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As transformações que motivaram a mudança na vida das pessoas ao longo da história 

principalmente após a Revolução Industrial repercutiram em diferentes instituições, uma delas é 

escola. Instituição com fins historicamente pré-determinados que nos causa inúmeras incertezas 

tamanha é a complexidade nas relações humanas caracterizadas por demandas globalizantes, 

que preocupa educadores principalmente aqueles preocupados em inserir e buscar 

conjuntamente com os alunos e alunas reflexões sobre os elementos que interferem direta ou 

indiretamente no cotidiano das vivências escolares.  

A prática de ensino na Educação Física vem motivando professores a pensar e 

sistematizar conteúdos (Sanches Neto et al, 2006) e estratégias de ensino (Okimura et al, 2007) 

que apontem para possibilidades de mudanças significativas. Sabemos que a prática educativa 

desenvolvida na maioria das escolas requer do professor um tempo disponível e um habitus 

(Bourdieu & Passeron, 1992) não adquirido para organizar o seu fazer pedagógico assim como 

propor estratégias de ensino significativas.  

O conjunto de tais fatores tem como conseqüência aulas pouco significativas e alunos 

submetidos a experiências de “ajuntamento de pessoas” (Ferreira, 1988), porém distantes da 

compreensão do que seja trabalho em grupo, ou seja, vida social caracterizada por condutas 

coordenadas consensualmente (Maturana, 2005).  

As dificuldades de trabalhar em grupo, a escassez e precariedade de recursos materiais, 

espaços inadequados, conteúdos pouco relevantes reforçam a necessidade da compreensão de 

alguns conceitos importantes que poderiam ser percebidos e utilizados com critérios no dia-a-dia.  

A intenção desse trabalho é apresentar algumas possibilidades/reflexões que permitam a 

elaboração de condutas capazes de afetar os alunos para que intervenham na própria realidade a 

partir de conhecimentos elaborados nas aulas de Educação Física.  

O método utilizado foi a pesquisa-ação (Barbier, 2002 & Elliot, 1993) que permite aos 

sujeitos envolvidos identificar problemas, estabelecer um plano de ação, execução do plano, 

avaliação, publicação dos resultados obtidos e identificação de novos problemas. Os sujeitos são 

professores-pesquisadores de diferentes escolas que vem desenvolvendo práticas reflexivas, 
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cujos conteúdos foram planejados e sistematizados em quatro blocos temáticos: Elementos 

Culturais, Movimentos, Aspectos Pessoais e Interpessoais e Demandas Ambientais (Sanches 

Neto et alii, 2006).  

Neste trabalho nossa ênfase recai sobre o bloco Demandas Ambientais, mais 

especificamente os conceitos de administração e economia e suas relações com os elementos 

culturais esporte (tênis) e circo.  

A economia segundo Troster & Morcillo (2002) preocupam-se como os indivíduos e a 

sociedade fazem suas escolhas e tomam decisões, para que os recursos disponíveis possam 

contribuir da melhor maneira para satisfazer as necessidades individuais e coletivas.  

O termo administração (Kwasnicka, 2006) refere-se a um processo integrativo 

fundamental de pessoas, que buscam a obtenção de resultados específicos. Administrar é, 

portanto, um processo pelo qual cria-se, dirige-se, opera-se e controla-se uma organização ou 

instituição.  

Trazendo esses conceitos interdependentes dos sistemas sociais (Brito, 1986) para as 

aulas de Educação Física e levando em consideração nossa intervenção como professores, foi 

possível estabelecer e relacionar alguns conteúdos em relação a esses temas.  

Tomando como primeiro exemplo o esporte como elemento cultural, trabalhado nas 

aulas, mais especificamente o tênis, percebemos que existe uma influência da mídia em 

comerciais, a predominância de marcas em camisas de  atletas /famosos mostrando ou lançando 

produtos que serão usados nas práticas esportivas ou no dia-a-dia como é o caso dos produtos 

para vestuário, calçados e acessórios. Em nossas aulas certamente alguns materiais são 

necessários, como camisetas, tênis, meias, shorts, bolas, raquetes, redes e a elaboração de 

materiais alternativos. Quando realizamos as vivências e contextualizações surgiu por parte dos 

alunos e alunas o interesse como forma de lazer ou aquisição de determinados equipamentos.  

No entanto chegamos a conclusão que muitos materiais necessários são caros e existem 

poucos espaços públicos adequados (quadras de tênis) em determinados bairros, neste caso a 

escola passa a ser um dos locais privilegiados para garantir o acesso à vivência do tênis.  

Sabemos que a compra de determinados materiais para uso nas aulas de Educação 

Física requer da gestão escolar, dos professores e dos alunos um levantamento prévio dos 

materiais mais relevantes a serem adquiridos, o custo, durabilidade e quais os locais no bairro ou 

na cidade que possibilitam o atendimento de determinados interesses individuais e coletivos, e o 

mais importante qual o objetivo de adquirir determinados materiais, identificar espaços e ou 

compreender tais aspectos nas aulas de Educação Física.   

Nosso segundo exemplo é o elemento cultural circo, vivenciado durante um período em 

que tivemos a presença de diferentes companhias estrangeiras excursionando pelos centros 

urbanos das principais cidades (do ponto de vista econômico) brasileiras. 

O circo, assim como o tênis, foi um conteúdo sugerido pelos alunos durante o 

planejamento participativo (Venâncio, 2007) como importante de ser aprendido nas aulas de 

Educação Física e compor o currículo de formação inicial dos cursos de Educação Física 

(Venâncio, 2007).  
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Foram identificados pelos alunos os elementos e movimentos característicos da arte 

circense como o malabares, contorcionismo, funambulismo, giros, saltos, posições invertidas, 

picadeiro (espaço do espetáculo) e pessoas (artistas) que desempenham diferentes funções.  

O circo enquanto elemento presente na cultura da humanidade tem sua história vinculada 

a diferentes contextos, um deles relacionado a questões biológicas (Soares, 1998) no qual os 

médicos no século XVIII questionavam o uso do corpo pelos artistas mambembes na Europa, 

para realizar tais peripécias (gasto de energia), chegando inclusive a comprometer as 

apresentações públicas (gratuitas) que passaram a ser feitas em espaços privados (teatros) 

dificultando o acesso de muitas pessoas. 

As famílias foram grupos que durante muito tempo administravam as companhias 

circenses (amadores) (Rodrigues, 2006, Bortoleto & Machado, 2003) e em algumas regiões do 

Brasil e do mundo perderam espaço para as grandes empresas (Bacon, 2006) que gerenciam os 

negócios, economicamente rentáveis, contratando ex-atletas ou pessoas com talento/habilidades 

para essa área, com a profissionalização do espetáculo tem-se uma necessidade de garantir 

público que sustente a continuidade do investimento realizado. Com a mudança do público-alvo 

(Carreiro, 2007) a população economicamente menos favorecida perde o contato com 

espetáculos públicos ou aqueles com ingressos mais baratos. 

Durante as aulas percebeu-se que com o aumento das empresas e o pouco incentivo aos 

chamados circos tradicionais, o grande público que mantinha as tradicionais apresentações dos 

picadeiros não tem acesso aos espetáculos do chamado circo moderno. 

A vivência do circo na escola requer uma organização em grupo, administração do tempo 

e uso de materiais adequados ou alternativos. Para isso os alunos foram organizados em grupos 

operacionais, que tiveram como tarefa além de realizar os movimentos característicos, estudar a 

origem e história do circo, o circo no Brasil e no mundo, analisar e compreender a maneira como 

determinadas companhias estrangeiras conseguem investimentos e apoio de empresas privadas 

e órgãos públicos para montar e apresentar espetáculos cuja maioria da população não tem 

acesso.  

Segundo Carreiro (2007), existem teorias organizacionais que afetam a vida das pessoas, 

e muitas estão sendo importantes neste século XXI, pois valorizam a condição humana, 

integração entre as pessoas e processos, enfatizando a questão do trabalho como atividade em 

grupo. 

Como interferir nessas questões durante as aulas de Educação Física? Discute-se a 

respeito da possibilidade de preferência de certas marcas, valores de materiais, a acesso a 

eventos e locais de lazer para prática e apreciação de manifestações da cultura de movimento e 

as condições sócio-econômicas da população em nosso país.  

A tentativa de explicitar essas questões junto aos alunos e alunas mostra-se de extrema 

relevância, visto que esses temas fazem parte do cotidiano da vida das pessoas (Demo, 1987) e 

permitem reflexões e encaminhamentos sobre: a) possibilitar adaptações e transformações de 

recursos para as aulas (material e espaço físico); b) discutir e analisar as escolhas e tomada de 

decisão numa relação entre lazer, espetáculo e custo de vida; c) Identificar e analisar o ato de 
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administrar individual e coletivamente funções do cotidiano relacionados com o meio, cultural e 

pessoal; d) Perceber e identificar diferentes organizações grupais com variadas características 

pessoais, conforme prática corporal vivenciada e; e) refletir a respeito das várias funções que 

delegam e formam uma hierarquia que estabelece interesses, como por exemplo, o Cirque du 

Soleil e o Circo tradicional, com distintos setores organizacionais (direção, coordenação, 

produção, figurino, marketing/publicidade e outros).  

Consideramos que os conceitos elaborados a partir da realidade sobre administração e 

economia podem ser sistematizados em relação aos demais conteúdos da Educação Física e 

que o professor em conjunto com os alunos poderá elaborar intencionalmente possibilidades de 

apropriação e intervenção na comunidade. 
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