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A partir da década de 1980 muitos autores brasileiros começaram a defender uma concepção de 

Educação Física na escola influenciada pelas ciências humanas, na qual o conceito de cultura passou a 

protagonizar grande parte das discussões da área. Sendo assim, a cultura passou a ser tratada por 

diferentes autores e propostas deste componente curricular, permeando a busca por formas de 

legitimação do papel deste, na escola. O conceito de cultura corporal tornou-se fundamental para a 

compreensão dos conteúdos da prática pedagógica da Educação Física, considerando-a como 

disciplina capaz de introduzir e integrar o aluno na esfera desta cultura (BRASIL, 1998), permitindo-o 

se apropriar criticamente de todas as manifestações que a compõem como os jogos, as danças, as lutas, 

os esportes, as atividades física de aventura, as ginásticas, entre outras. Entretanto, há diferentes 

olhares para a concepção de cultura. Para Cuche (2002) a cultura pode tomar algumas acepções, sendo 

ora compreendida de forma mais unitária e com um sentido de totalidade, em uma concepção 

universalista, ora de forma mais relativa e particular, em uma concepção particularista. É preciso 

ressaltar que ambas as acepções não se restringem e não se opõem, uma vez que elas podem se 

complementar, permitindo ao significado da palavra cultura tomar sentidos diferentes de acordo com 

cada contexto. Assim, este trabalho pretendeu analisar as implicações das duas acepções de cultura 

propostas por Cuche (2002), para a Educação Física escolar, apontando seus desdobramentos no 

universo da cultura corporal. Considera-se que o conceito de cultura corporal pode ser compreendido 

em uma concepção mais universalista ao entendê-la como um patrimônio da humanidade que deve ser 

tratado pedagogicamente nas aulas de Educação Física. Forquin (1993) defende que o essencial 

daquilo que a educação transmite, transcende necessariamente as fronteiras entre os grupos humanos e 

os particularismos, advindo de uma memória comum e de um mesmo destino a toda a humanidade. 

Em contrapartida, porém não de maneira contrária à visão universalista, é possível compreender as 

particularidades inerentes à cultura corporal, sendo diferenciada simbolicamente em cada grupo social, 

por diversas formas de caracterização, considerando a análise da expressão da dinâmica cultural 

humana especificamente no contexto em que ela se realiza (DAOLIO, 2007). As particularidades de 

cada uma se fazem presente sem subjugar ou enaltecer uma em detrimento de outra, uma vez que 

ambas possuem importância histórica e social. Desta forma, considera-se que na Educação Física 

                                                 
1
 UNESP – Rio Claro. Mestrando em Desenvolvimento Humano e Tecnologias. 

2
 UNESP – Rio Claro. Mestranda em Desenvolvimento Humano e Tecnologias. 

3
 UNESP – Rio Claro. Professora livre-docente do Departamento de Educação Física. 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

escolar, ambas as concepções – universalista e particularista – estão presentes, muitas vezes não de 

forma especificada e delimitada, mas utilizadas como formas de compreender os desdobramentos da 

cultura nas dinâmicas corporais, não se opondo entre si, mas complementando-se e permitindo ao 

professor considerar ambas presentes durante a prática pedagógica deste componente curricular 

obrigatório. 
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