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O Circo representa um mundo de fantasia que estimula o adulto a voltar a ser criança. Nele 

encontram-se o divertimento, o prazer, a alegria, o espanto, a risada, a emoção, o risco, a beleza e mais 

uma infinidade de sentimentos ligados ao universo lúdico e imaginário. A contribuição da arte do 

Circo para as crianças está na superação física, do excêntrico, do diverso, que comporta desde o drama 

da vida por um fio de arame até a gargalhada com os palhaços. O Tecido Acrobático é um dos 

elementos do Circo de maior expressividade corporal, contendo o risco das alturas e a beleza dos 

gestos coordenados. Como possibilidade educacional o tecido pode ser inserido na Educação Física 

escolar, cabendo ao professor reconhecer algumas de suas características e procedimentos 

(BORTOLETO e MACHADO, 2003). O objetivo deste estudo foi apresentar uma proposta 

metodológica para o ensino do tecido, na qual os professores de Educação Física possam se inspirar, 

para leva-lo à escola. A metodologia usada neste trabalho é um relato de experiência de uma 

professora de tecido, que ocorreu no Ateliê de Circo do Projeto Fábrica da Cultura. O Projeto baseia-

se no conceito de Santos (2004) em que o espaço é um lugar no qual a força em sua dimensão humana 

suplanta a perversidade da globalização e do jogo de poder social. O Ateliê teve duração de cinco 

meses, as crianças participantes tinham idade superior a oito anos e eram de uma comunidade carente 

de São Paulo. As aulas se desenvolveram no momento inicial com jogos, como o Jogo da Vida: Os 

participantes passam uma bolinha de tênis entre si, um deles é chamado pelo nome e deve deixar sua 

bolinha cair, quando ela cai, todos devem atirar-se no chão colocando-se em decúbito ventral. Os 

jogos promoviam a integração, a sociabilidade, a percepção espacial e a organização dos educandos. 

Na parte da aprendizagem do Tecido Acrobático as técnicas desenvolvidas foram: Subida simples, 

sustentação grupada, trava de pé, chave de pé, esquadro com impulso do chão, inversão em suspensão, 

criação de números com o corpo. Estas atividades tinham caráter técnico, pois é a técnica que permite 

descobrir a potencialidade de cada um e ao mesmo tempo as limitações e necessidades de auto 

superação. Por outro lado, diferente das atividades corporais, nas quais a técnica visa um desempenho 

para uma vitória sobre o outro, no Circo o objetivo é o entretenimento e a felicidade do outro, através 

da beleza, da graça e da espontaneidade do artista. O Circo permite o erro, no sentido de que ao ser 

reconhecido pode ser explorado e reavaliado, trazendo à consciência seus limites e potencialidades. Os 
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componentes lúdico e artístico retiram a pressão da vitória sobre o oponente e criam o jogo consigo e 

com o espectador, dividindo as angústias da busca pela perfeição. Técnica e brincadeira dão as mãos 

no Circo e evocam a criatividade e o prazer da cultura corporal. Propõe-se que o Tecido Acrobático 

seja mais um elemento das aulas de Educação Física, pois os materiais utilizados para sua execução 

não são de difícil acesso. Sugere-se que as atividades na escola sejam feitas de forma adaptada, em 

relação à altura da fixação do tecido e que sejam colocados colchões para que os professores possam 

garantir a segurança dos educandos. Evidencia-se que o conhecimento das técnicas citadas é essencial 

para que o professor possa inserir esse conteúdo em sua aula, porém as atividades propostas são de 

baixa complexidade, bastando ao professor buscar a capacitação para tais exercícios básicos. Todavia 

os resultados obtidos na Fábrica da Cultura vão além das atividades procedimentais e percebeu-se que 

os alunos estimulados pelo tema Leonardo da Vinci, que apresentaram ao final do Ateliê, buscaram 

conhecimentos teóricos através de leitura e pesquisa sobre esse artista, completando o círculo das 

competências cognitivas, comportamentais, motoras, e afetivas, pois observou-se comportamentos 

solidários e maior proximidade entre as crianças durante o processo, gerando novos saberes que 

podem ser úteis na formação humana (MORIN, 2014). Conclui-se que este projeto pode influenciar no 

trabalho de professores positivamente e abrir novas possibilidades para a Educação Física. 
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