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Resumo
O conceito de cultura possui 

-
-
-
-
-
-

preender cultura como uma 
-
-
-

litizada na produção dos Estu-
-

-
-
-

sociais. Compreendendo a Edu-
perspectiva multicultural como 
uma produção da humanida-
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trabalho objetivou discorrer so-
-
-

te curricular. Partindo do ponto 
-

-

buscamos conhecer os discur-
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vations to developed civilizations. 
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-
-
-
-

ticultural perspective as a pro-
-
-
-
-
-

-
-
-

Key-words

Introdução
tudo o que os homens aprendem 
denominado cultura. Entretanto -

cultura. Depois de estudos repre--
-

cultura passa a ser toda produ-ção humana conectada por uma -
cultura percorrendo da visão an--

-

Trazendo o conceito de cultu--
como uma construção sociocultu-

-ponente curricular adquire sua sin--
--
-

diversos discursos que circulam nos inúmeros ambientes do cam--

da Revista Movimento há mais vinte anos sobre o que seria a --

-

-
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---

-
na materialidade. De modo mais 

--
pensamento presente em Bra-

---

Cultura: um campo 

com o dilema proposto por Con-

-
-

para ele era cultura. Podemos 
momento do nascimento todo -renciar cada um posteriormente 

o ambiente que vai crescer e o que será dito a ele como verda-de e conhecimento válido.
-

-te em consumir o corpo de um 
uma demonstração de respeito -doeste industrializado brasileiro essa seria uma prática um tanto quanto abominável. O que esta--
o aprendizado e a transmissão de conhecimento dentro de uma 

Disso podemos concluir que a 
-
-tes da sociedade necessitam de -colere era a palavra utilizada na França 

que era cultivada. Com o passar -

colere torna-se o ato de cultivar 
---
-
-
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-pliada da sua compreensão res-
-minação ao que estivesse sendo 

--

-
a ideia de civilização ainda não perdeu o seu sentido de “esta-

a ideia de cultura toma um ca-
---

e a cultura como enriquecimen--
-

de terem abandonado as artes e 
demais a cerimonias com o pro-

--
Volksgeist

que depois da invasão das tropas -leão encontravam-se arrasados. 

a diversidade de culturas contra 

-
sua maneira um aspecto da hu--deração as ideias de Herder no 

---

-co que pesquisava tribos distan-
-
-nhou o debate entre cultura e ci-

resolução simples para isso. Ci---des. Sendo adepto do conceito 
-jeitando o sentido dado a civili-
-rença de escala e valor entre as 

---
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-lução e potencialização do traba-
tinha meios de comandar o pro-
que chamamos de luta de classes. Com a Revolução Industrial hou-

-

eram os operários. Essa posição 
--trimento da cultura operária. Essa 

Para compreender melhor esta questão devemos levar em consideração que nossa discus--ciedade e não de uma comuni-
-racteriza por ser uma reunião de pessoas que são livres para es-

sociedade em que vivemos hoje 

Enquanto na comunidade todos 

Uma sociedade vai criando pe---cados na individualidade. Esta 
polarização entre cultura da eli-te e cultura popular.

dos Estudos Culturais ampliam 
cultura como toda produção da humanidade para se adap-

--ras pesquisas que demonstram a arbitrariedade dos conceitos 
numa relação que diminui a im-

-
sociais e analistas culturais li--maram a primeira linha de aná-

eles mesmos de Cultural Stu-dies
-
--

baseado em sua obra “The Uses -
--
-dade vão compor a principal li-
-
-

Willians que são oriundos de 
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-

--

-
-
--çou a atuar no Reino Unido a par-

direção do centro de 1968 a 1979. 

-cia nos rumos da sociedade. Bas-
-tribuiu com a ampliação da visão dos Estudos Culturais para raça e 

não estava apenas na luta de clas-

Em comum a todos estes au---

-tura não estava apenas em ar-

-
Culturais vão mostrar que não há distinção entre cultura alta/

Nas diversas arenas culturais 
locais que se pode constatar es--
escolas. Como observam Neira -zer que ---lhar para essa elite. Mais do que -ras se encontram e muitas vezes se chocam. -te os Estudos Culturais podem colaborar na compreensão des-

--

Educação Física: um construto sociocultural
--
-
--mentos corporais e mesmos -ram utilizados com os mais di-
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trata das mesmas práticas mo-
-lo -tema de ensino com movimen-tos corporais comandado pelo 

mediante a re--

--

--

--
-

Com o inchaço populacional -quecidos com a ascensão milita-
epidemias começaram a desen-

--

como redentora da sociedade. A escola seria responsável por dois pilares para o desenvolvimento 
população pudesse cuidar da “hi--enças e trazendo mais disposi-

os cercavam e atrasavam.

-des centros urbanos como na ci-
---

militares. A partir de 1930 na Era --cutindo sobre a educação. Em -

--

-nha o objetivo de se preparar con-
vir a acontecer novamente e evi--

-
Os militares brasileiros come-çaram a reproduzir uma Educa-

comum. Assim como na Fran---
-

-sário que isso começasse desde 
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-
-ção toda ao lado das ideias mili-

intervenção militar na vida social ---sa como uma “preparação para 

objetivo de tornar cada homem --

pátria em prol dos objetivos mi-

-

-se autoritarismo que nasce ou-
-
-
-

educacional brasileiro denomi-

uma renovação na educação. Al--

--mavam a atenção para o que 

estava acontecendo com a edu-
--

uma nova educação que prio-rizasse a população como um 

-

no escolanovismo a ideia era de -

-
-

educação como um todo. Mas 
-meça a reconhecer a Educação -

-litarista. Contudo sabemos que -ca e que nem todas as ideias de-

1964 os militares tomam o po--do. Com uma visão autoritária -
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e centraliza o comando. A Edu-

camada populacional que de-

--
processo ser orientado pelos militares. Vendo que a discipli-na possui uma particularidade --

-

-

---
-

essa ideia ao telespectador es-

-

---
-
-do aquele esporte. Seu único 

e a busca de desempenhos ele-
A ideia de “conquistar um lu-

-

-
de implantar uma cultura meri-

-
e mulheres para o mercado de --torial. Aqueles que estivessem 

--
muito mais passivos quanto a todo aquele controle social. -

--
-cesso de redemocratização do 
-cumbiu o processo de elevação à --nidade escolar passam a questio-

não haviam muitas propostas 
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que apontassem caminhos dis-tintos para o componente dentro -

-

-
identidade por não ter um obje-

---
---
-tricidade e o Desenvolvimen-tismo possuem destaque neste momento inicial como alternati-
-

O desenvolvimentismo ele--ca os cuidados com o desenvolvi-

-des motoras. Não se busca o de-
melhoria da capacidade individual de superar os obstáculos diários. Superando esses obstáculos e do-
estarão preparados para desen--vas que não estão relacionadas ao 

sobre o aluno não pode ser ape--
--

em suas atitudes. A Psicomotrici--tricidade humana e o desenvol-
trabalhar isso em conjunto com as ---

No campo educacional a insa--

-
-
-

--taque importante e responsável 
-

--
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uma escola democrática. As te-

-zação do ensino.
-lar apresenta alternativas à he-
--

acentuar o seu caráter compe--co que pouco colaborou com a 
O problema não está no tema -A es-

arena cultural que não pode ser -

continua a ser.

-
-

---
-micas. As promessas não cum-

-
-

Toda esta teorização repercu-
-

acrescentadas outras temáticas 

-porcionada pelo capitalismo e --

-
tão problemáticos quanto a ques-

-

mulheres em contrapartida ao machismo e a luta pelos direitos ---

-
-

---
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---

amplamente tematizadas no cur-

elas não representam um ser es--porário a uma posição de sujei-
em

-zem e constituem o ser.
---po do conhecimento que trata do 
--

reconhecidas diante da cultu-

O multiculturalismo vem mostrar 
pluralidade de culturas e que não sobrevive apenas uma. O multi--nhecimento de cada cultura opri-

são os responsáveis por transpor 
---

injustiças socioculturais. A ideia 

-
--

Considerações
-

mudanças que vão das concei-
-
--tante disputa e atrelado aos seus 
-ricular deste componente suscite 

-

--
-mandas sociais do seu tempo.
-

uma identidade bastante múltipla -mente dependente do momento -
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esteja sendo colocada em ação. -
prática da disciplina.Acreditamos que esse trabalho possa orientar novos docentes em 

-
-

-mente porque ela não está pronta 
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