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Resumo: O trabalho é uma relação do homem com a natureza de modo que 
os elementos deste último são conscientemente modificados a fim de satisfazer 
as necessidades humanas. No processo de determinação da produção na 
sociedade capitalista, o trabalho está subsumido a lógica de produção de mais-
valia. Nesse sentido, o ensaio se propõe a refletir sobre o conceito de classe, 
assim como, analisar a condição de classe dos trabalhadores de Educação 
Física. Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica, na qual utilizamos o 
materialismo histórico-dialético enquanto base teórica.  Afirmado, a partir de 
Marx e Engels (1848), que a classe trabalhadora abrange não só o proletariado 
industrial mais todas as camadas sociais que vivem da venda da sua força de 
trabalho. Entendendo os professores de Educação Física como parte da classe 
trabalhadora, buscamos examinar as condições de venda da força de trabalho 
por parte desses trabalhadores, tomando como ponto de partida as 
transformações das relações de trabalho advindas da terceirização, 
flexibilização, formas de trabalho autônomo, ou seja, a chamada “Uberização” 
das relações de trabalho pelas transformações do campo escolar e não-escolar 
de trabalho em educação física. Nessa perspectiva, esse movimento reordena 
o curso de Educação Física, ao mesmo tempo em que fragmenta e desvaloriza 
a profissão, distância a ideia de emancipação dessa classe.      
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