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RESUMO 

Tal artigo trata-se de um relato de experiência das aulas de Educação Física Escolar no Ensino 

Fundamental I, em uma escola Municipal da Cidade de Vitória- ES, que tem como conteúdo principal 

a vivência de atividades circenses a fim de  conhecer, experimentar, criar novas formas de movimento 

contemplando elementos da cultura corporal de movimento que foge dos tradicionais conteúdos 

tratados historicamente. As atividades foram trabalhadas por meio de brincadeiras e experiências 

diversas, no intuito de experimentar e vivenciar os elementos circenses, não havendo a preocupação de 

alcançar altas performances. A culminância do projeto deu-se por meio de um evento com 

apresentações dos trabalhos realizados pelos alunos durante as aulas de Educação Física, através de 

apresentações de danças e encenações, para apreciação de toda comunidade escolar. 
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INTRODUÇÃO 

Quem nunca foi ao circo e assistiu as apresentações dos palhaços, malabaristas, trapezistas, acrobatas 

de solo, domadores de feras, entre outros artistas circenses?  

As modalidades circenses são parte do acervo cultural da humanidade e como tal podem ser incluídas 

nos conteúdos da escola. Esta manifestação cultural tem encontrado um espaço nas aulas de Educação 

Física em alguns países da Europa, no Brasil ainda são poucos os trabalhos encontrados com este 

tema, mas tem aumentado esta ocorrência devido ao fato de o universo mágico e cultural do circo 

propiciar no aluno uma identificação com o universo artístico a partir de: desafios e conquistas, 

gerando, conseqüentemente, conhecimento e auto-estima. Como conseqüência do envolvimento do 

aluno há reflexos diretos nos aspectos: disciplina, determinação, respeito e cooperação.  

O Circo também possibilita contato mais estreito com as crianças e adolescentes pela aceitação 

estabelecida entre si, permitindo desenvolver um processo educativo através da arte nas diversas 

linguagens: teatro, artes plásticas, música, expressão corporal e artes circenses. Através das linguagens 

artísticas desenvolvidas no circo, a criança e o adolescente têm a oportunidade de expressar seus 

sentimentos; ter novas experiências e  perceber que é um ser capaz de realizar atividades artísticas e de 

produzir, fazendo com que possa acreditar em um futuro melhor. É a vivência deste coletivo onde 

todos se ajudam para que dê certo, onde há uma preocupação presente em garantir a segurança de cada 
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um, para que o grupo esteja seguro, apostando no brilho do conjunto, que permite desenvolver 

sentimentos solidários e fraternos, os quais são buscados dentro deste Projeto. 

O projeto ofereceu uma proposta de trabalho envolvendo elementos das artes circenses na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental “Grande Maruípe“, localizada na cidade de Vitória/ES. O projeto 

foi desenvolvido durante o 3º semestre letivo do ano de 2010, nas turmas de 1ª a 4ª séries. Partimos da 

idéia de abordar o tema circo através de produções de desenhos, músicas, danças, conhecimento 

histórico, além de vivências de elementos do circo como malabarismos, perna de pau, rola-rola, 

trapézio, tecido acrobático e ginástica geral.  

Dentre os objetivos propostos neste projeto temos: 

 Promover experiências diversificadas, incentivar a vivência de atividades que ultrapassem a 

vida cotidiana, construindo vivências de elementos das artes circenses durante as aulas de 

educação física; 

 Contribuir com o desenvolvimento das habilidades e destrezas motoras como agilidade, 

equilíbrio, coordenação, força, equilíbrio dentre outras qualidades físicas.  

 Resgatar a cultura tradicional das artes circenses; oportunizar o acesso a essa manifestação, 

promover confiança em si e no próximo e repensar valores. 

 

 

O CIRCO E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

A história do Circo no Brasil começa no século XIX com famílias e companhias vindas da Europa, 

onde agruparam-se em guetos e manifestavam sentimentos diversos através de interpretações teatrais 

onde não demonstravam apenas interesses individuais e sim despertavam consciencia mútua. No 

Brasil, mesmo antes do circo de Astley, já haviam os ciganos que vieram da Europa, onde eram 

perseguidos. Sempre houve ligação dos ciganos com o circo. Entre suas especialidades incluíam-se a 

doma de ursos, o ilusionismo e as exibições com cavalos.Eles viajavam de cidade em cidade, e 

adaptavam seus espetáculos ao gosto da população local. Números que não faziam sucesso na cidade 

eram tirados do programa.  

Há cerca de cinco mil anos, pinturas onde aparecem acrobatas, contorcionistas e equilibristas, foram 

descobertas na China, partindo daí uma hipótese do surgimento da arte circense. Naquela época, a 

acrobacia era utilizada como forma de treinamento para os guerreiros, pois gerava agilidade, 

flexibilidade e força. 

O Circo é uma prática com um alto valor sócio-cultural e que está vivendo um aumento significativo 

do interesse popular nos últimos tempos. Além disso, esta atividade centenária traz consigo valores 

cívicos, morais e educacionais fundamentais para a vida em comunidade e para o desenvolvimento 

pessoal e social, dando resposta a estas grandes necessidades da sociedade contemporânea.  

No inicio do século XXI, aconteceu um fato significativo na Educação Física Escolar graças a Lei nº 

10.328, de 12 de dezembro de 2001, ao introduzir o conceito de “componente curricular” (disciplina 

acadêmica), em substituição do conceito de “atividades educativo-fisicas” oferecidas nas escolas. Este 

fato deveria mudar radicalmente a Educação Física Escolar, o que já vem acontecendo, mas 

vagarosamente, no entanto, há indícios promissores que apontam para uma reestruturação da Educação 

Física, tanto na formação de seus profissionais, como na sua atuação no âmbito escolar e nas 

comunidades onde as escolas se inserem. 

No entanto, alguns professores insistem em trabalhar somente com os esportes, por conta da influência 

histórica que a esportivização exerceu e exerce sobre os conteúdos das aulas de Educação Física. O 

esporte é tão importante para nossa área quanto os outros conteúdos da cultura corporal. Por este 

motivo, esse deve continuar a ser trabalhado nas aulas deste componente curricular. No entanto, assim 

como os outros conteúdos, esse deve ser adaptado para a escola. Quando inserido no contexto 
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educacional, o esporte tem o objetivo de formar a personalidade da pessoa, dar a oportunidade da 

pessoa vivenciá-lo e conhecer sobre suas especificidades de uma forma lúdica. E é dessa mesma forma 

que os outros conteúdos (jogos, dança, brincadeiras, lutas, ginásticas, elementos das artes cênicas, 

elementos das artes musicais, elementos das artes plásticas e o circo) da cultura corporal devem ser 

trabalhados na Educação Física, justificando-se assim a escolha de temas variados para serem 

trabalhados com os alunos das séries iniciais. 

 

 

PROCESSO METODOLÓGICO 

O projeto contou com aulas práticas e expositivas, além de exibições de vídeos, sendo sempre 

desenvolvidas nas aulas de Educação Física. O trabalho ofereceu vivências corporais tais como 

malabares, trapézio, perna de pau, rola-rola, danças, acrobacias ginásticas de forma contextualizada. 

Recursos pedagógicos como vídeos, pesquisas, fotografias e exposição oral também foram utilizados 

durante o projeto. 

Tais atividades foram desenvolvidas com os alunos de 1ª á 4ª séries da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental “Grande Maruípe“, localizada na cidade de Vitória/ES, envolvendo 08 (oito) turmas e 

um total de aproximadamente 250 alunos. As atividades foram desenvolvidas durante o 3º semestre 

letivo do ano de 2010, sempre nas aulas de educação física. 

As atividades foram trabalhadas por meio de brincadeiras e experiências diversas, no intuito de 

experimentar, vivenciar, conhecer os elementos circenses. Não havendo a preocupação de alcançar 

altas performances.  

As atividades circenses foram divididas da seguinte forma: 

1) MALABARES: Lenços, Bolinhas, Disco, Swing Poi, Diabolô, Devil Stick; 

2) ROLA-ROLA; 

3) PÉ DE LATA; 

4) PERNA DE PAU; 

5) TRAMPOLIM; 

6) TECIDO; 

7) GINÁSTICA GERAL: 

 EQUILÍBRIO (avião de frente e de costas, João Bobo, atividades em duplas e trios); 

 FORÇA (Vela, Parada de três apoios, Ponte); 

 ROLO SIMPLES ( Para frente e para trás); 

 ROLOS COM BASE (Pelas costas – braços dados, Pelas costas – braços estendidos); 

 APOIOS INVERTIDOS (Estrela, Parada de mão, Parada ponte, Parada rolo); 

 GRAU DE DIFICULDADE ELEVADO (Mortal ficando em pé, Mortal para trás com 

apoio, Saltos diversos) 

 

A dinâmica do projeto aconteceu da seguinte forma: iniciamos o projeto com um bate papo inicial 

sobre a história do circo, troca de experiências sobre vivências e preferências de artistas e atrações. 

Logo após, assistimos trechos do DVD “Os Saltimbancos” do Cirque Du Soleil, para que os alunos 

visualizassem o universo do circo de forma descontraida e atraente, além de perceberem a variedade 

de elementos existentes.  

As atividades práticas aconteciam sempre em forma de circuitos uma vez que dispúnhamos de um 

quantitativo limitado de instrumentos circenses. O manejo dos elementos era explicado para todos e 

logo após filas eram organizadas em cada “estação” para vivência dos alunos. As aulas eram 

ministradas pelas duas professoras envolvidas simultaneamente, para melhor aproveitamento do 

material disponível.  

Alguns materiais como pé-de-lata; bolinhas, lenços e discos de malabares; Swing Poi; e rola-rola 
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foram confeccionados pelas professoras e alunos. Alguns materiais foram emprestados por outras 

unidades de ensino ou adquiridos pelas profissionais. A falta de recurso próprio das escolas é um fator 

desestimulante nas práticas inovadoras escolares, pois, requerem materiais nem sempre de fácil 

aquisição escolar. 

Ao final de todas as vivências dos elementos circenses, houve uma reunião com os alunos onde foram 

elaboradas danças, encenações, e apresentações envolvendo os elementos experimentados para a 

culminância do projeto, no formato de um evento. As turmas de 1ª séries apresentaram danças 

envolvendo os elementos de movimentos ginásticos. As turmas de 2ª séries apresentaram-se com 

saltos e rolamentos, juntamente com o trampolim. Já as turmas de 3ª e 4ª séries desenvolveram 

apresentações livres com os elementos circenses de malabares, perna-de-pau, pé-de-lata, além da 

inserção do skate como elemento de equilíbrio. Um grupo contando com alunas de todas as turmas 

fizeram uma apresentação no tecido acrobático. 

Em todas as apresentações foram respeitadas as individualidades dos alunos, e o elemento circense 

com o qual os alunos mais se identificaram. Nas turmas de 2ª á 4ª séries as coreografias foram 

desenvolvidas em conjunto com os alunos, tendo as professoras apenas como mediadoras. Já nas 1ª 

séries isso não foi possível devido ao pouco entendimento dos mesmo neste processo de elaboração 

coreográfica.    

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Evento “O Circo da Escola”, ocorreu no dia 08 de dezembro de 2010, na quadra da própria escola, 

no turno matutino, e contou com a presença de toda Comunidade Escolar. As apresentações ocorreram 

em ordem crescente de série, e teve como seu ultimo número o tecido acrobático. 

Foi visível a emoção de todos os envolvidos no projeto, além dos pais e familiares que acharam 

fantástico o evento. A comoção das crianças com suas apresentações e superações foi gratificante e 

estimulante. Muitos se fantasiaram de palhaços, ou vestiram-se bem extravagantes para comporem 

este universo mágico e colorido que é o circo. Algumas roupas foram gentilmente cedidas pelo grupo 

de dança existente na escola. 

A avaliação do projeto deu-se de modo contínuo e sistemático durante todo o processo, de acordo com 

o envolvimento dos alunos nas atividades propostas, sem a preocupação com a performance. 

Produções de desenhos sobre o circo e as atividades desenvolvidas também foram utilizadas 

vislumbrando identificar qual a contribuição do projeto para os alunos. Um DVD com as imagens das 

aulas e filmagens do evento foi confeccionado e exibido aos alunos para que eles pudessem ver o 

resultado de seu trabalho, além de torna-se um instrumento pedagógico para a escola. 

O universo circense entendido como uma manifestação artístico-cultural torna-se interessante para que 

os nossos alunos conheçam, tenham acesso, e para que, nós, professores, possamos explorar o 

potencial educativo dessas atividades. Nas aulas de educação física a proposta trás a oportunidade de 

conhecer, experimentar, criar novas formas de movimento contemplando elementos da cultura 

corporal de movimento. A possibilidade de trazer para a sala de aula o lúdico, o encantamento, de 

tornar a escola algo mais atrativo, aumenta nossa chance de êxito em nossos objetivos, já que teremos 

um envolvimento maior dos alunos com a escola. 
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