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Hoje em dia, é cada vez mais comum nos deparamos com a arte do malabarismo em nossa 

rotina cotidiana, seja ela encontrada na rua, em uma lona de circo, ou praticada como lazer. O 

malabarismo pode ser uma opção para as aulas de Educação Física escolar por se tratar de uma 

atividade inovadora, rica em possibilidades motoras, e pode ser praticada com qualquer material e por 

qualquer pessoa. Não é preciso ter um talento especial, porque a habilidade é adquirida na prática. 

Para Betti e Zuliani (2002) é papel da Educação Física enquanto componente curricular da Educação 

Básica assumir a tarefa de introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento, formando o 

cidadão que vai produzir e transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir do jogo, do esporte, das 

atividades rítmicas e dança, das ginásticas e práticas de aptidão física, em benefício da qualidade de 

vida. E as atividades circenses entram neste rol de práticas corporais. A Educação Física pode gerar 

mudanças significativas na maneira de se implementar o processo de ensino/aprendizagem, tendo em 

vista as diversas situações em que os dados do cotidiano associados à cultura de movimento podem ser 

utilizados como objetos para reflexão. O professor será o guia do processo de ensino/aprendizagem, 

propondo atividades que estimulem os alunos a criarem seus materiais de malabarismo e também 

atividades com a livre expressão para a resolução de problemas (GALEGOS, 2008). O malabarismo 

tem uma abordagem inclusiva nas aulas, na medida em que suas atividades revelam o manifesto entre 

mente/corpo desenvolvendo aspectos específicos, como concentração, agilidade, coordenação motora, 

atenção, lateralidade, respiração e a visão periférica (BORTOLETTO, 2008). Segundo Bravo (2007), 

existem 4 maneiras de desenvolver o ensino/aprendizagem do malabarismo em diferentes áreas de 

aplicação: No campo competitivo, refere - se ao malabarismo de auto rendimento, para competições. 

Exemplo: IJA (Internacional Juggler Association), entidade internacional que organiza competições 

de malabarismo, promovendo-o como esporte. No campo artístico, está relacionado diretamente ao 

lazer e entretenimento do público. No campo educativo trata de questões relacionadas ao 

desenvolvimento humano. No campo recreativo, quando o foco das atividades de malabarismo liga-se 

à ocupação do tempo livre e ócio. É importante antes de começar as aulas de malabarismo o professor, 

estar ciente que cada aluno tem seu ritmo de aprendizagem, mediante uma proposta aberta e flexível 

de atividades básicas, partindo da experimentação de forma individual e coletiva. Com essa prática 

estimula-se a coordenação óculo – manual com exercícios delicados que irão ficar mais complexos de 

acordo com as necessidades de cada um ou grupo (MIGUEL e PEREZ, 2004). A metodologia deve 
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alternar e internar tanto situações psicomotoras realizadas sozinho mediante da repetição de gestos 

técnicos inspirando a auto superação e também situações sócias motoras realizadas em grupos 

estimulando o respeito, a tolerância e a cooperação. Assim a utilização do malabarismo nas aulas de 

Educação Física escolar se torna em elemento original e inovador ao professor, implicando em um 

mecanismo de adaptação que permite o aluno alcançar seus objetivos. Existem inúmeras 

possibilidades de atividades para trabalhar o malabarismo em uma aula de Educação Física escolar, 

quando se trata de alunos iniciantes o mais indicado é iniciar com brincadeiras em que o aluno 

vivenciará movimentos com apenas um objeto. Um exemplo de atividade segundo, Santos (2012) seria 

a atividade “A bolinha mandou” na qual o professor será o orientador de ações que o grupo de alunos 

irá realizar. Toda vez que o professor falar “A bolinha mandou...” ele completa a frase com uma 

manobra diferente: “...ser jogada por baixo das pernas”, a partir disso, surgem inúmeras possibilidades 

de movimentos, e basta usar a criatividade de acordo com o objetivo da aula. O malabarismo 

apresenta-se então, como uma forma de ampliar as opções da Educação Física escolar enquanto 

cultura. 
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