e no espaço educacional se faz presente essas diferenças de 

raças, gênero, religião e etc. No entanto, tanto no processo de formação docente quanto na 

educação básica, os currículos acabam padronizando as culturas hegemônicas como corretas e 

reproduzem as desigualdades que acontecem na sociedade. Estudos sobre o multiculturalismo 

crítico são cada vez mais importantes para que essas barreiras sejam quebradas dentro do 

currículo e haja transformação desse quadro. Nesse sentido esse trabalho tevê como objetivo 

apresentar reflexões acerca dos pressupostos teóricos ligados a diferentes correntes do 

multiculturalismo, destacando os pressupostos do multiculturalismo crítico como 

possibilidade de efetivação de um currículo para as licenciaturas em educação física que se 

constitua em ferramenta articuladora de mudanças sociais. Consideramos que esse trabalho 

apresenta algumas questões embrionárias, mas importantes de serem consideradas nas 

reflexões avaliativas dos currículos dos cursos de licenciatura em Educação Física.  

 

Palavras-chave: Multiculturalismo Crítico. Currículo. Licenciatura em Educação Física. 
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ABSTRACT 

 

Our society is heterogeneous and in the educational space ispresent these differences of races, 

gender, religion and etc.However, both in the process of teacher education and inbasic educati

on, the curricula end up standardizing thehegemonic cultures as correct and reproduce theineq

ualities that happen in society. Studies on criticalmulticulturalism are increasingly important f

or thesebarriers to be broken within the curriculum and thetransformation of this framework. I

n this sense, this workaims to present reflections on the theoretical assumptionslinked to differ

ent currents of multiculturalism, highlightingthe assumptions of critical multiculturalism as a 

possibility ofeffecting a Curriculum for physical education graduates thatconstitute an articula

ting tool for social change. We considerthat this work presents some embryonic but important

issues to be considered in the evaluative reflections of thecurricula of the undergraduate cours

es in physicaleducation.  

 

Keywords: critical multiculturalism. Resume. Degree inphysical education.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar o trabalho tinha como pretensão apresentar uma análise comparativa 

entre os currículos do curso de Educação física da Universidade Federal Fluminense – UFF e 

desse mesmo curso na Universidade de Coimbra. A luz do multiculturalismo. 

Por diferentes razões, muitas, independente de minha vontade, essa questão foi 

saindo de foco, mas o aprofundamento sobre a questão do currículo que considera o 

multiculturalismo na formação docente permaneceu como perspectiva desse trabalho, que 

pretendemos não ser um estudo que acaba em si mesmo. 

A escolha do tema em questão está relacionada a uma breve pesquisa, realizada 

em um trabalho proposto durante aula de ‘sociologia da educação’ que teve como tema 

“multiculturalismo, currículo e escola”. Enquanto eu fazia este trabalho, percebi a importância 

desse assunto dentro do âmbito escolar pois a diferença de cultura, gênero, etnia dentro de 

uma mesma sociedade não tem sido considerada, na maioria das vezes nas discussões dentro 

da sala de aula e nem tão pouco ao que diz respeito ao. Pois numa perspectiva micro, pude 

observar que a construção do currículo está sendo norteada pela relação de poder de uma 

sociedade dominante.  

Estas compreensões nos possibilitam ampliar o debate, bem como colocar no centro 

as relações de poder que são em definitivo as que têm norteado a construção de 

diferentes currículos na educação. Mais que isso, as relações de poder têm definido 

quais conhecimentos são curriculares e quais não são, assim como quais grupos 

culturais são incluídos e quais são marginalizados (PAVAN, pag.3). 

 

Assim este trabalho tem como objetivo, apresentar reflexões acerca dos 

pressupostos teóricos ligados a diferentes correntes do multiculturalismo, destacando os 

pressupostos do multiculturalismo crítico como possibilidade de efetivação de um currículo 

para as licenciaturas em educação física que se constitua em “um instrumento de luta política 

para a transformação da realidade e como elemento organizador de práticas pedagógicas 

inclusivas e da função do docente perante a diversidade do espaço escolar” (BEZERRA, 

RIBEIRO 2010). 

Dentro dessa perspectiva necessário se faz que os cursos de licenciatura, e no que 

se refere a esse estudo a licenciatura em Educação Física, assumam o desafio de adequar seus 

currículos tendo como base os princípios de pressupostos do multiculturalismo crítico, para 
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não cair na armadinha de apenas reproduzimos o que a sociedade dominante nos impõe, e 

continuemos a reproduzindo as desigualdades sociais.  

Durante meu período em Portugal, vi de perto o currículo de formação docente 

que segmenta a educação física das escolas portuguesas, e dentro de um campo de concepção 

de ensino vejo a necessidade de se articular um novo planejamento do currículo dentro da 

perspectiva multicultural, mas também centrando no valor educativo da atividade física 

pedagogicamente orientada para o desenvolvimento de professores capazes de despertar seus 

alunos para as mudanças sociais, que levem a uma sociedade onde todos tenham os mesmos 

direitos. 
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2 – O MULTICULTURALISMO E SUAS DIFERENTES VERTENTES 

 

Na busca de entender como a vertente multicultural surge, estarei desenvolvendo, 

nesse início de trabalho, a compreensão do que se entende como multiculturalismo. 

 

2.1 - O QUE É MULTICULTURALISMO 

 

O entendimento do que é o multiculturalismo tem estreita ligação com o 

fenômeno da globalização e da chamada pós-modernidade.  No início dos anos 80, o processo 

de desenvolvimento acelerado no avanço das tecnologias e em especial daquelas relacionadas 

aos meios de comunicação e as relacionadas à troca de dados aproximaram o mundo, gerando 

o fenômeno da globalização.  

No âmbito da cultura, o acesso a conhecimentos de diferentes culturas pode 

influenciar negativamente, no sentido do abandono dos padrões culturais locais e, a adesão a 

hábitos culturais de países hegemônicos gerando o que é chamado pela antropologia de 

aculturação (LIMA, NASCIMENTO E FARIAS, 2016). A influência da cultura global nas 

locais pode ocorrer na esfera da alimentação, do modo de se vestir, no idioma, na música e 

etc; a esse respeito Santos (2010) diz que; 

Sem dúvida, o mercado vai impondo, com maior ou menor força, aqui e ali, 

elementos mais ou menos maciços da cultura de massa, indispensável, como ela é ao 

reino do mercado, e a expansão paralela das formas de globalização econômica, 

financeira técnica e cultural. Essa conquista, mais ou menos eficaz segundo os 

lugares e as sociedades, jamais é completa, pois encontra a resistência da cultura 

preexistente. (p. 143-144). 

 

Embora possa ser entendido que a cultura local expressa a identidade de uma 

sociedade, a globalização vem comprometendo a nitidez dessa identidade cultural e 

aproximando-se do que Lima, Nascimento e Farias (2016) chamam de características globais 

híbridas. 
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Assim podemos entender que a globalização amplia a transmissão de valores na 

esfera cultural, mas sem necessariamente ocorrer um aniquilamento da cultura local. Não 

ocorreria então uma homogeneização das culturas, onde o modo de agir teria como base uma 

cultura dominante que suplantaria os valores locais; na verdade os costumes e valores locais 

se imporiam aos elementos globais disseminando suas características para além de suas 

fronteiras territoriais.  

Podemos considerar o Brasil como um país em que a cultura local, estabeleceu 

uma relação de integração com seus imigrantes que não impôs, aos mesmos, subordinação à 

cultura dominante permitindo que no início da imigração houvesse o desenvolvimento de 

novas culturas. 

Respaldados no relativismo cultural que se contrapõe a ideia de que os hábitos e 

costumes de um povo é melhor ou superiores a de outros é que o multiculturalismo toma por 

base a ideia de que devemos respeitar a essência das diferentes culturas sem emitirmos 

julgamento de valore em relação a seus costumes os considerando certo ou errado. 

Sendo um conceito da sociologia que tem sido aplicada na área das ciências 

sociais, o multiculturalismo, ou pluralidade cultural, se contrapõe ao chamado 

monoculturalismo, que tem como pretensão a assimilação dos imigrantes a cultura local como 

única e legítima. 

A diversidade cultural pode ser compreendida como empecilho a identidade de 

um país ou como defende Wieviorka (2002 apud ZORZI, 2012) algo enriquecedor em função 

da inovação que fatores como o hibridismo e a maleabilidade das culturas possibilitam. 

Segundo Bertoni (1997)  

O multiculturalismo emerge a partir das reivindicações de minorias étnicas que 

sofrem de opressão histórica em seus territórios, como os negros e as populações 

indígenas por todo continente americano, incluindo o Brasil. O debate em torno 

desse tema é muito importante e traz à tona a forma como lidamos, enquanto 

sociedade, com as diferenças étnicas, culturais e religiosas que nos cercam. 

Dessa forma podemos dizer que as diferenças ligadas a cor da pele, aos costumes 

compartilhados, a liberdade religiosa, estão ligadas a vertente do multiculturalismo.  
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Segundo Canen (2005) “Temos argumentado que pensar em multiculturalismo é, 

acima de tudo, pensar sobre identidades plurais que perfazem as sociedades e em respostas 

que garantam a representação e a valorização dessas identidades nos espaços sociais e 

organizacionais” (p. 42). 

No contexto educacional a adoção de um currículo pautado nos princípios 

preconizados pelo multiculturalismo pode possibilitar a reflexão durante as aulas de questões, 

por exemplo, ligadas ao racismo e ao preconceito, na busca de levar os alunos a adotarem 

atitudes e execute ações que consolidem o respeito às diferenças. Nesse sentido, o 

multiculturalismo deve envolver ações pedagógicas que considerem a diversidade cultural e 

que problematizem criticamente assuntos como identidade de gênero, de etnia, etc. primando 

pelo respeito às individualidades. A formação de alunos críticos nesse mundo globalizado 

aonde as informações chegam rapidamente e nos lugares mais longínquos como verdades que 

não merecem discussão, é importantíssimo, para uma sociedade que tem como perspectiva 

relações sociais não excludentes. 

É recente a incorporação de pesquisas multiculturais no Brasil, em especial 

aquelas ligadas aos estudos culturais. Seu conceito ainda se encontra em estágio de 

construção, mas vem tomando vulto no campo educacional. Assim consideramos importante 

que esse estudo discorra sobre a abrangência do termo. 

Considerando esse entendimento o projeto pedagógico e a prática pedagógica das 

instituições de ensino, principalmente nas licenciaturas, deve estar centrado em uma política 

multicultural deve primar pela valorizar a diversidade cultural e ter como desafio romper com 

o preconceito de qualquer espécie presente na sociedade. 

Nesse sentido um bom ponto de partida é entender quais são os conceitos 

delineados pelo ‘pai’ do multiculturalismo. O escritor de origem canadense e atualmente 

professor da Universidade da Califórnia Peter McLaren que enumera em seu livro 

multiculturalismo crítico (1997) pelo menos quatro tendências referentes ao multiculturalismo 

enquanto projeto político: o multiculturalismo conservador, multiculturalismo humanista 

liberal, multiculturalismo liberal de esquerda e multiculturalismo crítico ou de resistência. 
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2.2 AS VERTENTES DO MULTICULTURALISMO SEGUNDO MCLAREN 

 

 

 

MULTICULTURALISMO CONSERVADOR 

 

McLaren (1997) identifica o multiculturalismo conservador como àquele que 

apesar de assumir diferentes formas acaba tendo como princípio a construção de uma cultura 

comum, pois o termo ‘diversidade’ é usado para encobrir a ideologia de assimilação que 

sustenta uma visão ideológica da supremacia elitista. Assim, nessa visão o multiculturalismo é 

visto como um processo profundamente padronizador das sociedades. 

De forma geral, a visão conservadora ainda representa um bloco da tradição 

colonialista que pressupõe uma supremacia do homem branco sobre os demais grupos e 

culturas, sendo que mesmo que se distanciem da ideologia racista, eles disfarçam a igualdade 

cognitiva e colocam a culpa nas minorias malsucedidas de terem bagagens culturais 

inferiores. Sendo assim, a elite branca acaba se sobressaindo sobre as outras culturas e 

ocupando as posições de poder. 

Dessa forma o multiculturalismo conservador reconhece a possibilidade de que 

haja outras culturas, porém não realiza um esforço para que as mesmas sejam culturalmente 

valorizadas, e o mesmo não questiona o conhecimento elitizado, tomando-o para si como uma 

verdade única.  

Assim, o processo educacional torna-se um mecanismo silenciador e opressor, 

principalmente das culturas populares, vistas como manifestações inferiores que, em relação 

ao ambiente educativo, não necessitam ser incluídas no currículo. 

 

 

MULTICULTURALISMO HUMANISTA LIBERAL 

 

Esse mesmo autor nos dá ciência que o que denominou de multiculturalismo 

humanista liberal induz o indivíduo a crença de que existe uma igualdade intelectual entre 

diferentes grupos, etnias e povos. Tendo em vista tal igualdade, diz ainda que todos podem ter 

as mesmas possibilidades e oportunidades de competir no mundo regido pelo sistema 
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capitalista, sendo que para isso devem ser criadas as condições para que se produza uma 

igualdade material capaz de diminuir a distância entre um grupo e outro.  

A questão central é que de acordo com o próprio McLaren (ano) tal visão camufla 

uma realidade em que a divisão da sociedade em classes e a desigualdade social produzem 

uma situação que é sempre favorável às classes dominantes. Para ele, essa postura 

multicultural “acredita que as restrições econômicas e socioculturais existentes podem ser 

modificadas e reformadas com o objetivo de se alcançar uma igualdade relativa”. (McLaren, 

1997, p. 119). 

 

 

MULTICULTURALISMO LIBERAL DE ESQUERDA 

 

 

Enquanto as duas visões anteriormente citadas buscam a homogeneidade e a 

igualdade da sociedade o multiculturalismo liberal de esquerda enfatiza as diferenças entre as 

questões sociais. As diferenças são importantes e devem ser levadas em consideração na 

medida em que apostar unicamente na igualdade é correr o risco de apagar as diferenças 

culturais essenciais para a perpetuação de atitudes, conhecimentos e valores; ou ainda as 

diferenças de classe social, gênero, sexualidade entre outras. Entretanto, mais uma vez 

McLaren justifica como um dos seus aspectos negativos o fato de que para o 

multiculturalismo liberal de esquerda a diferença seja encarada como uma “essência que 

existe independentemente de história, cultura e poder”. (idem, p. 120). A conseqüência 

principal disso é a tendência a elitizar determinados grupos ao mesmo tempo em que não se 

leva em consideração outros igualmente importantes para a discussão do multiculturalismo. 

 

 

O MULTICULTURALISMO REVOLUCIONÁRIO  

 

 

Reconhece que as estruturas objetivas nas quais vivemos, as relações materiais 

condicionadas à produção nas quais estamos situados e as condições determinadas que nos 

produzam estão todas refletidas em nossas experiências cotidianas. Em outras palavras, as 



16 

 

experiências de vida constituem mais do que valores, crenças e compreensões subjetivas; elas 

são sempre mediadas através de configurações ideológicas do discurso, economias políticas 

de poder e privilegio e divisão social do trabalho. O multiculturalismo revolucionário é um 

multiculturalismo que desafia os processos historicamente sedimentados, através dos quais 

identidades de raça, classe e gênero são produzidas dentro da sociedade capitalista. 

Consequentemente, o multiculturalismo revolucionário não se limita a transformar a atitude 

discriminatória, mas é dedicado a reconstituir as estruturas profundas da economia política, da 

cultura e do poder nos arranjos sociais contemporâneos. Ele não significa reformar a 

democracia capitalista, mas transformá-la, cortando suas articulações e reconstruindo a ordem 

social do ponto de vista dos oprimidos. (2000, p. 284). 

 

 

MULTICULTURALISMO CRÍTICO E DE RESISTÊNCIA 

 

 

A última posição denominada pelo autor de multiculturalismo crítico ou de 

resistência é a que mais se aproxima de uma ideia de emancipação social e cultural. Sua 

principal diferença em relação às visões anteriores reside na perspectiva adotada uma vez que 

o multiculturalismo crítico adota e afirma o compromisso político de transformação, sem o 

qual corre o risco de se reduzir a outra forma de acomodação ao status quo. Nessa ótica, o 

multiculturalismo crítico: a) privilegia a transformação das relações sociais, culturais e 

institucionais nas quais os significados são gerados; b) opõe-se a idéia que vê a cultura como 

não-conflitiva e; c) sustenta que a diversidade deve ser assegurada “dentro de uma política 

crítica e compromisso com a justiça social” (McLaren, 1997, p. 123).  

Portanto, para Peter McLaren, o multiculturalismo crítico implica empenhar-se na 

tarefa de “transformar as relações sociais, culturais e institucionais nas quais os significados 

são gerados.” (idem, p. 123). Não existe uma proposta crítica que não seja engajada com tais 

transformações.  
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3 - O MULTICULTURALISMO CRÍTICO E A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Para falar sobre a importância de adoção de um currículo multicultural na 

formação de professores, consideramos que um primeiro passo é entender o sentido e 

significado do multiculturalismo crítico. 

Multiculturalismo crítico surge como uma forma de oposição ao sistema 

capitalista que de diferentes maneiras acaba reproduzindo a organização de desigualdade no 

meio social. Segundo Neira (2016) “o multiculturalismo, considerando a desorganização 

contemporânea do capitalismo, deverá comprometer-se tanto local ou regional quanto 

mundialmente com a transformação” (p.13).  

Ao propor o multiculturalismo crítico Mclaren (2000) aponta que a cidadania 

crítica deve caminhar na direção da criação de sujeitos historicamente éticos e 

autoconscientes. 

Nesse sentido, entende-se que o currículo multicultural deve abranger dentro do 

projeto político pedagógico questões étnicas, de gênero e sociais. Esse modelo de currículo, 

contradiz a atual versão que temos no âmbito educacional que só reproduz as desigualdades 

de nossa sociedade, por isso, defendemos que o currículo multicultural crítico ganhe cada vez 

mais espaços no cotidiano escolar. 

O currículo multicultural abrange o pluralismo das diversidades dentro da mesma 

sociedade e essa 

“[...] diversidade parte da ideia multicultural em que não existe melhor nem pior, 

apenas diferente. O multiculturalismo crítico desmistifica o Currículo que abrange 

somente aspectos relevantes a determinada cultura, ele defende a especificidade de 

cada uma, combatendo as discriminações e os preconceitos que permeiam nossa 

sociedade” (OLIVEIRA & CARVALHO, 2013. p 99).  

Nessa perspectiva, para McLaren (1997 apud OLIVEIRA & CARVALHO, 2013) 

“a multiculturalidade é um conceito complexo, que assume a variedade das práticas, políticas 

e crenças na educação, num campo de múltiplas concepções que possibilitam abordar a sua 
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compreensão. Esta perspectiva visa reorientar o Currículo numa reavaliação do compromisso 

da escola com a sociedade” (p 99). 

Isso significa que há uma diversidade cultrual dentro do meio e contexto social, 

sendo assim a formação docente visa ampliar e “superar mecanismos que calam as vozes 

oprimidas e lutar por sua representação em curriculos e práticas cujo horizonte norteador é a 

emancipação, a tolerância e a justiça social” (Canen, 1999. p 91). 

Ao analisar a importância do momento formativo na vida profissional do 

educador em sua formação inicial, e crendo que esta possa contribuir para a formação de 

sujeitos que venham a modificar relações preconceituosas e discriminatórias presentes em 

nossa sociedade; a perspectiva de educação multicultural no currículo desenvolvido nas 

Universidades Públicas e Faculdades Particulares deve se fazer presente. 

O futuro professor necessita ser um questionador capaz de refletir e reformular o 

currículo e sua prática docente, professores que façamos alunos refletirem as questões 

relacionadas com a cultura do contexto local a que pertencem.  

Como educação multicultural entende-se a educação que enfatiza a cultura local e 

das minorias, deixando de lado a padronização e procurando levar os licenciandos a olharem 

de forma diferente conceitos antigos. Esse tipo de educação estimula o respeito e a 

compreensão a diferença. Assim, a educação multicultural “... valoriza a perspectiva do aluno, 

abrindo o sistema escolar e construindo um currículo mais próximo da sua realidade cultural” 

(GADITTI, 1992 apud PANSINI E NENEVÉ, 2008, p.40). Essa educação emanda uma nova 

organização da Formação docente. 

Nesse caminho, concordamos com Moreira e Candau (2003) a formação de 

professores é um espaço potencial a ocorrência do desenvolvimento de uma nova postura 

docente, com a adoção de “novos saberes, novos objetivos, novos conteúdos, novas 

estratégias e novas formas de avaliação (p. 157) 

A adoção de um currículo multicultural crítico na formação docente é um 

caminho para que seja contemplado na ação cotidiana dos professores vozes que muitas vezes 

ficam a margem no processo educacional. Isso pode romper com o que  Pansini e Nenevé 

(2008), baseados em ideias de Santomé (2005) afirmam “é muito raro no espaço das salas de 

aula, que os professores desafiem os alunos e alunas a refletir e investigar as questões 
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relacionadas com a vida e a cultura dos grupos mais próximos do contexto local a que 

pertencem” (p. 40). Para esses mesmos autores, nesse contexto, o currículo não estabelece 

qualquer ligação identitária com os educandos e assim, “suas crenças, conhecimentos, 

destrezas e valores são ignorados” (Santomé, 2005, apud PANSINI E NENEVÉ, 2008, p.40).  

Sendo assim, o professor se apresenta no processo como mediador de saberes, ou 

seja, aquele que ajuda identificar a cultura dos alunos, contribuindo para a construção do 

processo pedagógico voltado para o local, para a valorização dos conhecimentos e 

experiências populares e ainda para questionar as condições materiais da realidade dos grupos 

em que a escola está inserida” (PANSINI E NENEVÉ, 2008).  

Sobre esse ponto de vista acreditamos que um currículo de formação docente que 

toma por base multiculturalismo crítico desafia o professor a refletir com seus alunos a 

realidade do meio em que está inserido, criando possibilidades de transformações sociais tão 

necessárias para uma relação mais igualitária entre os sujeitos. 
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4 - A LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA E O MULTICULTURALISMO 

CRÍTICO 

 

Ao iniciar as reflexões acerca da contribuição de um currículo multicultural crítico 

na formação dos professores de Educação Física destacamos o pensamento defendido por 

Mendes (apud SILVA, 2008) quando aponta que a formação dos professores de Educação 

Física é primordialmente marcada pelo predomínio de disciplinas biomédicas e esportivas, 

evidenciando os valores hegemônicos. O autor ressalta ainda que o currículo da Educação 

Física se apresenta essencialmente construído com conteúdos do esporte ou a ele ligados, com 

alto cunho competitivo. Contudo, isso precisa ser revisto e precisamos encontrar novos 

caminhos de ação para que essa disciplina do currículo escolar possa desenvolver nos alunos 

da educação básica um olhar critico sobre a diversidade, indo ao encontro da valorização dos 

indivíduos em sua totalidade. 

Os multiculturalistas críticos afirmam o princípio de que um bom ensino é aquele 

que considera seriamente a vida dos alunos abrindo espaços para a diversidade de etnias, 

classes sociais e gêneros das populações estudantis. Um currículo multicultural aponta que os 

educadores investiguem e recuperem as experiências dos estudantes, analisando seus saberes 

sobre as práticas corporais e as formas com as quais suas identidades se inter-relacionam com 

essas manifestações.  

O multiculturalismo crítico insiste que os professores aprendam a empregar as 

experiências dos alunos de tal maneira que sejam respeitadas por toda a coletividade. 

Contudo, não se trata de simplesmente garantir a presença dos conhecimentos oriundos dos 

alunos no currículo. O que se defende é uma intervenção pedagógica que mova os estudantes 

a olharem para além de suas próprias experiências, uma postura multicultural está relacionada 

ao aprender com a comunidade, quando a escola permite uma real inserção e problematização 

da cultura popular. 

O fato de parcela dos alunos pertencerem a qualquer grupo social não significa 

que um professor ou professora multiculturais críticos tenham que idealizar suas histórias. As 

identidades são múltiplas e fragmentadas, portanto, as experiências da maioria dos estudantes 

são contraditórias, ambíguas e complexas e a missão do professor é fazer com que os 
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estudantes, possam compreender que as histórias que não se consolidam a luz do poder 

dominador e da cultura hegemônica, precisam ser conhecidas e consideradas na construção 

identitária de uma sociedade. 

Um currículo multicultural crítico, no curso de formação de professores, permite 

os futuros educadores perceberem como suas próprias experiências constituem as formas de 

ver o mundo e de processar as informações. Os professores multiculturalistas críticos devem 

atuar no sentido de proporcionar aos alunos da educação básica o potencial de mudar as coisas 

de baixo para cima. 

No que se refere a disciplina Educação Física, ao trabalhar a educação do aluno da 

educação básica a partir da cultura do movimento, o futuro professor deve saber mediar à aula 

considerando as manifestações corporais humanas, oportunizando o despertar de um 

pensamento crítico por parte dos alunos da educação básica, possibilitando a transformação e 

ampliação desse patrimônio corpóreo relacionado à dimensão cultural se contraponto 

totalmente a uma ideia tradicional da Educação Física.  

Uma ação pedagógica multiculturalmente orientada não pretende a aniquilação de 

uma cultura dominante, contrariamente, as ações encaminhadas posicionam os educandos 

(sejam os da educação básica quanto os licenciandos) na situação de atores na aprendizagem e 

na reconstrução e criação dos saberes oriundos da cultura local; afirmando que essas práticas 

corporais se constituem, antes de qualquer coisa, em um fator identitário.  (NEIRA, 2007). 

O modelo de currículo tradicional tem intenção de neutralidade, tem finalidade em 

identificar os objetivos da educação, formar o sujeito especializado ou proporcionar uma 

educação acadêmica em geral. O modelo tradicional não está preocupado em fazer qualquer 

tipo de questionamento mais detalhado aos currículos existentes. O currículo tradicional pode 

ser resumido em objetivo, conteúdos e ensino destes conteúdos e o resultados. 

“O currículo multicultural - a identidade, a alteridade e a diferença - que sugere 

uma disposição para entender, reverenciar e aceitar as diversas culturas  existentes. Ou mais 

ainda, as distintas culturas não deveriam ser apenas toleradas e respeitadas[...] mas insiste 

numa análise dos processos pelos quais as diferenças são produzidas por meio de relações de 

assimetria e desigualdade.” (CREPALDI, 2015. p. 38143) 
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Por fim, para desenvolver currículos de Educação Física na ótica multicultural 

crítica deve-se abrir espaços tanto para as danças, esportes, lutas pertencentes a alta cultura, 

bem como outros tratados como de baixa cultura, pois ao emergir no desenvolvimento 

pedagógico do conteúdo os mesmos deverão ser ressignificados, tendo em vista a 

compreensão da luta que esses atravessam ou atravessaram pela representação cultural. O 

currículo multicultural crítico pretende que os métodos, conteúdos e objetivos do ensino 

estejam em consonância com os saberes culturais ou pelo menos que seja feita a transposições 

didática de forma a aproximar os diversos alunos ao maior número de saberes culturais 

possíveis, questionando esses saberes em suas constituições históricas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das leituras sobre o multiculturalismo crítico, o presente estudou analizou as 

dimensões teóricas à formação docente multicultural. O curriculo multicultural é possível, embora 

cheio de desafios. Para Peter McLaren, entre muitos aspectos o caminho para uma pedagogia 

crítica cabe buscar uma educação que interrogue os discursos dominantes e tranforme as 

relações sociais. 

Posso dizer que o currículo que se assemelha a teoria crítica, tem a construção 

curricular expressa numa intencionalidade política, social e ideológica, com forte influência 

das questões econômicas expressando poder na seleção dos saberes, porém defendo que  

“a escola não deve privilegiar certas práticas culturais em detrimento de 

outras. Não há cultura superior a nenhuma, toda cultura corporal tem sua importância 

na sociedade e em seu devido grupo social, e a escola de hoje em dia deve tematizar 

diversas práticas corporais para que os alunos possam entender o quanto a sociedade é 

diversificada.” (FRIGE et. al. 2016) 

Para desenvolver um currículo multicultural crítico na Educação Física devemos 

pensar em espaços culturais de diversas sociedades, pois os conteúdos devem ter significados 

dentro do meio, tendo em vista a luta pela representação cultural.  

“O currículo multicultural pretende que os métodos, conteúdos e 

objetivos do ensino estejam em consonância com os saberes culturais ou pelo menos 

que seja feita a transposições didática de forma a aproximar os diversos alunos ao 

maior número de saberes culturais possíveis, questionando esses saberes” (Eto, 2012) 

O currículo da educação física passa a ser compreendido como espaço para 

análise, discussão, vivência, ressignificação e ampliação dos saberes relativos à cultura 

corporal. Neste currículo não podemos aceitar qualquer tipo de ação que privilegiam padrões 

de movimentos, visando alcance de níveis elevados de desenvolvimento esportivo. Contudo, 

posso afirmar que no que diz respeito ao currículo dos cursos de licenciatura em Educação 

Física  

a formação docente multicultural, podem representar subsídios para o 

aprimoramento de políticas e práticas comprometidas nessa linha, bem como 

tensionar e ressignificar posturas teóricas voltadas a projetos multiculturais 

emancipatórios. Em tempos de projetos neoliberais excludentes, racismo, 
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indiferença e violência contra o "outro", a formação de professores sensíveis à 

pluralidade identitária e forjadores de práticas discursivas desafiadoras da 

homogeneização e da cristalização das diferenças toma-se tarefa urgente. (CANEN, 

1999) 

Temos consciência que pontos levantados nesse trabalho de forma preliminar, 

precisam ser aprofundados, e esperamos que as questões por ele levantadas sirvam de desafio 

para todos os responsáveis pelos cursos de formação docente, na busca de tornar seus 

currículos potencializadores de docentes que possam contribuir para formação de sujeitos que 

respeitem as diferenças, a diversidade cultural e não assumam atitudes preconceituosas e 

discriminadoras em relação ao seu semelhante. 
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