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O objetivo principal na pesquisa foi verificar a percepção de professores de Educação Física sobre alunos negros, utilizou-se o termo raça não pela visão física e biológica da raça, mas pela desigualdade de tratamento a que estão sujeitos os negros percebida na discriminação vivida socialmente. Utilizou-se, portanto, o termo raça ou relações raciais para estudar as ações sociais concretas do cotidiano escolar, ainda que os termos raça e racismo atualmente advêm de teorias científicas. Acredita-se, como Petruccelli (1998), que, apesar do descrédito contemporâneo da noção biológica de raça, essa noção não diminuiu seu poder organizador da percepção comum e estruturante da hierarquia social. 
Raça neste estudo é um termo que significa classificar as pessoas de acordo com sua cor. Visto que, 

As aparências biológicas e os efeitos bem reais que tem produzido no corpo e no cérebro, um longo trabalho coletivo de socialização do biológico e de biologização do social, se conjugando para inverter a relação entre as causas e efeitos e fazer aparecer uma construção social naturalizada como fundamento natural da divisão arbitrária que está no princípio da realidade e da representação da realidade e que se impõe, por vezes, à própria pesquisa (BOURDIEU apud PETRUCCELLI, 1998).


 Trabalhou-se com as categorias racismo, preconceito, discriminação, exclusão, estereótipo e estigmatização e, sabendo que existem relações de poder nas relações professor/aluno e racismo na sociedade brasileira, à luz de Norbert Elias e Scotson (2000), procurou-se compreender essas relações bem como a influência dos processos estigmatizadores no comportamento dos alunos.
Jaccoud e Beghin (2002) afirmam que estudos mais especializados apresentam distinções para a discriminação direta e indireta. A discriminação racial indireta foi conceituada como um:

Comportamento, uma ação que prejudica de forma dissimulada certa pessoa ou grupo de pessoas em decorrência de sua raça ou cor. Discriminação não manifesta, oculta, oriunda de práticas sociais administrativas, empresariais ou de políticas públicas. Trata-se da forma mais perversa de discriminação, pois advém de mecanismos societais, ocultos pela maioria (JACCOUD e BEGHIN, 2002, p.67). 


A pesquisa de campo: procedimentos empregados

Observou-se seis professores de Educação Física atuando com alunos negros e brancos no ensino fundamental nos meses de fevereiro a julho do ano letivo de 2004. A opção teórico-metodológica foi a abordagem qualitativa, especialmente a observação participante, tendo em vista que o objeto de estudo foi as relações estabelecidas no cotidiano escolar entre os professores de Educação Física e seus alunos. Para tanto, buscou-se fundamentação teórica e possibilidades para traçar os critérios de análises dos dados da pesquisa empírica em Becker (1999), Cicourel (1975) e Velho (1987).  
Para realizar uma análise das relações professores/alunos, utilizou-se indicadores que ofereciam perspectivas de produzir a maior compreensão das atitudes dos professores ligando declarações espontâneas, expressões verbais e expressões gestuais com os alunos.
Os indicadores observados nas aulas foram: a) a relação professor-aluno: o contato físico, as atitudes de atenção e interesse; b) procedimentos dos professores: com quais alunos, quais motivos, qual freqüência; c) declarações e condutas em relação ao comportamento dos alunos; d) grau de relação: conhecimentos pessoais, envolvimento com os alunos e intervenções pedagógicas.
No decorrer da pesquisa de campo, foi necessário utilizar procedimentos para organizar os dados, os procedimentos empregados foram importantes:
Seleção e definição de problemas: procurou-se por indicadores e conceitos que poderiam contribuir para uma maior compreensão da organização que se está estudando. Nesta fase, descreveu-se as aulas, as atividades desenvolvidas, os acontecimentos de um modo geral. Selecionados todos os indicadores ou fenômenos sociais ocorridos nas relações professores/alunos, iniciou-se o segundo passo do procedimento metodológico. 
Freqüência e distribuição do fenômeno observado: buscou-se observar se os acontecimentos eram típicos e disseminados e como estavam distribuídos entre os sujeitos da pesquisa.  
Ocasião em que aconteceu o fenômeno: verificar as situações em que aconteceram os fenômenos. 
Foi preciso muita atenção às evidências das declarações Sobre a credibilidade dos informantes. Becker (op.cit.: 52). sobre os alunos. Sempre que os professores davam declaração sobre um acontecimento, teve-se o cuidado de verificar se a declaração coincidia com sua ação. Deu-se maior importância às declarações espontâneas porque de acordo com Becker (1999) “a declaração espontânea é menos propensa a refletir as preocupações do observador e possíveis biases De acordo com Becker (1999 p.20), são várias as traduções com alguma aceitação do termo bias: tendência, preferência, inclinação, viés... etc.   do que uma declaração feita em resposta a alguma ação do observador”. No decorrer do texto destaca-se a identificação dos professores (as) por letras, como exemplo prof. A, B, C, D, E, F.
Apresenta-se a seguir informações acerca do cenário onde se realizou a pesquisa, o grau de ensino, o número de professores, tempo de experiência e a localização das escolas nos bairros.


ESCOLAS
PERIODO
IDENTIFICAÇÃO   PROFESSOR

GRAU DE ENSINO
ESPAÇO
FÍSICO.

EMEB  A
Vesp.
Professor A
Ens. Fund.
5ª, 7ª, 7ª, 6ª
Quadra
coberta
EMEB  B
Vesp.
Professor B
Ens. Fund
1ª, 3ª, 2ª, 4ª

Quadra
descoberta
EMEB  C
Mat.
Professor C
Ens. Fund
7ª, 6ª, 8ª, 6ª
Quadra
coberta
EMEB  D
Mat.
Professor D
Ens. Fund.
4ª, 2ª, 3ª, 1ª
Quadra
coberta
EMEB  E
Vesp.
Professor E
Ens. Fund
2ªb, 4ª, 2ªa, 3ª.
Quadra
coberta
EMEB  F
Vesp.
Professor F
Ens. Fund
3ª, 2ª, 1ª,
Quadra
descoberta



Identificação dos alunos por cor


Tendo em vista a complexidade de se discutir cor/raça na sociedade brasileira, neste estudo a classificação dos alunos foi realizada pela pesquisadora de acordo com a aparência dos sujeitos, fundamentalmente observando os caracteres físicos, entretanto essa classificação foi efetivada após estudos acerca de relações raciais. Fazer a classificação dos alunos de acordo com a cor foi algo muito complexo, dada a grande variedade de gradação de cor existente nas escolas. Optou-se por adotar a classificação de Teixeira (2003), que inseriu na sua pesquisa sobre negros na universidade uma categoria intermediária. A categoria parda Teixeira (op.cit.) dividiu em duas: mulatos e pardos, seguindo um critério de gradação de cor, em que os mulatos seriam ‘mais escuros’e os pardos ‘mais claros’. 
Para complementar essa classificação, utilizou-se a classificação de Oliveira (1999: 48) que acrescenta, para efeitos de classificação racial, traços físicos, tais como textura dos cabelos, formato do nariz e espessura dos lábios. De acordo com a autora, a essas características fenotípicas mais voltada para o negro são atribuídas significações sociais, que dão origem ao estigma que é fonte de discriminação.. Para efeito de pesquisa, os alunos foram classificados em pretos, mulatos, pardos e brancos, somando a cor da pele e o fenótipo do sujeito. No decorrer do texto, as referências a negros significa alunos não brancos, abrangendo as categorias preto, mulato e pardo. 
Como toda pesquisa que se utiliza a observação de um fato social no exato momento em que acontece, esta foi sendo delineada ao logo do contato com os sujeitos observados. Assim, em função de os professores de Educação Física proferirem termos concernentes a insultos e depreciação de ordem moral, intelectual e física para se referirem a alunos e alunas de pele mais escura, inseriu-se por tanto, tópicos dando ênfase, mais nesse aspecto das interações sociais em aulas de Educação Física.  Apresenta-se neste artigo alguns deles.

A percepção dos professores de Educação Física sobre os alunos negros


Ninguém enfrenta esses alunos. Eu enfrento!

Na percepção dos professores, os alunos negros são “problemáticos”, “revoltados”, “malandrinhos”, “agressivos”, “perversos”.  São “desordeiros” Muitas vezes os alunos brigavam entre si e a única preocupação que se percebeu por parte dos professores foi manter um ambiente estável dentro da escola, não permitindo que os alunos brigassem porque expressavam um certo medo ou receio de perder o controle sobre eles.

 “Lá fora vocês podem fazer o que quiserem aqui não. Briga é do portão pra fora”. Professor (A).


Os professores reagiram às brigas como se fossem intrigas naturais do grupo. “Eu não meto com isso. Eles já vêm com essas brigas da rua, de casa, é muito complicado, eu não quero nem saber”.
Elias e Scotson (idem) afirmam que uma das formas de estigmatizar os outsiders era atribuir-lhes condutas anômicas De acordo com Elias e Scotson, o conceito de anomia tem sentido oposto à “estrutura social”. No local onde prevalece a anomia, há pouca ou nenhuma “estrutura social”. No lugar da estrutura social se apresenta o caos cultural onde a previsibilidade e a regularidade do comportamento social ficam reduzidas a nada.  , sendo uma das censuras mais freqüentes que lhes eram atribuídas. Entretanto, os autores destacaram que os outsiders são vistos pelo grupo estabelecido como indignos de confiança, indisciplinados e desordeiros. Os autores comparam esse ponto de vista com o dos membros do antigo sistema aristocrático ateniense, referindo-se aos demos, classe em ascensão de cidadãos atenienses.

No mundo inteiro, a aristocracia dos estados opõe-se à democracia, pois as características naturais de uma aristocracia são a disciplina, a obediência às leis e a mais rigorosa consideração ao que é respeitável, ao passo que as características naturais da plebe são a extrema ignorância, a indisciplina e a imoralidade... pois aquilo que considerais desrespeito à lei é, na verdade, o fundamento em que se assenta a força da plebe (MOORE apud ELIAS E SCOTSON, 2000, p.28).


 Esses estudiosos argumentam que a semelhança do padrão de estigmatização usado pelos grupos de poder elevado em relação a seus grupos outsiders é o mesmo no mundo inteiro, a despeito de todas as diferenças culturais. Nesse sentido, concordou-se plenamente com os autores, tendo em vista a alta incidência dos professores de Educação Física ao se referirem aos alunos negros como agressivos:

“Eles se sentem inferiorizados, daí que vem o perigo porque eles ficam agressivos, por que não entendem porque uns têm e eles não têm” (professor D).


O comportamento dos professores em relação aos alunos negros foi de aspereza, falavam com os alunos zangados, com o tom da voz alterada, gritando, demonstrando não ter tolerância com esses alunos. Não que fizessem as atividades de forma inadequada, pelo contrário, faziam tudo conforme os pedidos dos professores. 
Os elementos de controle social utilizados pelos professores foram olhares expressivos; castigos; gritos; xingamentos; exclusão das atividades; recuo para o final da fila; ameaças de chamar a mãe; puxões pelos braços ou pela camisa, fingimento de não vê-los quando chegavam atrasados; não deixá-los escolher o time, encaminhá-los para a diretoria, organizar abaixo-assinado para que ocorresse a intervenção de outros órgãos na escola com o objetivo de expulsar os alunos da escola e de fofocas (conversas extra - classe entre os professores de Educação Física e o professor regente de sala). Enfim, os professores têm um cabedal de aparatos sociais para excluir os alunos (os outsiders) do grupo social.  
Os professores de Educação Física juntamente com a professora de sala realizavam reuniões extraordinárias pelos corredores da escola para conversar sobre os alunos que “davam trabalho” Descreve-se, a seguir, uma conversa entre dois professores, sobre um aluno (preto) que havia empurrado um colega no pátio depois da aula de Educação Física. O professor de Educação Física estava indignado e falava nervosamente com a professora.

Professor de Educação Física (F): “Eu perguntei a ele se ele queria ser expulso da escola”. 
Ele me respondeu: 
(ele o aluno) “Não tô nem aí! Se me expulsarem, é só eu passar na secretaria, pegar meus documentos e ir embora...”
Professora de sala:
“Esse menino ficou meio louco depois que o pai foi embora... Mas é de família você conhece a mãe dele? É igualzinho ele. É aquele moreno? Qual que é ele?” (o professor apontou).
(A professora de sala) É. É... Ele mesmo.


Goffman (1982) afirma que é construída uma “biografia” A biografia é muito empregada por cientistas sociais, sobretudo sob a forma de uma historia de vida profissional. A biografia até então estava sujeita a uma construção retrospectiva. De acordo com Goffman (1982) o individuo só pode ter uma biografia, por mais que ao longo da sua vida possa ter tido uma multiplicidade de “eus”.   negativa sobre o acusado no sentido de reforçar socialmente seu estigma.   
No caso dos professores em questão, eles faziam uma biografia negativa do aluno. Não foi necessário nem vê-lo, nem saber seu nome. O que veio em cena primeiro foram os atributos negativos relacionados a ele e a sua família. O autor se refere a reconhecimento cognitivo  como o ato de perceber ou colocar um indivíduo ou como possuidor de uma identidade social particular ou de uma identidade pessoal particular. No caso dos alunos negros, como sugere Goffman, os professores constroem uma biografia baseada em avaliações não realísticas da identidade pessoal desses alunos. A biografia negativa é construída a partir da


 [...] estereotipia ou do perfil das expectativas em relação à conduta e ao caráter; a estereotipia está classicamente reservada para fregueses, orientais e motoristas, ou seja, pessoas que caem em categorias muito estranhas para nós (GOFFMAN, 1982, p. 61).

Segundo Elias e Scotson (2000, p. 131) a atribuição de falhas a indivíduos que pessoalmente nada fizeram para merecê-las, pelo simples fato de pertencerem a um grupo julgado digno delas, é um fenômeno universal. 

É comum às pessoas desconcertarem ou silenciarem aqueles de quem discordam ou a quem estão combatendo, jogando-lhes na cara algum termo grupal depreciativo e infamante ou algum boato vergonhoso que se refira a seu grupo, desde que tais pessoas pertençam a um grupo que tenha sucesso em afirmar seu status superior em comparação ao de seus adversários. Em todos esses casos, aqueles que são objeto do ataque não conseguem revidar porque, apesar de pessoalmente inocentes das acusações e censuras, não conseguem livrar-se, nem sequer em pensamento, da identificação com o grupo estigmatizado.


Elias e Scotson enfatizam que as calúnias que acionam os sentimentos de vergonha ou culpa do grupo socialmente inferior, diante de símbolos de inferioridade e sinais do caráter imprestável que lhes são atribuídos, bem como a paralisia da capacidade de revide que costuma acompanhá-los, fazem parte do aparato social com que os grupos socialmente dominantes mantêm sua dominação e superioridade em relação aos socialmente inferiores.  As crianças negras não conseguem escapar individualmente da estigmatização grupal, assim como não conseguem escapar individualmente do status inferior de seu grupo. No caso de Winston Parva, o setor mais severamente marginalizado do grupo de outsiders ainda conseguia revidar. Entretanto, geralmente o que os autores perceberam foi uma apatia paralisante, ou seja, os outsiders não conseguiam reagir aos estigmas que lhes eram imputados. 
Quando a atividade proposta pelo professor devia ser feita em dupla, era difícil para os alunos negros encontrarem par. Os colegas (pardos e brancos) recusavam -se a participar com eles. Os professores percebiam o afastamento desses alunos, mas não se aproximavam para saber o porquê da atitude.  Geralmente, quando eles se afastavam, começavam a provocar os colegas que estavam participando, “jogando pedrinhas nos meninos que estavam na quadra”, o professor percebia, mas não se manifestava sobre isso. Perguntado sobre o motivo de não se importar com o aluno que estava ‘procurando briga’, a resposta foi: 

“Isso é briga que começa antes de chegar na escola. Eu não me meto nessas confusões, esses meninos têm gangues, mexem com drogas, o negócio aqui no bairro é muito pesado”  (professor A).


Havia na cidade muitos grupos denominados de gangues, guetos, turma, turminha, etc. Nas escolas onde foi realizado o estudo, os professores se referiam muito a esses grupos como nocivos à escola, embora alguns de seus alunos pertencessem a esses grupos. Presenciou-se várias vezes alguns meninos do bairro, que não eram alunos, entrarem e saírem da partida de futebol. Esses episódios ocorriam na Educação Física da sétima e oitava séries. Eles eram amigos daqueles alunos que não se importavam com o professor. Tiravam deliberadamente um aluno que estava na equipe jogando e entravam sem problemas (Esses meninos pulavam o muro da escola e iam jogar no horário de Educação Física). Os professores comentavam.

“Não me meto nessas confusões!” (professor C)
“Procuro ser amigo deles, senão é pior pra mim”. (professor F).


Foi possível perceber que apenas uma minoria reduzida, dois ou três alunos, eram realmente transgressores. Eles tinham o tipo de comportamento que, em geral, se considera negativo. Agrediam fisicamente seus colegas, eram violentos verbalmente, etc. Contudo os professores tendiam a estigmatizar todos os alunos que tinham fenótipo semelhante, isto é negros. Os professores cismavam com os alunos de tal forma que em todas as aulas os penalizados eram sempre os mesmos, de modo que se tornou uma constante alunos pretos e mulatos ficarem de castigo ou serem ameaçados de irem para a diretoria. Como exemplifica a fala de um dos professores sobre um aluno (preto) que ficava de castigo constantemente: “Eu gosto dele, ele não é uma pessoa ruim, ele é prestativo... só que ele é muito desobediente” (professor D).


Percepções e relações de professores de Educação Física no cotidiano escolar
 
Na percepção dos professores, os alunos brancos são bonitos e inteligentes. Assim, valorizam apenas as crianças de pele mais clara. Nas declarações sobre os alunos/as, os professores expressavam elogios aos brancos e depreciação às caracteristicas fenotípicas dos negros. 

“Ela gosta de ser a melhor a mais bonita. As outras meninas (mulatas conforme o professor as apontou depois) se reúnem, dão uma surra, pra pessoa ficar na dela, assim que elas são. As meninas daqui não sabem conversar, são grossas. Ela não (a branca). Ela é delicada sabe abordar a gente e puxar um assunto. Isso que acho que incomoda as outras” (professor A se referindo a alunas adolescentes  da 7ª série).


Sobre os cabelos compridos de uma aluna negra, a professora estava orientando a aluna para cortar, do jeito que estava era feio. “Não fica bem para uma menina pequena ter cabelos muito compridos, é...” (ela não comentava sobre os cabelos compridos das meninas brancas). Outro comentário sobre cabelo de alunas negras, desta vez o cabelo da aluna era curto e ela usava uma tiara que tendia a cair pra frente, foi “Olha aí, o cabelo não deixa a tiara ficar na cabeça”. De acordo com a percepção que o professor tem do aluno, ele estabelece as relações, como por exemplo: a quem foram dirigidos elogios eles (os professores) também mantinham relações afetivas. A preferência pela estética branca foi revelada tanto pelo contato físico como pela verbalização:

“Não quero saber de discriminação na sala! Os meninos não querem saber de fazer par com as meninas feinhas!!” (aponta para as alunas pretas e mulatas). (professor D, as alunas são da 2ª série).
“O irmão dela é preto, mas é bonito”. (professor A fazendo referência a uma aluna preta da 7ª série de 17 anos, que segundo o professor era discriminada pelo irmão). 

Constatou-se nesta pesquisa que elogios com referência à beleza e a bons desempenhos foram dirigidos a alunos brancos: 
 					“Uma menina bonita dessa...” (professor B)
                      “Um menino bonito desse...” (professor F)
             “Que coisa linda, ela tem uma boa coordenação motora, mas também foi minha aluna desde do ano passado”.(professor D).

Uma forma de estudar a percepção dos professores de Educação Física sobre os alunos negros foi caracterizar o tipo de envolvimento destes profissionais com os alunos. Optou-se por descrever as situações de interação social em que ocorreram contatos físicos e os tipos de contados, tais como carinho ou hostilidade.  
Nas comunidades escolares observadas, pode-se constatar que os professores evitavam ao máximo a interação com os alunos negros, tanto evitando  contato físico como pela falta de compreensão e respeito.  Em um dos episódios, uma aluna negra de mais ou menos 15 anos se aproximou do professor e o cumprimentou carinhosamente. O professor somente estendeu a mão para cumprimentá-la depois que a aluna estendeu a sua. Enquanto apertava a mão e balançava o braço da moça dizia, “Boa tarde menina, como vai?”
Ainda que fosse necessário o contato físico para o desenvolvimento das atividades, isto não aconteceu. Como no caso em que os alunos tinham que pular pneus e a professora se encontrava no início da fila controlando a vez das crianças. Nesse sentido, ela puxava o braço de cada um (brancas) e (pardas) carinhosamente quando era a vez deles. Entretanto, quando era a vez de uma aluna (preta) a professora olhava para ela e acenava com as mãos para a mesma iniciar a atividade. Pode-se afirmar que os negros de pele mais clara (os pardos) são menos discriminados que os alunos de pele mais escura (pretos e mulatos).
Percebeu-se muitas hostilidades dos professores com relação aos moradores dos bairros onde se situavam as escolas. Era muito comum professores de bairros periféricos associar alunos negros com os traficantes de drogas, ou como pessoas mal educadas e desobedientes. É interessante notar a larga identificação dos professores com os alunos brancos. Neste exemplo, o professor chamou a atenção de um aluno branco, filho da diretora, utilizando os seguintes termos:

“Fulano, você não é igual esses meninos daqui do bairro, você é diferente. Você é educado, a gente sabe que sua mãe se importa com você. Olha, fica na sua, não tenta seguir a cabeça desses meninos daqui não!! Você é obediente! Fica na sua!” (professor D, falando com uma criança da terceira série).


No caso de uma aluna (mulata) que namorava escondido da mãe, o professor relatou o seguinte. “Eles fazem assim, a mãe não gosta que ela namore, por isso ela traz a filha para a escola todos os dias. Mas, quando ela vai embora, o sujeito encosta. Eu não me meto nesses assuntos de família”. (O menino que não é estudante da escola pulava o muro no horário da Educação Física e fica à vontade com a namorada, mas a mãe pensa que a escola está sendo responsável pela filha pelo menos no período de aula). Parece que o professor quer evitar o envolvimento.


Alunas negras namorando: “Promiscuidade”, “Degeneração”


“Ela não sabe se fica com a turma de cá ou se com a de lá...”.
(O sentido de ficar é namorar, fazer sexo, professor A se referindo a uma aluna mulata adolescente da 7ª série).


A percepção de professores sobre as alunas negras: são namoradeiras, são mulheres fáceis, namoram vários, vestem-se insinuando, e por causa da gravidez na adolescência são as responsáveis pela “degeneração” social.
No Brasil, até meados do século XX, atribuía-se a negros e mestiços a capacidade de produzir gerações de “degenerados” físicos e mentais. As elites, em especial os médicos eugenistas, colocavam essas pessoas na condição de doentes hereditários e que inevitavelmente “transmitiriam” a toda a sua descendência doenças como a sífilis, tuberculose, loucura, idiopatia, etc.
Essa teoria, infelizmente, ainda permanece no imaginário social como se pode observar pelos juízos que os professores emitiam sobre algumas de suas alunas negras. Ou seja, segundo eles o sexo e a gravidez na adolescência “daquelas alunas” causavam o agravamento progressivo da “raça”, que traria como conseqüência a degeneração social, isto é, a anomia social. O professor expressou à pesquisadora o seguinte comentário:
O problema social daqui é muito grande. Isso porque elas [as alunas] desistem de estudar antes do tempo. Casam-se cedo. As meninas engravidam. Olha... à tarde trabalho na secretaria [da escola], fiz uma pesquisa... a maioria dos alunos não tem pai. A degeneração social é muito grande, não tem jeito!. (professor D).

Segundo Carrara (op.cit.), a noção de degeneração durante muitos anos foi utilizada como critério para avaliação de indivíduos e grupos sociais.
[...] Quando aplicada a indivíduos concretos, a teoria da degeneração buscava, sobretudo refletir sobre sua natureza, sobre os atributos que os distanciavam da norma biológica, social e moral. Era uma espécie de “juízo de condição”: os degenerados eram indivíduos que, desde o nascimento, caracterizavam-se por um comportamento imoral, bizarro, irracional, insano ou singular; por uma constituição física débil ou defeituosa. No nível mental, tal condição inalterável ou incurável podia ser percebida tanto nas manifestações bastante visíveis de idiotia, da imbecilidade ou da debilidade mental, quanto sob as manifestações bem mais sutis e quase imperceptíveis dos tiques da manias dos vícios (CARRARA, 1996, p.56).

O imaginário social de professores de Educação Física é repleto de preconceito racial, tendo em vista a fala dos professores sobre as alunas negras, que namoravam nas dependências da escola e nas aulas de Educação Física “Elas são mais fáceis... É, é... Os meninos falam...” (professor A se referindo a uma aluna preta).
As impressões dos viajantes e cronistas que estiveram no Brasil durante o período escravista ainda persistem no imaginário social dos profissionais em análise, visto que nas declarações e relatos eles expressavam o tipo de pensamento racista: “Acho que esses alunos sabem muito sobre sexo, da forma errada... Eles sabem, mas não se previnem. Para as meninas aqui do bairro o exemplo delas são os meninos mais malandros possível, o traficante. Quanto mais porcaria, mais elas gostam”.
De um modo geral os professores de Educação Física consideram os alunos fadados ao fracasso, pois, verificou-se professores atribuindo o sucesso ou não sucesso de pessoas à seleção natural e à falta de ambição. Os professores que utilizam esses discursos são enfáticos em afirmar que seus alunos não estão incluídos no grupo que fará sucesso porque não gostam de estudar. 
“Esses alunos não têm ambição. Se você pergunta o que eles querem ser na vida, eles não respondem advogados, médicos. Eles querem ser caminhoneiros para viajar”. Professor (E) se referindo aos alunos da escola de modo geral.
 “É a seleção natural, quem vem na escola só por vir não vira nada, tá fora... não vira nada. Estou falando, é a seleção natural! Quem quer estudar vai ser alguém na vida, quem vem na escola só pra vir não vira nada. Aqui uns 98% não vão virar nada. Porque quando não estão matando aula, não prestam atenção nas aulas”. Professor (D) (grifos da pesquisadora).


O Preconceito de ter preconceito: a questão é “física” não é racial.

Pretende-se neste sub-tópico apresentar em que situações os professores se referiam à questão racial e cor dos alunos. Foram poucas as vezes em que os professores falavam diretamente sobre assuntos de raça ou cor. Entretanto é possível destacar a importância dos efeitos de sentido quando se fala em cor no contexto escolar. A princípio é importante pontuar que a análise do contexto em que os professores se referiam à raça/cor é fundamental para enfatizar a percepção dos mesmos sobre alunos pretos. 
Com a intenção de debochar, fazer caçoada apareceram os termos pretos. “Rápido preto. Preto!”. E também para expressar raiva: “eu queria acertar aquele preto mesmo!”.
Para expressar que as crianças negras são danadas e que mereciam castigo: “neguinho”. Pacheco (1987) indica que, nas relações raciais, a classificação da cor pode mostrar em si mesmo uma indefinição imprecisa, se não forem observados os contextos e o significado na relação de quem classificou e de quem foi classificado.  

Não podem ser definidas a priori, fora do contexto em que se apresentam, na medida em que estão também referidas a formas de tratamento em determinadas situações de contato entre pessoas e grupos. [...] Essa postura levanta um caráter de certa instabilidade nas relações que podem vir a ser travadas, o que se reflete sobre a construção das categorias. Pois, da mesma forma em que é o momento que define a reação, é também na relação que o tipo racial de uma pessoa é definido (PACHECO, 1987, p.88). 

Petruccelli (1998) afirma que 

A atribuição de uma cor a um indivíduo é feita de forma relacional, não constituindo uma característica nem natural, nem inerente ao mesmo. [...] a percepção de determinados traços físicos só se constituem como uma cor e se revestem de significado, no interior de um contexto histórico-cultural específico. 


O autor ainda aponta que a operação classificatória não se exerce num contexto de neutralidade: “há de se ressaltar que a mesma é assistida por uma assimetria profunda entre quem classifica e quem é classificado”. Talvez seja por isso que um professor ameaça “este ano vou ferrar neguinho”. Os alunos, um pardo e um preto, ficaram discutindo quem era negro. Nesse sentido eles diziam: “você que é”. “Eu não você que é”.
 Houve um momento de uma aula em que um dos professores foi abertamente discriminador quando se referiu à questão racial. Um aluno (negro) pediu a ele um pouco de café e obteve a seguinte resposta:  “Não você não pode. Já sabe por que né? Senão você vai ficar mais preto”.
Pode-se afirmar que quando os professores tinham o objetivo de se safar da questão racial, aplicavam o termo moreno a um aluno preto: É aquele moreno? Como no caso mencionado no qual os professores levaram o aluno para a diretoria e ficaram conversando sobre o menino no corredor. Estavam dispostos a aplicar a sanção máxima que as leis da escola permitiam (a expulsão) a um aluno negro. Entretanto, como indica Teixeira, o moreno apareceu no discurso como uma forma de amenizar a questão racial. A cor denominada de moreno, como apareceu na empiria, ao ver de Teixeira, tem a função de minimizar a carga negativa que o preto significa para a sociedade brasileira. Entretanto, nem por isso amenizou as atitudes discriminatórias dos professores. Quando o professor se referiu a um aluno preto como “moreno”, nas circunstâncias em que o mesmo estava prestes a excluí-lo de vez da escola, ele estava se “eximindo” de parecer preconceituoso.
O racismo estava encoberto por questões tais como postura e supostos “maus” comportamentos, visto que a discriminação racial apareceu na fala dos professores para justificar que a rejeição de alunos pretos era por causa da postura física e comportamento e não por causa da cor.
O professor pressupunha que na relação da aluna (preta) com o irmão que também é preto ocorria a discriminação racial. Eis a declaração  do professor: 

O irmão dela é preto, mas é bonito tem um corpo bem estruturado, joga futebol é magrinho. Quando eles vão juntos para casa, ele sempre mantém distância dela. [o professor se desconcertou]. É a postura corporal dela... ela tem seios grandes, anda encurvada para frente [ficou sem graça] será que o sutiã apertado machuca, queria saber por que ela anda se escondendo... Porque ela abaixava o tronco e o ombro para frente (professor A).


O professor não discutia sobre a discriminação racial, procurava uma explicação para a rejeição do irmão quanto ao aspecto físico (postura corporal), não na cor.


Conclusão


Afirma-se com segurança após observações nas escolas, que a maioria das condutas discriminatórias não ocorreu de forma declarada e não foi um fenômeno fácil de ser observado, dada a sua tamanha sutileza. Afirmação que coincide com as constatações de pesquisadores das relações raciais no Brasil que caracterizam após estudos empíricos, denominações para o racismo brasileiro: ‘Velado’, ‘sutil’, ‘dissimulado’, ‘disfarçado’, ‘invisível’, ‘preterido’, ‘ameno,’  ‘cordial’, etc. Pois a convivência e as relações interpessoais no cotidiano escolar eram baseadas numa visão estereotipada da criança negra. Foi caracterizado como um racismo perverso, porque trata-se de uma situação que permite a convivência de pessoas de todas as raças/cores no mesmo ambiente social, entretanto a convivência é marcada por mecanismos de exclusão que separam seus iguais e desumanizam o próximo. 
 Verificou-se percepções estruturadas em crenças ideológicas que se encontram arraigados no imaginário social, pois os resultados obtidos na análise do estudo por meio das  declarações, condutas e atitudes dos professores, revelou o quanto as atitudes dos professores de Educação Física são baseadas no preconceito racial.
Observou-se a grande dificuldade dos professores em trabalhar com os diferentes, tais como os gordinhos, pretos, alunos em defasagem idade/série. Essas percepções dos professores de Educação Física sobre os alunos negros estão enraizadas numa visão de referência etnocêntrica europeizada. 
Este trabalho não consta de dimensões conclusivas, contudo foi possível observar que os professores de Educação Física “percebem” “o corpo enquanto local ideológico” (McLAREN, 1991, p.346), e, ao perceber, discriminam os negros e os diferentes. Os corpos (os alunos) que se vestiam diferente usavam tatuagens, brincos, colares e pintavam cabelo, eram vistos enquanto desordeiros. Ainda que alunos brancos ou pardos tivessem o mesmo comportamento, as crianças negras carregavam o estigma de “danadas”, “insuportáveis”, “bagunceiras”, “terríveis”, “malandrinhas”, “preguiçosas”. O corpo negro passa a ser uma marca, um estigma, de modo que os professores expressavam verbalmente muitos adjetivos depreciativos com relação ao comportamento, à capacidade e à moral desses alunos.
Neste momento histórico o importante é buscar políticas de incentivo a nós professores, visto que não conseguimos perceber a grandeza das conseqüências das condutas na relação professor/aluno, portanto, urge de cursos de formação continuada, de acompanhamento pedagógico, de implemento de materiais didáticos, mais tempo para planejamento e estudo. 
Na terminalidade deste estudo pensa-se que é grande a necessidade de se discutir na formação básica e continuada dos profissionais de Educação Física, as diferenças que compõe a sociedade brasileira, com o objetivo de desconstruir preconceitos sociais e raciais, pois somente contemplando nossos alunos na sua plenitude de ser humano que têm uma trajetória de vida e que precisa de uma identidade para firmar-se na sociedade podemos incidir em uma prática pedagógica realmente democrática.
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