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RESUMO 

O corpo é a forma mais clara de manifestação, expressão e representação do Ser no mundo. 
Respeitar a diversidade humana e suas particularidades consiste em considerar os indivíduos 
em sua totalidade. No MST seus princípios e valores humanistas e socialistas colocam o 
indivíduo no centro dos processos de transformação como agentes ativos. A partir disto temos 
como objetivo discutir a compreensão de corporeidade presente em filhos de assentados, 
tendo em vista a diferente forma de organização social defendida pelos manifestantes do 
movimento. Pensamos que a compreensão de corpo dos investigados pode estar sustentada 
em meio à lógica anticapitalista em que o significado pode ser aquele na qual trazer benefícios 
para novas compreensões acerca das realidades empíricas diferenciadas, em que exista a 
possibilidade das pessoas não ficarem exclusivamente submissas aos ditames do capital. 
 
Palavras-chave: Corporeidade, Capital, Sociedade. 

 

ABSTRACT 
 
The body is the most clear manifestation, expression and representation of Being in the world. 

Respect human diversity and its peculiarities is to consider individuals in their entirety. In the 

MST principles and humanist values and put the Socialists  put the individual at the center of 

the transformation processes as active agents. From this we aim to discuss the understanding 

of corporeal presence in the children of settlers, in view of the different forms of social 

organization of the movement advocated by the protesters. We believe that understanding the 

body of investigation can be sustained amid the anti-capitalist logic in which the meaning 

might be one in which benefit to new understandings about the empirical realities 

differentiated, where there is the possibility of people not only become submissive to the 

dictates of capital. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Ser Humano é um ser social portador de cultura que se expressa por meio do seu 

corpo, num dado tempo e lugar. Mauss apud Daólio (1995) considerou os gestos e os 

movimentos corporais como técnicas criadas, passíveis de transmissão através das gerações e 

imbuídas de significados específicos, tradutores de elementos de uma dada sociedade ou 

cultura.  

O movimento em sua totalidade compreende as dimensões cognitivas, afetivas, sociais 

e motoras, devendo-se considerar corpo e mente de forma conjunta, um tencionando o outro, 

como unidades justapostas.  

Quando o homem age, age sempre em sua totalidade, sendo impossível neste caso 

falar em atos puramente físicos ou orgânicos, psíquicos ou espirituais. Sendo assim, o 

movimento humano será sempre intencional e pleno de sentido envolvido pelo mundo das 

significações (SANTIN, 1987). 

Estes significados construídos e estabelecidos de acordo com as tradições das culturas, 

classe social e sua concepção de corpo determinada ao longo do tempo. Isso significa para 

Harvey (2004) que diferentes processos (físicos e sociais) “produzem” tipos radicalmente 

distintos de corpos. 

O corpo humano é ativo e transformador em relação aos processos que o produzem, 

sustentam e dissolvem. Logo, pessoas corporificadas dotadas de capacidades semióticas e 

vontade moral tornam seu próprio corpo um elemento funcional naquilo que há muito 

chamamos de “o corpo político” (HARVEY, 2004). 

Este corpo permeia, em meio à lógica capitalista estabelecido pela ciência e a 

sociedade como um produto. Na menção de Peres (2009) à imagem da corporeidade de nossa 

cultura racionalizada, cientifizada e industrializada, reduz o corpo a um objeto de uso em 

conformidade com os interesses econômicos, políticos e ideológicos de outros grupos ou 

classes sociais, fazendo com que o corpo se tornasse uma ferramenta de produção, que traria 

lucro e crescimento econômico ao meio no qual está inserido não garantindo a cultura do 

corpo.  

O capital molda os corpos de acordo com seus próprios requisitos, ao mesmo tempo 

que os corpos internalizam em seu modo de agir desejos corporais, vontades, necessidades e 

relações sociais estabelecidas pelo meio social em que estão inseridos (por vezes expressos 

abertamente como lutas coletivas fundadas na classe, comunidade ou identidade) da parte do 

trabalhador (HARVEY, 2004).  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 3 

Le Breton (2006) corrobora, dizendo que a sociedade, instituída pelo constante 

processo de globalização e consumo, impulsionado este pelos meios de comunicação, 

estabelece diferentes significados ao corpo, em vista que o corpo hoje se impõe como lugar de 

predileção do discurso social, esquecendo da sua representação para o indivíduo, designando 

seu “significante de status social”.  Esse corpo é visto como homogêneo, estereotipado e 

alienado de acordo com os modelos impostos como referência pela ciência, reduzindo-o a 

dimensão biológica. a globalização é acima de tudo um fenômeno financeiro, mas com 

projeções significativas nos sistemas de produção que tem conseqüências negativas 

marcantes, das quais destaca a crescente vulnerabilidade externa e a agravação da exclusão 

social. A partir disto, o grande desafio das classes menos favorecidas consiste em minimizar 

os males resultantes da perda do comando provocado pela globalização (FURTADO, 1998). 

Nesta esteira, Trasferetti (2008) afirma que o corpo não pertence à pessoa, mas às 

regras e orientações, artifícios e disfarces do mundo social, de modo que procuram ajustar os 

corpos (aparência física e conduta) aos cânones da moral oficial numa clara tentativa de se 

autovalorizar a partir das regras sociais impostas pelo meio. 

Para Santin (1987, p. 51-52): 

 
o homem pode ser considerado como ser dual, formado de duas partes 
separáveis e possíveis de serem acionadas autonomamente; ou pode-se 
pensá-lo como uma totalidade indivisível e que age sempre como um todo. 
Pode-se, também, pensar o homem como consciência ou alma que possui 
corpo ou que usa o corpo, mas é possível, contrariamente, pensar o homem 
como corporeidade, como raiz de todas as manifestações humanas. O 
homem pode ser tratado a partir do homogêneo, do comum e do semelhante, 
ou conforme suas particularidades, das heterogeneidades e das diferenças. 

 

Esta diferença estabelecida pela diversidade cultural atribui ao corpo diferentes 

significados estabelecidos em diferentes contextos, construídos e materializados pela indústria 

cultural. Merleau Ponty apud Santin (1987) descreve o homem como corporeidade, não 

enquanto homem se reduzindo ao conceito de corpo material, mas enquanto fenômeno 

corporal, isto é, enquanto expressividade, palavra e linguagem, compreendendo-o em sua 

totalidade. Compreenda ainda, o homem sendo movimento, o movimento que se torna gesto, 

o gesto que fala, que instaura a presença expressiva, comunicativa e criadora do seu 

significado. 

A partir dessa premissa, na busca dos seus ideais e significados enquanto sujeito, é que 

o MST3, movimento social campesino organizado, surge como a continuidade de um processo 

histórico de organização da classe expropriada no vigente modo de produção. Movimento de 
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formação política e humana, a partir da constante inserção na dinâmica da luta de classes, 

constituindo-se como frente de práticas e ações revolucionárias (ALBUQUERQUE et al., 

2007). 

Revolucionar segundo Taffarel, Lacks e Santos Junior (2010) é colocar sob novas 

bases a produção da existência humana o que, em última instância, significa quebrar, romper 

definitivamente com a subsunção do trabalho ao capital, propriedade privada dos meios de 

produção da vida, exploração da natureza e do trabalho. Significa outras relações de produção 

que podem viabilizar outras construções de subjetividades humanas, outra internalização para 

outra objetivação humana, expressa em todas as obras dos homens sejam elas materiais ou 

imateriais, o que Marx contextualiza como a superação. 

Assim, o MST parte do homem como uma totalidade histórica que é, ao mesmo 

tempo, natureza, individualidade e relação social, a partir disso, o trabalho manual e 

intelectual torna-se indissolúvel, sendo-o práxis (unidade teoria-prática) no processo do 

conhecimento, permitindo construir bases no processo de produção (MENEZES NETO, 

1999). 

No MST, pela sua projeção política, os indivíduos possuem o mesmo “valor” de 

participação, permitindo-lhes ter e expor sua corporeidade, o que não é vivenciado na 

sociedade em geral na medida em que o indivíduo sofre regulações externas. Nesse 

movimento o indivíduo se desenvolve enquanto sujeito cognoscente, visto que seus gestos 

possuem intencionalidade que são permeadas em suas relações. Relações vivenciadas pela 

heterogeneidade social vivida dentro e a partir do movimento que permite o desenvolvimento 

do Ser Humano em seus diversos aspectos, pois possibilita analogias entre o que é 

presenciado no assentamento e na sociedade de classes, o que ocasiona contradição e 

ressignificação constante. 

Em meio essas objetividades e subjetividades vivenciadas na sociedade e 

manifestadas, sobretudo em movimentos sociais, no caso aqui o MST, na busca de uma 

sociedade igualitária e justa se desenvolve a educação nos assentamentos, na qual se insere a 

Educação Física escolar como componente curricular que tem as práticas corporais como 

escopo do seu currículo, tornando-se uma das possibilidades de propiciar aos educandos se 

conhecerem enquanto sujeitos históricos portadores de corporeidade. 

A Educação, uma das dimensões da formação, é entendida tanto no sentido amplo da 

formação humana, como no sentido restrito de formação de quadros para a organização e para 

o conjunto de lutas dos trabalhadores (MST, 1999).  
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 O papel da Educação Física é evidenciado neste contexto pela possibilidade de, por 

meio dela, o indivíduo se autoconhecer, como Ser e não apenas como corpo objeto. Desta 

forma, o corpo é vivenciado numa lógica em que teoria e prática, bem como assentamento e 

luta de classes se contradizem pela política/dinâmica do assentamento ser diferente, 

contribuindo na construção da identidade política de forma coletiva, crítica e contraditória. 

Nesta perspectiva existe uma relação dialética entre indivíduo/sociedade de modo que todo 

Ser está inserido em um contexto social que deve ser considerado e cada um é ativo no 

processo, reconhecendo assim o valor cultural e a diversidade humana. 

O currículo de Educação Física ao proporcionar o estudo crítico da manifestação da 

cultura corporal pertencente aos diversos grupos que compõem a sociedade contribuirá para 

compreender os signos culturais que as impregnam e são socializados, características e 

intenções, uma vez que tudo o que o ser humano produz e a forma como se expressa está 

vinculado ao seu contexto cultural (LIMA e NEIRA, 2010). 

Como salienta Kunz (2009), ser crítico é ser capaz de questionar, dialogar e oferecer 

diferentes respostas ao próprio questionamento, e só se pode realmente questionar e responder 

sobre aquilo em que se está corporalmente envolvido, sendo necessário que se crie as 

condições objetivas e subjetivas para essa crítica e essa forma esclarecida de entendimentos. 

Considerar a visão política do MST acarreta em uma educação contra hegemônica que 

traz consigo uma visão de mundo baseada na consciência de classe e a utiliza como meio de 

emancipação dos sujeitos. 

A formação vivenciada no assentamento difere da política brasileira. Por essas 

circunstâncias o MST é um movimento social, no qual os filhos dos assentados vivenciam um 

processo de alfabetização de constante luta pela terra e uma sociedade igualitária, acarretando 

mudanças na construção do seu Eu, seu modo de agir e pensar, levando-nos a repensar sobre 

sua compreensão de corpo. 

Diante do exposto anteriormente temos como objetivo principal discutir a 

compreensão de corporeidade presente em filhos de assentados na comunidade Justino 

Draszevsky, participantes do MST na cidade de Araquari/SC, tendo em vista a diferente 

forma de organização social defendida pelos manifestantes do movimento.  

Temos como problema de pesquisa: como se da à concepção de corpo dos educandos 

filhos dos assentados na comunidade Justino Draszevsky, participantes do MST na cidade de 

Araquari/SC, tendo em vista a diferente forma de organização social defendida pelos 

manifestantes do movimento? 
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Neste estudo será realizada uma pesquisa qualitativa exploratória de caráter 

bibliográfico. A população a ser analisada será constituída por filhos das 10 famílias 

assentadas, matriculados na Escola de Educação Básica Titolívio Venâncio Rosa que 

freqüentam o ensino fundamental regularmente no ano de 2010. A amostra será composta por 

09 filhos (as) da população analisada. 

Utilizaremos como instrumento da pesquisa as técnicas de entrevista semi-estruturada, 

observação livre e filmagem para sustentação dos fenômenos estudados e construção da 

análise do material coletado. A utilização destes três elementos na coleta dos dados nos 

permitira melhor compreensão acerca dos pontos estudados e clareza nas dúvidas que podem 

ser geradas no decorrer do trabalho. Esta pesquisa consta em andamento. 

Partimos do pressuposto que vivemos numa sociedade capitalista composta por 

desigualdades, em que o próprio sistema cria condições desfavoráveis para o acesso à riqueza 

de maneira justa. Furtado (1998) nesta esteira não ignora que vivemos uma fase de 

concentração de poder na qual a tecnologia moderna estimula esse processo, relacionando 

inclusive as forças políticas que moldaram o mundo atual.  

Na área da Educação Física isto se manifesta por meio de suas raízes históricas que 

ainda hoje se estabelecem de forma hegemônica, limitada à dimensão fisiológica e mecânica 

dos movimentos de cunho utilitarista, funcional pré-determinada e definida que desconsidera 

o desenvolvimento humano em sua totalidade. É mantido na e pela Educação Física a visão de 

corpo como instrumento de trabalho adestrado e consumista de acordo com os interesses da 

ordem vigente, alienado ao sistema, trazendo consigo uma ideologia que busca o rendimento 

máximo ou do corpo perfeito. 

Pensamos que no MST a Educação Física tenha um caráter de inserção social e 

baseado na consciência de classe, tendo indivíduos críticos, autônomos, reflexivos, 

emancipados e participantes ativos no processo de formação dos diversos aspectos da 

sociedade, sejam eles de ordem econômica, política e, ou cultural. Desta forma, a 

compreensão de corporeidade se sustenta a partir da representação da diversidade que se 

manifesta na consciência corporal. 

A partir disso, entendemos que o corpo é a forma mais clara de manifestação, 

expressão e representação do Ser no mundo. Devendo-se considerar durante a educação 

humana, preponderantemente a escolar, a concepção de corpo e a heterogeneidade cultural 

presente, sendo que a Educação Física está diretamente relacionada a esta práxis pedagógica, 

visto que tem o movimento como seu escopo. Movimento, expresso pela manifestação da 

cultura corporal, sustentado em uma matriz lógico dialética, fundamental para uma prática 
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pedagógica que compreenda e construa o homem sujeito histórico, inserido numa realidade 

dinâmica, no qual seu corpo e seus movimentos sejam vistos não apenas limitados à dimensão 

fisiológica e mecânica, mas também articulados à dimensão sociocultural (ALBUQUERQUE 

et al., 2007).  

Assim, esta perspectiva considera o sujeito em sua totalidade, corpo e mente, portador 

de corporeidade apoiada segundo Albuquerque et al. (2007) no materialismo histórico 

dialético enquanto teoria, o marxismo como filosofia e o socialismo como projeto histórico. 

 

PRINCÍPIOS E PERSPECTIVAS DO MST 

 

O movimento MST possui seus princípios políticos, filosóficos e pedagógicos 

sustentados na transformação da sociedade atual e na construção de uma nova ordem social, 

cujos pilares principais são a justiça social, a radicalidade democrática e os valores 

humanistas e socialistas (MST, 1999). 

O movimento supracitado ainda assevera que esses valores humanistas e socialistas 

são aqueles que colocam no centro dos processos de transformação a pessoa humana e sua 

liberdade, mas não como indivíduo isolado e sim como ser de relações sociais que visem à 

produção e a apropriação coletiva dos bens materiais e espirituais da humanidade, a justiça na 

distribuição destes bens e a igualdade na participação de todos nestes processos. 

Dentro desse contexto há duas dimensões fundamentais a serem compreendidas no 

processo de formação dos sem-terra ligados ao MST: a que vincula cada família sem-terra à 

trajetória histórica do Movimento e da luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil, 

tornando-o sujeito desta história; a que faz de cada pessoa que integra o MST um Ser Humano 

em transformação constante. Por meio do entrelaçamento das vivências coletivas, com o 

caráter histórico da luta social que representam, forma-se a coletividade sem-terra uma 

identidade que se sente ou se vive participando das ações ou do cotidiano do MST 

(CALDART, 2001).  

Para o MST (2010) os assentamentos constituídos após a luta pela terra caminham no 

sentido da resolução das necessidades das famílias, criando condições para o trabalho, para a 

produção e moradia, ou seja, organizam a economia e as dimensões da vida social, 

educacional e cultural das famílias assentadas. Neles é buscado desenvolver uma mentalidade 

e uma atitude de soberania alimentar, compreendendo que a primeira tarefa é produzir 

alimentos e eliminar a fome.  
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Este projeto concorda com Menezes Neto (2000), quando diz que a educação torna-se 

fundamental não só para fixar o homem no campo como também para desenvolver uma 

possibilidade alternativa neste mundo onde o conhecimento, a ciência e a tecnologia 

tornaram-se fatores fundamentais no mundo do trabalho. 

A educação é entendida como um instrumento de transformação social e a escola um 

direito social, sendo considerada estratégica para o MST (SOUZA, 2002). A partir dessa 

premissa, a Educação se apresenta como ferramenta pedagógica nos assentamentos. 

 

O CORPO E SUAS REPRESENTAÇÕES   

 

O homem, o corpo, e suas manifestações culturais concretamente e na forma como se 

representa e é percebido pelo povo brasileiro, são produtos ou subprodutos da estrutura 

dominante. Na relação corpo-sociedade há um peso decisivo da estrutura socioeconômica que 

define, de certa forma, os limites da estrutura corpórea (MEDINA, 1990). 

A imagem corporal é construída através das representações estabelecidas no dia-dia, 

permeada por modelos de corpos estabelecidos como se fossem dogmas, despreocupados com 

a diversidade cultural e preocupados com medidas, músculos e rendimento, permeados, como 

uma dicotomia, Harvey (2004) sinaliza que há uma cisão entre corpo social e o corpo político. 

Para Taffarel e Escobar (2009) a corporalidade do ser humano construída nas relações 

com o meio ambiente e os demais seres, foi determinando suas possibilidades de organização 

espaço-temporal, social, cultural e política. Cada ser humano que nasce traz em si a 

necessidade própria de toda a humanidade e, cada um produz e reproduz em si todas as 

necessidades da humanidade. Somos o que somos porque nos relacionamos com a natureza, 

com os nossos semelhantes e desenvolvemos forças produtivas. Mas esse percurso histórico 

significou modos de organização da existência e, dos primitivos modos comunais, vivemos 

hoje no modo de o capital organizar a vida, contraditoriamente, também, de transformar o que 

constituiu o trabalho, em atividades lúdicas e prazerozas, como as danças, os jogos, a 

ginástica, os esportes. 

Essa cisão não é de hoje, as raízes da Educação Física, ao longo do seu percurso 

histórico, estabeleceu e estabelece verdadeiros modelos de corpo destinados ao rendimento e a 

beleza, na preparação do corpo como objeto de uso do trabalho. Trabalho este para satisfazer 

as necessidades humanas e sociais, fruto da práxis humana, ou seja, “o homem é um ser social 

e histórico, o que leva esse homem a transformar a natureza, e, neste processo, a si mesmo, é a 

satisfação de suas necessidades” (ANDERY; SÉRIO, 2000, p. 407).  
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Esse corpo que trabalha sofre diretamente transformação da própria natureza, por ser 

inacabado e estar em constante transformação. Esse projeto de corpo inacabado é impelido 

num conjunto particular de direções contraditórias. Para se explorar essas possibilidades foi se 

estabelecendo uma gama de ciências para planejar e explorar os limites do corpo humano 

como máquina produtiva, como organismo fluido (HARVEY, 2004). 

A partir disto foi se estabelecendo modelos de corpo: corpo para o trabalho, 

rendimento, esporte, beleza e pesquisas. Vários modelos derivados das exigências culturais, 

políticas, econômicas e sociais na satisfação dos seres humanos e suas vontades. 

São verdadeiros padrões estéticos que caracterizam um corpo em exibição no mercado 

da imagem, oriundos do poder da tecnologia em intervir na estrutura corporal, vemos o corpo 

construído e reduzido à imagem, sem vestígios das imperfeições da vida que ressaltam formas 

e curvas corporais. 

O corpo se apresenta como manifestação cultural, cultura entendida aqui por tudo 

aquilo que as pessoas, os grupos e as sociedades produzem para representar ou expressar o 

seu jeito de viver, de entender e de sonhar o mundo, expressos por meio da linguagem, os 

costumes, as tradições, a arte, os rituais, a religiosidade, os comportamentos, as normas, os 

saberes, o jeito de se relacionar com as outras pessoas no cotidiano, os valores éticos, e muitas 

outras formas de expressão (MST, 1999). 

Para Coelho e Severino (2007) o corpo, superfície privilegiada de inscrição da história, 

não consegue disfarçar as marcas deixadas pelos diferentes usos e desusos que recebeu no 

longo do percurso, no qual hoje expõem fotogenicamente suas silhuetas às milhares de lentes 

invisíveis que expõem o corpo a uma sabatina incessante de controle, vigilância e cobrança. 

A corporeidade como unidade perceptiva sinaliza Catalão (2005), funciona como 

instrumento afinado de leitura do mundo que nos permite estar de forma congruente e inteira 

no ato existencial. Os sentidos despertos nos devolvem a vida cotidiana como uma aventura 

única possível de ser impregnado de sentido, valor e significado.  

 
Os valores indicam as expectativas, as aspirações que caracterizam o homem 
em seu esforço de transcender-se a si mesmo e à sua situação histórica; como 
tal, marcam aquilo que deve ser em contraposição àquilo que é. A valoração 
é o próprio esforço do homem em transformar o que é naquilo que deve ser. 
Essa distância entre o que é e o que deve ser constitui o próprio espaço vital 
da existência humana; com efeito, a coincidência total entre o ser e o dever 
ser, bem como a impossibilidade total dessa coincidência total dessa 
coincidência seriam igualmente fatais para o homem (SAVIANI, 1989, p. 
41).  
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Qualquer aspecto do homem é manifestado, e assim precisa ser entendido, por meio da 

unidade de seu corpo, se é que pretendemos dar a ele uma dimensão humana, visto que, o 

homem vai atribuindo significados a tudo o que faz, procurando dar sentido às suas ações. 

São esses significados que diferenciam os inúmeros grupos humanos espalhados pelo mundo 

e ao longo da história (MEDINA, 1990; DAÓLIO, 1998). 

O corpo se apresenta como identidade social construída através dos valores e 

interpretações da realidade em que se está inserido, da cultura do consumo e, sobretudo, do 

modelo capitalista. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A partir do levantamento de referencial teórico e do reconhecimento do assentamento 

já realizado até o momento ressaltamos a importância desta pesquisa para a compreensão da 

corporeidade num contexto social contra hegemônico, na qual a educação possa ser vista a 

partir de uma lógica não capitalista e concorrencial. Em vista disso, pensamos que a 

compreensão de corpo dos investigados pode estar sustentada em meio à lógica anticapitalista 

em que o significado pode ser aquele na qual trazer benefícios para novas compreensões 

acerca das realidades empíricas diferenciadas, em que exista a possibilidade das pessoas não 

ficarem exclusivamente submissas aos ditames do capital. 
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