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A diversidade cultural tem se constituído na grande barreira às iniciativas homogeneizadoras 

presentes nas tradicionais propostas de unificação curricular, avaliação controladora e conteúdos 
extraídos da cultura hegemônica. Isso se reflete na crescente tensão entre a cultura veiculada pela 
escola e o patrimônio apresentado pelos seus novos freqüentadores. Esse quadro apresenta diversos 
desafios à educação, de forma ampla, e às práticas pedagógicas em especial. Nesse sentido, uma 
série de modificações curriculares têm sido implementadas visando incluir o Outro no projeto 
educativo das instituições escolares que, cada vez mais, por força de lei, se vêem obrigadas a 
acolhê-los. Esses grupos sociais, que até recentemente se encontravam alheados da escola, a ela 
adentraram e nela encontram, muitas vezes, “linguagens”, para eles, desconhecidas. Dentre as 
inúmeras formas humanas de comunicação e expressão, as diferenças culturais manifestam-se de 
forma intensa nos “textos” produzidos pelas manifestações da cultura corporal. Nem sempre o 
repertório de gestos e práticas corporais cultivados na comunidade escolar é valorizado no currículo 
da instituição educativa. Tal quadro ocasiona descompasso, afastamento e resistência por parte dos 
alunos ou, o pior, a fixação propositada e distorcida de signos de classe, etnia e gênero presentes 
nas manifestações corporais da cultura dominante. Neste artigo entende-se que o movimento 
humano é uma forma de linguagem que veicula significados culturais. Portanto, o que se propõe é 
uma concepção de Educação Física que ofereça a oportunidade do diálogo por meio do encontro das 
diversas culturas, proporcionando aproximação, experimentação, análise crítica e valorização das 
variadas formas de produção e expressão corporal presentes na sociedade para que os educandos e 
educandas possam reafirmar sua identidade e reconhecer a legitimidade de outras. O que se 
pretende é a afirmação da dignidade das várias culturas, por meio da vivência, partilha e respeito pela 
diversidade das manifestações corporais que nelas se originam. 

 

Palavras-chave: Currículo – cultura – metodologia de ensino 

 

Cultura, currículo e Educação Física 

 

A Educação Física, tanto no seu discurso acadêmico quanto no coloquial apropriou-se da 

expressão “cultura corporal”, atribuindo-lhe sentidos e significados por vezes incoerentes. Nas 

diversas esferas de exercício profissional, ouve-se desde: “eu trabalho com a cultura corporal” até 

“esse aluno tem uma boa cultura corporal”, passando pela conhecida afirmação: “meu objetivo é 

ampliar a cultura corporal dos alunos”.  

Como se pode notar, a confusão está posta. Embora os limites e objetivos deste texto 

impeçam uma discussão epistemológica exaustiva, apresentamos alguns elementos que permitem 

colocar a cultura corporal no centro da discussão pedagógica da Educação Física.  

Visando antecipar a discussão que tomará lugar nas páginas seguintes, por enquanto, cabe 

dizer que na perspectiva da cultura corporal, o movimento é entendido como uma forma de 

comunicação com o mundo que é constituinte e construtora de cultura, mas também, possibilitada por 

ela (BRACHT, 1997). É uma linguagem com especificidade, mas que, como cultura, é grávida de 

simbolismo. Por essa razão, a “culturalização” do objeto da Educação Física confere-lhe, 

obrigatoriamente, um caráter histórico, e com isso, sua marca social. Para Bracht, o que qualifica o 

movimento como humano é o sentido/significado mediado simbolicamente do mover-se e, em função 

disso, instalado no plano da cultura.  
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Atuar pedagogicamente com o movimentar-se na perspectiva da cultura não basta para 

conferir à Educação Física escolarizada uma concepção progressista, mesmo porque, como diz 

Bracht, o conceito de cultura pode ser definido em termos sociais e politicamente conservadores e, 

nesse caso, seu reflexo sobre a prática escolar em nada contribuirá para a modificação do atual 

quadro de injustiça social1. Dessa forma, torna-se necessário compartilhar alguns elementos que 

poderão esclarecer essa concepção de Educação Física, dentre eles, os conceitos de cultura e 

função social da escola, sem perder de vista seu foco principal – o ensino. Assim, entendemos que as 

análises feitas são imprescindíveis para uma melhor compreensão da expressão “cultura corporal” e 

a conseqüente concepção de uma ação pedagógica fundamentada na perspectiva cultural. Além 

disso, entendemos que estes esclarecimentos permitirão compreender o alinhamento desta 

concepção de Educação Física aos pressupostos da pedagogia crítica e pós-crítica, fato que inspira 

uma prática pedagógica que contribui para o esforço da transformação das relações sociais. 

Por vezes, a expressão “cultura”, no senso comum, aparece relacionada com erudição de 

alguém, de um determinado grupo ou classe social, e até mesmo a certas formas de produção. São 

bem comuns as afirmações: “fulano não tem cultura” ou “beltrano é uma pessoa culta”. Essas 

assertivas conferem ao termo um poder divisório da sociedade, conferindo-lhe a responsabilidade de 

separar os atores envolvidos nas ações sociais, devido à alusão à idéia de posse – ter ou não ter 

cultura. 

Essa visão remonta à passagem do século XVIII para o XIX quando após um longo percurso 

iniciado na Antigüidade, o conceito é retomado na França como algo que distingue os grupos 

humanos que estão em estado intelectual avançado na escala evolutiva; na Alemanha, como a 

produção que distingue uma nação das demais e na Inglaterra, como um modo de produção que 

diferencia as classes sociais. 

No decorrer do século XX, no entanto, além de manter-se preso à sua origem de “cultivo”, o 

termo cultura ganha ênfase como processo de desenvolvimento intelectual, espiritual e estético, o 

que faz estabelecer uma forma de distinção social. Nesse contexto, cultura passa a ser entendida 

como um modo de vida característico e, também, o nome que descreve as obras e práticas artísticas. 

A análise do percurso histórico do termo impossibilita qualquer separação da definição de 

cultura da sua própria transformação e busca por significados. Esse fato faz com que Hall (2003) 

conceba a cultura como o terreno onde se configuram lutas sociais que estruturam relações de força 

e concedem sentido às questões sociais que as fundamentam. É por isso que, segundo o autor, a 

análise cultural fornecerá condições para explicar as lógicas simbólicas em jogo na atualidade, o que 

torna necessário compreender os seus significados.  

Exemplificando essas relações, Neira e Nunes (2006) abordam os diversos significados 

dados ao esporte, construídos diacronicamente e alinhados às diversas transformações sociais. No 

início, seu sentido era mítico, sagrado e seu uso estava atrelado às oferendas e graças necessárias à 

sobrevivência do grupo cultural. Na Idade Média, suas práticas representavam a unificação entre o 

                                                 
1 Fundamentalmente denominamos “injustiça social” o atual quadro de favorecimento de determinados grupos e absoluto descaso com 

outros. Conferindo condições de vida amplamente desiguais entre aqueles que se situam em posições economicamente diferentes. Em 
outras palavras, combatemos o privilégio exagerado para apenas alguns no acesso aos recursos necessários para uma vida plena. 
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social, a realidade e a fuga das mazelas da vida cotidiana. Durante a Modernidade, o esporte 

consolidou-se como construção social surgida no seio da burguesia industrial a partir de um processo 

gradual de repressão, expropriação e apropriação de jogos e passatempos das camadas populares. 

Sua prática foi ressignificada pelas elites inglesas por meio do estabelecimento de um conjunto de 

códigos e regras característicos das tradições liberais, naquele momento, em franco crescimento 

(competição, busca de recordes, igualdade de chances, regras, rendimento, racionalização, fair play 

etc.). As atividades esportivas serviram de ocupação para o tempo ocioso dos filhos das elites em sua 

jornada escolar e receberam funções pedagógicas: preparar esta parcela da população para o 

exercício do controle dos negócios do imperialismo inglês. 

Lentamente, prosseguem os autores, ao longo do século XIX e início do século XX, com as 

conquistas trabalhistas como a redução da jornada de trabalho e a oportunidade de tempo de lazer, 

estas práticas culturais esportivas foram reapropriadas pelas camadas populares (sem, no entanto, 

perder suas características liberais), e, ao mesmo tempo, difundidas em outros países pelos 

empreendedores capitalistas, filhos da expansão do Império Britânico no decorrer do século XIX. O 

esporte tornou-se, então, a expressão hegemônica da cultura ocidental.  Vale destacar que esta 

expansão não ocorreu sem resistência, pois sobreveio a luta pelo seu significado por meio de 

conflitos a respeito de quem poderia ou não participar “do jogo”. Assim, estabeleceram-se divisões 

entre esporte amador (praticado por aqueles que dispõem de tempo livre, espaço e materiais 

adequados para a prática, ou seja, as elites) e o esporte profissional (para aqueles que utilizam a 

prática esportiva em troca de salários ou como reposição de energia para a labuta diária). Após mais 

de um século dessa disputa pela atribuição de significados à prática social esportiva, deu-se sua 

validação como cultura de massa, isto é, a cultura produzida para o consumo, o que não fez 

desaparecer a permanente disputa por novos significados. Como ilustração, basta recordar as 

inúmeras atribuições conferidas tacitamente ao esporte: lazer, educação, saúde, formas de jogo, 

moda, carro etc. 

Retornando ao debate sobre o termo cultura, em meio ao século XX, um grupo de 

acadêmicos ingleses pertencentes ao Centro de Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade 

de Birmigham questionou o predomínio dos meios de comunicação na divulgação, influência e 

transformação cultural, criticando os significados que atribuíam à produção cultural da classe 

trabalhadora. Os Estudos Culturais entendem que no seio da classe popular não existe apenas 

submissão, mas também resistência e, em função disso, os membros da elite atuam na sua distorção 

e descaracterização, transformando a cultura popular segundo seus interesses. 

Nessa perspectiva, a cultura é vista como um campo relativamente autônomo da vida social 

que tem uma dinâmica, em certa medida, independente de outras esferas consideradas 

determinantes. Os Estudos Culturais concebem a cultura como campo de luta em torno da 

significação social. Nesse sentido, a cultura é um campo de produção de significados no qual os 

grupos sociais, situados em diferentes posições de poder, lutam pela imposição de seus significados 

à sociedade mais ampla. Como dos expoentes dessa visão,  Hall (2003) questiona o sentido 

antropológico do conceito de cultura como modos de vida e incorre na busca por uma definição 

histórica das práticas culturais por meio da formação social, poder, dominação, regulação, resistência 
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e luta.  A cultura é, nessa concepção, um campo contestado de significação. O que está centralmente 

envolvido nesse jogo é a definição da identidade cultural e social dos diferentes grupos. A cultura é 

um campo onde se define não apenas a forma que o mundo deve ter, mas também a forma como as 

pessoas e os grupos devem ser. A cultura é um jogo de poder. Sinteticamente, os Estudos Culturais 

estão preocupados com questões que se situam na conexão entre cultura, significação, identidade e 

poder. 

Na crítica que fazem às relações de poder que se configuram em todas essas situações, os 

Estudos Culturais tomam claramente o partido dos grupos culturais em desvantagem, tencionando 

que suas análises funcionem como uma intervenção na vida política e social.  

De alguma forma, a idéia cunhada por Hall – cultura como “construção social” – tem 

funcionado como um conceito unificador no campo dos Estudos Culturais. Nessa visão, qualquer 

artefato cultural constitui-se como resultado de um processo de construção social. O autor sugere que 

o ser humano utiliza variados sistemas de significação para interpretar as coisas do mundo, 

regulando e organizando todas as relações sociais. Os sistemas assim elaborados dão sentido às 

ações sociais. Nessa perspectiva, toda ação social é cultural e todas as práticas sociais expressam 

ou comunicam um significado, configurando-se em práticas de significação.  

A principal tarefa da análise cultural consiste em desconstruir e expor o processo de 

naturalização dos diversos aspectos da vida humana, ou seja, sob a lente cultural, nada é tratado 

como fato logicamente estabelecido e indiscutível, tudo o que acontece é fruto de múltiplas interações 

sociais permeadas por forças que agem para conferir significados, posições e critérios. Dessa 

maneira, é possível questionar quais forças atuaram social e historicamente para atribuir ao jogo de 

xadrez um status diferente que o jogo de damas, à prática do voleibol e da natação, atributos e 

elogios impensados à bolinha de gude ou truco, ao balé, adjetivos e ao axé, críticas e assim por 

diante (NEIRA e NUNES, 2006). 

Nesses exemplos como em tantos outros, são as práticas de significação que estão em jogo, 

pois elas definem a vida cotidiana, suas relações de poder e conotação política, isto é, fazem valer os 

significados pertencentes a determinado grupo sobre os demais. Essa discussão é altamente 

relevante perante o atual contexto político neoliberal que acentua o processo de exclusão.  Em tal 

quadro, a validação da ciência, das narrativas históricas, da justiça, da moral, do método, dos 

objetivos educacionais, dos conteúdos de ensino, entre outros, fica atrelada ao poder de significar a 

experiência humana, estabelecendo-se o que é idêntico e o que é diferente. 

A partir dessas reflexões, é possível afirmar que as formas culturais com as quais trabalha a 

escola devem ser pensadas à luz da história da classe social que as praticou e do grupo cultural que 

lhe atribuiu sentido, ou seja, seu tratamento deve considerar as condições sociais e materiais 

específicas de cada grupo em cada época.  

A discussão atual em torno da temática cultural desencadeia sérias conseqüências sobre as 

sociedades e, ao mesmo tempo, sobre os sujeitos. Na visão de Hall, a expansão cultural atual é sem 

precedentes na história. Segundo o autor, a cultura, no século XX, assumiu uma função primordial na 

história configurando a estrutura e organização sociais, pois em função de novas tecnologias e da 

conseqüente revolução das informações, a produção, circulação e trocas culturais se multiplicaram. 
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Mais ainda, a indústria cultural ocupa espaço central como elemento mediador em vários momentos 

políticos, econômicos e sociais. Isso sugere que o cotidiano altera-se constantemente devido à sua 

estrita dependência das relações globais. Vivemos em um momento sócio-histórico em que os riscos 

de homogeneização cultural, fruto da expansão constante da lógica capitalista, são permanentes, 

porém não tão simples como possa parecer, afinal toda relação social implica força e luta. 

A cultura é uma produção histórica. Mais ainda, na teorização cultural ela pode ser entendida 

como espaço de luta, ou seja, toda transmissão cultural é sempre travada, disputada, conquistada e 

transformada pelos grupos envolvidos; é uma construção que ocorre por meio das relações entre os 

diversos grupos sociais e no interior desses grupos. A cultura nasce dessas relações que sempre são 

desiguais. É nesse contato histórico que ocorre o jogo de distinção que caracteriza as diferenças 

culturais. Em cada micro-cosmo os indivíduos e os grupos efetuam esforços para se valerem e se 

convencerem de que suas práticas são as verdadeiras e originais, pois conferem significados 

específicos ao próprio grupo. É o caráter dessa situação que irá ratificar e acentuar o conjunto de 

diferenças culturais de um grupo sobre o outro.  

Nossa aposta num contexto pedagogicamente organizado poderá exaltar para diminuição 

dessas diferenças a partir do seu reconhecimento e valorização. Somos de opinião que caso os 

alunos e alunas vivenciem, por um lado, situações de valorização do seu patrimônio cultural e por 

outro, a análise crítica do contexto social que formatou suas posições de desvantagem ou vantagem 

social, serão dados os primeiros passos na direção de uma reconfiguração das relações de poder 

que “diminuem” alguns e “exaltam” outros.  

Essa discussão passa obrigatoriamente pelos muros escolares e pela Educação Física, por 

meio do repensar os modos pelos quais são produzidas, mantidas, contestadas e transformadas as 

desigualdades sociais nas práticas culturais presentes na sociedade. 

Projetadas pela sociedade, as práticas escolares são historicamente afirmadas e legitimadas 

pelas representações que as pessoas constroem através do efeito discursivo de uma pedagogia que 

garante a escola como instituição capacitada para organizar e transmitir os saberes culturais. 

Entendemos que a escola, por possuir e produzir cultura desempenha um papel importante na 

sociedade, pois não apenas forma os indivíduos, mas penetra e modifica a cultura da sociedade 

dialeticamente. A Educação Física, por sua vez, entendida como componente curricular possui 

práticas de significação específicas, caracterizando-se como um espaço de disputa simbólica dos 

saberes corporais. O que defendemos é a construção de um projeto escolar democrático que fomente 

condições para as pessoas identificarem e romperem as relações sociais assimétricas (NEIRA e 

NUNES, 2006).  

Considerando a discussão cultural, estão em jogo: a) um processo que garanta à escola 

condições para atuar ostensivamente na busca de melhorias sociais a todos os estudantes; b) a 

consolidação de um processo de resistência à reprodução cultural e social, e c) a luta para fazer valer 

representações tanto dos alunos das classes dominadas como dos alunos das classes dominantes, 

de forma a diminuir as injustiças sociais. 

Nesta direção, cabe, à escola estabelecer um diálogo entre as diversas produções culturais e 

os conflitos que surgem por meio do seu encontro, em busca de uma proposta que contribua para a 
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construção de novos significados, a fim de favorecer a voz das “diversas culturas” e a participação 

cidadã de todos seus atores. 

 

Por uma ação pedagógica pautada no debate cultural 

As sociedades contemporâneas são heterogêneas. Nelas, por exemplo, os movimentos de 

população, devidos às guerras, às migrações, à mobilidade da mão-de-obra, ao rápido 

desenvolvimento dos meios de comunicação, entre outros, transformaram as relações humanas. 

Esses movimentos consolidaram novos arranjos dos espaços sociais e a estruturação de grupos 

diversificados, portadores de culturas próprias, assim como, todos os problemas inerentes a uma 

inserção social. 

Com isso, as escolas do mundo inteiro experimentam mudanças profundas. Modificações 

como essas não ocorriam desde os princípios do século XX quando a reestruturação econômica 

impulsionada pela industrialização no Ocidente forçou as instituições educativas alicerçadas sobre os 

ideais do Iluminismo, à ampliação, publicização e laicização. As estruturas fundamentais da educação 

pública projetadas para uma época em que imperava uma indústria manufatureira são questionadas 

na atualidade e rapidamente perdem sentido na medida em que nos aproximamos de um mundo de 

tecnologia avançada, ocupações trabalhistas flexíveis, populações escolares diversificadas, equipes 

administrativas reduzidas e recursos naturais em declive. 

O que está ao alcance da vista é estranho e incerto. Os sistemas descentralizados de 

projetos pedagógicos autônomos das escolas são acompanhados de proposições curriculares 

centralizadas e práticas controladoras por meio de avaliações unificadas. Enquanto salpicam 

lampejos de ousadia curricular com propostas inter e transdisciplinares, simultaneamente identificam-

se discursos que promovem maior especialização, sectarização e surgimento de novas disciplinas. 

Em meio a tudo isso, a diversidade cultural é uma realidade que impõe novas 

responsabilidades à escola e aos professores. Longe de construir um obstáculo ou um problema, 

essa diversidade é uma riqueza. A existência de alunos com diversas heranças culturais obriga a 

escola a adaptar o seu currículo2 às diferentes culturas que chegam. Acontece, contudo, que, regra 

geral, a pertença a um determinado grupo, é acompanhada, igualmente, de uma identidade cultural. 

Quando surge uma associação entre a pertença a uma minoria desprovida de poder e um passado 

de opressão e exploração, então o currículo escolar deve integrar e dar espaço para o conhecimento 

dessa história de opressão e dar voz às culturas que foram historicamente sufocadas ou silenciadas, 

bem como concretizar estratégias que combatam eficazmente os preconceitos.  

Na nossa perspectiva, esse emaranhado cultural promovido pela escola contemporânea 

apresenta inúmeras possibilidades de atuar significativamente e com responsabilidade, visto que, 

como instituição incrustada na sociedade, a escola também sofre influência das relações sociais 

promotoras de desigualdade. Contudo, por inserir boa parcela da população nessas relações, a 

                                                 
2 Entendemos por currículo, o sentido conferido por Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (2000), para quem, currículo, na prática, é a 

conseqüência de se viver uma experiência e ambiente prolongados que propõem – impõem – todo um sistema de comportamento e de 
valores e não apenas de conteúdos de conhecimento a assimilar. Currículo não é, agora, a declaração de áreas e temas – seja feita pela 
administração ou pelos professores –, mas a soma de todo tipo de aprendizagens e de ausências que os alunos obtêm como conseqüência 
da vivência escolar. 
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escola pode ser entendida com palco primário de confrontos culturais e, nesse sentido, a uma ação 

pedagógica crítica poderá potencializar caminhos para a desejada transformação. 

Para Bernstein (1998), educação e cultura são postas lado a lado na escola. Historicamente e 

mediada pela ação docente, a sociedade atribuiu a essa instituição a perpetuação de sua memória e 

a preparação para o futuro. Tamanha responsabilidade consolidou a importância social do papel da 

escola na transmissão cultural. 

A educação ocorre por meio de um processo no qual o educando se sujeita em suas relações 

cotidianas às diversas referências de convívio estabelecidas socialmente, e é neste momento que a 

cultura da qual participa exerce sua influência, pois, inconscientemente, os padrões culturais 

influenciam os comportamentos sociais de diversas formas no interior da escola.  

No decorrer da história, vários significados foram dados à função social da escola. Tendo sido 

idealizada como local de aquisição de conhecimentos e valores, assumiu por um longo período a 

reprodução cultural e social como único meio possível de garantir a sobrevivência da sociedade. 

Como conseqüência dessa função, a escola foi adjetivada como instituição conservadora. Sem 

dúvida, a presença de certa parcela da população que nela adquiria com ares de passividade a 

cultura dominante apenas reforçou essa visão. Esse aspecto suscitou críticas e a escola foi entendida 

como agente de alienação ideológica em razão das formas pelas quais se davam suas práticas, 

comumente mecânicas e os conhecimentos que ela veiculava, ou seja, o currículo.  

Todavia, mais recentemente, a escola foi entendida como espaço possível e adequado para o 

estabelecimento de um campo de lutas onde se consolidam transformações sociais. Nesse enfoque, 

é possível ver nessa instituição, tal como em qualquer outra, o despontar de interações marcadas por 

contradições e interesses conflitantes. A escola é um rico espaço de intercâmbios capazes de gerar 

correntes transformadoras que promovam o desequilíbrio para que seus atores reajam às tendências 

intermitentes de reprodução conservadora do status quo que por vezes assolam a instituição. Com 

essa colocação, queremos afirmar que a escola resiste à sua maneira às forças que a submetem aos 

ditames da cultura dominante. 

Essa dimensão caracterizada pela pedagogia crítica fundamenta-se na centralização da 

cultura, da política e do poder, buscando compreender como a escola produz sua própria cultura 

(GIROUX, 1987). Nessa perspectiva, educação é questão de interação. A tarefa pedagógica realça a 

relação entre os acontecimentos da vida cotidiana dos membros da comunidade escolar e as 

relações de dominação e exploração que ocorrem na sociedade em geral. Na pedagogia crítica, a 

educação não pode ser compreendida como ação social pautada pela neutralidade. Ao contrário, ela 

é vista como uma ação política, onde cada grupo sociocultural tenta institucionalizar as suas 

concepções de mundo, de justiça, de história e cultura. Nas análises da teoria educacional crítica são 

fundamentais as discussões em torno da cultura dominante e popular, classe, hegemonia e ideologia. 

Numa visão crítica, Neira e Nunes (2006) alertam que a prática pedagógica revela a interface 

entre a cultura escolar e as demais práticas sociais, pois, ao mesmo tempo em que a escola pode se 

constituir em um espaço de conformação e mesmice mantendo a ideologia vigente pode, também, 

proporcionar um rico espaço de oposição à cultura dominante. Tais colocações posicionam a escola, 

não só como território de tensão entre esses significados, mas também, local onde ocorrem novas 
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práticas de significação. Não há dúvidas de que, permeada por um espírito democrático, essa escola 

plural é o local apropriado para o conhecimento, aproximação e valorização dos diferentes.  

Entretanto, num sentido inverso, a escola sofre com a pressão dos defensores do discurso 

neoliberal e do projeto de Estado mínimo. Exemplo contundente desse fato pode ser constatado pela 

crescente adjetivação das escolas entorno da concepção de qualidade comumente relacionada aos 

diversos mecanismos homogêneos de avaliação e ranking, elementos imprescindíveis, nessa 

ideologia, para garantir uma busca insana das famílias por escolas que sejam capazes de 

proporcionar aos seus filhos e filhas melhores condições para competir no mercado. A preocupação 

com o desempenho da escola e dos seus alunos e alunas em exames unificados, configura uma forte 

relação entre a economia e a educação. Conforme Neira (2007), a Educação Física escolar, por meio 

de práticas mecânicas e padronizadas, pela organização de seleções e participação em 

campeonatos, acompanha passo a passo essa mesma cartilha. 

Desnecessário dizer que as diferenças e a diversidade cultural, e conseqüentemente o 

multiculturalismo3 promovidos pelas políticas de democratização do acesso aos bancos escolares, 

como a inclusão e a democratização do acesso, atrapalham a consolidação desse projeto. Esse fato 

tem impulsionado a busca por práticas educativas fundamentadas em propostas comprometidas com 

a construção de uma escola para todos, baseada no princípio da eqüidade. Isso só será possível pela 

proposição de oportunidades “diferentes” que permitam a participação igualitária de identidades 

múltiplas. Porém, para que ocorra, é necessário indagar as relações de poder presentes nas relações 

de gênero, idade, classes, habilidades motoras e cognitivas dos alunos, etnias, orientações sexuais, 

na relação escola x família, no percurso escolar dos docentes e nas funções institucionais que 

ocupam. 

Quando, movidos por uma visão liberal de justiça, afirmamos que "todos os alunos são iguais" 

e, portanto, devem ser submetidos às mesmas oportunidades educacionais ou defendemos que a 

vida é dura e a sociedade é competitiva, por isso, devemos ser rigorosos nas cobranças e no ensino 

de determinados conteúdos “necessários” para vencer, terminamos por ignorar as diferenças que 

subjazem as culturas dos alunos. Essa postura, denominada “daltonismo cultural” por Stoer e 

Cortesão (1999), reforça a construção de uma prática de identificação dos alunos com a cultura 

dominante que determina os significados e a forma de representação da realidade social. Legitimada 

pelo currículo escolar, a cultura dominante estabelece os princípios de quem pode ou não fazer parte 

de determinados grupos, ou seja, quem se identifica e quem é o diferente. 

Quando alguns poucos fragmentos das culturas subalternizadas (capoeira, jogos tradicionais, 

brincadeiras de rua, samba etc.) são “ofertados” nas aulas de Educação Física de forma superficial e 

descontextualizada, sem o aprofundamento e respeito necessários, configura-se o que Torres 

Santomé (1998) denominou “currículo de turistas”. Nessa visão, a temática é ofertada “por cima”, com 

base em impressões distorcidas e alicerçadas em informações superficiais sobre o patrimônio cultural 

dos grupos silenciados historicamente.  

                                                 
3 Por multiculturalismo podemos entender as estratégias e políticas assumidas para abordar e gerenciar os problemas ocasionados pela 

diversidade das sociedades multiculturais. 
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A distribuição de conteúdos no currículo escolar muitas vezes aproxima-se dessa postura: o 

tema surge de “pára-quedas” ou de acordo com o calendário anual e seus fetiches. Embora não seja 

tratado como um conteúdo com a mesma importância que os demais, os educadores têm a 

impressão de estar respeitando todas as comunidades e, dessa forma, correspondendo às pressões 

pelo atendimento à diversidade cultural.  

Porém, ao transformar esta diversidade em perfumaria do currículo, deforma-se sua origem, 

ocultando seu significado e criando estereótipos que banalizam seus saberes. Com tais práticas, a 

idéia de superioridade cultural é reforçada pelo viés do paternalismo ou das deficiências psicológicas 

e atraso dos grupos culturais aos quais pertencem aquelas práticas “vistas” na escola. Entre tantos 

problemas relativos à diversidade cultural, à identidade e à diferença, a festa junina é, na opinião de 

Neira e Nunes (2006), talvez, a maior vítima (visível) do “currículo de turistas”. 

Na realidade, debater conteúdos tão complexos no cotidiano escolar é entender que não se 

trata de um problema de diálogo, de desvios psicológicos ou aceitação do diferente; a questão 

envolve, fundamentalmente, relações de poder, e estas produzem e reproduzem  identidades e 

marcam diferenças. Como denuncia Silva (2000): “Em geral, o resultado é a produção de novas 

dicotomias, como a do dominante tolerante e do dominado tolerado ou da identidade hegemônica, 

mas benevolente e da identidade subalterna, mas respeitada” (p. 98). Em muitas ocasiões, o discurso 

presente na sala de aula refere-se à aceitação e tolerância4 do outro, mas, as práticas pedagógicas 

às vezes revelam o desejo de que o outro vista as mesmas roupas, goste das mesmas coisas, faça 

os mesmos movimentos etc., isto é, atribua valor aos conhecimentos veiculados pelo currículo 

dominante. Diante dessa homogeneidade, seria mais fácil desenvolver atividades que possibilitassem 

rendimento escolar, atitudes e comportamentos valorizados. 

Esses pressupostos, segundo Neira (2007), constituem-se em ações conservadoras que 

influenciam o desenho curricular da Educação Física, mantendo a hegemonia de modalidades 

culturais de tradição euro-americana, cristã, brancas e masculinas (futebol, handebol, basquete e 

voleibol), alusões aos jogos cooperativos ou educação para a saúde e negando outras produções 

culturais que apontam formas diferentes de jogar, dançar, lutar etc. 

Como se pode notar, o discurso e as práticas escolares homogeneizadoras como 

características peculiares e irremovíveis do componente foi plenamente assumido. Contudo, apesar 

do choque com a realidade escolar mediante sua diversidade cultural, os professores e professoras, 

por vezes, não conseguem analisar criticamente os currículos dos cursos de formação inicial e 

contínua que freqüentaram e neles constatar os traços monoculturais do patrimônio dominante que 

veicularem de forma inconteste o discurso da saúde, do esporte de rendimento, dos jogos para a 

aprendizagem, dos métodos de ensino, das formas de condução e organização da ação educativa 

etc. Contaminados pelo daltonismo, seguem reproduzindo inconscientemente os mesmos discursos 

que ouviram nos anos de formação. 

Na pedagogia crítica esses problemas são analisados tomando como referência sua 

ancoragem social, ou seja, não se discute apenas o que ensinar, mas quem determinou o que deve 

                                                 
4 Relembramos que a origem etimológica da palavra “tolerar” é a mesma que “agüentar”. 
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ser ensinado e como aquele conhecimento que hoje assume determinada concepção, transformou-se 

ao longo do tempo. Nessa ótica, questiona-se a quem pertencem os valores veiculados ou quem 

produziu aquele conteúdo, ao que e a quem ele serve. Pergunta-se sobre as forças determinantes e 

históricas que estão por trás dos processos, para logo adiante serem tratados de forma democrática 

mediante debates e discussões, e, assim, proporcionar condições para que a comunidade se 

posicione criticamente e encontre as soluções que lhe convém. A interferência do professor realiza-se 

por meio do processo da mediação. O professor, para uma atuação com eqüidade, deverá 

“desocultar” seus valores pessoais para não repelir determinados saberes culturais que lhe pareçam, 

a priori, estranhos e equivocados (NEIRA e NUNES, 2006). 

Em uma perspectiva crítica, as práticas escolares de Educação Física valorizam as diversas 

produções culturais no tempo e no espaço (da família, do bairro, da cidade, do estado, do país, a 

internacional), veiculadas das mais diversas formas (pela televisão, pelos amigos, pelos adultos, 

pelos grupos da comunidade etc.), bem como suas múltiplas manifestações (esporte, brincadeira, 

dança, luta, ginástica, artes circenses etc.). Além de investigar os diversos significados das práticas 

corporais tematizadas no currículo, a Educação Física nessa visão, proporciona situações didáticas 

que ressignifiquem as manifestações culturais estudadas para o grupo de alunos e alunas. 

Isto significa construir o currículo de forma a trazer para o interior da escola a linguagem 

corporal dos alunos num primeiro momento e de outros grupos e povos num segundo momento. 

Sempre permeados pela ancoragem social e pelo princípio da justiça curricular, os saberes relativos 

às práticas corporais são aprofundados e analisados visando proporcionar condições para, a partir do 

que os grupos produzem e reproduzem, compreender o que somos e o que os outros são sem emitir 

juízos de valor que qualifiquem os outros como piores e nós como corretos. Nessa lógica, há lugar no 

currículo para o pôquer, dominó, bumba-meu-boi, pipa, carrinho de rolimã, fresbee, boliche, body 

system, axé, etc. 

Pérez Gómez (2001) é de opinião que o sentido do que os alunos e as alunas aprendem em 

sua vida escolar é o vivo, fluido e complexo cruzamento de culturas que se produz entre as propostas 

da cultura crítica, alojada nas disciplinas científicas, artísticas e filosóficas; as determinações da 

cultura acadêmica, refletida nas definições que constituem o currículo; os influxos da cultura social, 

constituída pelos valores hegemônicos do cenário social; as pressões do cotidiano da cultura 

institucional, presentes nos papéis, nas normas, nas rotinas e nos ritos próprios da escola como 

instituição específica e as características da cultura experiencial, adquirida individualmente pelo aluno 

através da experiência nos intercâmbios espontâneos com seu meio. 

Apesar da relevância e da nossa concordância com essas colocações, o que se nota é a 

emergência de diversas políticas de educação e de Educação Física que não se separam das 

políticas da sociedade. Obviamente, quando o discurso educacional visa garantir a mobilidade social, 

os professores, quase sempre, se empenham para o cumprimento deste objetivo. No entanto, vale 

lembrar que, em geral, a cultura escolar tem garantido um sistema educativo mais eficaz para os 

grupos sociais que já adentram à escola com determinado capital cultural e econômico e com 

capacidade de transformar um no outro (McLAREN, 1997). É o que acontece, por exemplo, com 

alguns alunos e alunas que possuem condições familiares de acesso à cultura esportiva. Enquanto a 
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escola exalta seus saberes, os colegas com experiências culturais diferentes, tendem a ocupar a 

reserva, a torcida, a pedir para não participar, ser dispensados etc. 

Segundo Apple (1999), isto pode ser o resultado de investimentos diferenciados, de 

vantagens econômicas e culturais que os grupos mais privilegiados têm para poder garantir que os 

talentos culturais que os seus filhos possuem sejam reconhecidos pela escola e que estejam 

relacionados com as disposições e necessidades de conhecimento das instituições dominantes, ou o 

resultado de histórias de alienação das pessoas sem poder ao interagir com essas mesmas 

instituições. 

A educação básica é organizada e controlada pelo Estado, o que reforça a idéia da educação 

ser uma esfera de atuação fundamental à questão política. Nessa direção, a luta pelos significados 

torna-se presente e constante. Definir democracia e cultura legítima, por exemplo, pode proporcionar 

certas práticas e beneficiar argumentos neoliberais (que visam a mercantilização da educação) ou 

favorecer reformas neoconservadoras (como avaliações nacionais para a volta da idéia de uma 

cultura comum). 

A idéia que subjaz estas políticas é a não existência de nada melhor e nem fora do 

capitalismo, que existe uma verdade única que pensa por nós e nos dispensa da possibilidade de 

construção de novas tarefas sociais. Este enfoque nega a história dos indivíduos e distorce a 

diferença e a singularidade. Quase sempre, os fracassados no currículo dominante são culpados pela 

sua falta de esforço e dedicação ou suas famílias são responsabilizadas por não disponibilizar os 

conhecimentos que a escola exige como pré-requisito. 

Por isso, na atualidade, o currículo é o centro das atenções. O debate promovido ao redor 

das reformas curriculares em todos os níveis de ensino implica, obrigatoriamente, na associação do 

currículo às formas de controle e regulação social. O currículo é a maneira pela qual as instituições 

escolares, a mídia, os programas sociais etc. transmitem a cultura de uma sociedade. Para Silva 

(2005), no currículo entrecruzam-se práticas de significação, de identidade social e de poder, nele 

travam-se lutas decisivas por hegemonia, definição e domínio do processo de significação. 

Dentro da perspectiva de que o currículo está encapsulado em um limite espaço-tempo, 

torna-se necessário selecionar uma parcela do capital cultural disponível na sociedade para ser 

compartilhado com a comunidade escolar.  Para Gimeno Sacristán (2000), a formatação do currículo 

atua na distribuição de seus conteúdos, práticas e códigos5, definindo as mensagens explícitas ou 

implícitas a serem transmitidas. Posto isso, pode-se indagar a respeito de quais códigos serão 

aprendidos diante da valorização da cultura intelectual em detrimento da cultura manual ou motora? 

Ou, quais códigos são internalizados frente ao status de cada ciclo de ensino ou em relação à carga 

horária distribuída para cada área do conhecimento? 

Mas ao mesmo tempo em que o currículo ensina certos códigos, a escolha e validação de 

seus conteúdos fazem com que a instituição escolar assimile lentamente a função socializadora da 

educação. Quais valores, atitudes e conhecimentos estão implicados nessas escolhas? Se o 

conteúdo do currículo é o importante, é cabível questionar quem está autorizado a participar das 

                                                 
5 Segundo Bernstein (1998), os códigos são elementos que atribuem um caráter pedagógico aos conteúdos e atuam sobre os alunos/as e 

os professores/as e, de algum modo, modelam e sustentam as práticas. 
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decisões sobre os conteúdos a serem ensinados no currículo? Esses conteúdos servem a quais 

interesses? Quais identidades sociais o currículo forma? É nesse sentido que Silva (2001) afirma o 

estreito vínculo entre currículo e poder. Pois, quem participa da decisão sobre a escolha dos 

conteúdos detém o poder sobre o processo de ensino.   

Pode-se afirmar que no campo da teorização curricular, a seleção e a organização de 

experiências de aprendizagem visam produzir identidades específicas, isto é, certos homens e certas 

mulheres, certos professores e certas professoras. O currículo serve, em síntese, para a construção 

de homens e mulheres. Ele também serve para formar quem são os outros e quem eles não são. Ao 

abordar a importância do currículo na formação das identidades, cabe pensar, neste momento, quais 

identidades estão sendo constituídas tanto nas escolas, como nos cursos de formação docente. Cabe 

pensar quais conteúdos são empregados para construir identidades e quais identidades devem 

compor o contexto sócio-histórico. Dessa forma, é possível questionar: o que um currículo ginástico, 

esportivo, globalizante ou desenvolvimentista faz às pessoas. Quais identidades estes currículos 

formam? 

Se ele forja homens e mulheres, atua de uma forma específica e com íntima relação com as 

relações de poder. Identificar o que o currículo está fazendo com as pessoas é uma ação 

fundamentalmente política. Ao determinar o valor ou não valor de determinados conhecimentos, o 

currículo emprega sua força para aceitá-los, transcendê-los, negá-los, subvertê-los, contestá-los ou, 

até mesmo, banalizá-los. Diante disso, é possível compreender certas ações dos discentes como 

“adequadas”, tal como: esforçar-se para alcançar o rendimento socialmente aceito, acatar as ordens 

sem contestação; ou as transgressoras como: fazer de conta que está aquecendo, executar os 

fundamentos do esporte de qualquer jeito, negar-se a fazer uma atividade, atrasar-se para as aulas 

com freqüência, apresentar atestado médico ou de trabalho para não participar das aulas etc. 

Como qualquer artefato cultural, o currículo constrói cada pessoa como um sujeito particular. 

O currículo é uma prática discursiva que transmite regimes de verdade particulares e que se 

corporifica perante certas narrativas de indivíduo e sociedade – é aí que ocorre a construção de 

sujeitos particulares. Para Silva (2002), o currículo não é apenas uma forma de transmissão cultural, 

mas é uma forma que posiciona os sujeitos no interior da cultura. 

As narrativas corporificadas no currículo afirmam qual conhecimento é tido como oficial e qual 

não é. Elas dizem o que é belo é o que é feio, qual moral é a correta e o que é ser imoral, dizem 

quem pode falar e governar e quem deve ficar silenciado e ser governado. Elas dizem o jeito certo de 

jogar, dançar ou fazer ginástica e como não se deve jogar, dançar ou fazer ginástica. Quem deve 

representar a escola ou classe nos eventos escolares e quem deve assistir. Elas dizem quais grupos 

sociais devem ser representados e quais devem ser esquecidos. Elas instituem como cânon o modo 

de vida de um grupo social e negam, desvalorizam e anulam qualquer outro modo de ser. Por esta 

via, o currículo naturaliza e essencializa noções particulares sobre raça, gênero, classe, idade, 

habilidades cognitivas e motoras ou outras identidades que acabam por fixar os sujeitos e fazê-los 

aderir a determinadas posições perante a sociedade. Para Silva (1995): “(...) o currículo é muito mais 

que uma questão cognitiva, é muito mais que a construção do conhecimento, no sentido psicológico. 

O currículo é a construção de nós mesmos como sujeitos” (p.196). 
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Quando a pedagogia crítica afirma que o poder desvirtua a vida social e educacional e 

transforma o saber sobre si mesmos em uma espécie de “salvador” daqueles que não partilham da 

cultura dominante, ela promove uma certa emancipação. Nessa perspectiva, não ocorre a simples 

redução “saber é poder”, em vez disso, saber e poder estão necessariamente imbricados 

mutuamente. Em sintonia com esse posicionamento, Nunes (2007) afirma que a regulação e o 

governo dos indivíduos – o poder – presumem o conhecimento. De modo inverso, saber não está 

desindexado de efeitos de poder. Regular, dominar, governar implica conhecimento como e quem 

deve ser governado. Mais do que a visão crítica de que o currículo esteja impregnado pela ideologia e 

pelo poder, vale mencionar que o poder não vem de fora para determinar o modo que assumirá o 

saber vinculado ao currículo, mas o poder está inscrito no currículo. 

É o processo de seleção do conhecimento veiculado no currículo e resultante da divisão entre 

diferentes grupos sociais que estabelece as desigualdades entre esses grupos (aquilo que é incluído 

ou excluído). Assim, quando alguns alunos se apresentam à escola com as habilidades motoras 

necessárias para o sucesso em alguns dos currículos da Educação Física acima citados, isto os 

posiciona imediatamente em consonância com o poder. Tal processo implica e determina a 

identidade e enuncia a diferença.  

A escola não está ilhada, separada do mundo repleto de conflitos sociais. Apple (2006) afirma 

que os acontecimentos da vida cotidiana não podem ser compreendidos de forma isolada, eles têm 

que ser analisados à luz das relações de dominação e exploração que ocorrem na sociedade. Na 

lógica deste educador, as políticas de educação não se separam das políticas da sociedade. Por 

essa razão, como elemento constituinte do processo de escolarização, a Educação Física, ao longo 

de sua história, veiculou em seu currículo os conhecimentos necessários para a constituição de 

identidades imprescindíveis ao projeto político organizado pelo Estado.  

Considerando que, neste momento histórico, vivemos uma época de transformações sociais, 

Nunes (2007) recomenda aos/às professores/as de Educação Física que reflitam sobre sua prática, 

procurando analisar as identidades que os currículos propostos constituem e as diferenças que 

marcam para que possam atuar contra a dominação hegemônica no jogo do poder cultural. Para o 

autor, a constante preocupação sobre “como fazer” camufla “o que se ensina”. Diante disso, toda a 

comunidade escolar deve repensar quais conteúdos devem fazer parte do currículo do componente. 

Quais identidades estão autorizadas a entrar na escola e quais não estão. Os saberes produzidos 

referentes aos métodos de ensino devem ser associados aos conteúdos culturais de forma a 

aproximar os alunos/as, oriundos/as da variada gama cultural que compõe a sociedade, à produção 

cultural da humanidade sem distinção de qualidade ou supremacia, isto significa, na prática, dar voz 

aos que estavam silenciados, permitindo-lhes tomar um posicionamento sobre o seu próprio 

cotidiano, desnudando os meandros pelos quais o poder (exclusivo a determinados grupos) se 

instaura e se manifesta. Enfim, os/as professores/as devem proceder à construção cuidadosa, 

consciente, compartilhada e ética do desenho curricular para proporcionar aos jovens a possibilidade 

de construir um mundo melhor. 

É possível dizer que a prática escolar da Educação Física, por muito tempo, serviu de 

instrumento ideológico para a “educação do corpo”, sugerindo certo alinhamento às intenções dos 
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grupos que ocuparam o poder desde a sua instalação na escola. Em função disso, de forma 

contundente, Castellani Filho (1988) denuncia uma certa informalidade explícita ao longo da sua 

história, caracterizando a Educação Física, por muito tempo, como “atividade escolar” ao invés de 

componente curricular. Essa informalidade, juntamente com seu caráter funcionalista, ainda se faz 

presente no seu universo pedagógico. Mesmo sob o novo status advogado na LDB 9394/96, que lhe 

atribui condição de “componente curricular inserido na proposta pedagógica da escola” (Art. 26), a 

preocupação de alguns dos seus atores parece ser uma mistura entre aprendizado das modalidades 

esportivas, ampliação do repertório motor, promoção da saúde, recreação e lazer. 

Daí se pode inferir que a promoção de modificações na dinâmica sociocultural da Educação 

Física escolar implica em contrapor-se a conceitos, valores, crenças e tradições há muito tempo 

encontram-se arraigados na sua ação pedagógica. Uma transformação nessa área exige, portanto, 

uma mudança paradigmática. Não propomos uma mera substituição de modelo, quando o anterior é 

inteiramente refutado por ser contrário ao novo. Posicionamo-nos em favor de uma outra maneira de 

conceber a Educação Física no que tange à prática escolar. Este componente, em sua perspectiva 

crítica e articulada com o atual contexto social, é o responsável pela transmissão e reconstrução das 

manifestações corporais a partir da sua historicidade, ou seja, o estudo e a compreensão das 

influências de diversos elementos filosóficos, políticos, religiosos, sociais e pedagógicos que se 

constituíram ao longo da história para que possam ser compreendidos e superados, proporcionando 

configurar uma perspectiva cultural sobre as manifestações corporais, isto é, a cultura corporal. 

 

Sobre qual cultura corporal estamos falando? 

 

Conforme o referido no início deste capítulo, cultura corporal não se constitui em um conceito 

novo ao discurso científico da área. Betti (1992), por exemplo, ao justificar a presença da Educação 

Física na escola, afirma que a função pedagógica desse componente é integrar e introduzir o/a 

aluno/a no mundo da cultura física, formando o cidadão que vai usufruir, partilhar, produzir, reproduzir 

e transformar as formas culturais da atividade física (o jogo, o esporte, a dança, a ginástica...). 

A cultura física, corporal ou motora se traduz em uma parcela da cultura mais ampla e integra 

as conquistas materiais e simbólicas específicas de uma sociedade, envolvendo o exercício físico, a 

ginástica, a recreação, o treinamento esportivo, a dança, entre outros. 

Em outro artigo, Betti (1993) refere-se à cultura corporal como determinada pela cultura geral 

ao mesmo tempo em que pode determiná-la no interior de uma relação dialética estabelecida entre as 

duas. A cultura corporal também pode ser vista como um segmento autônomo da realidade cultural, 

caracterizado pelo “(...) domínio dos valores e padrões das atividades físicas, dentre as quais 

destacamos as atividades institucionalizadas, como o esporte, a dança, o jogo e a ginástica” (p.44). 

Soares et al. (1992) contribuem para a compreensão da prática pedagógica da Educação 

Física na perspectiva da cultura corporal ao afirmarem que a condição do componente no currículo 

escolar deve tematizar as formas de atividades expressivas corporais proporcionando uma reflexão 

pedagógica sobre o acervo das formas de representação do mundo que o homem tem produzido no 

decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal “que podem ser identificados como 
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formas de representação simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e 

culturalmente desenvolvidas” (p.38). 

Os autores afirmam ainda que “a materialidade corpórea foi historicamente construída e, 

portanto, existe uma cultura corporal, resultado de conhecimentos socialmente produzidos e 

historicamente acumulados pela humanidade que necessitam ser retraçados e transmitidos para os 

alunos na escola” (p.39). 

O que nos parece fundamentalmente importante na perspectiva que esses autores 

apresentam é a preocupação em possibilitar uma visão de historicidade ao/à aluno/a, capaz de fazê-

lo/a compreender a dinâmica das relações sociais nas quais está inserido/a. E, na condição de sujeito 

histórico, esse/a aluno/a será capaz de intervir na sociedade de maneira local e global por meio da 

reflexão sobre a cultura corporal. 

À cultura corporal são atribuídas as diferentes manifestações do esporte, do jogo, da 

ginástica, da dança e da luta e para cada uma delas, cada grupo social constituirá uma determinada 

identidade, atribuindo-lhes sentido e significado diferentes naquela cultura que as produziu e 

reproduziu. Exemplificando esse fato, recordamos que as danças de roda, hoje cultivadas 

praticamente entre as crianças, na Idade Média foram práticas sociais de adultos. O futebol, 

comumente adjetivado de esporte popular, tem sua origem em práticas medievais populares, sendo 

ressignificado pela elite liberal européia e, novamente, apropriado pelo povo. O mesmo poderia ser 

dito do Carnaval, amarelinha, pipa etc. 

Neira e Nunes (2006) ao defenderem uma “pedagogia crítica da cultura corporal” conferem 

como objeto de estudo da Educação Física aqueles produtos culturais no interior dos quais o 

movimento humano tenha sentido e significado aferido pelo contexto sócio-histórico-cultural no qual é 

produzido, reproduzido e transformado. Trata-se de manifestações que agrupam gestualidades 

específicas, que expressam e representam uma cultura, possuem intenção comunicativa de idéias, 

sentimentos, formas de ser, estar etc., e são intrínsecas, portanto, à construção cultural de um povo. 

Nessa visão, o currículo da Educação Física deverá debater, analisar, discutir, estudar, enfim, 

tematizar as manifestações da cultura corporal, sem qualquer espécie de discriminação. Enquadram-

se, portanto, as danças de origem africana, as lutas japonesas, os esportes radicais, a ginástica como 

expressão, o jogo de queimada e uma gama infinita de produções culturais.  

Apesar da generalização dessas práticas sociais, Neira e Nunes (2007) argumentam que elas 

garantem as diferenças culturais por expressarem aspectos ímpares a determinado grupo humano. 

As mímicas, danças, jogos, lutas e tantas outras produções podem ser encontradas em todos os 

grupos humanos, e, apesar de universais, são diversas. Ao longo da história, essas produções 

culturais transmitiram-se e reconstruíram-se por meio da expressão corporal conferindo identidade, 

identificando seus representantes e comunicando intenções, valores, olhares sobre o mundo, 

representações e significados. 

Quando o homem se comunica, usa os recursos disponíveis visando favorecer a 

compreensão da sua ação/intenção e isso se dá, também, pela expressão corporal. O corpo todo e 

todos os textos que nele ficam latentes ou se manifestam são utilizados durante o processo 

comunicativo. Como recursos da comunicação corporal, os gestos configuram textos culturais sobre o 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 
2007 

corpo, constituindo uma forma específica de linguagem, a linguagem corporal. Esses gestos, textos 

que ao longo da vida vão conformando um estilo pessoal de ser, são talhados pela mediação entre o 

sujeito e a cultura, proporcionando um corpo marcado e identificado na sua corporeidade. 

A linguagem corporal é construída individualmente pela lenta internalização de uma infinidade 

de gestos mediante um intenso diálogo com o ambiente cultural. Se a linguagem corporal for 

assumida enquanto função simbólica, a cada gesto serão atribuídos determinados 

sentidos/significados em conformidade com o contexto cultural de sua produção e reprodução.  

Para compreender um gesto é necessário estar mergulhado no interior das regras da 

linguagem e dos sistemas de significado estabelecidos culturalmente. Basta verificar que um bom 

jogador de futebol nem sempre é um bom jogador de futsal ou futebol de areia. Falar bem uma língua 

é, também, entender seus gestos. Além disso, os significados não são fixos; é na relação entre as 

pessoas e entre as pessoas e os eventos sócio-históricos que se estabelecem novas práticas de 

significações, colocando em movimento constante os significados, criando novas formas e novos 

significantes. 

Poderíamos lembrar, por exemplo, que determinadas manifestações da cultura corporal, 

embora altamente recorrentes em alguns grupos sociais, praticamente inexistem em outros: o samba, 

o badminton, o videogame, o fresbee, o motocross etc. ou que, a mesma manifestação corporal 

viabilizará linguagens diferentes conforme o grupo social que a produz, reproduz e transforma, haja 

vista as diferenças visíveis entre o basquetebol das ligas profissionais estadunidense e brasileira. 

No que se refere ao currículo escolar, é possível notar que algumas propostas curriculares da 

Educação Física impõem uma linguagem já produzida e padronizada, isto é, por meio das aulas, 

caberá aos alunos e alunas reproduzir gestos para eles fora de contexto. Esse procedimento 

implicará na sua internalização distorcida, sem qualquer sentido/significado. Por outro lado, nessa 

visão, a gestualidade implícita nas práticas corporais dos grupos que freqüentam a escola passa 

despercebida (ao menos durante as aulas) ou é desqualificada. Tal postura veicula uma ideologia 

performática, pois se interessa predominantemente com determinados produtos (comumente os 

valorizados pelo mercado) e marginaliza as demais possibilidades de produção cultural.  

Contrapondo-se a essa pedagogia, uma perspectiva crítica da Educação Física nos oferece 

os recursos para propor ações pedagógicas que se trabalhem a partir das práticas sociais dos grupos 

que chegam à escola, para pela mediação, socialização e ampliação de saberes, proporcionar-lhes 

uma melhor compreensão das teias que envolvem os produtos sociais, suas condições e modos de 

produção, aspecto este, necessário à emancipação e transformação social.  

Uma vez que a cultura corporal agregou temas gerais que podem ser estudados na escola, o 

currículo poderia, inicialmente, comprometer-se com a linguagem corporal advinda das crianças e 

jovens, buscar entendê-la, explicá-la e ampliá-la. 

A escola é uma das instituições responsáveis pela socialização do patrimônio cultural, ou 

seja, responsável pela formação e mediação simbólica que se dá nas interações humanas. “A cultura 

é o conteúdo substancial da educação, sua fonte e sua justificativa. Uma teoria cultural da educação 

vê a educação, a pedagogia e o currículo como campos de luta e conflito simbólicos, como arenas 

contestadas na busca da imposição de significados e de hegemonia cultural” (SILVA, 2005, p.122). 
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Ao compreendermos a linguagem como um dos aspectos da cultura e, conseqüentemente, a 

linguagem corporal como elemento fundante da cultura corporal, configura-se o conhecimento a ser 

tratado pela Educação Física no âmbito escolar. Ao problematizar as temáticas da cultura corporal é 

preciso ter claro que não basta eleger os saberes produzidos pelos diversos grupos sociais, este é 

somente o ponto de partida. O desafio se apresenta na leitura crítica da realidade, isto é, dos seus 

contextos ideológicos de produção, manutenção, transformação etc. Em um rápido exemplo, 

poderíamos dizer que ao tematizar o voleibol no currículo escolar, as atividades didáticas poderão 

prever um contato profundo com a prática social do voleibol e que permita aos alunos e alunas 

experimentá-lo segundo suas concepções e analisar os resultados dessas experiências, para, 

posteriormente propor situações de estudo e análise histórica da modalidade, as razões de suas 

transformações, a compreensão do seu significado no contexto social de origem e, finalmente, os 

alunos e alunas poderiam ser convidados a descobrir e sugerir suas próprias formas de jogar voleibol, 

sempre interpretando e reconstruindo-as a partir do seu contexto e do que eles são e como são, pois, 

se consideramos o que foi dito anteriormente, a prática formal desse esporte é produto de outro grupo 

social, cujos praticantes em pouco ou nada se assemelham ao público escolar. 

A prática pedagógica da Educação Física numa perspectiva cultural e pautada nos 

pressupostos da pedagogia crítica visa proporcionar aos sujeitos da educação a oportunidade de 

conhecer os sistemas de significado de cada cultura (diversidade) por meio das manifestações 

corporais. Isso se dá, conforme sugerem Neira e Nunes (2006), pela criação de códigos de 

comunicação que favoreçam a interlocução democrática dos significados, proporcionando aos 

educandos condições para estabelecerem uma relação dialética entre seus pares mediante a sua 

produção e conhecimento culturais. 

Nessa visão não se estuda o movimento, estuda-se a manifestação da cultura corporal, sem 

adjetivá-la de certa ou errada, sem corrigi-la nem focalizar sua qualidade, sem tencionar a melhoria 

do rendimento, nem tampouco a manutenção da saúde, da alegria ou do prazer. A dança, esporte, 

brincadeira, ginástica etc. fomenta um diálogo entre os participantes que podem, visando sua 

emancipação, ser estimulados a refletir a partir das suas experiências, interpretá-los, analisá-los e 

transformá-los visando uma apropriação legítima e respeitosa. 

Para uma melhor compreensão dessa argumentação, recorremos ao break, uma dança 

urbana que apresenta certas peculiaridades gestuais características do momento histórico de sua 

elaboração como a provocação, o desafio, o enfrentamento, os movimentos arriscados, velozes, 

invertidos e individuais, entre outros. Essa gestualidade nos remete às particularidades da sociedade 

contemporânea. Dançando o break, o indivíduo vivencia um momento lúdico, uma oportunidade de 

“fugir”, por alguns instantes, da sua realidade. Esse afastamento, porém, não é total, pois, por meio 

de seus gestos, veicula e transmite sua cultura. A realidade torna-se presente de forma inconsciente, 

ou seja, o break corporifica a cultura local. 

Na perspectiva aqui defendida, as manifestações da cultura corporal serão tratadas como 

jogos no sentido empregado por Huizinga (1971), que em nada se relaciona com a visão funcionalista 

com a qual o jogo tem sido empregado na escola. Ao concebermos a dança, a brincadeira, a 

ginástica, o esporte, a luta, as artes circenses etc. como jogos, o trabalho escolar recairá sobre a 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 
2007 

vivência e a leitura dos significados e sentidos produzidos culturalmente e por eles veiculados, como, 

por exemplo, as relações de poder, as questões do consumo, gênero, classe, entre outras. 

É possível identificar em todas as manifestações corporais os gestos que expressam 

significados peculiares à determinada cultura e à sua época de criação, e torna-se importante 

ressaltar que todos esses signos, sem exceção, são válidos, ou seja, sem oposição binária entre o 

certo e o errado, o adequado e o inadequado à escola. O break, o funk e o forró constituem-se de 

representações da cultura popular, enquanto o balé, o voleibol e o tênis representam os produtos da 

cultura dominante. A escola, enquanto espaço público e democrático, poderá problematizar todas, 

tematizando-as e aprofundando o estudo sobre seus sentidos e significados. 

Vistas ao longo do tempo, na transformação de seus significados, na sua apropriação para 

posterior transformação, na construção permanente de práticas de significação, as vivências das 

manifestações da cultura corporal investigadas poderão levar os discentes a compreender e formular 

opiniões a respeito do mundo em que vivem e acessar, mesmo que parcialmente, elementos de 

outras culturas. Nesta perspectiva, acreditamos que a Educação Física possa proporcionar o estudo, 

a aproximação e a valorização de diversas formas de produção e expressão cultural dos alunos e de 

outros grupos, ser um agente, através de seus professores, verossímil de um multiculturalismo crítico 

e possibilitar uma escola democrática que favoreça todas as relações humanas. 
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