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RESUMO 

 

O artigo apresenta a reflexão sobre a Educação Física a partir da cultura corporal através 

do olhar da educação do campo. Para isso, busca-se compreender a contribuição da 

educação física enquanto componente curricular a partir da cultura corporal. O texto 

objetiva conceituar a educação física como componente curricular a partir da cultura 

corporal; relatar sobre os aspectos históricos, sociais e educacionais da educação do 

campo no Brasil; e identificar as possibilidades da educação física a partir da cultura 

corporal para a educação do campo no contexto educacional brasileiro. O artigo se 

desenvolve através de uma pesquisa de natureza exploratória e sob uma análise de 

caráter qualitativo. Por meio do texto, nota-se, que a educação do campo passa a ser um 

ambiente de luta, e que a Educação Física deve contribuir no processo de transformação 

social; e busca da identidade individual e coletiva. Reflexões giram em torno do 

resultados obtidos através da literatura, perpassando nas esferas da educação física e da 

cultura corporal no contexto escolar; no processo histórico, social e cultural da educação 

do campo, e por fim,  na atuação da Educação Física no campo relevando os seus 

sentidos e significados.   
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INTRODUÇÃO  
 

 
Quando falamos sobre Educação Física e sobre qualquer elaboração pedagógica 

a qual o componente curricular se propõe a realizar, precisamos primeiro, compreender 

o sentido e significado da Educação Física no contexto escolar.  

Desse modo, este estudo reconhece a Cultura Corporal como objeto de estudo da 

Educação Física (COLETIVO DE AUTORES, 2014). A esse respeito Daolio (2004) 

nos afirma que a Educação Física sempre passou por certa precariedade, destacando os 

profissionais formados por volta do ano de 1980 que recebiam uma formação mais 

direcionada a área das ciências biológicas.  

O Autor afirma que tais profissionais não tiveram acesso ao que hoje se discute 

em relação ao contexto sociocultural, sob esse olhar, o corpo era visto como um 

conjunto de sistemas biológicos e não era visto como uma construção social e cultural. 

Diante da contribuição de Daolio podemos dizer que esse perfil de professores formados 

na década de oitenta ainda se encontra vivo nas escolas no Brasil.  

É reconhecível os avanços que a Educação Física enquanto componente 

curricular a partir da LDB 9394/96 conquistou, entretanto, quando se trata de uma 

consciência coletiva, precisamos de tempo para que os paradigmas, os vícios, sejam 

superados através de novos conhecimentos.      

Podemos afirmar por meio dos estudos de Bracht (1989) que existem 

paradigmas estabelecidos na área da Educação Física Escolar. E são influenciados pelo 

contexto histórico, social e cultural do cenário brasileiro. Compreende-se, portanto, que 

o paradigma da Educação Física acaba por limitar a sua amplidão de conteúdos e 

discursões/reflexões possíveis no ambiente escolar, reduzindo a disciplina para a 

reprodução de práticas/modalidades esportivas hegemônicas. Nesse sentido aponta-se 

um paradigma que marca a história no ano de 1980, conhecido por paradigma da 

aptidão física (BRACHT, 1989). 

Através do prisma de que a Educação Física tem como objeto de estudo a 

Cultura Corporal; faz-se necessário projetarmos esse objeto para os diferentes contextos 

em que a Educação Física se faz presente.  

Nesse sentido, podemos refletir sobre a atuação da Educação Física na Educação 

do Campo e a abordagem necessária para atender as demandas de um contexto diferente 

do urbano.  Pois, falar sobre o campo é perceber-se em outros ambientes culturais, com 



 

 

construções sociais próprias e que devem ser propostas de acordo com a 

vivência/experiência do cotidiano.  Nesse sentido, a Educação Física escolar no campo 

ganha um novo viés frente ao corpo como objeto de estudo da Cultura Corporal. 

  Meio ao percurso de realização da I Conferencia Nacional: Por uma Educação 

Básica do Campo, produções cientificas importantes vão sendo construídos no intuito 

de enriquecer a discussão a contemplar as questões da Educação do Campo no cenário 

da Educação Nacional. Entre as produções destaca-se um texto intitulado: "Educação no 

meio rural: por uma escola do campo", produzido pelo professor Bernardo Mançano 

Fernandes, da Universidade do Estado de São Paulo – UNESP (1998). No texto, a 

discussão de temas como: "agricultura camponesa" e "agricultura familiar" são postos 

como veículos de superação do que até então vem sendo deturpado por uma visão 

predominantemente urbanizada da educação rural (KOLLING; NÉRY; MOLINA, 

1999).  

  No que tange o aspecto da legitimidade é importante que debrucemos sobre as 

conquistas da educação do campo refletidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996) no reconhecimento da Lei Nº 12.960, que alterou o Artigo 28 da LDB 

9.394/96, que diz: 

 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os 

sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 

adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 

especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único. 

O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será 

precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema 

de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria 

de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a 

manifestação da comunidade escolar. (Incluído pela Lei nº 12.960, de 

2014). (BRASIL, 1996). 

 

  Ao lançar um olhar ancorado em aspectos sociais e antropológicos passamos a 

desvelar as possibilidades dentro da nomenclatura da Cultura Corporal. Sendo assim, 

precisamos analisar o ambiente como uma construção individual e coletiva para que as 

representações culturais se tornem evidentes em sala de aula e, por consequência, 

possam servir de ferramentas possíveis a serem abordadas dentro dos conteúdos 



 

 

programáticos que competem à área escolar; sobretudo da Educação Física no contexto 

da Educação do Campo (ETO; NEIRA, 2011). 

Mediante o enunciado acima, o presente estudo se justifica através da 

necessidade de um olhar sistematizado e cauteloso quando se trata da Educação do 

Campo; mas precisamente na atuação da Educação Física nesse contexto. Sendo assim, 

todo conteúdo cientifico produzido nesse sentido passa a alimentar os conhecimentos e 

possibilidades de mudanças.   

  Partindo da premissa de que a Educação do Campo exige especificidades para 

que a sua proposta aconteça de maneira coerente, elencamos um problema a ser 

respondido através do qual gira em torna da seguinte questão: Como a educação física a 

partir da cultura corporal poderá contribuir com a educação do campo?   

  Deste modo, o presente trabalho busca, sob um olhar crítico da realidade, 

perceber a contribuição da Educação Física como componente curricular a partir da 

Cultura Corporal para a Educação do Campo. 

 

METODOLOGIA 

 

O artigo se desenvolve através de uma pesquisa de natureza exploratória e sob 

uma análise de caráter qualitativo; a esse respeito os autores nos apontam: 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode 

ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo 

dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores 

e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui 

como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só 

por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 

dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes 
(MINAYO; DESLANDES; MARIA. 2008, p. 27). 

 

 O material utilizado para a construção, discussão e reflexão do objetivo proposto 

aconteceu por meio de uma revisão bibliográfica. Tendo como alicerce produções 

científicas relevantes para a temática abordada: artigos, monografias, teses e livros.  

  No decorrer do artigo a questão abordada se apresenta em três diferentes tópicos. 

Inicialmente descrevemos o papel da Educação Física no contexto escolar, levantando 

questões as quais possam situar o leitor para as discussões seguintes.  

  Posteriormente o artigo atravessa a contextualização do surgimento da Educação 

do Campo e suas propostas. Por fim, traça-se uma leitura com o objetivo de refletir e 



 

 

repensar as práticas pedagógicas na área de Educação Física, projetando a atuação no 

contexto do campo.  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA E A CULTURA CORPORAL NO CONTEXTO ESCOLAR 

   

  A Educação Física escolar perpassa por diferentes momentos na história do 

Brasil. Essa trajetória contextualiza novas maneiras de pensar a área de atuação, que por 

vezes foi reduzida as práticas esportivas e formação de corpos saudáveis do ponto de 

vista biológico (DAOLIO, 2004).  

  Contrapondo uma visão tecnicista e prática do que seria o papel da Educação 

Física no ambiente escolar, novos teóricos alimentam o arcabouço teórico ampliando as 

possibilidades no ambiente escolar, bem como, facilitando o diálogo com diferentes 

áreas do conhecimento. 

  Autores como: Daolio (2004); Medina (1948); Coletivo de Autores (2014), 

trazem em suas obras uma ampla discussão sobre o que deve ser proposto em termos de 

conteúdo, área de conhecimento e abordagens. Essas discussões, portanto, estão sempre 

pautadas na imagem de um corpo que ultrapassa a visão meramente biológica. Assim 

como enfatiza o Coletivo de Autores (2014) ao dizer que o ponto chave da Educação 

Física é o ser humano historicamente criado e culturalmente desenvolvido.  

  Afirma-se assim, que a composição do que conhecemos por corpo carrega um 

material que foi historicamente construído e, portanto, resulta-se em uma cultura 

corporal, que se faz no acúmulo de conhecimentos de caráter social, construídos por 

uma humanidade, e que deve por consequência ser sistematizados e transmitidos para os 

alunos no contexto escolar (COLETIVO DE AUTORES, 2014). 

  DAOLIO (2004) reforça esse pensamento, e acrescenta que “cultura é o 

principal conceito para a Educação Física”, partindo da premissa de que a área detém 

como objeto a ser estudado o corpo humano, sendo este, dotado de movimento. Logo, 

considera-se impresso no movimento humano um caráter social e cultural. Sob esse 

olhar, a Educação Física passa a se preocupar com os conhecimentos que possam 

através da cultura impressa nos corpos alcançar transformações sociais. 

   

Afinal, é bom que se entenda desde já que nós não temos um corpo; 

antes, nós somos o nosso corpo, e é em todas as suas dimensões 

energéticas – portanto, de forma global – que devemos buscar razões 



 

 

para justificar uma expressão legítima do homem, por meio das 

demonstrações do seu pensamento, do seu sentimento e do seu 

movimento (MEDINA, 2010, p.16). 

 

  Partindo de uma visão voltada para a construção histórica e cultual, o corpo 

humano ganha protagonismo para além do movimento propriamente dito, e passa a ser 

encarado como um movimento maior, movido por um corpo social. Esse novo olhar 

traça, por sua vez, novos caminhos para o ambiente escolar explorando o universo da 

cultural corporal. 

  Ainda sobre o universo da cultura imbricada nos corpos, torna-se assertivo dizer 

que somos produtores culturais, e os nossos corpos e movimentos gerados por eles 

passam a ser entendidos como ferramentas de produção e reprodução de culturas.  

  Há um largo debate sobre cultura dentro do contexto das ciências sociais. Nesse 

cenário, os antropólogos atribuem um significado mais amplo para a cultura, 

analisando-a, ao mesmo tempo, com diversas ênfases, tal como: crenças (religião e 

superstição), ideias (conhecimento e filosofia), normas (costumes e leis), valores 

(ideologia e moral), instituições (família e sistema econômico), atitudes (preconceito e 

respeito ao próximo), artefatos (machado de pedra, telefone), entre outros (MARCONI; 

PRESOTTO, 2005). 

  Ainda sobre esse ponto de vista, a cultura é constituída por normas 

comportamentais, desenvolvida, sujeita a alterações e transmitida socialmente por 

gerações, modificando-a ou preservando sua forma original (MARCONI; PRESOTTO, 

2005). 

  Pensar a Educação Física no contexto escolar sob a perspectiva de um corpo 

constituído de cultura, e fazendo dele o seu objeto de estudo, abra-se um canal de 

representatividade social através das diferentes identidades que cada aluno carrega 

consigo. Através do olhar multicultural que se estabelece com a visão de um corpo 

produtor de cultura e as varias vozes e gestos presentes na escola, o autor Marcos Neira 

(2011) acrescenta: 

A educação em uma perspectiva multicultural crítica não só valoriza 

e reconhece as diferenças, como também, assegura a diversidade 

cultural, superando processos discriminatórios, opressão, injustiça 

social e naturalização das diferenças, bem como apontando focos de 

resistência e de construção da identidade cultural  (NEIRA, 

2011,p.24).  
 



 

 

  A visão crítica, abordada por Neira (2011) nos mostra uma Educação Física que 

dar um salto qualitativo no que se refere aos objetivos a serem alcançados na 

sistematização dos conteúdos, dentro dessa lógica, o movimento pelo movimento e/ou a 

pratica sem a reflexão perdem o sentido no ambiente escolar. Por consequência, os 

conteúdos abordados passam a ter uma contextualização da realidade em que se vive, 

possibilitando uma análise crítica do mundo e dos corpos que se movimentam entre nós. 

A esse respeito Darido (2003) contribui: 

 

A cultural corporal, por se tratar de um conjunto de saberes 

diversificados e riquíssimos, assume enorme importância nas aulas de 

Educação Física escolar. Seus conhecimentos são indispensáveis para 

a ampliação do universo cultural do aluno e para compreensão da 

realidade em que ele está inserido, a fim de que possa exercer uma 

ação consciente e segura no mundo imediato (DARIDO, 2003, p.45).  
 

   Desse modo, percebemos um grande movimento impulsionado pelo o desejo de 

construir uma sociedade mais democrática. O olhar dos Estudos Culturais inseridos na 

área de atuação da Educação Física Escolar reconhece a cultura popular, seus valores e 

seus significados. É coerente, portanto, afirmar que seus interesses estão do lado mais 

fraco, ainda que se neguem a aceitar qualquer conhecimento como verdade absoluta 

(NEIRA; NUNES, 2009). 

  A cultura corporal aliada a Educação Física na condição de objeto de estudo, 

toma para si, a responsabilidade de um discurso ampliado, onde o campo da reflexão é 

transformado todos os dias por novas manifestações da cultura corporal, rompendo 

assim, a hegemonia de práticas que se consolidaram no passado. A escola passa a ser 

um ambiente de construção e reprodução de cultura por meio dos corpos.  

   

O PROCESSO HISTÓRICO, SOCIAL E CULTURAL DA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO  

 

 

  Verifica-se por meio da literatura que falar sobre educação do campo nos cobra 

primeiro, a compreensão de um contexto histórico protagonizado por lutas que buscam 

a valorização do camponês frente a sua identidade territorial, bem como, a legitimidade 

através de marcos normativo. Sendo assim, tornar-se assertivo dizer que, a educação do 

campo almeja, entre outras questões, a superação daquilo que vem sendo ofertado aos 

camponeses no seu conjunto educacional (BRASIL, 2012). 



 

 

  A abordagem da temática do campo se estabelece como movimento de luta e 

busca por uma superação do modelo educacional, movimento este, que se constrói e se 

fortalece na realização do I Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma 

Agrária (1° Enera) no ano de 1997, evento organizado pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) em parceria com outras entidades, e que juntas, 

assumem um importantíssimo papel na desconstrução de paradigmas na área da 

educação e na construção de um novo caminho a ser trilhado (KOLLING; NÉRY; 

MOLINA, 1999).  

  Partindo da premissa de que a Educação Rural precisava ser superada por uma 

Educação do Campo fidedigna á realidade do campesinato, organizam-se ainda no ano 

de 1997, um conjunto de entidades e movimentos sociais que materializariam a ação 

primeira e mais relevante no processo de legitimação da Educação do Campo, tratando-

se da I Conferência Nacional: Por uma Educação Básica do Campo (KOLLING; NÉRY; 

MOLINA, 1999).  

  O processo de elaboração da I Conferência Nacional: Por uma Educação Básica 

do Campo, nasce da união entre os Movimentos dos Trabalhadores Rurais sem Terra 

(MST), Universidade de Brasília (UnB), o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(Unicef), a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) 

e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Juntas, as cinco organizações 

supracitadas iniciam uma luta de grande repercussão pela riqueza teórica e prática com 

expectativas de mudança (KOLLING; NÉRY; MOLINA, 1999).  

Para além de uma discussão rasa em torno da palavra: educação; é preciso que 

nos mantenhamos atentos para o seu caráter político, no sentido de direito 

constitucionalizado. É nesse bojo conceitual que a Educação do Campo se estabelece 

através de lutas e reinvindicações. Educação é, portanto, instrumento essencial na luta 

por direitos que surgem a partir de demandas sociais.  

A luta por direitos corporifica-se através de construções de projetos políticos, é 

nesse sentido que devemos observar a instrumentalização transformadora da política, 

dando-lhe o olhar de espaço de realização humana. Relacionar-se em comunidade nos 

cobra o poder do diálogo entre iguais, bem como, a sensibilização ao perceber 

diferentes realidades que coexistem em uma sociedade mais ampla, sendo assim, é de 

grande valia a ruptura das desigualdades, as quais nos apresentam sujeitos de maiores 

vantagens em relação a outros. Desvantagens essas, que são frutos de tomadas de 



 

 

decisões políticas, modelos de desenvolvimento que pretendem atingir com a “coisa 

pública” (CORREIA, 2012). 

Ao enxergarmos a educação como via de acesso aos direitos de determinada 

camada social, identifica-se então, a estrutura e o processo pelo qual os movimentos 

sociais e organizações se articularam em detrimento da luta pela Educação do Campo. 

No que tange uma transformação de realidade partindo da valorização do próprio 

espaço/território em que se vive; onde os fatores sociais que competem à educação 

assumem a responsabilidade e a postura de uma identidade territorial do campo. 

 

Para se compreender o cenário da educação básica do campo em meio 

à luta política pelos direitos humanos nas áreas rurais do Brasil 

(sertões, interior, campo, rincões), diante da diversidade de projetos, 

há que se buscar elemen-tos, eventos, processos e movimentos que 

contribuam para a constituição dessa realidade (OLIVEIRA; 

CAMPOS, 2012, p. 239). 

 

 

  O território do campo, portanto, passa a ser visto como um ambiente de 

conquista social. Conquista através da qual se edifica novas relações sociais e posturas 

ligadas ao pertencimento local e identidade campesina. Sendo assim, novos olhares se 

constroem na escola e na construção coletiva, respeitando todo o conjunto social que se 

fortalece através das lutas por direito a terra. Refletindo na construção de projetos 

políticos que acerquem os interesses locais, a Educação do Campo alavanca o 

desenvolvimento nos setores: socioeconômico, cultural e ambiental. 

 
A EDUCAÇÃO FÍSICA NO CAMPO: SENTIDO E SIGNIFICADO 

 

  Após debruçarmos sobre a Educação Física e o seu viés de atuação no espaço 

escolar, tendo como aliado o debate da cultura corporal, torna-se mais compreensível 

que, em um cenário distinto onde as representações culturais e corporais se diferem do 

ambiente urbanizado, traça-se preciso um olhar especifico sobre a realidade a qual se 

encontra. 

   Entendendo a contextualização histórica através da qual se construiu e se 

constrói a Educação do Campo, pontua-se a necessidade de uma Educação Física que 

contribua na formação humano do discente do campo. Cumprindo o seu papel como 

ferramenta de transformação social. 



 

 

Ainda sobre a ideia de cultura Silva (2003) nos diz que “a cultura é um campo 

de produção de significados no qual os diferentes grupos sociais, situados em posições 

diferenciais de poder, lutam pela imposição de seus significados à sociedade mais 

ampla” (SILVA, 2003, p.133-134). 

Sobre o reconhecimento da real necessidade de uma Educação Física que atenta 

às demandas do campo, podemos recorrer a Hall (2007), e consegue-se elucidar o 

prejuízo ao se ter um formato de educação descontextualizada que se impões como uma 

forma de “regulação cultural” nas posturas assumidas por grupos para classificar e 

comparar ações, condutas e práticas humanas de acordo com um determinado sistema. 

Essa regulação se dá por meio de sistemas classificatórios: 

 

[…] que pertencem e delimitam cada cultura, que definem os limites 

entre a semelhança e a diferença, entre o sagrado e o profano, o que é 

“aceitável” e o que é “inaceitável” em relação a nosso 

comportamento, nossas roupas, o que falamos, nossos hábitos, que 

costumes e práticas são considerados “normais” e “anormais”, quem é 

“limpo” ou “sujo”. (HALL, 2007, s.p.). 
 

  Propor a Educação Física no contexto do campo nos cobra, portanto, uma 

estratégia de mapeamento com a finalidade de identificar quais aspectos da cultura 

corporal se fazem presentes no espaço o qual se pretende desenvolver as atividades 

pedagógicas. Estratégia essa que se faz em caráter metodológico. Para o teórico Marcos 

Neira essa estratégia consiste em: 

 
identificar quais manifestações corporais estão disponíveis aos alunos 

bem como aquelas que, mesmo não compondo suas vivências, 

encontram-se no entorno da escola ou no universo cultural mais 

amplo. Mapear também tem o sentido de levantar os conhecimentos 

que os alunos possuem sobre uma determinada prática corporal 

(NEIRA, 2011, p.129).  

 

  Para além da identificação das práticas corporais o mapeamento também nos trás 

a legitimação cultural através do corpo, pois, quando falamos em expressão da Cultura 

Corporal a nossa identidade como ser social passa a ser reconhecida e ganha espaço 

para a representação histórica. 

  Ainda sobre o contexto camponês, ao adentrar nos espaços do campo é preciso 

estar consciente de uma luta maior, que também representa um aspecto da cultura 

campesina. O movimento de luta pela reforma agraria é um grande expoente na 

contextualização rural, principalmente quando se trata de educação. Nesse sentido os 



 

 

movimentos sociais lideram um significativo avanço no que se refere à superação de 

modos ultrapassados de educação os quais submetem aos alunos do campo a uma logica 

de produção e consumo capitalista, seja através do esporte ou de outras praticas 

hegemônicas. 

 

Essa forma de conceber e se relacionar com o conhecimento científico 

está atrelada às condições objetivas de trabalho e organização social 

vividas no âmbito dos movimentos sociais que almejam 

transformações nas relações produtivas no campo. Para esses 

movimentos sociais não é suficiente se apropriar da tecnologia 

capitalista, como se fosse neutra, mas é necessário criar outras 

tecnologias apropriadas à organização coletiva da produção, portanto, 

sendo necessário superar o modelo de ciência e tecnologia dominante 

(FRANCISCO; ALANIZ, 2014, p.50).   
 

   Considerando os conteúdos possíveis a serem trabalhados no ambiente escolar 

no contexto da educação do campo, e repensando as contribuições dos autores 

supracitados, nota-se que, a Educação Física passa a ter uma responsabilidade de resgate 

e/ou preservação cultural através do corpo e das representações de práticas/atividades 

físicas as quais se propõe realizar na escola.  

  Logo, brincar se torna uma questão séria, por exemplo, cantigas de roda que 

fazem parte da história da comunidade envolvida passa a ser ferramenta de vivência e 

estudo. As brincadeiras, os jogos, as danças, as músicas, os hábitos, etc. Toda 

representação expressa através da cultura corporal passa a ser instrumento de construção 

pedagógica e social. A Educação Física no campo passa a ter sentido e significado. 

  Para Hall (2007), o entendimento de cultura como um processo de significados 

se dá, primeiramente, através da linguagem, a qual trará a significação. Na medida em 

que a linguagem encontra um sentido, os significados, portanto, se tornam comuns e 

podem ser acessados pela linguagem, o que nos leva a perceber e a encarar a cultura 

como um sistema capaz de gerar os significados. 

  Reconhecendo o papel e a importância da Educação Física na educação do 

campo, bem como, da necessidade de uma sistematização contextualizada da realidade, 

tornamo-nos capazes elaborar/planejar atividades que ocorram dentro e fora da sala de 

aula, auxiliando o coletivo a discutir e trabalhar com projetos locais que vincule a luta 

pela terra a um projeto popular de desenvolvimento na educação básica do campo que 

valorize a memória, a mística e a história dos sujeitos.  



 

 

  A escola muitas vezes é conservadora e resistente a ideia de movimento e luta, 

por isso, quanto maior a tomada de consciência das pessoas do campo por seus direitos, 

mais se dispõem a ocupar-se da escola e de outros espaços formativos de debates 

coletivos como sindicatos e associações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A partir do que proposto como objetivo, podemos dizer que a Educação Física é 

um componente, onde os métodos são com objetivos reais e não deve ser reproduzida 

sem que haja um olhar cauteloso sobre o contexto em que está inserido a Escola.  

  A Educação do Campo passa a ser um ambiente de luta, e não diferente das 

outras disciplinas que compõe o currículo da escola a Educação Física passa a se 

responsabilizar por esse processo de transformação social; processo esse que busca a 

valorização da identidade individual e coletiva.  

  Portanto, a Educação do Campo como processo formativo e de inclusão social 

dos educandos numa sociedade plena e igualitária em defesa de direitos e conquistas a 

qual todos nós almejamos ultrapassa os limites da sala de aula para outros espaços 

alternativos de debates e trocas de experiências entre os coletivos comunitários, 

movimentos sociais e sindicais. Assim, a participação de todos e todas em defesa por 

escolas do/no campo se faz na atualidade cada vez mais necessário, levando em 

consideração que o campo estar vivo e em movimento constante. 

  A cultura Corporal como objeto de estudo da Educação Física aplicada ao 

campo tem, portanto, a capacidade de contribuir na libertação e empoderamento dos 

sujeitos, considerando as expressões do nosso corpo como uma construção 

sociocultural.  

  Seguindo a premissa de que o corpo biológico também passou a ser um corpo 

social, as discussões podem e devem ser ampliadas no contexto da educação. Jogar bola, 

empinar pipa, subi em árvores, produzir os próprios brinquedos, entre outras atividades 

passam a ser ferramentas de estudo para o desenvolvimento cultural de uma 

comunidade. Cabe, ao professor de Educação Física enxerga-las.      
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