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RESUMO 

O Circo na escola: saberes circenses no contexto educacional. 

A presente pesquisa, intitulada — "O Circo na escola: saberes circenses no contexto 

educacional" — teve como objetivo a inserção de algumas especialidades do circo como 

recurso pedagógico na escola, a proposta justificou-se pelos benefícios que as vivências 

circenses podem proporcionar aos alunos. Além disso, como professor substituto da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, percebi a necessidade de ser desenvolvido no 

contexto escolar atividades extracurriculares que envolvessem a consciência corporal, a 

cooperação, a superação de limites, o respeito mútuo, entre outros aspectos que podem 

promover o crescimento integral do indivíduo. Para isso, a pesquisa partiu da minha trajetória 

pessoal na arte circense iniciada por experiências durante à infância. Em seguida, realizei um 

breve histórico do circo no Brasil, assim como discorri sobre como esta arte vem sendo 

utilizada em uma perspectiva pedagógica mesmo ainda não fazendo parte oficialmente como 

componente curricular obrigatório nas escolas públicas. Entre as múltiplas possibilidades que 

o circo sugere e considerando o meu envolvimento com algumas modalidades específicas 

como a acrobacia de solo, tecido acrobático e malabarismo, optei por trabalhar com oficinas 

tendo como base as referidas especialidades. Cabe ressaltar que antes de colocar em prática a 

proposta no Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia, visitei e conheci o trabalho 

circense desenvolvido na Escola Parque da Natureza de Brazlândia que também serviu como 

inspiração para as oficinas realizadas — ambas instituições de ensino pertencem à rede 

pública do Distrito Federal. Em relação aos resultados, acredito que as oficinas cumpriram 

com a finalidade de possibilitar uma vivência circense capaz de contribuir para o crescimento 

integral, assim como trabalhar conhecimentos fundamentais tanto dentro da escola quanto no 

dia-a-dia do aluno. 

 

Palavras-chave: Circo. Escola. Tecido Acrobático. Acrobacia de solo. Malabarismo.  
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa monográfica aborda a inserção de alguns saberes circenses como 

recurso pedagógico no contexto escolar. Para tal finalidade, inicio o trabalho a partir do 

envolvimento pessoal com circo, bem como busco conhecer possíveis experiências, na rede 

pública de ensino do Distrito Federal, a respeito da utilização da linguagem circense nessa 

perspectiva.  

Após obter conhecimento e acompanhar/colaborar nas atividades circenses 

desenvolvidas na Escola Parque da Natureza de Brazlândia, coloquei em prática a proposta 

pedagógica de realizar oficinas circenses no Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia 

(escola da rede pública de ensino onde trabalho como professor substituto ao ministrar aulas 

de Arte). A partir das amplas possibilidades que o circo sugere optei por trabalhar com 

algumas especialidades circenses como o tecido acrobático, a acrobacia de solo e o 

malabarismo.  

A relevância desse objeto de estudo está na constatação dos efeitos positivos que a 

experiência com a arte circense pode proporcionar ao aluno, cujos benefícios englobam 

atividades que trabalham a consciência corporal, o respeito pelo outro e a cooperação, entre 

outros. Essa proposta foi motivada pelo fato de perceber a necessidade de desenvolver com 

os estudantes atividades extracurriculares que envolvessem outros conhecimentos e 

estratégias de aprendizagem. 

O projeto teve como principal objetivo promover os saberes circenses como uma 

potencial fonte a ser desenvolvida no contexto escolar, visto que pode contribuir para o 

crescimento integral do aluno. O jovem é instigado, pelos exercícios praticados, a ter cada 

vez mais uma atitude proativa consciente do seu papel na escola e comunidade. A disciplina, 

a autoconfiança e a concentração, fundamentais no circo, são importantes tanto no 

desempenho de atividades escolares quanto no dia-a-dia do indivíduo. 

Dessa forma, no primeiro capítulo, abordo a afinidade e trajetória pessoal ao relatar o 

contexto e situações que influenciaram meu envolvimento com o circo iniciado ainda na 

infância, assim como experiências artísticas relacionadas à linguagem circense.  

No segundo capítulo, apresento as motivações para trabalhar com o circo na escola. 

Para tanto inicio com um breve histórico do circo no Brasil bem com no contexto educacional 

e, em seguida, trato dos saberes circenses como um potente caminho pedagógico a ser 



trabalhado na escola. Para complementar, aponto alguns aspectos positivos do trabalho com o 

tecido acrobático, acrobacia de solo e malabarismo na escola.  

No terceiro capítulo, discorro sobre as oficinas acrobáticas e nessa perspectiva, 

apresento o percurso e escolha das escolas onde as oficinas foram ministradas; as propostas e 

resultados na Escola Parque da Natureza de Brazlândia e, em seguida, no Centro de Ensino 

Fundamental 12 de Ceilândia (CEF 12).  

Para finalizar, exponho um breve relato sobre a experiência dos alunos como público 

do espetáculo de circo e teatro "Não Alimente os Bichos" concebido pela Cia. Subsolo 59 em 

2012 (resultado do projeto de Diplomação em Artes Cênicas da Universidade de Brasília, 

UnB). Por meio da referida obra concluí a graduação em interpretação teatral, bacharelado.
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CAPÍTULO 1. AFINIDADE E TRAJETÓRIA PESSOAL NA ARTE CIRCENSE.   

A lona era tomada pelo forte cheiro de pipoca, apesar do vento, uma vez ou outra, 

trazer um odor que remetia a fezes de animais. Nesta tarde de muito calor as pessoas 

conversavam alto, ansiosas para o início do espetáculo. Eu e meus primos devorávamos 

algodão doce em um dia de dezembro no município de Novo Gama (Estado de Goiás, 

localizado na divisa com o Distrito Federal), na época eu tinha sete anos de idade. 

Uma das atrações era o “globo da morte”, composto por pilotos que faziam arriscadas 

manobras em motos. Havia também o ilusionismo da “Chitara, a mulher macaco”, que 

consistia na transformação de uma mulher em gorila através do efeito de espelhos e luzes. No 

espetáculo existia um leão adestrado e apesar de hoje em dia eu sentir incômodo com a ideia 

de se criar animais em cativeiro, naquele período eu considerava a apresentação deles 

emocionante.  

Após a experiência de apreciar a referida obra circense passei a admirá-los. Assim, 

quando companhias de circo apareciam na cidade — acontecimento que não ocorria com 

frequência — fazia de tudo para ir. Guardo na memória algumas sensações dessa experiência 

como espectador: o medo, a alegria e o coração acelerado, ao mesmo tempo em que não 

conseguia parar de observar. As sensações provocadas por este espetáculo formam as 

primeiras lembranças que tenho do circo. 

É possível traçar um paralelo entre a minha lembrança, na infância, e as recordações 

de um menino associadas à arte circense presentes no filme "I Clowns" — Os Palhaços — de 

Fellini gravado em 1970. No início da obra, um garoto acorda com o barulho de uma tenda de 

circo sendo montada em frente à sua casa e após observar pela janela, na manhã seguinte, 

pergunta ansioso para sua mãe sobre o que se tratava. Ela responde: "é o circo, se você não se 

comportar irei pedir para que te levem com eles".  

O menino, curioso, vai até o local onde estava o "Circo Equestre" e observa um 

número circense realizado com pequenos cavalos adestrados. Durante a tarde vai ao 

espetáculo com sua mãe, mas acaba chorando e saindo aos prantos por causa da apresentação 

de um grupo de palhaços grotescos com rostos brancos, expressões exageradas, gritos, risadas 

bizarras e truques cruéis. 

O garoto chorou porque se sentiu em perigo uma vez que os palhaços faziam-lhe 

lembrar de outros personagens estranhos que se encontravam na região onde morava como, 
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por exemplo, um senhor louco que se divertia ao cortejar as mulheres com palavras grosseiras 

ou uma freira anã que vivia falando sozinha pelos cantos da cidade. 

A mistura de sensações, inclusive opostas, faz parte das apresentações circenses — 

situação também presente no filme de Fellini. Há um momento em que o garoto se assusta 

com as bizarrices dos números apresentados pelos palhaços, nesse sentido fica evidente que 

uma apresentação circense, além de motivar risos no público, pode também provocar o medo. 

Cabe acrescentar que o menino remete a infância do próprio Fellini, uma vez que fica 

subentendido no filme que o autor da obra também sentia uma mescla entre espanto e 

fascínio pelos palhaços.  

Na obra "O Elogio da Bobagem", Ângela Castro afirma que o medo e o riso podem 

ser compreendidos em uma perspectiva conectada, pois, dentro das mais variadas culturas é 

possível encontrar manifestações espetaculares com "mascarados que dão gritos e dançam 

danças exageradas, provocando espanto, medo e, por isso mesmo, o riso. Algo próximo ao 

medo que as crianças sentem do palhaço. Medo e atração, medo e fascinação: tudo junto" 

(CASTRO, 2005, p. 18).  

 O “frio na barriga” provocado pelos artistas circenses em suas performances de risco 

foi, desde criança, sempre um grande atrativo para mim. Eu ficava impressionado com a 

capacidade que eles tinham de fazer o que para muitos era impossível, além da coragem de 

colocar sua própria vida “em perigo”.   

Outro momento marcante que se relaciona com esta mistura de humor e medo, desta 

vez fora da lona de circo, foi através de uma figura na cidade do Novo Gama conhecida como 

o “Xuxa”, senhor maltrapilho que se apresentava cantarolando canções e contando histórias 

aparentemente inventadas. Seu cabelo era dividido ao meio, preso em duas partes 

(característica que o fez receber o nome da apresentadora infantil). 

Os moradores contavam algumas histórias sobre o “Xuxa”. Meu tio, por exemplo, 

dizia que sua família o abandonou por ter problemas mentais e que podia ser perigoso se 

aproximar dele. De fato, quando alguma criança desrespeitava os pais era comum se falar: 

“Olha, você me obedece ou vou chamar o Xuxa!”. Esse medo se justificava porque parte da 

população acreditava que ele poderia estar possuído por alguma entidade maligna. Entretanto, 

muitos curiosos se divertiam com as brincadeiras que ele realizava (fato que transformava o 

momento em si em uma apresentação mesmo que talvez não fosse intencional por parte do 
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“Xuxa”). Além disso, alguns o protegiam quando outros tentavam agredi-lo. Por outro lado, 

muito se comentava, mas pouco se conhecia a respeito da sua origem.  

Em relação ao desconhecimento do seu passado é possível identificar uma ligação 

entre a figura do "Xuxa" com a imagem do louco do tarô, visto que ambos se caracterizam 

por serem andarilhos com histórias de vidas incertas, ao mesmo tempo em que transmitem 

leveza e alegria.  

No livro "Jung e o Tarô", Sallie Nichols aborda a capacidade do louco de se 

manifestar de vários modos, enérgico e com espírito de liberdade, "livre para viajar à 

vontade, perturbando, não raro, a ordem estabelecida com suas travessuras" (NICHOLS, 

1997, p.35). Ainda de acordo com os estudos realizados por parte do autor (1997, p. 36) 

pondera-se que:  

[...] o Louco se acha em tão estreito contato com o seu lado instintivo que 

não precisa olhar para onde vai no sentido literal: sua natureza animal guia-

lhe os passos. Em algumas cartas do Tarô o Louco é retratado como se 

tivesse os olhos vendados, o que lhe enfatiza ainda mais a capacidade de 

agir antes por introvisão do que pela visão, utilizando a sabedoria intuitiva 

em lugar da lógica convencional. 

Considerando a característica de agir por instinto e intuição apontada pelo referido 

autor, recordo que durante suas apresentações o "Xuxa" criava músicas de acordo com a 

aparência das pessoas que estivessem próximas, fazendo com que alguns transeuntes 

rapidamente saíssem de perto. Com quase nenhum dente na boca e olhos esbugalhados, ele 

fazia algumas expressões assustadoras, principalmente quando contava histórias de pessoas 

falecidas. Também, inventava traições entre os casais da cidade e, segundo meu avô, tratava 

até sobre a sexualidade do prefeito. 

O discurso de um indivíduo encarado como louco — desde a Idade Média — não 

pode circular com o discurso dos outros: sua palavra pode ser considerada nula, não tendo 

verdade, nem importância, não podendo testemunhar diante da justiça, autenticar um ato ou 

contrato, mas pode ser atribuído ao louco possuir estranhos poderes, o de dizer uma verdade 

escondida, o de pronunciar o futuro, o de enxergar com toda ingenuidade aquilo que a 

sabedoria dos outros não pode perceber (FOUCAULT, 1970).   

O poder do "Xuxa" estava no que ele representava às pessoas: uma incógnita sem 

passado ou futuro, um ser andarilho visivelmente louco, mas que conhecia o cotidiano dos 

moradores locais. Assim, poderia se inteirar dos segredos que alguns tentavam esconder. Por 

este motivo as pessoas não conseguiam ignorá-lo, principalmente quando o foco da história 
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era você mesmo ou algum familiar próximo. Neste caso, logo se ouvia em voz alta: "Esse 

louco não tem mais o que fazer e fica inventando coisa".  

O fato era que ele externava aspectos da realidade com pitadas de loucura/absurdo, 

provavelmente originadas pela sua própria loucura. Nesta perspectiva, é possível aproximar 

sua figura com a do palhaço no circo, uma vez que também é comum ao palhaço se apropriar 

de situações cotidianas. Além disso, ambos podem produzir desde o medo até o riso no 

público. Acrescento ainda que a vestimenta do "Xuxa" vez ou outra era acompanhada pelo 

tradicional nariz vermelho.   

Sua aparência me causava temor e curiosidade ao mesmo tempo. Me intrigava 

perceber que ele conversava consigo mesmo quando estava a caminho de um dos locais onde 

se apresentava. Imediatamente eu corria para vê-lo cantar ou narrar suas histórias, mesmo que 

de longe. Ele costumava se apresentar atrás da rodoviária ou em um boteco próximo à 

barbearia do meu avô. 

Depois do Xuxa, outra recordação pessoal que pode se relacionar ao circo, e que de 

certa forma influenciou no meu interesse por esta arte, foram as brincadeiras na casa da dona 

Josefa, minha avó. Lençóis fixados no quintal representavam as cortinas de um circo ou 

teatro, enquanto eu e meus primos utilizávamos roupas, sapatos e maquiagens da vaidosa 

dona Zefinha que ficava irritada quando mexíamos em seus objetos de uso pessoal — 

principalmente na penteadeira onde estavam os perfumes com bombinha pulverizadora.  

Mesmo com “ciúme” de seus pertences, dona Josefa quando se deparava com as 

brincadeiras não economizava nas gargalhadas. Quando a empregada do lar saía para fazer 

compras no supermercado, aproveitávamos para preparar a apresentação. Havia cambalhotas 

e estrelinhas, imitações de familiares e animais, além de cantar e dançar músicas de sucesso 

da época. Eu e meus primos fazíamos um cover do grupo "Mamonas Assassinas", vestindo 

trajes semelhantes ao da banda, com blusas listradas e roupa de mulher que na realidade 

pertenciam a minha avó.  

Dona de casa, mãe de dez filhos, religiosa cristã, retirante nordestina e fã de Roberto 

Carlos, minha avó casou-se na Paraíba aos treze anos de idade com meu avô, Cícero, de 

quarenta e cinco. Um casamento cuja iniciativa de selar a união ocorreu por um acordo entre 

famílias (cabe destacar que ela faleceu há quase treze anos e meu avô segue vivo).   
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Tenho lembrança do cheiro da casa deles, as festas de final de ano, a organização dos 

móveis, os quadros com paisagens pintadas, uma antiga geladeira que dava choque, o portão 

feito com latas de óleo e do rato branco de estimação. Guardo na memória a cor azul do piso 

escorregadio e do fogão onde se costumava assar bolos deliciosos, apesar da minha parte 

favorita ser os restos que sobravam na vasilha: a rapa. 

Quanto a essas memórias que partem de experiências sensoriais, segundo Jung (2008), 

existem coisas que vimos e ouvimos conscientemente e que, a seguir, esquecemos. Mas todos 

nós vemos, ouvimos, cheiramos e provamos muitas coisas sem notá-las no instante em que 

ocorrem, ou porque a nossa atenção se desviou ou porque, para os nossos sentidos, o estímulo 

não foi forte o suficiente para deixar uma impressão consciente.  

O autor complementa ao argumentar que o inconsciente, no entanto, toma nota de 

tudo, e a estas percepções denomina como sensoriais subliminares "ocultas", ocupando 

importante lugar no nosso cotidiano. Sem o percebermos, influenciam a maneira que vamos 

reagir a pessoas e acontecimentos (JUNG, 2008). 

Outra memória sensorial que recordo era o som do relógio durante a noite silenciosa 

na casa da dona Josefa. O tic-tac, constante e alto na ausência barulhenta do dia se 

impregnava em meus pensamentos e o sono demorava a chegar. Consequentemente, fechava 

os olhos e apareciam em meio à escuridão os fosfenos — dezenas de linhas e pontos coloridos 

que se movimentavam de forma aleatória. Após observá-los por um tempo, dormir era 

inevitável.  

Os momentos vividos, lembranças e brincadeiras no “circo da dona Zefinha” podem 

ter me instigado o desejo individual de seguir o caminho artístico. Segundo Vygotsky (apud 

MELLO, 2004, p. 135), "a teoria histórico-cultural parte do pressuposto  de que, na presença 

de condições adequadas de  vida e de educação [...] as crianças desenvolvem intensamente, e 

desde os primeiros anos de vida, diferentes atividades práticas, intelectuais e artísticas e 

iniciam a formação de ideias, sentimentos, hábitos morais e traços da personalidade".  

Assim, o registro na memória das brincadeiras e o contato com familiares/figuras da 

cidade, me levam a refletir como tais experiências podem ter me influenciado e do quanto os 

momentos vividos no decorrer da infância podem interferir em escolhas futuras.  

De acordo com Jung, quando coisas escapam da nossa consciência elas não deixaram 

de existir, do mesmo modo que um automóvel que desaparece na esquina não desapareceu. 
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Apenas não conseguimos mais enxergar. Assim, posteriormente, podemos ver novamente o 

carro e do mesmo modo reencontramos pensamentos perdidos. Parte do inconsciente 

consiste, portanto, de um "turbilhão" de pensamentos, imagens e impressões temporariamente 

ocultos e que, apesar de terem sido perdidos, continuam a influenciar nossas mentes 

conscientes (JUNG, 2008, p. 28). 

As mais variadas interações podem influenciar no desenvolvimento da criança. A 

psicologia "buscou compreender o desenvolvimento infantil por meio das relações 

estabelecidas entre a criança e o seu ambiente, privilegiando a pessoa em sua totalidade, nas 

suas expressões singulares e na relação com os outros" (WALLON apud NASCIMENTO, 

2004, p. 47).  

Sobre as experiências de cada indivíduo, Jung (1964, p. 67) destaca que o corpo e a 

mente são carregados de história:       

Exatamente como o corpo humano representa um verdadeiro museu de órgãos, cada 

qual com sua longa evolução histórica, da mesma forma deveríamos esperar 

encontrar também, na mente, uma organização análoga. Nossa mente jamais 

poderia ser um produto sem história, em situação oposta ao corpo, no qual a história 

existe. 

Nessa perspectiva, os seres humanos possuem uma herança biológica e psicológica, 

ambas podem ser determinantes para o comportamento individual. Cada cicatriz na pele, por 

exemplo, representa de forma concreta um momento vivenciado no passado, assim como as 

recordações ficam registradas no inconsciente.   

Além dos fatores biológicos e psicológicos, existe a capacidade de simbolizar: criar 

significados a partir das experiências. O filósofo austríaco Ernst Cassirer (1994 p. 2), ressalta 

que poderíamos definir o homem como animal simbólico e não como racional uma vez que a 

razão é um termo inadequado para compreender as formas da vida cultural do homem em 

toda a sua diversidade. Mas todas essas formas são formas simbólicas. Logo ao invés de 

definir o homem como animal rationale, deveríamos defini-lo como animal symbolicum. 

A partir da necessidade do homem de simbolizar pode ocorrer a expressividade do 

inconsciente, exprimindo algo benéfico ou destrutivo de acordo com a experiência vivida. As 

marcas deixadas têm essas duas faces, cujas consequências podem ser determinantes no 

desenvolvimento de uma criança e ter suas influências na vida adulta — também repleta de 

experiências.  
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No "circo da dona Zefinha" eu brinquei, me machuquei, fiquei triste e sorri. Com a 

curiosidade infantil pude perceber no "Xuxa" algo que com o tempo reconheceria no circo. 

Dentro desse contexto, surgiu a afinidade com a arte circense iniciada quando eu ainda era 

uma criança, como é possível verificar na figura abaixo: 

FIGURA 1 – INFÂNCIA.  

  

Fonte: Álbum familiar (outubro de 1992). 

A aproximação com aspectos da arte circense foi vital para meu crescimento como 

indivíduo durante a infância e repercutiu na minha trajetória como artista, quando a 

linguagem do circo se encontrou com o teatro.  

As experiências que também me fizeram optar pelo circo e teatro como ofício 

ocorreram na Escola Parque da 210 Sul e Centro de Ensino Médio Setor Leste (instituições 

da Secretaria de Educação do Distrito Federal). Residindo a mais de trinta quilômetros dessas 

escolas, foram nesses locais onde comecei a participar das aulas de teatro e treinar acrobacia 

aérea aos quinze anos de idade no galpão do Setor Leste.  

Nos projetos desenvolvidos pelas Escolas Parques do Distrito Federal, os alunos 

fazem oficinas de teatro, música, artes visuais, dança, educação física, entre outras. 

Geralmente os estudantes frequentam a Escola Parque duas vezes por semana no contra turno 

da escola tributária (instituição onde são ministradas disciplinas de matemática, português, 

história, etc.). Essa organização promove o ensino integral uma vez que ocorre a ampliação 

da carga horária dos alunos com atividades esportivas e diversas linguagens artísticas.  
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Segundo Pereira e Rocha (2006, p. 1), o conceito em torno da Escola Parque, em 

Brasília, originado entre 1960 e 1964 é inovador, pois supera concepções da escola 

tradicional na busca de propiciar reais experiências de vida socialmente integradas com a 

comunidade. A implantação das Escolas Parques em Brasília ocorreu através do Plano 

Nacional da Nova Capital, documento elaborado por Anísio Teixeira no início da construção 

da cidade - cabe destacar que ele também defendia o ensino público, gratuito, laico e 

obrigatório no país.  

De acordo com Pereira e Rocha (2006, p.1-2), o Centro Carneiro Filho criado em 

1952 por Anísio Teixeira — instituição conhecida como: Escola Parque da Bahia, na cidade 

de Salvador — serviu de inspiração para as Escolas Parques em Brasília. Existe um fator 

simbólico desse modelo de educação implantado no ano de inauguração da nova capital do 

país, pois o caráter inovador dessa concepção de educação contribuía para os anseios 

desenvolvimentistas desejados para a capital.    

Na Escola Parque da quadra 210 sul participei das aulas de fantoches, teatro de 

bonecos, natação e cerâmica (esculturas em argila). Os objetivos das aulas eram sensibilizar 

nos alunos o interesse pelas artes, promover a consciência corporal, autoestima e ampliar o 

conhecimento criativo do estudante. Apesar de não visar à formação de artistas, alguns 

acabam por optar por alguma profissão relacionada às artes.  

O período em que estudei na Escola Parque foi crucial para o meu desenvolvimento 

como individuo. Hoje percebo a importância do aluno se sentir bem dentro do ambiente 

escolar. A proposta da Escola Parque trabalha "o brincar" como algo sério. As atividades 

costumam unir divertimento com aspectos da cidadania, meio ambiente e desenvolvimento da 

consciência corporal, entre outras temáticas. Nesse contexto o aluno pode vir a se envolver de 

uma maneira mais significativa nas aulas.   

No Centro de Ensino Médio Setor Leste ocorreu o primeiro contato com acrobacia de 

solo, cama elástica e trapézio, porém não prossegui o treinamento devido à impossibilidade 

financeira. Nesse mesmo período escolar, recebi o convite da professora de Artes Cênicas 

Celiana Camapum para integrar a montagem de um espetáculo de criação coletiva intitulada 

“Além da Lente”, onde interpretei um Arlequim. A peça representou a instituição de ensino 

no Festival de Teatro na Escola de 2005, realizado pela Fundação Athos Bulcão em parceria 

com o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). 
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A partir da experiência de ter participado desse festival, nasceu o interesse de cursar 

Artes Cênicas na Universidade de Brasília. Ingressei no segundo semestre de 2007 e concluí 

o curso de Bacharelado em 2012. Desde o princípio do período acadêmico, mantive 

proximidade com o circo e, certo dia, movido pelo desejo de ver concretizado em cena a 

sinopse que havia lido sobre uma obra circense, decidi conferir a presença em um mesmo 

espetáculo de aspectos teatrais e circenses. 

A referida obra se chamava “Les Clowns de Slumberland”, ocorrida em 2007, no 

Festclown (Festival Internacional de Palhaços de Brasília). O grupo “Ezec Le Floc’h” 

realizou uma apresentação que mesclava o universo do palhaço com números aéreos e de 

solo. Apreciar como público a qualidade técnica circense aliada à dramaturgia em uma 

mesma obra, estimulou o desejo de reiniciar o treinamento circense.  

Comecei a frequentar academias e clubes onde havia aulas de circo e optei por treinar 

com a Cia Circo Rebote, em uma academia que funcionava dentro da instituição beneficente 

conhecida como “Casa do Ceará”. Neste local existiam alguns aparelhos como o trapézio, a 

cama elástica, acrobacia de solo, tecido acrobático e corda indiana (modalidades aéreas que 

consistem na realização de acrobacias em um tecido ou corda que gira em torno do seu 

próprio eixo). No intervalo entre um aparelho e outro, o treinamento de malabarismo com 

bolinhas e claves ocorria com frequência.  

Existiam apresentações anuais que funcionavam como uma mostra da aprendizagem 

dos alunos. Participei durante alguns anos, realizando números de solo, aéreos no tecido, 

corda indiana e também esquetes como palhaço. No decorrer desse período busquei observar 

o trabalho do palhaço Mandioca Frita, principalmente no parque da cidade de Brasília, e do 

Circo Teatro Artetude em festivais pela cidade, além de assistir espetáculos do Udi Grudi 

(companhia brasiliense considerada uma das mais antigas de circo e teatro contemporâneo do 

Brasil).   

Em 2011, estive focado na criação do espetáculo de circo e teatro intitulado “Não 

Alimente os Bichos”. A obra foi criada coletivamente pela Cia. Subsolo 59 (constituída por 

formandos do curso de Bacharelado em Artes Cênicas da Universidade de Brasília). Com 

orientação de pesquisa realizada por Marcus Mota e orientação de montagem de Nitza 

Tenemblat, o grupo escreveu e dirigiu o referido espetáculo que contava a história de uma 

trupe circense esquizofrênica, baseada na estética do terror fantástico através de personagens 

grotescos que viviam e alimentavam peculiares fantasias.  
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Com esse espetáculo participamos do Festival Estudantil de Teatro (FETO) em Belo 

Horizonte, onde fomos destaque nas categorias: Paisagem Sonora, o Corpo em Cena e 

Pesquisa de Linguagem Cênica; também estivemos no Festival Internacional de 

Teatro Universitário de Blumenau (FITUB), assim como no Festival Circo Brasília e Premio 

Sesc do Teatro Candango — onde recebemos premio de melhor atriz e ator. Em 2015, através 

do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), o espetáculo circulou por quatro cidades do Distrito 

Federal. 

A partir da pesquisa e montagem de “Não Alimente os Bichos” produzi o trabalho de 

conclusão de curso intitulado: “Construção dramatúrgica relacionada à habilidade circense no 

espetáculo Não Alimente os Bichos”, orientação de Felícia Johansson. Nessa pesquisa 

dissertei sobre uma cena acrobática de autoria própria (elaborada para o referido espetáculo 

com colaborações da Cia. Subsolo 59) intitulada: “Açougueiro Jack e seus Cozidos”.   

O personagem “Jack” é um açougueiro que se diverte ao cozinhar suas vítimas. A 

cena baseia-se no preparo de uma tripa constituída, no imaginário dele, por vísceras humanas 

e de animais. Esta “tripa” ou “linguiça gigante” é representada por uma corda criada 

exclusivamente para a cena. Dessa forma, o modo de preparo da refeição ocorre através do 

canto e acrobacias realizadas simultaneamente na medida em que Jack sobe no aparelho 

circense ressignificado, como é possível verificar na figura abaixo.  

FIGURA 2 – Jack: SESC FESTCLOWN. 

 

Fonte: Lu Maia (2014).  

A cena acrobática “Açougueiro Jack e seus cozidos” foi destaque no 1º Festival 

Internacional de Circo do Rio de Janeiro em 2012 — Mostra Competitiva entre artistas de 
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vários países. No Festival Breves Cenas — Teatro Amazonas em Manaus, na edição de 2013, 

foi escolhida a Melhor Cena do Dia pelo Júri Popular, assim como recebeu Menção Honrosa 

no mesmo Festival.  

Atualmente, em 2016, integro o "Grupo Confabula", companhia de teatro brasiliense 

criada em 2012. Desde então, apresentamos em Brasília e Salvador o espetáculo "Pedaço a 

Pedaço" dirigido por Alisson Araujo, seguimos também trabalhando com oficinas e 

intervenções artísticas em eventos, empresas e escolas. Prossigo pesquisando a linguagem 

circense, mas voltado para uma perspectiva pedagógica nas escolas.  
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CAPÍTULO 2. MOTIVAÇÕES PARA ENSINAR A LINGUAGEM DO CIRCO NA 

ESCOLA. 

O desejo de trabalhar algumas modalidades circenses na escola parte do envolvimento 

pessoal com esta linguagem, bem como das consequências positivas que tais vivências 

podem propiciar ao aluno.  

Para tanto, neste capítulo, apresento de forma sucinta um panorama histórico do circo 

no Brasil e como essa arte vem sendo inserida no âmbito educacional. Em seguida, trato das 

potencialidades de alguns saberes circenses dentro do ambiente escolar. Entre as 

possibilidades encontradas decido trabalhar com oficinas que englobam: a acrobacia aérea, a 

acrobacia de solo e o malabarismo.   

2.1. Breve histórico do circo no Brasil e no contexto educacional. 

Primeiramente, de acordo com historiadores não é possível datar o advento do circo 

na humanidade. No entanto, a partir do envolvimento pessoal com a arte circense acredito 

que seja possível estabelecer uma ligação entre o palhaço e a origem do circo.  

Nesse sentido, de forma descontraída na obra “O Circo no Brasil”, Torres relata que 

para Roberto Ruiz "o remoto ancestral do artista de circo deve ter sido aquele troglodita que, 

num dia de caça surpreendentemente farta, entrou na caverna dando pulos de alegria e 

despertando, com suas caretas, o riso dos seus companheiros de dificuldades" (RUIZ, 1987 

apud TORRES, 1998, p. 13). 

O comentário faz referência à capacidade do homem de provocar o riso desde a 

antiguidade e sugere que a origem do circo pode remeter às primeiras brincadeiras e, neste 

caso, há uma referência direta ao palhaço. No Brasil, em uma tribo dos índios Kraôs 

localizada no interior Estado de Tocantins, existe uma espécie de palhaço muito conhecido e 

respeitado por essa comunidade indígena há várias gerações: o hotxuá (figura 3). 

No documentário dirigido por Letícia Sabatella e Gringo Kardia, essa figura é o mote 

central. Ricardo Puccetti comenta a experiência artística de ter realizado um encontro entre o 

Hotxuá da tribo e seu palhaço. Ele relata que em um dos momentos se sentiu como um "ser 

de outro planeta que acabava de descer na terra. [...] a fascinação pela figura foi imediata. 

Talvez reação semelhante provocavam os antigos palhaços quando o circo chegava nas mais 

remotas cidades" (PUCCETTI, 2005, p. 114). 
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FIGURA 3 — ISMAEL AHPRAC: LÍDER HOTXUÁ. 

 

Fonte: Felipe Camilo. Disponível em: http://demianreis.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html 

Segundo Puccetti (2005, p. 110), o hotxuá é aquele que tem a função social de 

provocar o riso. Quando uma criança Kraô nasce e recebe o nome dado por um dos hotxuás 

— que representa um bem valioso para a tribo — o recém-nascido será hotxuá quando 

crescer, porém deve ser preparado desde pequeno. O referido pesquisador ressalta que parte 

da gestualidade do hotxuá deriva da imitação das plantas cultivadas como a batata, a 

mandioca, o milho, entre outras.  

Além da possibilidade do circo estar ligado aos palhaços, assim como poder se 

relacionar com figuras que tem a função de promover o riso desde a antiguidade, existem 

registros que associam a origem da arte circense com os hipódromos (locais destinados às 

apresentações com cavalos). Tal constatação aponta que o circo tem suas raízes na Grécia 

antiga e no grande Império egípcio, onde havia a doma de animais (TORRES, 1998, p. 13). 

Da Grécia ao Egito, dos chineses aos indianos, praticamente todas as civilizações 

antigas praticavam algum tipo de habilidade incomum, classificadas posteriormente como 

circenses. Segundo Alice Castro (apud TORRES, 1998, p. 16), a concepção moderna de circo 

provém de antigas culturas: 

[...] o circo, como nós o conhecemos – um picadeiro, lonas, mastros, trapézios, 

desfiles, animais exóticos e suas jaulas [...] é a forma moderna de antiquíssimos 

entretenimentos de diversos povos e culturas. Mas o circo como espetáculo pago, 

com picadeiro onde se apresentam números de equilíbrio a cavalo e habilidades 

diversas, é muito recente. Foi criado pelo suboficial inglês e perito cavaleiro Philip 

Astley (1742-1814), em 1770 para alguns, 1776 ou 1777 para outros historiadores. 

Ele deu a estrutura que o circo tem até hoje.  

No Brasil, a arte circense passou por algumas fases antes de utilizar o modelo de circo 

iniciado por Astley — a adoção ocorreu principalmente pela necessidade de se delimitar o 

espaço do público. Segundo Daniele Pimenta (2009, p.12), inicialmente o circo não possuía 
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uma estrutura física estabelecida e os artistas migravam como núcleos familiares sem 

objetivo empresarial. Com o estabelecimento da estrutura circense em espaços mais 

reservados melhorou o recolhimento de dinheiro, o que as tradicionais apresentações ao ar 

livre não proporcionavam.  

De acordo com Pimenta (2009, p. 13), a evolução da estrutura circense, no Brasil, 

ocorreu com o chamado circo de beco ou tapa-beco (fechava-se um beco com um pano 

esticado na metade para separar o público dos artistas que se apresentavam na frente do 

pano); depois com o circo de pau-a-pique (estrutura formada por grande quantidade de 

madeira doada pelos moradores locais ou retirada à beira das estradas pelos circenses); em 

seguida com circo de pau-fincado (material de armação que viajava com a companhia por 

vias ferroviárias, viagem complementada pelo transporte em carroças).  

Cada estrutura adotada influenciava o espetáculo, a relação com os moradores locais e 

entre os próprios circenses. Daniele Pimenta (2009, p. 20) ressalta que, após essas 

transformações surgiu um tipo de espetáculo que não seguia um modelo único. Contudo, 

apesar do circo se configurar como adaptável, múltiplo e permeável, ele preservou muito de 

suas tradições, mantendo números habituais aprimorados com o passar do tempo.  

De acordo com Bolognesi (2003, p. 51-52), o circo-teatro brasileiro — modalidade de 

espetáculo com origem na interação entre os circenses, o teatro e seus artistas — possibilitou, 

durante um longo período, a ocorrência de representações teatrais no interior do país. Nessa 

modalidade, o circo chega em pequenas localidades apresentando espetáculos com números 

circenses diversos além de comédias teatrais, shows de música com artistas/participantes 

locais. A interação entre o circo e o teatro é possível verificar na figura abaixo: 

FIGURA 4 — CIRCO-TEATRO. 

 

Fonte: Kiko Roselli. BOLOGNESI, Palhaços (2003 p. 165). 
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"Isso, certamente, traz ao pequeno e médio circo brasileiro um lugar diferenciado na 

história do circo, ou seja, ele veio a suprir uma carência cultural, especialmente nas 

localidades longínquas, desprovidas [...] de políticas públicas de cultura" (BOLOGNESI, 

2003, p. 52). É pertinente acrescentar que o fato do circo estar aberto às outras manifestações 

artísticas também se configura como uma estratégia de sobrevivência ao longo dos anos.   

Segundo Erminia Silva (2007, p. 288-289), a partir de 1980, surge no Brasil um 

movimento chamado de "circo contemporâneo" ou "novo circo" formado por profissionais de 

diversas áreas que trabalham com o circo, fora da lona e influenciado pela linguagem teatral, 

porém, desde 1920 já havia debates relacionados à ampliação da transmissão dos saberes e 

práticas circenses, além das famílias tradicionais. 

De acordo com José Silveira (2006, p. 56), o espetáculo circense contemporâneo é 

apresentado através de cenas interligadas de cunho teatral ou musical, ao contrário do circo 

tradicional — que habitualmente ocorre com números isolados de trapézio, malabarismo, 

palhaço, entre outros. No circo tradicional existe a presença marcante de um mestre de 

cerimônia, cuja função principal (entre outras, além de manter o ritmo do espetáculo) é a de 

apresentar cada número narrando dificuldades e riscos que o artista se depara.  

Já o espetáculo pertencente ao "novo circo" trabalha com o diálogo principalmente 

entre o teatro, a dança, as tecnologias de iluminação e sonoplastia. No Brasil, existem 

inúmeros grupos que se enquadram nesse fazer artístico. Entre eles estão a Intrépida Trupe, 

Os Parlapatões, Patifes e Paspalhões; a Nau de Ícaros e o Teatro de Anônimo. Em Brasília, 

temos o Udi Grudi, o Circo Teatro Artetude, a Cia Instrumento de Ver, a Trupe de 

Argonautas, o Circo Teatro Rebote, Cia Esquadrão da Vida, entre outros. 

O elenco de uma obra circense contemporânea pode ser composto por ginastas, atores, 

acrobatas, bailarinos, capoeiristas, entre outros, a eles não basta serem habilidosos e 

especialistas, uma vez que necessariamente tem uma história para contar. Nessa perspectiva,  

são “polivalentes, como por exemplo, malabaristas-acrobatas, acrobatas-clown, clown-

músico, etc.” (BORTOLETO; MACHADO apud SILVEIRA, 2006, p. 26). 

De acordo com estudo realizado por Bolognesi (2003, p. 185), pondera-se que: 

[...] o picadeiro veio contribuir para a renovação do palco, e o teatro e a dança 

trouxeram vida nova às atrações circenses. Essa tendência parece ter sido 

despertada a partir da busca pelo teatral, tal como se pode ver nos espetáculos do 

Cirque du Soleil. Portanto, assiste-se desde então um processo duplo: de um lado, a 

teatralização do circo; de outro, a “cirquização” do teatro. 
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Daniele Pimenta (2009) salienta que a integração com outros tipos de entretenimento 

seguiu uma tradição circense de todo o mundo, não sendo de exclusividade brasileira. Desse 

modo, o circo no Brasil se apropriou de algumas linguagens artísticas, bem como se tornou 

referência para outras também. Assumiu uma postura agregadora de outras expressões da 

arte, principalmente, como instinto de sobrevivência, além de se adaptar constantemente para 

a satisfação do público ao buscar compreender seus anseios. 

Por estar aberta ao compartilhamento de saberes, a arte circense permite interações 

que ampliam horizontes artísticos podendo também contribuir em outros contextos como, por 

exemplo, na educação. A interação entre o circo e a educação pode propiciar grande riqueza 

de possibilidades. 

No Brasil, foi de grande importância a criação de duas escolas profissionalizantes de 

circo: em 1978, a Academia Piolin de Artes Circenses no estado de São Paulo e, em 1982, no 

Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Circo. A partir dessas instituições surgiram outras 

escolas de circo e possibilidades que propagaram o ensino da arte circense no país.  

O surgimento dessas escolas contribuiu para que o circo ocupasse outros espaços, 

como também a ser praticado em contextos externos às companhias tradicionais circenses. 

Portanto, "um passo decisivo para a democratização do saber, seja para uso profissional ou 

não. É por isso que a arte do circo pode, hoje em dia, ser aprendida e praticada por inúmeras 

pessoas [...] nunca tanta gente praticou, nunca se falou ou se viu tanto circo" (DUPRAT; 

GALLARDO, 2010, p. 54). 

Com a intenção de trabalhar os saberes circenses nos mais variados contextos é 

possível sistematizar os âmbitos de atuação em: recreativo, realizado fora dos centros 

educativos com o intuito de se estabelecer um contato com a arte circense, proporcionar 

prazer e diversão sem concentrar-se na técnica; profissional, condição semelhante aos 

esportes de alto rendimento no que se refere às técnicas acrobáticas, neste caso, busca-se o 

aperfeiçoamento; educativo, iniciação elementar voltada para a expressão corporal, 

interpretação e comunicação em conjunto com conhecimentos próprios do circo 

(BORTOLETO; CARVALHO, apud MAEKAWA, 2006, p. 33-34). 

Nesta perspectiva, o circo também pode ser trabalhado no âmbito escolar e se 

apresentar como uma possibilidade pedagógica. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), responsáveis por nortear as áreas de conhecimento presentes nas escolas, estabelece 



17 
 

alguns objetivos gerais para o ensino fundamental, sendo que os saberes circenses podem 

contribuir para o alcance de pelo menos três deles. 

De acordo com os PCNs (1997, p. 5), os alunos devem ser estimulados a serem 

capazes de "conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis 

como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em 

relação à sua saúde e à saúde coletiva". Ao considerar que o circo trabalha com as 

potencialidades do corpo e que para tanto é necessário o cuidado, pode-se inferir que alguns 

princípios circenses podem contribuir para a consciência corporal além de se configurar como 

uma saudável atividade física para os alunos.   

Segundo os PCNs (1997, p. 5), também são objetivos gerais para o ensino 

fundamental:  

compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício 

de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de 

solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo 

para si o mesmo respeito. [...] Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e 

o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, 

estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na 

busca de conhecimento e no exercício da cidadania.  

Considerando os referidos objetivos para o ensino fundamental é possível alcançá-los 

através de propostas circenses, uma vez que o circo pode trabalhar em suas atividades a 

consciência cidadã, o autoconhecimento e o respeito pelo outro. Cabe destacar que ao 

aprender acrobacia é preciso ter atenção tanto ao próprio corpo quanto ao do companheiro de 

atividade.   

Além das possibilidades mencionadas, os PCNs (1997, p. 60) quando tratam 

especificamente da linguagem teatral nas escolas faz referência ao circo. Propõe que seja 

desenvolvida com os alunos a capacidade de "reconhecimento e compreensão das 

propriedades comunicativas e expressivas das diferentes formas dramatizadas (teatro em 

palco e em outros espaços, circo, teatro de bonecos, manifestações populares dramatizadas, 

etc.)".    

Ainda no campo da apreciação teatral, os PCNs (1997, p. 65) voltam a citar o circo, de 

forma semelhante à anterior, relacionando-o novamente com o teatro no que se refere à 

compreensão das formas teatrais por parte dos alunos ao ressaltar que: "com este critério 

pretende-se avaliar se o aluno é capaz de observar e apreciar as diversas formas de teatro em 
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espaços cênicos distintos (bonecos, sombras, circo, manifestação regional dramatizada, 

etc.)". 

As alusões ao circo, de certa forma, validadas pelo teatro, suscitaram uma breve 

reflexão sobre o lugar da linguagem circense nas artes cênicas. É possível que as referências 

representem uma tentativa de incluir minimamente o ambiente circense nas atividades 

escolares uma vez que os PCNs não preveem como componente curricular obrigatório o 

circo. Contudo, me parece reducionista a proposta de apenas se referir à arte circense como 

um espaço cênico de apreciação teatral, visto que o circo apresenta especificidades artísticas 

que  nem sempre se relacionam com o teatro, apesar de frequentemente ocorrer interfaces, 

apropriações e ressignificações de saberes entre ambas linguagens1.  

Os parâmetros curriculares nacionais, voltados ao ensino fundamental, estabelecem 

para a disciplina de arte o trabalho com as artes visuais, a dança, a música e o teatro. A arte 

circense, apesar de não estar prevista nos PCNs, vem contribuindo cada vez mais, com 

processos de ensino e aprendizagem no contexto escolar. Como afirmam os autores do livro: 

Jogando com o Circo, "[...] é notável, especialmente na última década, o aumento dos 

profissionais que abordam as atividades circenses em suas aulas" (PINHEIRO; 

BORTOLETO; PRODÓCIMO, 2011, p. 11). 

Segundo Duprat e Gallardo (2010, p. 55-56), existem vários fatores que podem 

justificar a inclusão do circo nos projetos políticos-pedagógicos das escolas, entre eles estão o 

fato da arte circense ser parte de nossa cultura e ter influenciado os modos de produzir, agir e 

fazer arte, assim se configurando como um fenômeno sociocultural. Por mais que a 

linguagem circense ainda não faça parte oficialmente do currículo escolar, cabe aos 

profissionais da educação se atentar para este conhecimento.     

Teresa Ontañón et al (2012, p. 148-149) apresentam um panorama, das últimas 

décadas, sobre os estudos e intervenções pedagógicas por meio da arte circense. Argumentam 

que tem crescido consideravelmente a utilização das atividades circenses nas escolas, 

concomitantemente, é perceptível o crescimento da produção acadêmica sobre o circo,   

______________________ 

1Os saberes circenses também podem ser relacionados com a disciplina de educação física, visto que é uma área 

que envolve o conhecimento de práticas corporais. Além disso, acredito que seja possível trabalhar com a 

linguagem do circo tanto na referida disciplina quanto no componente curricular de Arte, entre outras 

possibilidades, desde que a formação e experiências do profissional tenham perpassado a arte circense.  
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principalmente relacionada às questões didático-pedagógicas no contexto escolar com o 

intuito de fornecer subsídios para as experiências vivenciadas. 

De acordo com estudos sobre jogos circenses para escolas realizados por Bortoleto, 

Pinheiro e Prodócimo (2011, p. 147) pondera-se que: 

O atirador de facas, o engolidor de fogo, o globo da morte e o homem bala 

[...] não podem ser vivenciados de modo prático tal e como acontecem na realidade 

artística, não somente por colocar seus praticantes em alto risco (especialmente com 

respeito a sua integridade física), mas também porque requerem equipamentos e 

conhecimentos que não condizem com a realidade escolar e com a formação do 

professorado.  

A partir desses pressupostos, o circo pode ser inserido no contexto educacional 

através de princípios que norteiam os saberes circenses como a disciplina e a concentração. 

Além disso, a proposta não é formar artistas de circo, ao contrário, os fundamentos partem de 

uma exigência elementar dos participantes cujos objetivos são pedagógicos e envolvem o 

respeito pelo colega, a cooperação, a consciência corporal, entre outros.   

Sendo assim, a ocorrência da arte circense na escola vem crescendo e ainda que esteja 

em uma fase inicial, se apresenta com grande potencialidade. Este processo, originado no 

Brasil desde a criação das escolas profissionalizantes em São Paulo e no Rio de Janeiro 

(citadas anteriormente), contribuiu para outras formas de aprendizagem de técnicas circenses, 

além da transmissão dos saberes pelas famílias e companhias de circo, o que mudou o 

paradigma: o circo saiu da lona e passou a estar presente em outros contextos.    

2.2 Saberes circenses: um potente caminho pedagógico.  

A busca por outras possibilidades pedagógicas é cada vez mais necessária para o 

ambiente escolar. Como professor substituto da Secretaria de Educação do Distrito Federal 

(SEDF), desde 2013, tenho percebido um desinteresse por parte dos alunos e educadores pela 

escola, é possível que esta situação seja originada, entre outros motivos, pela supremacia de 

métodos tradicionais de ensino e pelas condições de trabalho em que os professores se 

encontram.  

O ambiente escolar pode ser encarado como um espaço capaz de envolver os alunos. 

Entretanto, os estudantes são constantemente levados a uma posição receptora do 

conhecimento onde o professor é visto como aquele que detém uma sabedoria inquestionável. 

Além disso, o aluno escuta o conteúdo da disciplina de forma passiva — geralmente em 

cadeiras enfileiradas. 
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Por outro lado, observo que uma parcela dos professores está desestimulada por vários 

motivos, a começar pelas condições de trabalho. Em sala de aula, costuma-se ter uma 

quantidade inadequada de alunos por turma, quando chove ou faz calor a aula pode ficar 

gravemente comprometida pela precária estrutura das salas, portanto, os educadores estão 

dentro de um contexto de trabalho propício a adquirir problemas na voz, na audição ou de 

natureza psicológica.    

Essas questões podem gerar consequências desfavoráveis ao processo de ensino e 

aprendizagem, como o desestímulo tanto do aluno quanto do professor. Percebo ainda a 

tendência que ambas as partes têm de depositar a responsabilidade educacional no outro, se 

eximindo de qualquer reflexão sobre os diversos fatores que os envolvidos estão suscetíveis.  

Observo que a transferência da responsabilidade educacional também pode ocorrer em 

outras direções. No caso, a família do estudante que emprega suas atribuições à escola ou ao 

contrário, a escola buscar justificar suas dificuldades em problemas familiares dos alunos — 

sem diálogo ou propostas. Um dos caminhos possíveis para tratar a questão pode partir do 

reconhecimento, entre os envolvidos, de que a responsabilidade é compartilhada.   

 Ao abordar o trabalho docente, segundo estudos de Maria Sampaio e Alda Marin 

(2004, p. 1205) é necessário rever as orientações curriculares oficiais em busca do currículo 

real a ser desenvolvido: "[...] investigar o currículo real, aquele que se desdobra em práticas 

no interior da escola, cuja determinação não se origina apenas das prescrições oficiais, mas de 

muitos fatores que interferem no desenvolvimento do trabalho escolar".   

De acordo com essa perspectiva, o currículo é encarado como um ponto de partida e 

uma referência a ser trabalhada conforme o contexto escolar. Neste sentido, abrem-se outras 

possibilidades educacionais que consideram as orientações curriculares, porém supera uma 

possível restrição ao currículo e sugere a autonomia do professor.   

O docente pode buscar, de acordo com suas experiências e conhecimentos, outras 

estratégias educacionais que promovam uma reaproximação do estudante com a escola. 

Segundo Costa, Tiaen e Sambugari (2008, p. 200) essa aproximação pode ocorrer por “meios 

facilitadores de aprendizagem [...] na medida em que crianças e adolescentes precisam de 

experiências novas, já que o acesso que a mídia e a própria informática lhes proporciona faz 

com que o tradicional se torne cansativo e o novo seja visto como necessário”.   
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Dessa forma, os saberes circenses apresentam-se como uma alternativa para a 

renovação escolar e "representa [...] o reconhecimento do circo como patrimônio cultural e, 

portanto, conteúdo pertinente à escola. Uma acertada, porém tardia aceitação, que parece ter 

gerado uma nova oportunidade para a renovação e inovação pedagógica" (FOUCHET, 2006 

apud PINHEIRA, 2011, p. 13).  

Cabe ressaltar que a proposta dos saberes circenses nas escolas não implica em uma 

expectativa "salvacionista" da educação, a pretensão é inserir o universo do circo na realidade 

escolar como um recurso pedagógico, uma possibilidade de trabalho que, por suas 

especificidades muitas vezes incomuns à escola, se configura como uma opção singular capaz 

de contribuir para o crescimento integral dos alunos.  

2.3 Aspectos positivos da acrobacia aérea, de solo e malabarismo na escola. 

A partir das amplas possibilidades que o circo sugere, optei por trabalhar com 

algumas modalidades voltadas para uma perspectiva pedagógica. Desta forma, surgiu a 

proposta de realizar oficinas que partissem da minha experiência com o circo, cujo 

envolvimento engloba principalmente a acrobacia aérea, de solo e malabarismo.  

Estes e outros saberes circenses podem contribuir positivamente ao serem inseridos no 

contexto escolar. Verifiquei que o tecido acrobático (aparelho suspenso sobre o solo 

constituído por um tecido que apresenta razoável elasticidade) possibilita aos alunos o 

autoconhecimento de suas capacidades corporais. Após adquirir confiança ao subir e descer 

do tecido é possível aumentar o grau de dificuldade com acrobacias elementares como a 

fixação de algum dos membros do corpo no tecido: chave de pés, cintura, axilas e assim por 

diante. 

Por ser um aparelho aéreo, o tecido propõe outra percepção espacial que pode 

possibilitar relações não cotidianas com a gravidade. A inserção dessa e outras habilidades 

circenses na escola podem ser trabalhadas em conjunto com as disciplinas da grade 

curricular. Nesta perspectiva, os participantes podem ser direcionados a trabalhar outras 

temáticas implícitas nos próprios saberes circenses.  

 Uma das possibilidades seria o aluno perceber certos conceitos aparentemente 

abstratos da física utilizando o próprio corpo como objeto do conhecimento. No tecido, cada 

acrobacia necessita de uma força, flexibilidade e movimento específico onde é possível 
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perceber a influência da gravidade sobre o corpo. "O experimento físico" pode ser vivenciado 

ainda na subida do aparelho, uma vez que o corpo se direciona contra a força gravitacional.  

Assim como em outras modalidades aéreas, o tecido acrobático além de poder 

trabalhar o medo de altura, pode contribuir para o fortalecimento da estrutura muscular 

quando o aluno agarra o equipamento e tenta sustentar seu peso no encaixe/contato dos pés 

com o aparelho. 

A acrobacia de solo — especialidade base para as outras modalidades circenses — 

independe de aparelhos específicos, exceto colchonetes ou tapetes que diminuam o impacto 

com a superfície. Nesta e em outras especialidades, o estudante pode desenvolver a 

autoconfiança, como por exemplo, ao realizar uma cambalhota (movimento de rolamento em 

contato com o solo), é comum que o aluno possa sentir alguma insegurança, visto que seu 

corpo pode não estar habituado a realizar os movimentos que o exercício requer, porém ao 

participar da atividade ele tende a lidar com o medo e, consequentemente, trabalhar a sua 

autoconfiança.  

A acrobacia de solo pode ser colaborativa: em determinados exercícios a confiança no 

outro é imprescindível. Em atividades intituladas como paradas de mãos (sustentação vertical 

do corpo através do apoio das mãos no solo com tônus muscular), geralmente os alunos são 

separados em duplas para que um possa agir como suporte de segurança do outro, impedindo 

que o parceiro saia do eixo enquanto treina o exercício.  

Há também a possibilidade de realizar pequenas pirâmides humanas onde cada 

envolvido adquire uma função decisiva dentro de um todo. Nesta perspectiva, o aluno se 

depara com a relação de causa e consequência uma vez que se evidencia a função individual a 

favor do coletivo. Este aspecto, através de uma conversa após a atividade, pode ser 

interligado com outros contextos, no caso, é possível provocar reflexões sobre a 

responsabilidade que cada indivíduo tem em relação ao meio ambiente, consciência cidadã, 

entre outros temas que podem ser abordados pela escola. 

Em relação ao malabarismo (habilidade de manipular objetos com agilidade), é 

possível trabalhar a coordenação motora, o ritmo e a determinação. Quando os alunos tentam 

manter pequenas bolas no ar evitando com que caiam no solo, eles trabalham o controle do 

movimento ao calcular o ritmo necessário para dominar os objetos.  
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Além disso, há o fator da determinação, pois o malabarismo envolve saber lidar com o 

erro — momento em que o aluno pode constatar que errar constitui parte fundamental do 

processo de aprendizagem — e que o erro deve ser considerado/superado no treinamento com 

empenho, paciência e dedicação. Para tanto, o exercício com malabares envolve a 

concentração, elemento que pode ser considerado decisivo nessa especialidade, permeando 

também as outras modalidades circenses.  

Observa-se que os referidos saberes englobam o desenvolvimento do processo de 

aprendizagem em seus variados aspectos: afetivo, cognitivo e motor (presente de forma 

integrada em cada atividade).  

O trabalho com especialidades do circo também pode promover a 

interdisciplinaridade escolar e por basear-se em atividades físicas, a inserção dessas faces do 

circo no contexto educacional podem colaborar para a melhora da saúde física/mental dos 

alunos influenciando na sua disposição tanto na escola quanto no dia-a-dia.     
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CAPÍTULO 3. OFICINAS ACROBÁTICAS. 

Com base no entendimento de que os saberes circenses podem contribuir para o 

desenvolvimento integral do aluno, optei por realizar algumas oficinas na escola em que sou 

professor substituto — Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia (CEF12). Esta 

instituição faz parte da rede pública de ensino vinculada à Secretaria de Educação do Distrito 

Federal (SEDF).    

Uma das dificuldades que enfrentei na função de professor substituto (cuja finalidade 

principal, parte da substituição temporária de um professor efetivo) foi a constante mudança 

de uma escola para outra, visto que durante o ano letivo costuma-se passar por três ou mais 

instituições de ensino. Porém, no CEF 12 tive a oportunidade de colocar a proposta em 

prática, principalmente por perceber a necessidade de ser desenvolvido com os estudantes 

atividades extracurriculares de aprendizagem. 

Inicialmente, busquei encontrar possíveis exemplos da inserção do circo nas escolas 

públicas de Brasília. A procura teve a pretensão de conhecer experiências que pudessem 

inspirar as oficinas a serem ministradas e identificar a ocorrência da arte circense como 

recurso pedagógico na rede pública de ensino. Assim, obtive conhecimento do trabalho 

desenvolvido na Escola Parque da Natureza de Brazlândia. 

Após ministrar algumas oficinas circenses na referida instituição (através da disciplina 

de estágio supervisionado em Artes Cênicas 1), coloquei em prática essa proposta pedagógica 

no CEF 12. Além disso, para complementar a experiência com a linguagem circense, os 

alunos foram assistir (no Teatro SESC Newton Rossi localizado na Ceilândia) ao espetáculo 

de circo e teatro "Não Alimente os Bichos" — projeto de Diplomação em Artes Cênicas da 

Universidade de Brasília (UnB) do qual faço parte.     

3.1 Percurso e escolha das escolas onde as oficinas foram realizadas. 

O desejo de realizar oficinas circenses na escola onde ministro aulas de arte surgiu a 

partir do envolvimento pessoal com o circo e por considerar esta linguagem uma potente 

alternativa pedagógica a ser desenvolvida no contexto escolar.  

O Centro de Ensino Fundamental 12 está localizado no setor O da Ceilândia (região 

administrativa do Distrito Federal), recebe em sua maioria alunos que residem próximo ao 

centro de ensino, assim como outros que são provenientes de localidades como o Sol 

Nascente e de Águas Lindas. As famílias dos estudantes são razoavelmente presentes nas 
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reuniões escolares e participam da vida escolar do aluno, principalmente no turno vespertino 

— período destinado aos sextos e sétimos anos do ensino fundamental. No período matutino 

são ministradas as aulas para os oitavos e nonos anos. É possível verificar parte da estrutura 

presente na escola a partir da figura abaixo:  

FIGURA 5 — ESTRUTURA CEF 12. 

   

Fonte: Arquivo pessoal. 

A escola dispõe de uma sala de recursos destinada ao atendimento especializado para 

aqueles alunos que são diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH), entre outras disfunções de aprendizagem; possui um ambiente para 

aulas de informática, assim como refeitório/pátio, sala de vídeo, coordenação, secretaria, 

direção, sala voltada ao ensino integral, biblioteca e quadra de esportes (sem cobertura). A 

instituição está dividida em blocos de cinco salas (são 14 turmas por período) com 

capacidade para receber cerca de 35 alunos (totalizando 490 estudantes por turno).  

Atualmente, segundo bimestre de 2016, a escola possui 28 (vinte e oito) professores 

em sala de aula, um supervisor pedagógico, apenas uma coordenadora (o centro educacional 

está com déficit na coordenação pelo fato da regional de ensino não enviar professor 

substituto que possibilite a saída de um professor efetivo para assumir a função).  

A escola ainda tem cerca de 4 (quatro) professoras realocadas em outras funções, pois 

foram impedidas de atuar em sala de aula por problemas de saúde decorrentes da falta de 

condições adequadas de trabalho. Um dos possíveis problemas é a sobrecarga em função de 

salas superlotadas que algumas instituições de ensino apresentam; a escola também possui 

um diretor, uma vice diretora, 4 (quatro) funcionários na secretaria sendo uma função de 

chefia, cerca de 10 (dez) profissionais que trabalham na limpeza e 4 (quatro) vigilantes.  
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No ano de 2015 o centro de ensino obteve reconhecimento através do projeto 

"Mulheres Inspiradoras", desenvolvido pela professora Gina Vieira. Segundo a proponente, 

os objetivos partem da abordagem de temas como o "cyberbulling", o assédio sexual e o 

debate sobre questões relativas à mulher com a busca e divulgação da trajetória de vida de 

mulheres inspiradoras em suas comunidades. O projeto recebeu, entre outros 

reconhecimentos, o Prêmio Ibero-americano de Direitos Humanos após concorrer com 

projetos selecionados entre os 18 países participantes. 

Em 2016, com a orientação do supervisor pedagógico Alexandre Teles, a escola segue 

trabalhando com a proposta pedagógica de abordar os direitos humanos a partir do tema: 

"Construindo valores positivos no ambiente escolar". Vale ressaltar que esta abordagem adota 

uma perspectiva ampliada dos direitos humanos abrangendo os direitos dos idosos, o combate 

à homofobia e ao racismo, o debate sobre a intolerância à diversidade religiosa, entre outros 

assuntos abordados na Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

No mês de julho de 2016 ocorrerá a "Mostra Breves Cenas CEF 12" — culminância 

do trabalho desenvolvido com os alunos durante o primeiro e segundo bimestre. Idealizei o 

projeto que teve início no ano passado e nesta segunda edição as apresentações, esquetes 

teatrais de curta duração, serão voltadas à temática dos direitos humanos em seus múltiplos 

aspectos. 

No Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia, consegui colocar em prática as 

oficinas circenses, cuja proposta foi prontamente recebida por parte dos gestores da escola e 

pela coordenação. Dessa forma, iniciei o projeto buscando conhecer experiências que 

pudessem inspirar as oficinas a serem ministradas e identificar possíveis ocorrências da arte 

circense como recurso pedagógico na rede pública de ensino do Distrito Federal.  

Durante o primeiro semestre de 2015 a pesquisa transcorreu, inicialmente, através de 

visitas às regionais de ensino de Ceilândia e do Plano Piloto. Em seguida, perguntei para a 

ex-diretora da Escola Parque da 303/304 norte (instituição na qual havia trabalhado 

anteriormente), se ela conhecia alguma escola que trabalhasse com a referida inserção. 

Assim, fui orientado a visitar duas escolas na região central de Brasília localizadas dentro do 

parque Sarah Kubitschek no Plano Piloto.  

A primeira visita ocorreu na “Escola da Natureza do Parque da Cidade” (vinculada à 

Secretaria de Educação do Distrito Federal). Em uma conversa com a diretora, ela relatou 

haver uma parceria com outra escola da natureza recém-inaugurada em Brazlândia e destacou 
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que ambas as instituições buscam trabalhar a consciência e respeito ao meio ambiente, porém 

a instituição educacional de Brazlândia se diferenciava pelo trabalho com os saberes 

circenses.  

A segunda visita ocorreu na “Escola Meninos e Meninas do Parque” (instituição 

pública ligada à Secretaria de Educação que trabalha com indivíduos em situação de rua), 

onde obtive a informação também em uma conversa com a diretora de que existia uma 

Organização Não Governamental estrangeira que fomentava algumas modalidades circenses 

na escola. As aulas eram ministradas por artistas da cidade cujas especialidades envolviam o 

malabarismo, o palhaço e acrobacias de solo.  

Infelizmente, as aulas foram extintas por não haver renovação do projeto por parte da 

ONG. Segundo a diretora, o governo do Distrito Federal foi procurado na tentativa da 

instituição passar a receber verbas distritais para a manutenção das atividades, contudo não 

houve interesse em manter o projeto ainda que estivesse gerando resultados positivos. “Me 

emocionei muito ao ouvir um morador de rua comentar que recebeu seu primeiro dinheiro 

honesto depois de uma apresentação de circo que fizemos na Embaixada Americana” —  

declarou a diretora.  

A “Escola Meninos e Meninas do Parque” têm como finalidade resgatar os direitos à 

cidadania de indivíduos vulneráveis socialmente, para que eles possam ir a outros ambientes 

escolares e serem reinseridos em suas famílias. Em uma entrevista concedida ao Programa 

Tarde Nacional, da Rádio Nacional de Brasília, a diretora Amélia Araripe declarou: “Muitas 

vezes isso não tem como acontecer, ou seja, levá-los de volta a seus familiares, então é 

possível dar a eles a possibilidade de buscar um trabalho e recomeçar sua história".  

Nessa perspectiva, as oficinas circenses que a escola desenvolvia por intermédio de 

uma ONG, provavelmente contribuíam para o restabelecimento da autoestima e dignidade de 

indivíduos vulneráveis tanto no contexto social quanto econômico. O treinamento com 

algumas modalidades do circo, certamente, também representavam uma alternativa honesta 

de subsistência quando os alunos passavam a se apresentar fora do contexto escolar. 

Após conhecer as escolas localizadas no Parque da Cidade e receber a informação de 

que havia, em Brazlândia, uma instituição de ensino que utilizava a inserção do circo no 

contexto escolar, tive curiosidade para conhecer a escola e o trabalho de perto. Assim, no 

decorrer do mês de junho de 2015 visitei a escola, momento em que optei por realizar o 

Estágio Supervisionado em Artes Cênicas 1 na referida instituição.  
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Inaugurada no dia 08 de novembro de 2014 e registrada como Escola Parque da 

Natureza de Brazlândia (EPNB), a instituição é vinculada à Secretaria de Educação do 

Distrito Federal. Em 2016 ocorre o segundo ano letivo da Escola Parque da Natureza de 

Brazlândia que tem capacidade para mais de 2500 (dois mil e quinhentos) alunos, 24 (vinte e 

quatro) professores divididos em dois turnos e 8 (oito) auxiliares escolares.  

Na EPNB são ministradas atividades do 1° ao 5° ano do ensino fundamental e 

educação infantil. São 12 (doze) turmas por turno com o máximo de 16 (dezesseis) alunos 

que residem na própria cidade, nascidos e criados por famílias que se sustentam através do 

trabalho no campo. Cabe destacar que a escola recebe alunos descendentes de famílias 

japonesas, visto que em Brazlândia está a maior colônia japonesa do Distrito Federal. 

Em uma chácara localizada ao lado da EPNB encontra-se uma escola privada 

chamada Curumim (instituição que está no mapa nacional da inovação e criatividade na 

educação básica, elaborado pelo Ministério da Educação) onde os alunos tem aula a partir de 

conceitos que seguem as teorias de Freinet, pedagogo que elaborou concepções que 

questionam o ensino tradicionalista centrado no professor. As aulas ocorrem em contato 

direto com a natureza, assim como em salas de aula repletas de produções artísticas 

elaboradas pelos alunos ou em uma “oca acústica” onde acontecem atividades voltadas ao 

autoconhecimento e meditação, como pode ser verificado na figura abaixo: 

FIGURA 6 — "OCA CURUMIM". 

 

Fonte: arquivo pessoal.  

Na Escola Parque da Natureza de Brazlândia, os alunos realizam atividades esportivas 

e artísticas no contra turno da escola, onde cursam disciplinas como Português, Matemática, 

História, entre outras. As atividades são extracurriculares e propiciam o ensino integral, pois 



29 
 

além de promover a oportunidade de acesso às atividades complementares, o aluno pode 

desenvolver outras capacidades relacionadas ao trabalho em equipe, respeito ao colega, 

consciência sobre o meio ambiente, etc. Dessa forma, são realizadas oficinas, brincadeiras e 

jogos, entre outras atividades, como pode ser verificado na figura abaixo:  

FIGURA 7 — AULA AO AR LIVRE. 

  

Fonte: Arquivo pessoal.  

De acordo com o documento elaborado como uma prévia do Projeto Político 

Pedagógico da escola — em processo de construção — a denominação “Escola da Natureza” 

cumpre com o objetivo de respeitar a essência da cidade de Brazlândia, que associa 

crescimento urbano e respeito ao meio ambiente. A instituição de ensino foi criada para 

desenvolver atividades voltadas à sustentabilidade, à cultura, ao lazer, assim como dar ênfase 

às atividades físicas com os estudantes, como por exemplo: 

FIGURA 8 — AULA DE EQUILÍBRIO. 

 

Fonte: Arquivo pessoal.  

Para se chegar até a escola é preciso passar por uma estrada de terra, fator responsável 

por considerá-la uma escola rural inicialmente. Localizada na entrada da cidade, em uma 

chácara alugada pela Secretaria de Educação, portanto um espaço provisório. O terreno foi 
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adaptado de forma criativa para que o trabalho pudesse ser iniciado, visto que o local onde 

hoje funciona a escola antes era um casarão. É necessário destacar que a EPNB carece de 

estrutura apropriada para receber os estudantes com necessidades especiais.  

Nesta Escola Parque são realizadas aulas que trabalham a reciclagem com objetivo 

pedagógico e artístico ao reutilizar garrafas pet na criação de objetos de decoração, vaso de 

planta, porta lápis, entre outros. A instituição de ensino também dispõe de uma quadra de 

esportes com rampas de skate (figura 10), assim como oferece aulas de slackline, tirolesa 

(figura 9), observação de pássaros e horta medicinal, entre outras atividades em meio à 

vegetação abundante presente na instituição de ensino. 

FIGURA 9 — TIROLESA. 

 

Fonte: Arquivo pessoal.  

FIGURA 10 — SKATE.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Há também a construção de instrumentos musicais através de materiais alternativos ao 

utilizar sementes, latas e objetos que seriam descartados na natureza. A escola possui 
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ambiente ao ar livre destinado a alguns jogos de interação onde se tem o costume de realizar 

cantigas de roda, há também um espaço multiuso com livros e outro destinado para mídias 

(criação de jogos e animação de vídeos), assim como também oferece opções de caminhadas, 

circuitos e trilhas tanto para os alunos quanto à comunidade em geral.  

Dessa forma, cabe destacar que na EPNB existem atividades que fazem com que a 

instituição se diferencie das demais escolas. Desde quando obtive conhecimento da inserção 

da linguagem circense, tive grande curiosidade de conhecer o trabalho. Assim, ao visitar a 

instituição, deparei-me com um ambiente específico destinado para o desenvolvimento de 

atividades circenses — uma grande estrutura de ferro coberta com uma lona branca — o 

espaço foi nomeado como: 

FIGURA 11 — ARENA CIRCENSE (EPNB).   

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Neste ambiente, no turno vespertino, ocorrem aulas de acrobacias de solo, bambolês e 

malabarismo com a professora Naara Lernic. No período matutino, o educador e artista 

Elison Oliveira também trabalha com as referidas modalidades, assim como desenvolve a 

expressividade dos alunos através de jogos teatrais e oficinas de palhaço, como pode ser 

verificado na figura abaixo:   
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FIGURA 12 — OFICINA DE PALHAÇO E ACROBACIA DE SOLO (EPNB). 

 

Fonte: Professor Elison Oliveira.  

As oficinas circenses na EPNB foram elaboradas por professores de Artes Cênicas 

através de alguns eixos a serem desenvolvidos com os alunos, que envolvem a cooperação, a 

corporeidade e o respeito mútuo. A partir desses pressupostos norteadores, bem como através 

do diálogo com o corpo docente da Escola Parque, optei por observar e contribuir em 

algumas oficinas realizadas na arena circense.  

3.2 Propostas e resultados na Escola Parque da Natureza de Brazlândia. 

A partir da disciplina de Estágio Supervisionado em Artes Cênicas 1 que eu 

frequentava na graduação na UnB, a proposta consistiu na observação e intervenção nas 

oficinas do turno vespertino ministradas pela professora Naara, sendo cinco encontros com 

duas horas de duração cada um. Assim como também foi realizada uma pesquisa etnográfica 

— informações que constam no subcapítulo anterior — com propósito de conhecer o trabalho 

desenvolvido pela escola. Esta pesquisa procedeu durante três semanas (totalizando mais dez 

horas). 

Desde o princípio, início de junho de 2015, fui bem recebido pelos docentes que 

trabalham na instituição de ensino, a começar pelas gestoras que me apresentaram aos 

professores e, em seguida, me levaram para conhecer as salas de aula e espaços ao ar livre. 

Acredito que o fato de ter sido o primeiro estagiário a visitar a escola, recém-inaugurada, 

pode ter contribuído para tal receptividade. Além disso, durante as visitas pude perceber 
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relações positivas entre alunos, professores e servidores. Alguns educadores inclusive 

frequentam a chácara fora do horário de trabalho para praticar esportes ou contribuir no que 

for preciso.  

Durante o primeiro encontro, a professora Naara (graduada em Artes Cênicas, 

licenciatura, na Universidade de Brasília- UnB) relatou que houve uma reunião pedagógica, 

antes de se iniciar o ano letivo de 2015, em que se discutiu sobre qual a área de formação dos 

professores que iriam ministrar as aulas de circo.  

O diálogo ocorreu entre os profissionais das áreas de Teatro e Educação Física que 

argumentaram sobre as características de ambas as disciplinas. Se por um lado a linguagem 

teatral trabalha além da corporeidade a capacidade expressiva, por outra perspectiva os 

educadores físicos também estariam aptos uma vez que trabalham com o conhecimento e 

potencialidades do corpo. Entretanto, a alusão à linguagem circense associada ao teatro nos 

PCNs (ensino fundamental), fez com que os professores de artes cênicas ficassem com a 

responsabilidade.  

Durante as aulas na arena circense em que estive presente, a média foi de dez alunos 

por turma (exceto no quarto encontro), eles residiam em Brazlândia, a faixa etária variava 

entre quatro e onze anos e parte das famílias trabalhavam com a agricultura. As oficinas se 

iniciavam com um aquecimento/alongamento, em seguida os alunos treinavam algumas 

acrobacias básicas de solo e por último malabarismo. Ao observar o começo das aulas 

percebi que os alunos chegavam entusiasmados e alguns pais acompanhavam curiosos, parte 

da oficina observando sentados em algumas cadeiras laterais. 

 A professora estava gestante e com certa restrição médica para realizar atividades 

físicas, dessa forma, ela orientava os exercícios que os alunos deveriam praticar, eu fazia um 

exemplo e, em seguida, acompanhava a execução dos participantes corrigindo principalmente 

a postura e cuidando para que não se machucassem.  

Nesse primeiro encontro, a professora comentou que os alunos estavam com 

dificuldade em realizar cambalhotas, pois lançavam o corpo para frente sem tomar devido 

cuidado com a cervical. Por este motivo, mostrei a forma adequada de se fazer o rolamento, 

assim como apontei como referência o movimento do tatu-bola. O exercício ocorreu tanto 

individualmente, um aluno por vez, quanto de forma coletiva atravessando o solo de um 

extremo a outro no tatame de EVA (Espuma Vinílica Acetinada, material flexível 

frequentemente utilizado para a absorção de impactos).  
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No segundo encontro, percebemos que os alunos estavam inquietos, acredito que 

devido a aula de ginástica aeróbica que tinham acabado de praticar na educação física. Sendo 

assim, aproveitamos que estavam aquecidos e partimos para o alongamento. A professora 

orientou um alongamento leve e, em seguida, determinou que os alunos devessem se 

locomover em direções variadas tomando como referência algumas características de animais 

como coelho, leão, gato, cachorro, entre outros. Após esta etapa, realizaram um desfile onde 

foram orientados a variar o ritmo e utilizar os planos: baixo, médio e alto.  

A aula seguiu com um treinamento de malabares, primeiro alternando uma bolinha de 

uma mão para a outra, em seguida com duas e no final com três. Cada aluno tinha seu próprio 

material disponibilizado pela escola, treinavam individualmente e, depois, em duplas ao jogar 

com uma, duas ou três bolas evitando ao máximo fazer com que caíssem no chão. Cabe 

relatar que durante a formação das duplas foi perceptível os laços de amizade e afinidade 

entre eles. O respeito por reconhecer e aceitar o próprio erro, assim como o do colega, 

norteou a atividade que envolveu as habilidades motoras, a concentração e a persistência.  

No terceiro encontro, os alunos chegaram tão agitados e com tanta energia que para 

fazer com que eles acalmassem, a professora pediu que corressem em círculo no tatame até 

cansarem. Exaustos, deitaram no chão para relaxar e buscar ouvir com os olhos fechados 

desde os sons mais distantes aos mais próximos. Neste momento, ouviam-se variados cantos 

de passarinhos, sons de folhas movimentadas pelo vento, assim como barulhos de outras 

oficinas que ocorriam na escola.  

Em seguida, o trabalho continuou com a investigação de possibilidades de se 

manusear e dominar bambolês. Os alunos treinaram individualmente e, depois, em duplas e 

trios, momento em que ocorria o lançamento do objeto para o companheiro, nós 

acompanhávamos de perto a atividade dando sugestões de manuseio, força e distância, além 

de mostrar exemplos de como realizar a atividade para os alunos.   

O quarto encontro foi um tanto comprometido pela ausência de mais da metade dos 

alunos, visto que houve um problema com o transporte escolar o que impossibilitou a 

presença deles neste dia. Porém, com os poucos que conseguiram ir, sentamos em círculo e 

conversamos sobre o que pensavam em relação às artes, a Escola Parque e a instituição de 

ensino onde estudam no outro período. 
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Na turma, havia um aluno de oito anos de idade que apresentava Altas Habilidades2 

para as artes. Ele se chamava Clauber e comentou ser importante o ensino das artes por 

considerar que é mais fácil de aprender porque está mais próximo dele, diferente de outras 

matérias. O aluno manifestou que gosta muito das aulas na Escola Parque e que considera 

aprender mais nesta escola do que na outra uma vez que "lá não se aprende tanto porque vem 

uma matéria atrás da outra e a cabeça pega fogo" — complementou. 

Durante a conversa ele definiu teatro como “pessoas que se apresentam diante do 

palco para outras" e que o circo "é como um lugar onde as pessoas montam uma barraca e se 

apresentam”. Denota interesse nas artes visuais e disse gostar de ficar observando alguns 

grafites que tem na cidade; relatou também frequentar as aulas não por obrigação e sim por  

prazer, acrescentando: "imagina o mundo sem escola?". 

Os referidos comentários me fizeram refletir, entre outras questões, sobre a 

importância das atividades extracurriculares para o desenvolvimento do aluno. Esta 

concepção de educação pode superar a ideia preestabelecida de que o dever do estudante é 

acumular informações, fator que faz "a cabeça dele pegar fogo" — como afirmou o aluno 

anteriormente  — com a quantidade de conteúdos que muitas vezes se apresentam distantes 

da sua realidade.  

No quinto encontro, a professora passou como aquecimento uma corrida em círculo 

que se iniciou com uma leve caminhada e foi aumentando a velocidade gradativamente. Em 

seguida, ocorreu o alongamento, momento em que acompanhei cada aluno corrigindo a 

postura, relembrando da importância de respirar durante os exercícios, assim como de 

estender ou flexionar os joelhos.  

Em seguida, eu prossegui a aula propondo o treinamento de algumas paradas de mãos 

com dois e três apoios (sustentação vertical do corpo através do apoio das mãos no solo), 

assim como retomei o exercício das cambalhotas, visto que era o meu último encontro com 

eles e anteriormente tinham apresentado certa dificuldade para realizar o movimento de  

______________________ 

2Expressão utilizada nas escolas para designar um aluno que apresenta notável desempenho e elevada 

potencialidade em determinadas áreas do conhecimento.  
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 forma segura, como pode ser verificado na figura abaixo: 

FIGURA 13 — CAMBALHOTAS.  

 

Fonte: Arquivo pessoal.  

Após a realização dos exercícios propomos a retomada do treinamento com os 

bambolês. Em seguida, nos reunimos em círculo com o intuito de conversarmos sobre as 

aulas que em estive presente e encerrar a minha participação. Dessa forma, a professora 

Naara e os alunos agradeceram as colaborações, neste momento, eu relatei o meu 

envolvimento pessoal com as propostas desenvolvidas pelas Escolas Parques desde a infância 

quando fui aluno, assim como ressaltei a importância que teve na minha formação como 

indivíduo, professor e artista.  

   Nessa perspectiva, considero que a experiência na EPNB foi enriquecedora para que 

eu pudesse colocar em prática as oficinas circenses no Centro de Ensino Fundamental 12 de 

Ceilândia. Por meio das intervenções, tive a oportunidade de vivenciar na prática algumas 

contribuições dos saberes circenses para os alunos, além de constatar a importância das 

atividades extracurriculares para a formação integral do indivíduo, norteadas principalmente 

pelo respeito ao outro, cooperação em equipe e autoconhecimento. 

   



37 
 

3.3 Propostas e resultados no Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia (CEF12). 

A experiência pedagógica no estágio de observação/intervenção na Escola Parque da 

Natureza de Brazlândia proporcionou-me um entendimento mais amplo sobre as 

possibilidades de se trabalhar com elementos do circo na escola, servindo como referência 

para as oficinas no CEF 12.  

Nesta perspectiva, o projeto teve a finalidade de desenvolver com os alunos uma 

vivência através de alguns saberes circenses (tecido acrobático, acrobacia de solo e 

malabarismo) considerando o envolvimento pessoal que tenho com circo, bem como a 

experiência na EPNB.  

As oficinas foram elaboradas com o objetivo de proporcionar ao aluno a possibilidade 

de ampliar sua consciência corporal, respeito pelo outro e estimular o espírito de cooperação. 

O trabalho ocorreu no turno matutino, em agosto de 2015, durante a semana dos Jogos 

Interclasse (projeto elaborado por educadores físicos que visa promover o espírito de equipe 

através de competições esportivas entre escolas da rede pública de ensino). 

Foram quatro encontros divididos em duas semanas, cada aula com duas horas e meia 

de duração (totalizando dez horas). Antes do início das oficinas foi aberta a inscrição com dez 

vagas para qualquer aluno, dos oitavos e nonos anos do ensino fundamental, que estivesse 

interessado. A procura foi maior do que as vagas disponibilizadas, mas por motivo de 

segurança optei por manter a quantidade prevista uma vez que eu precisava acompanhar de 

perto cada participante para evitar que ocorresse qualquer tipo de acidente. 

No primeiro encontro, iniciei a oficina com um jogo teatral que teve a finalidade de 

trabalhar a concentração e o foco com os alunos antes do alongamento. Optei por utilizar o 

jogo "Zap-Zip-Boing", comumente utilizado em aquecimentos de atores antes de entrar em 

cena, a proposta foi escolhida com o objetivo de iniciar as atividades por meio de um 

exercício de interação entre os participantes. 

Este jogo ocorreu em um círculo com todos em pé, um aluno iniciou a atividade 

buscando o olhar de qualquer colega que estivesse a sua frente, em seguida enviou uma 

palma para ele pronunciando a palavra "Zap" (movimento direcionado para frente). Quem 

recebeu o "Zap" envia o "Zip" (movimento direcionado para o lado), o participante que 

recebeu o "Zip" imediatamente deveria pronunciar a palavra "Boing" fazendo o movimento 

de uma onda utilizando todo o corpo e, em seguida, enviar o "Zap" para o reinício do jogo.  
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A ordem das palavras e movimentos deveria ser mantida, porém a maior dificuldade 

apresentada foi manter a concentração respeitando a ordem e cada ação, bem como a timidez 

ao realizar o movimento da "onda". Entretanto, alguns minutos após o início da atividade, os 

participantes passaram a seguir as regras com mais frequência. Depois do jogo, seguimos 

para a etapa do alongamento que foi o principal foco deste primeiro encontro: 

FIGURA 14 — ALONGAMENTO EM GRUPO. 

 

Fonte: Ádon Bicalho.  

FIGURA 15 — ALONGAMENTO INDIVIDUAL.  

 

Fonte: Ádon Bicalho.  

Em seguida, a oficina prosseguiu através dos primeiros contatos com o tecido 

acrobático — foi possível trabalhar com a modalidade aérea mesmo em baixa altura visto que 
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a proposta das atividades eram desenvolver fundamentos elementares — cujo objetivo, para 

este encontro, se restringiu à tentativa de subir e descer do aparelho.  

Os alunos formaram um círculo em torno do tecido para observar o colega que tentava 

subir, eu acompanhava cada um de perto dando as instruções e auxiliando cada movimento 

de subida e decida, assim como costumava fazer antes uma demonstração. Metade dos alunos 

conseguiu, mas o importante consistia na tentativa do que propriamente em conseguir realizar 

corretamente todas as etapas da atividade em si.      

No segundo encontro, como aquecimento, trabalhei um jogo que se chama "Jana 

Cabana" (este e outros jogos fazem parte do livro “Jogos para atores e não atores” elaborados 

por Augusto Boal). A atividade consiste na formação de vários trios que se posicionam de 

modo a formar um grande círculo com todos os envolvidos. Dois alunos, em pé, formam uma 

espécie de cabana ao encaixar as palmas das mãos de ambos para cima, enquanto outros 

alunos abaixam e ficam agachados dentro da cabana. 

O jogo se inicia após a formação dos trios com um participante sobrando, este 

pronunciará no meio do círculo qualquer um dos três comandos: "Jana" (apenas aqueles que 

ocupam esta função trocam de lugar); "Cabana" (apenas estes mudam de lugar) ou 

"Tempestade" (todos podem mudar de lugar e função ao constituírem novos trios). Assim 

sucessivamente são realizadas várias rodadas.  

Este jogo fez com que os alunos aquecessem o corpo para o alongamento que ocorreu 

logo em seguida, além de trabalhar o foco e a concentração durante a atividade realizada 

coletivamente. O encontro prosseguiu com o tecido acrobático, os alunos treinaram 

novamente a subida e descida do aparelho, desta vez alguns que não tinham conseguido subir 

na aula anterior progrediram ao firmar os pés no tecido com o auxílio das mãos:  
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FIGURA 16 — TECIDO ACROBÁTICO.  

 

Fonte: Ádon Bicalho. 

No terceiro encontro, aquecemos pulando corda, alongamos e fizemos sequências 

simples de abdominais e flexões. Prosseguimos com básicas acrobacias de solo através de 

cambalhotas com o auxílio de colchonetes para diminuir o impacto, assim como treinamos 

estrelinhas, inclusive, alguns alunos por praticarem capoeira conseguiram realizar utilizando 

apenas uma mão como apoio no solo.   

Após um intervalo de dez minutos, retomamos o treinamento no tecido acrobático, 

momento em que os alunos conheceram e treinaram algumas acrobacias básicas como: o 

esquadro (pernas esticadas com ponta de pé e cabeça para baixo com as mãos apoiadas no 

tecido), a chave de pé (envolver um dos pés no tecido com o intuito de fixar-se no aparelho) e 

a chave de cintura (base para outras acrobacias aéreas ocorre quando se gira a cintura 

travando o tecido entre as pernas e quadril). Os alunos aguardavam sua vez de utilizar o 

aparelho treinando malabarismo:  
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FIGURA 17 — MALABARISMO.  

 

Fonte: Ádon Bicalho.  

No quarto encontro, a proposta teve a finalidade principal de retomar as atividades 

anteriores. Por este motivo, o aquecimento se restringiu a uma corrida em círculo iniciada 

através de uma caminhada até aumentar a velocidade gradativamente. Realizamos um leve 

alongamento seguido por sequências simples de flexões e abdominais, em seguida, 

prosseguiram realizando algumas cambalhotas nos colchonetes. Depois tivemos um intervalo 

de dez minutos. 

Quando retornamos, os alunos treinavam malabarismo enquanto aguardavam a sua 

vez de utilizar o tecido acrobático. No aparelho, repassamos a subida e descida, bem como a 

realização dos esquadros, chave de cintura e chave de pé sempre em baixa altura, neste 

encontro os alunos se depararam com a superação de seus limites ao realizar os exercícios 

acrobáticos, uma vez que enfrentaram, novamente, o medo diante da atividade. Como pode 

ser verificado na figura abaixo: 
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FIGURA 18 — ESQUADRO.  

  

Fonte: Ádon Bicalho.  

Acredito que a oficina conseguiu cumprir com os objetivos de proporcionar uma 

vivência prática através de algumas modalidades circenses, bem como promover atividades 

que envolvessem o trabalho com a consciência corporal, espírito de cooperação e respeito 

mútuo. Entretanto, deparei-me com algumas dificuldades em relação às adequações de 

espaço quanto à montagem do aparelho aéreo em uma altura consideravelmente baixa (fator 

que me preocupou inicialmente por não saber ao certo se as acrobacias, mesmo que 

elementares, pudessem ser realizadas).  

Com o término dos exercícios, sentamos em círculo para finalizar a oficina. Neste 

momento, falei do meu envolvimento pessoal com o circo e que pretendia levá-los ao SESC 

da Ceilândia para assistir ao espetáculo de circo e teatro "Não Alimente os Bichos" da Cia. 

Subsolo 59 da qual faço parte. Eles se mostraram entusiasmados e agradeceram pelo convite 

e oficina ministrada. 

 

3.3.3 Breve relato sobre a experiência dos alunos como público do espetáculo de circo e 

teatro: “Não Alimente os Bichos”. 

Em setembro de 2015, cerca de trezentos alunos (figura 19) do turno matutino e 

vespertino do CEF 12, além daqueles que participaram das oficinas circenses, foram ao SESC 

Newton Rossi localizado na Ceilândia com o intuito de assistir ao espetáculo de circo e teatro 
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"Não Alimente os Bichos" (montagem de Diplomação em Artes Cênicas da Universidade de 

Brasília - UnB, 2011).  

FIGURA 19 — PÚBLICO NO SESC DA CEILÂNDIA.  

 

Fonte: Marco Aurélio.  

Disponível em: https://www.facebook.com/CEF-12-Setor-O-343319829088494/photos 

A temporada foi realizada através do FAC (Fundo de Apoio a Cultura) do Distrito 

Federal, cuja circulação englobou também outras localidades de Brasília como Gama, 

Taguatinga e Vila Telebrasília. Por meio da estética do terror fantástico, o espetáculo aborda 

a interface circense e teatral através de uma antiga trupe, perdida no tempo e imersa em suas 

próprias ilusões. Cada personagem alimenta a fantasia do outro até que uma intrusa consegue 

entrar no circo e acaba por desestruturar o universo criado por eles. 

O elenco, na referida temporada, foi composto por Albert Carneiro, Cleide Mendes, 

Diego Borges, Isumy Kudo, Júlia Gunesh, Marcos Davi, Natasha Padilla e Rodrigo Issa. 

Também contamos com os músicos Lucas Muniz, Iuri Gales, Káshi Mello e Alexandre da 

Silva, tivemos a direção de palco de Alisson Araujo e a iluminação foi realizada por Ana 

Luisa Quintas e Fernanda Alpino.    

No dia da apresentação, os ônibus para o transporte dos alunos foram custeados pela 

própria instituição de ensino e a entrada foi gratuita. Após o espetáculo, infelizmente, não foi 

possível realizar uma conversa entre os estudantes e o grupo por motivo da desmontagem da 

obra ocorrer assim que o espetáculo terminou.  

Na semana seguinte, alguns alunos comentaram durante as aulas de arte que havia 

sido a primeira vez que assistiram a um espetáculo de circo e teatro (uma das cenas é possível 

https://www.facebook.com/CEF-12-Setor-O-343319829088494/photos
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verificar na figura 20 que segue abaixo), assim como para outros representou a primeira 

experiência como público em um teatro.  

FIGURA 20 — "NÃO ALIMENTE OS BICHOS" JACK ROCK 'N ROLL. 

 

Fonte: Marco Aurélio.  

Disponível em: https://www.facebook.com/CEF-12-Setor-O-343319829088494/photos 

Cabe relatar o desconhecimento, por parte de alguns estudantes, sobre a existência de 

um espaço teatral com a estrutura que dispõe o SESC da Ceilândia. Neste sentido ouvi 

comentários como "nossa, parece até que estou no Plano Piloto". Nessa perspectiva, orientei 

os alunos a ficarem atentos à programação deste e outros espaços culturais da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CEF-12-Setor-O-343319829088494/photos
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho monográfico partiu do envolvimento pessoal com a arte circense 

iniciado por experiências durante a minha infância — fase chave em que as vivências 

costumam influenciar a vida adulta. Nesta perspectiva, os momentos guardados no 

inconsciente através do "circo da dona Zefinha", bem como das situações protagonizadas 

pelo "Xuxa", geraram memórias e significados que foram fundamentais para a formação da 

afinidade e trajetória no circo. 

Esta ligação propiciou o surgimento do interesse em pesquisar e trabalhar a inserção 

de alguns saberes circenses no contexto educacional, motivado pelos efeitos positivos que 

tais vivências poderiam proporcionar ao aluno. Desse modo, coloquei em prática essa 

proposta pedagógica ao perceber, como professor substituto, a necessidade de ser 

desenvolvido com os estudantes do Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia (CEF 12) 

atividades extracurriculares que envolvesse outros conhecimentos e estratégias de 

aprendizagem. 

Após ter como referência a minha trajetória pessoal e o trabalho circense presente na 

Escola Parque da Natureza de Brazlândia, me apropriei de alguns saberes — como a 

acrobacia de solo, o tecido acrobático e o malabarismo — ao utilizá-los como recurso 

pedagógico através de oficinas circenses no CEF 12. Uma possibilidade educacional que, por 

suas especificidades muitas vezes incomuns à escola, se configurou como uma atividade 

diferenciada de aprendizagem que acredito ter contribuído para o crescimento dos alunos por 

meio de exercícios que trabalhavam além da consciência corporal, o respeito pelo colega e a 

cooperação. 

Cabe destacar a capacidade que as artes e, especificamente, a linguagem circense tem 

de fomentar atitudes de humanidade através de conhecimentos favoráveis ao 

desenvolvimento integral do aluno. Nesta perspectiva, a inserção dos saberes circenses no 

contexto escolar representa uma potente alternativa com grande riqueza de possibilidades.  
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