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RESUMO

O  presente  estudo  tem  como  objetivo  debater  sobre  possibilidades  das  aulas  de 
educação física escolar promoverem a produção do habitus camponês. O referencial 
teórico de análise utilizado foi a teoria praxiológica de Pierre Bourdieu. Nessa teoria 
duas categoria são fundantes: o campo e o habitus. Segundo Martins (1987) o campo é 
um espaço social simbólico em que os agentes disputam a moeda simbólica que está em 
jogo; os agentes que possuem muito dessa moeda estão em posição de dominância, e no 
outro polo os que pouco ou nada possuem são os dominados. Por sua vez, o habitus dos 
agentes  é  determinado  pela  posição  que  eles  ocupam nos  diversos  espaços  sociais 
simbólicos da nossa sociedade. Trazendo este debate para o meio rural, temos segundo 
Pessoa (1999) um campo agrário, onde está em disputa a posse e utilização da terra; e os 
agentes dominantes são os grandes proprietários de terras que reproduzem um habitus 
agro-modernizante; e os dominados são os camponeses que orientam suas ações pelo 
habitus  camponês.  No  decorrer  da  pesquisa  realizamos  um  estudo  de  caráter 
interventivo em uma das escolas rurais do município de Jataí – GO. Sendo assim, foi 
construído um cronograma de visitas  semanais,  em que planejamos  7 aulas.  Nesses 
encontros foram suscitados por meio da prática corporal futsal, o debate a respeito de 
diversos  assuntos,  que  no  nosso  entendimento  fazem parte  da  realidade  dos  jovens 
camponeses, como: sair ou ficar no campo, questão de gênero no meio rural, meios de 
comunicação e invasão de terra, dominantes e dominados no meio rural. Ao longo do 
estudo foram utilizadas variadas estratégias metodológicas, como: dinâmica de grupo, 
questionário,  observação  participante  e  análise  documental.   Ao  analisar  os  dados 
realizamos a  divisão dos  mesmos em três  categorias.  A primeira  categoria  foi  a  do 
habitus constituído que demonstra que os alunos estão reproduzindo o habitus agro-
modernizante. A segunda categoria, refere-se sobre a escola ser constituidora de habitus; 
a esse respeito, concluiu-se que as escola rurais no município de Jataí, também, estão 
constituindo  entre  os  alunos  um  habitus  agro-modernizante.  Na  terceira  categoria 
visualizamos possibilidades da Educação Física como elemento (re) produzir habitus 
camponês entre os alunos. As aulas ministradas foram organizadas na intenção de que 
por meio das práticas corporais fosse possível debater sobre elementos que cercam a 
vida dos  jovens.  E isso,  no nosso entendimento,  fez surgir  entre  os alunos diversas 
inquietações e questionamentos sobre a sua realidade social; e esse é o primeiro passo 
para a tomada de consciência do lugar, de dominados, que eles ocupam no meio rural.
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