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RESUMO 

 

O circo, enquanto manifestação artística da nossa cultura possui uma linguagem própria 

que foi construída ao longo dos anos. Tal linguagem foi construída a partir da 

incorporação e ressignificação de atividades já existentes, como a acrobacia e o 

malabarismo, fazendo com que a linguagem utilizada no circo possua significados e 

sentidos próprios. Ao falar sobre as origens do circo, podemos entender como surgiram 

os circo-famílias, chamados de tradicionais, os circos de lona fixa e qual era a dinâmica 

de ensino-aprendizagem em seu interior. Com a mudança da forma de transmissão dos 

ensinamentos circenses, que deixa de ser feita oral e cotidianamente em seu interior a 

uma determinada geração, surge a necessidade de criação de um espaço que 

possibilitasse a continuidade dessa tradição. Com isso, surgem as escolas de circo, onde 

tanto os filhos dos circenses (que não viviam no circo e estudavam em escolas formais), 

quanto as pessoas sem tradição circenses, poderiam aprender sua arte, porém, de forma 

especializada, diferentemente do circo, que formava artistas completos. Por entender 

que os conhecimentos produzidos pelo circo são importantes para a nossa cultura, 

propomos que as acrobacias, o malabarismo e as encenações sejam trabalhadas pela 

Educação Física escolar enquanto conhecimentos de uma cultura escolar. Para isso, 

explicaremos quais são os princípios teórico-metodológicos pedagógicos de uma forma 

geral e da Educação Física, especificamente, que norteiam o presente trabalho. Nos 

últimos anos, a produção acadêmica sobre os temas relacionados ao circo ou às 

atividades circenses vem crescendo, inclusive com trabalhos de conclusão anteriores a 

este no curso de Licenciatura em Educação Física da UFF. Contudo, o presente trabalho 

se diferencia no sentido de propor uma reflexão sobre os objetivos com que as 

acrobacias, o malabarismo e as encenações serão trabalhadas na escola, e não produzir 

um manual de como ensinar e quais atividades serão ensinadas, a fim de defender a 

legitimação destas atividades enquanto conteúdos estruturantes da Educação Física 

escolar. 

 

Palavras-chave: Circo, Atividades Circenses, Educação Física escolar. 
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1. INTRODUÇÃO  

O circo é uma manifestação artística presente em diversos lugares do mundo. Hoje 

existem diferentes formas de espetáculos circenses, como os do Cirque du Soleil, que 

são grandiosos e dispõem das mais modernas tecnologias; aqueles com características 

teatrais e que possuem lona fixa (ou não) e os espetáculos tradicionais, realizados pelos 

circos itinerantes, aqueles que são constituídos por famílias (não necessariamente 

biológicas) que viajam de cidade em cidade e montam a  lona, onde o espetáculo será 

realizado. Apesar desses diferentes modos de se fazer circo, existem elementos que são 

inerentes a essa manifestação artística, como a magia, a alegria, os desafios e a inversão 

da ordem das coisas, como andar com as mãos, voar – como os trapezistas -, andar em 

uma bicicleta de apenas uma roda (monociclo) etc. As atividades apresentadas nos 

espetáculos circenses não foram geradas neste ambiente, mas sim apropriadas e 

ressignificadas por ele, como exemplificaremos no tópico seguinte.  

 A metodologia utilizada para a construção deste trabalho de conclusão de curso - 

TCC, se deu a partir da revisão de uma literatura específica referente ao tema, bem 

como planos de curso dos cursos de graduação em Educação Física das universidades 

federais brasileiras e cinco orientações curriculares estaduais. 

 A escolha do tema relacionado às atividades circenses para a realização deste 

TCC se deu pela identificação com temática, que surgiu ao longo da minha participação 

na disciplina “Acrobacia e Malabarismo” do curso de Licenciatura em Educação Física 

da Universidade Federal Fluminense. As vivências proporcionadas por esta disciplina 

permitiram a reflexão sobre e tema e, desta maneira os conhecimentos nela adquiridos 

poderam ser incorporados à disciplina “Pesquisa e Prática de Ensino IV”, na qual os 

graduandos tiveram a oportunidade de atuarem com turmas de Ensino Médio de um 

colégio estadual da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Atuando como 

alunos-mestres, os graduandos  da turma do segundo semestre de 2013 desta disciplina, 

da qual fiz parte, tiveram a oportunidade de tralhar o tema “Atividades rítmicas, 

expressivas e circenses” junto a turmas de primeiro ao terceiro ano deste seguimento de 

ensino. 

Pretende-se com este trabalho considerar as “atividades circenses” não apenas como 

manifestações artísticas, mas, sobretudo, refletir sobre a sua incorporação às aulas de 
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Educação Física no contexto escolar. Primeiramente, falaremos sobre as possíveis 

origens de duas modalidades presentes no circo: a acrobacia e o malabarismo; a origem 

deste e sua chegada ao Brasil e, posteriormente, sobre as escolas de circo, para então, 

chegarmos ao entendimento de escola e de Educação Física escolar em que se baseia 

este trabalho. 

 

2 – HISTÓRICOS 

2.1 – ACROBACIA E MALABARISMO 

A acrobacia foi uma das primeiras formas de entretenimento da população, em 

que os praticantes realizam movimentos inesperados, desafiadores e até mesmo 

inimagináveis, causando grande fascínio nos espectadores (HENRIQUES, 2006). Além 

de ser uma manifestação artística, a acrobacia era também utilizada como treinamento 

dos guerreiros, que precisavam ser ágeis, fortes e flexíveis. As primeiras informações 

existentes sobre esse tipo de atividades foram encontradas em pinturas na China, há 

mais de 3.000 anos, onde foram representados acrobatas, contorcionistas e equilibristas. 

Há registros também nas pirâmides do Egito, onde estão representados malabaristas e 

paradistas realizando exibições. Tais manifestações estão sempre associadas a festas ou 

demonstrações (DUPRAT, 2007).  

 Sobre os malabares, sabe-se que a representação mais antiga foi encontrada no 

Egito, na décima quinta tumba de Beni Hassan (príncipe do Império Médio entre 1994 e 

1781 a.C.), antes mesmo de receber tal denominação, que foi tomada da costa de 

Malabar, região sudeste da Índia, onde seus habitantes manipulavam determinados 

objetos com destreza. Estão representadas “figuras malabarísticas decorando objetos os 

quais simulam a destreza de mulheres egípcias utilizando-se de várias bolas.” 

(BORTOLETO,  2007, p. 39). O malabarismo foi também utilizado por xamãs e/ou 

pessoas relacionadas a rituais religiosos para confirmar a veracidade de seus poderes 

sobrenaturais, tamanho é o encantamento exercido por esta prática (Idem). 
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2.2 – ORIGEM DO CIRCO  

Em Roma, as manifestações artísticas que antecederam o circo tinham um 

caráter essencialmente religioso. Com o declínio do Império Romano, os jogos que 

apresentavam corridas de carros e exibições atléticas foram extintos. Com isso, os 

artistas passaram a depender da população, apresentando seus números de “acrobacias, 

equilibrismo, ilusionismo, mímica, ventriloquia, entre outros, nos festivais, festas, nas 

praças e ruas” (DUPRAT, 2007, p. 25). Devido ao exacerbado culto do espírito e busca 

pelo sagrado na Idade Média, os artistas passaram a ser discriminados e marginalizados 

pelas autoridades, como o Rei Louis XIV, que proibiu os dançarinos da corte e outros 

artistas de demonstrarem suas habilidades nas vias públicas, restando, assim, apenas as 

feiras para as exibições. Desta forma, tais artistas passaram a procurar outras cidades 

onde pudessem se apresentar livremente e ser respeitados. Surge assim, o nomadismo 

desse grupo. Nas cidades que acolhiam os artistas nômades, as praças e feiras passaram 

a ser ocupadas por acrobatas, malabaristas, funâmbulos, dançarinos, manipuladores de 

marionetes, adestradores de animal, equilibristas e atores, que se apresentavam em 

barracas cobertas de tecido ou de madeiras (SILVA, 2007 Circo-teatro).  

Após o término das guerras do Império Britânico, o preço dos cavalos foi 

reduzido substancialmente, pois estes já não tinham função nas companhias militares. 

Com isso, os artistas de rua passaram a ter condições de adquirir tais animais, aprender 

equitação e elaborar números de acrobacias equestres, disputando os espaços com os 

ex.-cavaleiros militares. Com o prestígio e popularização que as apresentações equestres 

passaram a ter na Europa, no final do século XVIII, os artistas (ex.-militares e nômades) 

perceberam nesse momento uma oportunidade de realizar demonstrações de acrobacias 

equestres e se apresentarem em espetáculos ao ar livre, nas ruas e praças, cobrando 

pelas apresentações e oferecendo aulas de hipismo para a burguesia, já que as 

apresentações para esse grupo rendiam muito público. A esse respeito, Duprat diz que:   

“Este tipo de apresentação ganha um público fiel, especialmente 
da classe aristocrata. A arte eqüestre não foi somente um 
espetáculo, foi um símbolo social, pois a equitação tem como 
linha o rigor da elegância e da postura correta, sendo um dos 
princípios da educação da aristocracia.”  (OLIVEIRA apud 
DUPRAT, 2007, p. 28).   
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Em 1766 o ex.-cavaleiro inglês Philip Astley, deu início às apresentações 

públicas a céu aberto, juntamente com membros de sua companhia. Quatro anos mais 

tarde, em 1770, mudou-se para um terreno vago, onde construiu tribunas de madeira em 

frente a uma pista circular, como as utilizadas para o treinamento dos animais, ainda 

sem cobertura. No início, as demonstrações de acrobacias equestres eram executadas 

sobre dois ou três cavalos, porém, com o sucesso das apresentações, a companhia 

decidiu investir no espetáculo, acrescentando funâmbulos (dançarinos de corda), 

malabaristas, saltadores, acrobatas e adestradores de animais. O público ficava ao redor 

da pista para acompanhar o espetáculo, que passa a ser cobrado, por meio de ingressos. 

Com isso, o lugar que antes era ocupado pelo mito e/ou pela religião, passou a ser 

especificamente comercial. “Ele passou a ser regido pelo imperativo do dinheiro e da 

bilheteria, para sustentar a empresa, e do trabalho, para a sobrevivência dos artistas, das 

trupes e das famílias circenses. O culto cedeu lugar a abstração da moeda” (Bolognesi 

apud Duprat 2007, p. 27). Devido às dificuldades que a variação do tempo causava para 

as apresentações, em 1779 Astley decidiu construir um anfiteatro permanente e coberto 

em madeira, que recebeu o nome de Astley Royal Amphitheater of Arts (SILVA, 2007). 

Por todos esses feitos, Philip Astley é considerado o pai do circo moderno.  

Com o sucesso das exibições na Europa, cresceu o interesse na montagem de 

novas companhias circenses. Em 1782, palavra “Circo”, que tem origem latina - Circus 

- e significa círculo superior, foi utilizada pela primeira vez na era moderna, em 1782, 

por Charles Hughes (que havia sido membro da companhia de Astley), ao inaugurar o 

Royal Circus (DUPRAT, 2007, p. 29).  

As companhias formadas por ex.-militares, saltimbancos, artesãos, ilusionistas, 

mágicos, ciganos, atores dos teatros de rua, prestidigitadores e pelas famílias dos 

ambulantes emigraram do continente europeu para outros continentes, chegando 

também à América. Assim como outros lugares do mundo, os Estados Unidos da 

América também não apresentavam lugares adequados para a realização das 

apresentações circenses, mantendo-se assim, ao ar livre. No início do século XIX Purdy 

Brown e os irmãos Nathan e Seth cobriram a arena de apresentações com uma tenda, 

que era ligada a um mastro central, criando assim, o modelo de “circo americano”, ou 

circo de lona. Porém, foi o publicitário Phineas Taylor quem difundiu tal modelo. 

(DUPRAT, 2007) O uso da lona reduziu os custos das instalações e propiciou maior 

rapidez na sua montagem e desmontagem, facilitando também o deslocamento das 
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companhias que, com isso, passaram a realizar apresentações por todo o país. 

(SACCHI, 2009) 

 Diversas companhias circenses permaneceram realizando apresentações na 

Europa em espaços construídos com madeiras, chamados de “circos estáveis”, que eram 

fixos e permaneciam montados após o fim das temporadas, que podiam enfrentar 

mudanças climáticas e, principalmente, os invernos rigorosos. Entretanto, algumas 

companhias adotaram a arquitetura nômade de tendas ou barracas de forma permanente. 

Esse modelo passa a ser chamado de “circo ambulante” ou “circo mambembe”, que 

foram considerados de segunda categoria, em comparação com os “circos estáveis”. 

Após algum tempo, os dois modelos de circo tornam-se importantes espaços das 

apresentações circenses, determinando assim, um modo de vida desses artistas. Com a 

mobilidade adquirida no modelo nômade, as companhias puderam incorporar artistas de 

outros países que traziam consigo sua cultura e a compartilhavam com os demais. Dessa 

forma, o circo se consolidou como um espaço de múltiplas linguagens artísticas 

(DUPRAT, 2007, p. 31). 

Algumas características diferenciam o circo de outras manifestações culturais. 

Nele há uma retomada das façanhas esportivas, que são espetacularizadas nesse 

contexto. Bolognesi, citada por Duprat (2007), indica alguns elementos da 

espetacularização das aptidões circenses, sendo eles:  

“[...] a) a habilidade propriamente dita, quando o artista domina a 
acrobacia, o trapézio, o equilibrismo, os truques de magia e 
prestidigitação, o controle sobre as feras etc; b) a coreografia, que 
confere as habilidades individuais ou coletivas um sentido na evolução 
temporal e espacial; c) a música, que contribui para a eficácia rítmica 
dos elementos anteriores; d) a indumentária, que completa visualmente 
o propósito maior do numero; e) a narração do Mestre de Pista, que se 
converteu em ingrediente especial para a consecução do tempo 
dramático, enfatizando os momentos da apresentação, o seu 
desenvolvimento, o clímax e o conseqüente desfecho. [...] A conjugação 
da habilidade com a coreografia, a música, a indumentária e a narração 
são fator primordial para a eficácia cênica.” (BOLOGNESI apud 
DUPRAT, 2007, p. 32). 

 

De acordo com a autora, o nomadismo, a forma familiar e coletiva de formação do 

artista, que implicam no processo de formação/socialização/aprendizagem e a 

contemporaneidade do espetáculo, que se dá por meio de um diálogo constante com 

múltiplas linguagens artísticas de seu tempo, são os fatores que definem o modo 
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complexo de organização do trabalho e da produção artística das companhias circenses. 

O circo se populariza e se desenvolve no Brasil com tais caraterísticas.  

  

 

2.3 – CHEGADA DO CIRCO AO BRASIL 

 

Devido às perseguições sofridas na Europa, grupos de artistas e ciganos 

migraram deste continente para a América Latina entre o final do século XVIII e quase 

todo o século XIX, percorrendo diversos países antes de elegerem um deles para 

viverem, ainda como nômades. As cidades do Rio de Janeiro e Buenos Aires eram as 

que mais recebiam trupes estrangeiras naquela época, o que possibilitava grande troca 

de experiência entre os grupos (SILVA, 2007).  As companhias chegaram ao Brasil 

trazendo consigo a arte circense, antes mesmo de Philip Astley fundar seu circo no 

continente europeu. Apresentavam números de doma de animais, exibições com 

cavalos, ilusionismo, pantomimas, artes corporais e dramáticas etc. pelas cidades por 

onde passavam, adaptando sempre as apresentações para a realidade local a fim de 

conquistar o público (SACCHI, 2009). 

 O primeiro registro que se tem da chegada de um circo formalmente organizado 

no Brasil, é de 1834, com a chegada da companhia de Giuseppe Chiarini. Em seus 

espetáculos havia ainda uma preservação do modelo europeu, porém, ao longo do tempo 

algumas mudanças foram feitas, tanto na produção e organização dos espetáculos 

quanto nos números, que incorporaram novos elementos, fruto do intercâmbio entre as 

companhias circenses, como dito anteriormente (SILVA, 2007). 

 O circo passa a ser um importante meio de entretenimento e lazer nas cidades 

brasileiras, principalmente naquelas mais distantes dos centros, onde as atividades 

culturais dessa natureza não eram muito frequentes ou não existiam. 

“O circo de cavalinhos¹ ganha fama, status e tem espaço 
garantido nas ruas, teatros e festas locais de inúmeras vilas. 
Introduz um novo linguajar que aos pouco vai fazendo parte do 
vocabulário local: ‘eqüestre, equilíbrio, corda bamba, palhaço, 
acrobata, salto mortal’” (SILVA apud DUPRAT, 2007 p.47). 
 

Com a expansão do circo e com o crescimento do público, os espetáculos circenses  

________________ 
¹ O circo de cavalinhos ficou assim conhecido pois os números equestres eram o carro-chefe dos 
espetáculos circenses da época. 
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passam a disputar o mercado do entretenimento, principalmente com o teatro e se torna 

também mais uma opção de trabalho para artistas de várias regiões do país. 

 O modelo de circo familiar foi denominado pelos circenses como “circo 

tradicional”. Contudo, ser tradicional no circo não significa apenas ter recebido os  

conhecimentos que foram transmitidos ao longo das gerações, além disso, significa o  

que o grupo pertence a uma maneira particular de fazer o circo. Nas famílias circenses  

tradicionais os conhecimentos herdados eram ampliados, pois diziam respeito a todos os 

aspectos relacionados ao espetáculo, e não apenas ao número de um artista. Apenas os 

membros da companhia eram sabedores dos processos de construção, manutenção e 

segurança do circo. A este respeito, Ermínia Silva conclui que  

Ser tradicional é, portanto, ter recebido e ter transmitido 
oralmente, os valores, conhecimentos e práticas, resgatando o 
saber circense de seus antepassados. Não apenas lembranças, 
mas uma memória das relações sociais e de trabalho. Desse 
modo, havia (e há ainda) toda uma metodologia de 
ensino/aprendizagem que garantia a formação de profissionais 
circenses (BORTOLETO, 2007, p. 193). 

 
Por terem sido transmitidos oralmente ao longo das gerações, criou-se uma visão 

equivocada de que os saberes circenses – assim como os saberes das parteiras, 

benzedeiras e dos índios - eram ensinados aleatoriamente, sem método de ensino e que, 

com isso, não faziam parte de um processo educacional, tampouco possuíam valor 

científico. Criaram-se lendas sobre as formas de ensino das artes circenses, dizendo, por 

exemplo, que as crianças eram submetidas “a dolorosos exercícios que lhes quebravam 

as juntas”. (Idem, p. 194) Todavia, a realidade era que os ensinamentos eram 

transmitidos por meio de métodos sistematizados, que exigiam rigor e disciplina. Os 

artistas não aprendiam somente a técnica dos seus números, mas aprendiam também os 

saberes sobre o corpo, herdados dos antepassados, além dos demais aspectos 

relacionados à vida no circo, como dito anteriormente. Dessa forma, não havia 

especialistas, todos eles eram “artistas completos” e essa era uma condição para 

permanecer no circo-família, tanto os nascidos no circo, quanto para os “agregados” que 

se juntavam ao grupo. (Idem) As crianças, que eram responsabilidade de todos no circo, 

eram educadas para se tornarem futuros mestres  e mestras, que perpetuariam a tradição 

circense, transmitindo os conhecimentos da forma como aprenderam.  

 O modelo de transmissão exclusivamente oral dos conhecimentos foi mantido 

até meados do século XX, quando passou a predominar a ideia de que a única e mais 



17 

 

efetiva forma de aprendizagem era a educação formal. Logo, a metodologia utilizada 

pelos circenses não era considerada apropriada. Surgiu então a preocupação dos adutos 

quanto ao futuro das crianças circenses. Alguns artistas não queriam que seus 

descendentes seguissem o mesmo caminho de dificuldades e instabilidade que viveram 

no circo e, outros, queriam dar a oportunidade de escolha às crianças. Algumas delas 

foram enviadas para as casas de parentes que possuíam residência fixa, onde poderiam 

estudar e ter um futuro diferente, seguindo uma profissão que não fosse a circense.  

 Com o enfraquecimento dos ensinamentos orais, os processos de formação dos 

artistas e a socialização dos conteúdos deixaram de ser responsabilidade coletiva. Os 

artistas passaram a se especializar apenas no seu número, deixando de ter um 

conhecimento global sobre o circo. A partir da década de 1960 os artistas passaram a ser 

contratados para apresentarem apenas um determinado número e, os mestres, passaram 

também a ensinar as técnicas específicas de cada um desses. 

  

2.4 - AS ESCOLAS DE CIRCO 

 

Ao longo do tempo os artistas passaram a perceber que a tradição familiar não 

mais garantiria a perpetuação da arte circense e que, dentro e fora do circo, existiam 

pessoas com talento e que podiam aprender e aprimorar a arte do circo. Visto que o 

processo de ensino/aprendizagem dessas atividades vinha sofrendo grandes 

modificações e que o mesmo é inerente ao circo, nada seria mais adequado para a 

perpetuação dos conhecimentos circenses do que uma escola.  

O movimento de criação de escolas circenses não surgiu no Brasil. No início do 

século XX já existiam escolas de circo em vários países do mundo, sendo a de Moscou 

e a de Pequim as mais antigas. Artistas de diversas origens passaram a trabalhar com as 

atividades circenses dentro e fora das lonas. Como exemplo, podemos citar os artistas 

de rua da Inglaterra que realizavam números de mágica, andavam em pernas de pau, 

realizavam números de pirofagia etc., e a França, com sua primeira escola de circo, a 

Escola Nacional de Circo Annie Fratellini, que era apoiada pelo governo. Já no Canadá, 

ginastas passaram a dar aulas para alguns artistas e, em 1981 foi criada a primeira escola 

de circo desse país. Um ano mais tarde o Club dos Talons Hauts foi formado em 

Quebec por pirofagistas, malabaristas e andadores de perna de pau, que em 1984 
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realizaram o primeiro espetáculo do atualmente famoso Cirque du Soleil 

(BORTOLETO, 2007). 

No Brasil, a primeira iniciativa de ensino das artes circenses fora das lonas 

aconteceu em 1977, quando artistas circenses, em parceria com a Secretaria de Estado 

da Cultura, criaram a primeira escola de circo no Brasil, a Academia Piolin de Artes 

Circenses, que foi instalada em São Paulo, primeiramente nas arquibancadas do Estádio 

do Pacaembu e depois foi transferida para uma lona no Anhembi (CASTRO apud 

DUPRAT; GALLARDO, 2010). Já no Rio de Janeiro, a primeira escola a ser criada foi 

a Escola Nacional de Circo, fundada em maio de 1982 (BORTOLETO, 2007). Apesar 

das dificuldades encontradas ao longo dos anos, a escola permaneceu aberta até 1990, 

(...) quando Collor tomou posse como Presidente da República e 
iniciou uma reforma político-administrativa que, entre outras, 
teve como alvo também a área da cultura. Diversos professores 
da tradição circense foram aposentados compulsoriamente, os 
investimentos foram escassos, não houve nenhum tipo de 
manutenção do material, a lona apodreceu, e a Escola fechou 
em seis meses. (Idem) 

A Escola só foi reaberta em agosto de 1991, após a criação do Instituto Brasileiro de 

Artes Cênicas – Ibac. A primeira escola de iniciativa privada foi a Circo Escola 

Picadeiro, localizada em São Paulo e fundada em 1984. Em Salvador foi criada a Escola 

Picolino de Artes do Circo, em 1985. Seus fundadores, Anselmo Serrat e Verônica 

Tamaoki não pertenciam a nenhuma família tradicionalmente circense. Verônica foi 

formada pela primeira turma da Academia Piolin de Artes Circenses. Com isso, esta foi 

a primeira Escola a ser fundada por profissionais que não aprenderam a arte do circo no 

circo-família. 

 As escolas de circo no Brasil foram criadas com o intuito de resgatar uma 

profissão que estava se perdendo. Seu objetivo era formar artistas circenses e auxiliar 

esses/as adolescentes e jovens a entrarem no mercado de trabalho. O curso tinha 

duração de quatro anos e, os alunos e alunas eram aqueles e aquelas que nasceram no 

circo, mas não receberam os ensinamentos da forma tradicional; os filhos de circenses 

que frequentavam escolas formais e não viviam mais nos circos e as pessoas que nunca 

tiveram nenhuma relação com o circo. A escola possibilitaria também a atualização de 

profissionais circenses, brasileiros e estrangeiros.  

 Os ensinamentos nas escolas de circo eram transmitidos por instrutores que, em 

sua maioria, eram artistas circenses que não mais viajavam com o circo, tendo 
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residência fixa em uma cidade. Nas escolas esses instrutores precisaram se adaptar ao 

novo método ensino, que passou a ser fragmentado em áreas específicas, como 

equilíbrio, acrobacia, malabarismo, ilusionismo etc., e não mais de forma geral, como 

no circo-família. Outra grande diferença era a relação entre instrutores e alunos que, nas 

escolas, era medida em horas/aula, diferente do circo-família, onde todos viviam juntos 

e o ensino-aprendizagem era contínuo. Contudo, os cursos eram destinados apenas para 

a formação de artistas, não havendo cursos para a formação de instrutores. Dessa forma, 

considerando as mudanças do espaço físico e da rotina, os conhecimentos eram 

transmitidos da mesma forma como acontecia no circo tradicional: oralmente. A 

finalidade do ensino no circo-família e nas escolas, são distintas, pois aquele formava 

artistas completos que iriam trabalhar no circo, fazendo da arte circense a sua profissão; 

já as escolas têm o intuito de também formar artistas circenses, contudo, essas pessoas 

não possuem tal vínculo com o circo, podendo se apropriar dos conhecimentos 

adquiridos e aplicá-los, por exemplo, no teatro ou na dança.  

A criação das escolas democratizou e popularizou o ensino das artes circenses. 

Um dos motivos para a popularização dessas atividades nos dias atuais, na sociedade do 

culto ao corpo, é a força proporcionada pelas acrobacias, por exemplo, e a consequente 

definição dos corpos, objetivo almejado por parte dos frequentadores de academias de 

ginástica e/ou musculação. Há também aqueles e aquelas que procuram estes espaços 

buscando a ludicidade característica das atividades circenses (DUPRAT; GALLARDO, 

2010). 

 Concomitante ao surgimento das escolas de circo no Brasil, surgiram projetos 

sociais que perceberam nas atividades circenses - não apenas nas técnicas específicas do 

circo como as acrobacias, os malabares e o equilíbrio - uma oportunidade de ensino de 

outras linguagens artísticas, como a dança, o teatro e a música, que estão relacionadas 

com o circo. Estas iniciativas foram chamadas de Circo Social, que atendiam 

principalmente crianças e adolescentes socialmente vulneráveis ou em situação de risco. 

Há projetos de Circo Social que não pretendem formar artistas, utilizando o 

simbolismo presente na linguagem circense, como a magia, a beleza e os desafios como 

estratégia pedagógica para a formação global dos cidadãos (BORTOLETO, 2007). 

Contudo, “ao mesmo tempo em que a criança e o adolescente estão aprendendo um 

novo campo de fazer, eles também poderão se transformar em mestres naquilo que 

havia se tornado virtuoso.” (BORTOLETO, 2007, p. 209). Logo, o campo em que esse 
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aluno ou essa aluna se tornaram virtuosos, torna-se sua principal possibilidade de 

entrada no mercado de trabalho. Ainda que a ideia não seja a formação de artistas, 

existe a intenção de trabalhar as atividades circenses de forma utilitarista, como meio 

para se chegar a um determinado lugar, por exemplo, à profissionalização desses 

adolescentes e jovens, seja para a atuação como artista nos espetáculos ou como seu 

organizador. 

Para correlacionar as práticas realizadas nas escolas circenses com aquelas que 

pretendemos nas aulas de Educação Física escolar, precisamos primeiramente falar 

sobre os princípios teórico-metodológicos e ideológicos que o fundamentam, bem como 

sobre as abordagens que o norteiam. Por fim, falaremos dos objetivos e das 

potencialidades destas atividades no âmbito da Educação Física Escolar. 

 

3 - A ESCOLA E SEUS OBJETIVOS 

 

É a partir do trabalho e da educação que homens e mulheres de diferentes 

tempos e espaços constroem cultura e criam as suas existências. A vida social é, a todo 

tempo, permeada por situações educativas de diferentes naturezas e em diferentes 

espaços. 

 Nas primeiras comunidades humanas e nas sociedades mais simples, a Educação 

encontrava-se de maneira indistinta no cotidiano da vida. Onde a divisão do trabalho 

não criou profundas hierarquias nas relações de poder, a educação estava geralmente 

organizada de maneira comunitária. Os saberes construídos pela sociedade eram em 

benefício de todos os integrantes dela e as condições de acesso a ele eram relativamente 

semelhantes. 

 Com o processo de “complexificação” das sociedades, a divisão de trabalho se 

intensificou, gerando hierarquias de poder. Isso acarretou uma fragmentação nos 

processos educativos, visto que a partir daí, passam a existir educações diferentes, de 

acordo com a função social que determinada pessoa desempenhava ou desempenharia. 

As primeiras escolas de ensino em massa surgiram no século XVII. Antes, o 

ensino era individualizado, ministrado principalmente por padres. Os primeiros modelos 

didáticos nos quais estavam incluídas algumas orientações de cunho pedagógicos foram 

o “Ratio studiorum” e “Didática Magna”. Ligados à igreja católica e protestante, 
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respectivamente. Pode-se dizer que esses documentos foram as bases da pedagogia 

tradicional, ainda muito relacionada à religião. De acordo com esses modelos a 

Educação teria um papel disciplinador.  

Mario Sergio Cortella (2008) nos ajuda a refletir sobre a relação entre a escola e 

a sociedade, descrevendo as principais tendências no que diz respeito ao papel da escola 

na sociedade. As diferentes tendências pedagógicas refletem determinadas visões de 

mundo, de homem e de sociedade, isto é, são como uma forma de explicação e 

sistematização de princípios ideológicos e dos discursos que as conduzem. Uma 

pedagogia é 

 [...] a teoria e método que constrói os discursos, as explicações sobre 
a prática social e sobre a ação dos homens na sociedade, onde se dá a 
sua educação. Por isso a pedagogia teoriza sobre educação que é uma 
prática social em dado momento histórico. (COLETIVO DE 
AUTORES, 1992, p.14). 

Em uma dessas tendências, destacada por Cortella (2008), a escola se coloca 

como determinadora da sociedade.  Cabe, à educação, o papel de salvar a sociedade, ou 

seja, existe nessas tendências uma concepção positivista. Essa visão é ingênua, pois a 

escola não é portadora de uma  autonomia absoluta. Ela é afetada pela sociedade e por 

isso não é neutra e atende a interesses políticos diversos. Nesse sentido, surgem alguns 

questionamentos: para quem a sociedade deve ser salva? Para a burguesia ou para a 

classe trabalhadora? Cortella então diz que: 

 [...] a Escola seria suprassocial, não estando ligada a nenhuma classe 
social específica e servindo a todas indistintamente; assim, o educador 
desenvolveria uma atividade marcada pela neutralidade, não estando a 
serviço de nenhum grupo social, político, partidário 
etc.(CORTELLA, 2008, p. 111) 

 

 Ligada a essa concepção de entendimento da função da Escola na sociedade,  

está a pedagogia conservadora, tanto na sua versão religiosa, quanto na laica. As 

pedagogias conservadoras são ligadas a classe dominante e, portanto, preocupadas em 

conservar a sociedade na forma em que ela se encontra. 

A pedagogia tradicional, centrada no intelecto, na transmissão de 
conteúdo e na pessoa do professor; a pedagogia renovada ou 
escolanovista, centrada nos sentimentos, na espontaneidade da produção 
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do conhecimento e no educando com suas diferenças individuais; e por 
ultimo, a pedagogia tecnicista, centrada na exacerbação dos meios 
técnicos de transmissão e apreensão de conteúdos e no princípio do 

rendimento. (LUCKESI, 2006, p.30).  

Outra tendência, destacada por Cortella, considera a escola como absolutamente 

determinada pela sociedade, sendo um aparelho ideológico do Estado. Portanto, a tarefa 

da Escola, nesta perspectiva, é a perpetuação do sistema. Por outro lado, a pedagogia 

libertadora, desenvolvida por Paulo Freire, está centrada na transformação social através 

da emancipação das classes populares. Portanto, segundo essa perspectiva, é preciso 

construir um modelo de Escola Libertadora, que seja construída originalmente pela 

classe trabalhadora e que se destine a ela. A educação Popular apresenta-se, em linhas 

gerais, como uma concepção crítica, centrada no aluno.  

Paulo Freire entendia que a educação deveria ser motivada pela realidade 

concreta dos alunos  e que estes, ao contrário do que a pedagogia tradicional pregava, 

eram sujeitos históricos que construíam sua existência não apenas por sua vontade, mas 

também por serem condicionados pelas determinações sociais impostas a eles.    

A terceira tendência, destacada por Cortela (2008), está relacionada à 

contradição gerada pela disputa de projetos políticos que está presente na sociedade e, 

consequentemente, na Escola. Assim, a Escola é um palco de disputas políticas e 

dependendo da correlação de forças na disputa, pode tanto ser conservadora, quanto 

transformadora. 

A Escola pode, sim, servir para reproduzir as injustiças mas, 
concomitantemente, é também capaz de funcionar como instrumento 
para mudanças; as elites a utilizam para garantir seu poder mas, por 
não ser asséptica, ela também serve para enfrentá-las. As elites 
controlam o sistema educacional, controlando os salários, condições 
de trabalho, burocracia etc., estruturando, com isso, a conservação; 
porém, mesmo que não queira, a Educação por elas permitida contém 
espaços de inovação a partir das contradições sociais. Não é casual 
que as elites evitem ao máximo a universalização qualitativa da Escola 
em nosso país (CORTELLA, 2008, p. 114).  

 

Ligada a esse entendimento, a pedagogia histórico-crítica, de Demerval Saviani, 

é centrada num ideal igualitário e defende que todos devem ter as mesmas 

oportunidades no processo de educação, através da apropriação dos conhecimentos 
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sistematizados historicamente pela humanidade. A instituição Escola, nessa concepção, 

é pensada em uma relação dialética com a sociedade, onde uma condiciona e determina 

a outra.  Ainda, essa articulação entre sociedade e escola é refletida diretamente em uma 

prática social, isto é, na compreensão da realidade histórico-social e de suas 

contradições, bem como essas contradições se configuram na escola (já que a relação é 

dialética), e na superação das desigualdades presentes na sociedade (SAVIANI, 2005). 

Essa pedagogia proposta por Saviani é pautada no materialismo histórico-

dialético, de Karl Marx, cujos fundamentos são a interpretação da realidade, a visão de 

mundo, a práxis (relação dialética entre teoria e prática), a materialidade (organização 

dos homens em sociedade para a produção da vida), e a concreticidade (caráter histórico 

sobre a organização que os homens constroem através de sua história) (PETENUCCI; 

GASPARIN, s/d). 

Por fim, cabe-nos dizer que usaremos alguns autores e abordagens para justificar 

a construção deste trabalho como ele se estabelece, o que não significa que nos 

tornaremos partidários desta ou daquela concepção de educação e/ou de educação física 

escolar, já que um dos princípios aqui defendidos é justamente o da provisoriedade do 

conhecimento. Entretanto, ficará claro que as abordagens críticas da Educação Física 

que serão incorporadas com mais evidência aqui, são aquelas mais influenciadas pela 

pedagogia histórico-crítica, de Saviani, e pela pedagogia libertadora, de Paulo Freire. 

 

4 - A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E SEUS OBJETIVOS 

 

Depois de termos feito um percurso partindo das tendências pedagógicas da 

educação de maneira geral, explicaremos agora as abordagens teórico-metodológicas da 

Educação Física que nos permitem refletir sobre os objetivos deste trabalho. Antes 

disso, esclarecemos que, embora nos aproximemos mais das abordagens crítico-

superadora e crítico-emancipatória (explicaremos a seguir), não pretendemos engessar  

nossa visão à essas abordagens somente, na medida em que também incorporamos ao 

trabalho a perspectiva trazida por Jocimar Daólio, que vê nesses abordagens não apenas 

bônus, mas ônus decorrentes de algumas análises e críticas que ele propõe em seu 

trabalho sobre “Educação Física e o conceito de cultura”. Além disso, a perspectiva 

apontada por Mauro Betti também será citada, já que possui pontos que concordamos e 

achamos importantes de serem resgatados. 
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É importante ressaltar que,  ao longo da história, a Educação Física ocupou, 

hegemonicamente, uma posição que favorecia as classes dominantes. Os objetivos e os 

conteúdos que trabalhava visava promover a disciplina e a ordem social.  O paradigma 

era o da Aptidão Física, numa perspectiva biologicista que tinha como finalidade o 

ideário de um corpo sadio a serviço da nação.  

Entretanto, a década de 1980, foi um momento de efervescência na área, onde 

começaram a surgir críticas mais aprofundadas àquela Educação Física que visava o 

rendimento físico e uma identidade nacionalista dos indivíduos. Um livro muito 

importante que marca essa época é o de João Paulo Medina: Educação Física Cuida do 

corpo e da “mente, onde o autor sugere que a Educação Física precisa entrar em crise, 

pois é na crise que se criará as condições propicias para a mudança: 

A crise é um instante decisivo, que traz à tona praticamente todas as 
anomalias que perturbam um organismo, uma instituição, um grupo 
ou mesmo uma pessoa. E este é o momento crucial em que se exigem 
decisões e providências rápidas e sábias se é que pretendemos debelar 
o mal que nos aflige. Muitas vezes, por trás de certas situações de 
aparente normalidade, escondem-se as mais variadas distorções ou 
patologias, que em virtude daquela aparência não são colocadas em 
questão. (MEDINA, 1983, p.19). 

 

No entanto, esse livro apesar de criticar a realidade vivida pela Educação Física, 

naquele momento histórico – cabe destacar a sua importância ao fazer isso – não propõe 

uma forma concreta de modificá-la.  

Um dos livros de muita importância que tem a finalidade de propor estratégias 

de ensino da Educação Física, numa perspectiva crítico-superadora foi lançado em 

1992. Este livro, chamado “Metodologia do ensino de Educação Física” e também 

conhecido como “Coletivo de Autores” foi um marco na área. A proposta elaborada é 

direcionada à escola pública, pois os autores entendiam que lá se encontraria a classe 

trabalhadora.  

A abordagem crítico-superadora, proposta pelo Coletivo de Autores (1992), 

fundamenta-se na pedagogia histórico-crítica, de Saviani, e defende a ideia de uma 

cultura corporal, ou seja, se contrapõe à visão tradicional de desenvolvimento de 

aptidões físicas. Esta abordagem: 
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Busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas 
de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer 
da história, exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, 
lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, 
mímica, e outros, que podem ser identificados como formas de 
representação simbólica de realidades vividas pelo o homem, 
historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas. (Coletivo de 
Autores, 1992, p.38) 

 

Dessa forma, a abordagem crítico-superadora entende a expressão corporal 

como patrimônio cultural, e que deve ser assimilado no intuito de compreender a 

realidade e promover transformações na mesma. Fica bem clara, nesta obra, a 

proposição de uma metodologia ensino de Educação Física que não seja entendida como 

um livro de receitas, ou um manual de “novos exercícios e de novos jogos”, mas um 

elemento teórico de reflexão que ajude os professores e professoras a pensarem 

autonomamente. Fica clara a intenção de uma abordagem que propõe ser, ela mesma, 

mutável, passível de novas formulações. Esse tipo de princípio teórico-metodológico é 

de fundamental importância para este trabalho, uma vez que é na relação 

significação/ressignificação que compreendemos residir as potencialidades de cada um 

dos conteúdos da Educação Física escolar, incluindo-se aí as “atividades circenses”. 

 Para os autores desta obra, a reflexão pedagógica, portanto, têm algumas 

características específicas, ela é “diagnóstica, judicativa e teleológica”. Compreendem-

na como diagnóstica porque permite, através de análises, a leitura da realidade. Nesse 

sentido, também é judicativa porque promove uma interpretação desta realidade, 

interpretação que, por sua vez, é parcial, não neutra, imbuída de juízo de valor. Por 

último é teleológica porque estabelece uma meta, busca uma direção, que, neste caso, se 

propõe transformadora e não conservadora. Concordamos com essa perspectiva, quando 

julgamos ser necessárias transformações na sociedade onde nos inserimos. Entretanto, a 

proposta do Coletivo de Autores deixa lacunas à medida que sugere uma educação 

voltada para os interesses da classe trabalhadora. Daólio levanta questionamentos que 

permitem refletir a respeito dessa abordagem: 

 

Mas como definir os conteúdos do ponto de vista da classe 
trabalhadora? Quais seriam esses conteúdos? Quem iria defini-los? 
Como saber se os conteúdos estão sendo desenvolvidos dentro dos 
valores explicitados? Os alunos da classe dominante teriam outra 
educação física? Os conteúdos que não são interessantes do ponto de 
vista da classe trabalhadora seriam desconsiderados? Há uma cultura 
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corporal da classe trabalhadora e outra da classe dominante? 
(DAÓLIO, 2004, p.23). 
 

 É inegável o mérito do Coletivo de autores, sobretudo por dimensionarem o 

conteúdo da Educação Física em relação à cultura corporal, o que trouxe à tona a 

importância das manifestações corporais serem consideradas como construções sócio-

histórico-culturais, e não mais sob o ponto de vista biologicista das abordagens 

anteriores. Entretanto, a superficialidade referente à estas questões postas por Daólio 

fazem com que nos distanciemos um pouco da proposta de uma educação física para as 

camadas populares. Entendemos que a superação daquilo que foi construído pelas 

classes dominantes e que está posto como hegemonia é urgente e extremamente 

importante para uma sociedade mais equânime. Porém, essa superação parte da 

desconstrução de valores e estruturas ainda presentes na sociedade e que massacram a 

classe dominada, e não da elaboração de uma proposta de conhecimento comprometida 

com os interesses das camadas populares, o que só reforça a divisão de classes.  

 A respeito ainda da abordagem crítico-superadora, uma questão que não pode 

ser deixada de lado, enquanto falamos de nossas fundamentações teórico-

metodológicas, é a da seleção de conteúdos, que implica diretamente em um dos 

objetivos deste trabalho: a defesa das atividades circenses enquanto conteúdos com 

grandes potencialidades pedagógicas. Sobre isso, os autores afirmam que a escola “deve 

fazer uma seleção dos conteúdos da Educação Física. Essa seleção e organização de 

conteúdos exige coerência com o objetivo de promover a leitura da realidade”. Para isso 

trazemos a questão do currículo, cujo significado tem a ver com “caminhada, percurso”, 

e que, como enfatizado pelo Coletivo, deve permitir uma reflexão pedagógica ampla, 

isto é, ao contrário de algumas escolas, onde o conteúdo é selecionado, organizado e 

explicado por uma lógica formal, não crítica e em referência a um conhecimento 

técnico. Para o Coletivo a reflexão pedagógica ampla, a que mencionamos antes, é 

aquela que possibilita a problematização das relações sociais e o não mascaramento de 

seus conflitos. Nesse sentido o currículo, isto é, o percurso que alunos e alunas 

percorrem durante sua escolarização, deve estabelecidas em seu interior essa 

perspectiva da dimensão da realidade em sua totalidade.  

É justamente essa concepção de currículo que legitima não somente a Educação 

Física Escolar, mas também seus conteúdos. Isto é, uma disciplina e o conhecimento 

que é seu objeto são considerados relevantes a partir do momento que são fundamentais 
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“para reflexão pedagógica do aluno e sua ausência compromete a perspectiva de 

totalidade dessa reflexão” (COLETIVO DE AUTORES, 1992). Assim, a Educação 

Física escolar, bem como seus conteúdos (nesse caso especificamente as “atividades 

circenses”), são defendidos aqui como elementos fundamentais do saber a ser 

construído pelos alunos, porque tratam do corpo, entendido aqui de forma ampla e não 

dicotomizada, sendo assim, um artefato cultural. 

O Coletivo de Autores, no entanto, concorda com Saviani à medida que coloca o 

currículo em perspectiva da organização de um saber escolar que precisa ser transmitido 

ou assimilado no decorrer do tempo. Nesse aspecto, compreendemos que o saber escolar 

não é apenas transmitido ou assimilado, mas que também pode ser construído, e 

modificado, como propõem os autores, mas também ressignificado pelos atores da 

dinâmica ensino-aprendizagem.  

Os autores afirmam que a importância social da seleção de conteúdos “implica 

em compreender o sentido e o significado do mesmo para a reflexão pedagógica 

escolar” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.19), ou seja, os saberes em questão 

devem ser trabalhados com o intuito de que os alunos compreendam seus sentidos e 

significados. Mesmo que a abordagem crítico-superadora não desenvolva 

profundamente esta questão dos significados e a dimensão simbólica da “cultura 

corporal”, esta é uma questão importante e que será defendida aqui neste trabalho. 

Enfatizamos, com o risco de nos tornarmos redundantes, uma concepção que considera 

que os conhecimentos produzidos pelo homem não estão postos em termos de 

acumulação e, portanto, posterior transmissão no espaço escolar, mas em termos de 

atualização, ressignificação cotidiana. Dessa forma incorporamos à abordagem crítico-

superadora, a abordagem cultural sugerida por Daólio. 

 Além disso, fica clara nossa intenção de agregarmos aos princípios teórico-

metodológicos desse trabalho as abordagens propostas por Elenor Kunz e Mauro Betti. 

Kunz porque sua abordagem não considera uma Educação Física reprodutora das 

contradições sociais, além de não imputá-la a função exclusiva de um rendimento físico, 

mas integrante de um sistema mais amplo, social, econômico, educacional e político.
 

Nesse sentido a teoria crítico-emancipatória, como foi denominada a 

abordagem proposta por Kunz, adota o termo: “cultura de movimento” e ressalta a 

importância do trato da educação física pelas ciências humanas e sociais. Para Kunz é 



28 

 

nas relações sociais que são construídos os valores e significados que dão sentido à ação 

(DAÓLIO, 2004). 

A concepção dialógica de movimento pressupõe o envolvimento do 
homem como sujeito da ação sempre na sua intencionalidade, 
constituindo o sentido/significado do seu "se-movimentar". Por isso, 
nessa concepção há relação estreita entre a intencionalidade do ser 
humano e o sentido/significado de sua conduta. (DAÓLIO, 2004, 
p.25). 

 

Em justificativa à abordagem proposta por Mauro Betti resgatamos sua perspectiva 

cultural, que tem o intuito de superar a dicotomia entre a educação do e pelo 

movimento. Betti apud Daólio define, a partir de então, o objetivo da Educação Física: 

  
[...] a Educação Física passa a ter a função pedagógica de integrar e 
introduzir o aluno de 1º e 2o graus no mundo da cultura física, 
formando o cidadão que vai usufruir, partilhar, produzir, reproduzir e 
transformar as formas culturais da atividade física (o jogo, o esporte, a 
dança, a ginástica...) (BETTI apud DAÓLIO, 2004, p. 28). 

 

Embora concordemos com boa parte dessa concepção, precisamos deixar em evidência 

que, quanto ao termo “cultura física”, discordamos de Betti, porque percebemos uma 

dicotomização do indivíduo, levando em conta que seu corpo é constituído de um 

aspecto físico (do qual, segundo, ele a Educação Física é responsável) que pode ser 

separado das dimensões constituintes do corpo. No mais, concordamos com a sua 

proposta produção, reprodução, compartilhamento e transformação das formas culturais 

da atividade física. 

Outra contribuição de Betti que incorporamos neste trabalho é sua noção de uma 

ação pedagógica da Educação Física ampliada, isto é, para além da escola, e permeando 

também o clube, a academia, etc. Para Betti (apud Daólio) “o papel da educação física, 

quer na escola, no clube ou na academia, seria fazer a mediação simbólica desse saber 

orgânico para a consciência, levando o sujeito à autonomia no usufruto da cultura 

corporal de movimento.” (DAÓLIO, 2004, p. 34). 

 Disto isto , nos pautamos aqui numa síntese de propostas voltadas não apenas 

para os conteúdos presentes nos currículos escolares, mas também para uma formação 

mais humana, visando à interpretação da realidade, e que está embasada em valores 
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como: respeito às diferenças, inclusão, e solidariedade. A Educação Física escolar é 

entendida aqui, portanto, como disciplina rica em conhecimentos capazes de fazer o 

aluno compreender a sociedade e sua realidade incoerente e contraditória, e interferir 

nela, de maneira a não reproduzir suas desigualdades. 

 

5 - “ATIVIDADES CIRCENSES” ENQUANTO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR: OBJETIVOS E POTENCIALIDADES 

Os conteúdos que irão compor o currículo das disciplinas escolares são 

propostos por diretrizes, que indicam também os objetivos que se pretendem alcançar 

em cada uma delas, em todos os níveis da educação básica. Em nível nacional temos os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e nos estados e municípios temos as 

Diretrizes Curriculares.  

Os conteúdos da Educação Física escolar, assim como os das demais disciplinas 

estão listados nessas orientações, sendo considerados conteúdos estruturantes: esportes, 

jogos, lutas, ginásticas e atividades rítmicas e expressivas. Ao analisar as orientações 

curriculares de cinco estados - Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São 

Paulo -, observamos que: i) nas orientações de Minas Gerais, as práticas circenses (não 

foram definidas que práticas seriam trabalhadas) aparecem como um tema 

complementar do conteúdo ginástica; ii) as orientações do Paraná são as únicas dentre 

as listadas que se aprofundam um pouco mais sobre as atividades do universo circense, 

propondo malabares, tecido, trapézio, acrobacias e trampolim como conteúdos 

específicos da Ginástica Circense que, por sua vez, também está situada no conteúdo 

estruturante ginástica e propõe ainda, como abordagem teórico-metodológica, 

“pesquisar e aprofundar os conhecimentos acerca da Cultura Circense” (PARANÁ, 

2008, p. 85); iii) nas orientações de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2008) as 

“atividades circenses” são relacionadas à vivência dos fundamentos ginásticos; iv) nas 

orientações curriculares dos estados do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2006) e de 

São Paulo (SÃO PAULO, 2008) não é citado nenhum conteúdo que tenha relação com 

as “atividades circenses” ou com o circo. 

 Como podemos perceber na pequena análise exposta acima, as atividades ou 

modalidades circenses, quando são relatadas, estão diretamente relacionadas ao 
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conteúdo ginástica. Segundo os PCNs, um dos objetivos da Educação Física escolar é 

possibilitar ao aluno “conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de 

manifestações da cultura corporal do Brasil e do mundo, percebendo-as como recurso 

valioso para a integração entre pessoas e entre diferentes grupos sociais” (BRASIL, 

1997, p.33). Todavia, ao relacionar os elementos (e apenas uma pequena parte deles) da 

linguagem circense a um único conteúdo (ginástica) e não os tratando como integrantes 

de uma cultura, o objetivo exposto acima não vem sendo alcançado. Logo, na escola, os 

alunos e alunas não poderão conhecer a cultura circense, valorizá-la, respeitá-la e 

tampouco desfrutá-la.  

Ao longo do século XX as práticas culturais de esporte foram escolarizadas e, 

com isso, elas se tornaram um dos conteúdos da Educação Física escolar. O esporte 

passa então a ser trabalhado na escola como uma reprodução da instituição esportiva, 

cujo objetivo era a formação de atletas de alto rendimento e ancorado no paradigma da 

aptidão física. Assim como a escola, enquanto transmissora dos conhecimentos que são 

produzidos fora dos seus muros, a Educação Física acaba por “obedecer” a uma 

instituição maior (esportiva) e passa a ensinar o esporte na escola (VAGO, 1996). Dessa 

forma, o esporte que é praticado na sociedade é transferido para a escola. 

 Tarcísio Mauro Vago, em diálogo com o livro “Educação Física e 

Aprendizagem Social” de Valter Bracht, propõe que seja pensada então, uma cultura 

escolar, que não apenas seja influenciada pela sociedade na qual está inserida, mas que 

também possa influenciá-la, como proposto pela pedagogia histórico-crítica. Esta 

cultura escolar permitiria que os conteúdos a serem trabalhados na Educação Física 

escolar, por exemplo, fossem ressignificados e permitissem a criação de novas práticas 

culturais com valores e objetivos próprios. Dessa forma, a cultura escolar deve também 

ser levada para fora dos muros da escola e se estender à sociedade.  

A partir da criação dessa cultura, seria possível à Educação Física escolar 

desenvolver o esporte da escola, que teria suas próprias características, distanciando-se 

do paradigma da aptidão física. Vago nos diz ainda que “a escola é um desses espaços 

de realização e de apropriação da prática cultural de esporte, e é o tratamento que ela dá 

a ele, na Educação Física, que interessa (grifo nosso)” (VAGO, 1996, p.9) Podemos 

considerar o trecho grifado com pertinência a todos os conteúdos escolares. O 

tratamento que lhes é dado é que vai definir quais serão seus objetivos. 
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 Sendo o circo e sua linguagem, caracterizados como fenômeno sociocultural e 

que se constitui como parte integrante da produção artística e cultural (DUPRAT; 

GALLARDO, 2010), a inclusão da sua linguagem enquanto conteúdo da Educação 

Física escolar é justificada por se inserir na cultura corporal que, como já dito 

anteriormente, é o “resultado de conhecimentos socialmente produzidos e 

historicamente acumulados pela humanidade que necessitam ser retraçados e 

transmitidos para os alunos na escola” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 26). 

Entendendo que o ensino das “atividades circenses” possui grande relevância 

para a Educação Física escolar, acreditamos que elas também possam ser escolarizadas, 

em um processo semelhante ao do esporte, trazendo conhecimentos relativos ao circo e 

sua linguagem, que são produzidos fora da escola, ressignificando-os e agregando-os à 

cultura escolar, onde seriam modificados gerariam novos conhecimentos. Devemos 

esclarecer que o processo de escolarização das “atividades circenses” seria diferente do 

ocorrido com esporte, pois elas não apresentam características que as coloquem em um 

polo hegemônico, como é o caso do esporte. A ressignificação proposta para estas 

atividades não seriam no sentido de descontextualizá-las, nem mesmo desvirtuando-as 

de sua história. Ao contrário disso, queremos propor que seja feito um resgate histórico 

e contextual do circo e suas linguagens, que legitimem a autonomia do processo de 

ensino/aprendizagem em relação à construção dos novos saberes sobre essas práticas, 

atendendo aos objetivos da escola. Essas atividades se tornariam então, “atividades 

circenses” da escola, que seriam trabalhadas de forma diferente da proposta pelas 

escolas de circo.  

A escolarização dessas atividades permite que tratemos pedagogicamente os 

conhecimentos que foram produzidos pela cultura circense ao longo dos anos. Como já 

dissemos anteriormente, as escolas de circo também tratam pedagogicamente esses 

conteúdos, mas existem diferenças na sua forma e nos objetivos com os quais serão 

trabalhados. Tais diferenças serão citadas posteriormente.  

No tópico sobre as “Escolas de Circo”, dissemos que no Brasil não existem 

cursos de formação para os instrutores desses espaços, estes são voltados apenas para a 

formação dos artistas. Durante a análise das orientações curriculares estaduais, 

percebemos também que as “atividades circenses” estão relacionadas apenas ao 
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conteúdo ginástica na Educação Física escolar. O ensino daquelas atividades 

contribuiria para a diversificação dos conteúdos da Educação Física, além de tratar de 

um tema que é pouco abordado, como as artes corporais, enquanto linguagem 

(BORTOLETO, 2011). Cabe nesse momento, questionarmos o porquê do ensino dessas 

atividades aparecer de forma tão limitada no currículo da Educação Física escolar. 

Marco Antonio Bortoleto (2011) indica que este fato é resultado da “insuficiente 

formação oferecida, especialmente nos cursos superiores de Educação Física [que] 

dificulta ainda mais a superação dessa problemática” (BORTOLETO, 2011, p. 47), 

gerando aulas monotemáticas, como as que têm o esporte como único conteúdo ou aulas 

pouco temáticas.  

A fim de identificar se os conhecimentos sobre a cultura circense fazem parte da 

formação dos professores de Educação Física, analisamos os currículos dos cursos de 

graduação em Educação Física das Universidades Federais para constatarmos se 

existem disciplinas que abordem as linguagens circenses.  

Dos quarenta e três (43) cursos de Educação Física listados, vinte e três (23) não 

possuem nenhuma disciplina que esteja relacionada à linguagem circense, três (3) não 

disponibilizaram os quadros das disciplinas em seus sites, onze (11) apresentam a 

ginástica como conteúdo, abordando as modalidades de ginástica artística, escolar, 

esportiva, de solo, rítmica e especial. Dentre todos os cursos, apenas cinco (5) possuem 

disciplinas que estão de alguma forma relacionadas à cultura circense. São eles: o curso 

da Universidade Federal de Sergipe - UFS, que apresenta a disciplina “Pedagogia da 

Ginástica I”, cujos objetivos expostos na ementa são:  

“Problematização da Ginástica e sua livre forma de expressão 
corporal. Estudo das tendências metodológicas das atividades 
ginásticas submetidas aos processos de escolarização. Reflexão 
sobre os processos de transposição didática da ginástica. A 
ginástica como conteúdo de ensino nas aulas de 11 educação 
física. Transformação histórico-cultural da ginástica e as 
práticas acrobáticas e circenses. Diálogos entre corpo e 
ginástica.” (EMENTA DA DISCIPLINA “PEDAGOGIA DA 
GINÁSTICA I, CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE) 

O curso da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP possui uma unidade 

curricular eletiva denominada “Artes Circenses”, porém sua ementa não está disponível; 

e o curso da Universidade Federal Fluminense – UFF, da qual faço parte, oferece a 
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disciplina “Acrobacia e Malabarismo”, que tem caráter obrigatório. Sua ementa propõe 

como objetivo o trabalho com os conteúdos específicos  

“rolo para frente e para trás / parada de três apoios / parada de 
mãos / rolo para trás com parada de mãos / estrela / ponte para 
trás/ reversão para frente /kipe / malabares com: bola, clave, 
aros etc, /rola rola / corda bamba / perna de pau /acrobacias em 
dupla, trinca e pequenos grupos / habilidades dos esportes 
(controlar bolas com partes do corpo) / construção e 
aproveitamento de material alternativo” (EMENTA DA 
DISCIPLINA “ACROBACIA E MALABARISMO” DO 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE). 

. 

Já o curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS oferece a disciplina 
Ginástica – Acrobacia e sua ementa mostra que a disciplina 

“Aborda elementos da ginástica que se caracterizam por uma  
relação permanente entre equilíbrio e desequilíbrio corporal  
mediante o uso combinado de força, agilidade e destreza.  
Analisa as características das acrobacias realizadas no solo, no 
ar ou em um aparelho específico, tanto de maneira individual  
quanto coletiva: rolamentos, parada de mão, ponte, piruetas,  
saltos mortais, pirâmide humana, trapézio, corda, cama elástica  
etc. distinguindo dos exercícios de condicionamento físico.  
Estimula a experimentação de movimentos acrobáticos 
básicos.” (EMENTA DA DISCIPLINA “GINÁSTICA” DO 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL). 
 

 A Universidade Federal do Rio Grande – FURG oferece uma disciplina denominada 

“Circo”, cuja ementa propõe a “reflexão sobre a história do circo, enquanto 

manifestação cultural e da corporeidade humana. Estudo da metodologia do ensino das 

atividades circenses nas escolas” (EMENTA DA DISCIPLINA “CIRCO” DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE). 

 Acreditamos que disciplinas que permitam aos graduandos a reflexão e 

contextualização da cultura circense, contribuirão para que os futuros professores 

tenham condições de trabalharem as linguagens circenses na escola enquanto um 

conteúdo com diversas potencialidades. A incorporação desses novos saberes e outros 

que também não são hegemônicos, permitem não somente o resgate de práticas culturais 

importantes, mas também a construção do sujeito-corpo de forma holística. Os 

conteúdos ensinados na Educação Física escolar são muitas vezes aqueles com que o 
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professor mais se identifica ou tem mais facilidade de ensinar, sendo trabalhado a partir 

de um interesse pessoal, desconsiderando os objetivos que a Educação Física escolar 

deve alcançar.  

A partir das observações feitas até então, podemos dizer que as “atividades 

circenses” mesmo tendo uma forte característica expressiva, não devem estar inseridas 

em apenas um dos conteúdos estruturantes da Educação Física escolar como as 

atividades rítmicas e expressivas, ou ainda na ginástica, na dança ou nos jogos, por 

exemplo, pois elas possuem elementos que se relacionam com todas estas. Assim, essas 

atividades devem constituir um novo conteúdo, que chamaremos de acrobacias, 

malabarismo e encenação, onde grande parte dos elementos e conteúdos “específicos” 

da linguagem circense pudessem ser abordados. Todas as atividades presentes na 

linguagem circense possuem um potencial pedagógico, tudo depende de como e por que 

serão trabalhadas. Dentro do conteúdo que propomos nesse trabalho estariam presentes 

as acrobacias – de solo, de trampolim e/ou aéreas, de acordo com as possibilidades de 

realização na escola, considerando a segurança como uma questão essencial -, o 

malabarismo, que tem o ritmo como fator intrínseco e as encenações permeariam as 

demais modalidades presentes no circo, inclusive as duas anteriores.  

As aspas utilizadas até este momento ao nos referirmos às “atividades circenses” 

se deve ao fato de que as atividades que estamos propondo que sejam trabalhadas na 

escola, não serão exatamente as mesmas apresentadas no circo, tampouco serão seus 

objetivos, sobre os quais discorreremos a seguir.  

A partir daqui podemos, então, adquirir um pouco mais de autonomia e abordar 

uma questão relevante (e que é pouco, ou nada explorada nos trabalhos acadêmicos): 

seus objetivos e potencialidades. Feito isto, teremos uma dimensão mais completa para 

compreendermos a importância de legitimarmos as acrobacias, malabarismo e 

encenações na Educação Física escolar. 

 É interessante notar que os elementos da cultura circense podem ser trabalhados 

em qualquer outro tipo de atividade dentro da Educação Física escolar. Por exemplo: 

quando falamos em explorar o elemento equilíbrio, este pode ser trabalhado através de 

uma falsa-baiana, ou de modo mais simples, até mesmo em uma atividade de andar 

sobre uma corda, ou qualquer superfície em revelo. Entretanto, o que queremos 
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enfatizar aqui é que as atividades da cultura circense são dotadas de significados e 

símbolos próprios, particularidades que foram sendo construídas ao longo do tempo, por 

um determinado grupo de pessoas, em um determinado contexto, e isso fez com que 

essas atividades tomassem o título de uma manifestação cultural extremamente rica e 

que merece e deve ser conhecida e explorada no universo escolar.  

Nota-se aqui que evitamos usar a palavra “transmitida”, porque acreditamos que 

as “atividades circenses” possuem sim características peculiares de uma cultura corporal 

própria e rica e que devem ser transmitidas por meio das aulas de Educação Física 

escolar, mas como defendemos aqui as acrobacias, o malabarismo e as encenações,  

com toda possibilidade de serem transformadas pelos atores do processo pedagógico, 

entendemos que elas não só podem ser transmitidas, mas também ressignificadas. Sobre 

a ressignificação, Daólio afirma que: “os conhecimentos produzidos pelo ser humano ao 

longo de sua história vão sendo atualizados e re-significados na dinâmica cotidiana de 

suas vidas.” (Daólio, 2004, p. 23).  Portanto, é essa cultura corporal particular  que 

queremos estabelecer como ponto fundamental para que as acrobacias, o malabarismo e 

as encenações sejam ensinadas na escola, é justamente essa característica que legitima 

essas atividades enquanto conteúdos pertinentes à Educação Física escolar. 

 Como podemos ver ao longo do tópico destinado ao histórico do circo, 

percebemos que as atividades que foram por ele apropriadas, tiveram origem antes 

mesmo da criação do circo enquanto instituição e que tinham uma característica 

ritualística e, mais tarde, profissional e de entretenimento (para o público). Quando tais 

atividades são levadas para o circo, estas últimas características são mantidas, mas 

inseridas em um novo contexto: o do circo-família. Já nas escolas de circo, a 

profissionalização e o entretenimento estão entrelaçados, agregando também a 

pedagogização das atividades circenses. Finalmente, enfatizamos novamente que, na 

escola, ela terá uma característica de resgate e ressignificação da cultura circense, 

possibilitando a criação do conteúdo que estamos chamando de acrobacias, 

malabarismo e encenações. Assim, podemos concluir que todas as atividades adquirem 

novos contornos de acordo com o uso que lhe é feito e de acordo com seu contexto. 

 De outro modo, podemos aqui falar também que os elementos das artes circenses 

podem ser tratados em relação às suas  . Mas, dessa forma, estaríamos dando mais 

importância a um fim do que ao meio, ao processo como um todo. Estaríamos 

utilizando as acrobacias e o malabarismo, por exemplo, com um objetivo 
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completamente instrumentalizador, e desconsiderando-os como fins em si, já que 

recorremos aqui às suas manifestações de uma cultura corporal própria. Além disso: 

onde seriam inseridas as expressões cênicas? Que valências físicas elas poderiam 

promover? Não estamos negando aqui a importância dessas valências para o 

desenvolvimento dos sujeitos, mas queremos ir além e propor a inserção de uma 

atividade que é rica de significados por si só. Para isso, teríamos que considerar sim, 

uma progressão pedagógica para o ensino das mesmas, mas jamais as 

descontextualizando, tampouco subestimando suas potencialidades à meros 

instrumentos de aptidão física. 

Existem infinitas possibilidades de trabalhar os elementos citados acima, e é a 

variedade dessas possibilidades que enriquece as aulas e pode fazer com que os alunos 

conheçam uma linguagem que tem sido cada vez menos propagada e que faz parte de 

nossa cultura. Assim sendo, o trabalho mais próximo de cumprir todos esses objetivos, 

seria um que considerasse um trabalho articulando todos esses elementos do circo, 

contextualizando-os, valorizando-os de forma ampla, isto é: elaborando aulas que 

agregassem não apenas as valências físicas do malabarismo, ou das acrobacias, ou dos 

equilíbrios, etc., mas também sua lógica diferente dos jogos e dos esportes, suas 

possibilidade de inverter a ordem das coisas, de criar, construir fantasias, elaborar 

enredos, reformular suas expressões corporais e atuar, esta última presente em todas as 

outras, já que as atividades circenses permitem que o indivíduo não reproduza gestos, 

ou movimentos, mas crie sua própria forma de executá-los, tornando-se, portanto “ator” 

das suas manifestações corporais, ou de sua cultura corporal, tema sobre o qual nos 

debruçamos durante todo este trabalho. 

 Por fim, cabe dizer que, a partir do momento que os alunos incorporam 

os elementos do conteúdo proposto e adquirem autonomia em relação à sua práxis, a 

dimensão destas atividades se amplia para além do espaço escolar. Nesse sentido, elas 

cumprem uma função importante: enriquecer os momentos de lazer dos indivíduos e 

permitir que eles reflitam sobre sua prática e a ressignifiquem de acordo com o 

momento ou contexto vivido. A educação para e pelo lazer é uma vertente, portanto, 

que permeia todos os âmbitos da Educação Física escolar. Não queremos dizer com 

“pelo” lazer que elas estejam sendo consideradas práticas de lazer dentro da escola, pelo 

contrário, neste espaço essas atividades estão completamente imersas no universo 

pedagógico e suas capacidades de ensino-aprendizagem não são excluídas. Dessa forma, 
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quando citamos a educação pelo lazer, queremos simplesmente dizer que ao levar os 

elementos das atividades circenses para fora da escola e continuar refletindo sobre ela, o 

aluno, por meio da autonomia gerada e promovida durante as aulas, pode, ele mesmo, 

transformar seus momentos de lazer em um momento de contínuo ensino-

aprendizagem, isso porque o indivíduo não está sozinho, mas em constante 

sociabilidade com outros. 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo deste trabalho tentamos não apenas apresentar as acrobacias, o 

malabarismo e as encenações como atividades potencialmente pedagógicas, mas 

também construir argumentos que contribuíssem para sua legitimação dentro da 

Educação Física escolar. Isto porque tratamos aqui de uma manifestação detentora de 

uma cultura corporal própria, em um sentido amplo, não considerando apenas aptidões 

físicas, mas todo o conjunto de sentidos e significados histórico-culturais atrelados a tais 

atividades. 

Portanto, para construirmos nosso argumento, começamos por um breve 

histórico de duas atividades (acrobacia e malabarismo). O nosso intuito com isso foi de 

explicar que muitos elementos presentes do circo, na verdade, são anteriores a ele, mas 

que, com o passar dos anos, foram sendo incorporados e traduzidos para uma linguagem 

circense. No segundo momento, explicamos diretamente o processo de criação do circo, 

passando por suas origens europeias até sua chegada ao Brasil. Em um tópico posterior 

falamos sobre as origens das escolas do circo. O que pretendemos com isso foi alicerçar 

nosso argumento em uma concepção que comparasse, ainda que não diretamente, os 

objetivos das atividades nas escolas de circo e nas escolas formais. 

Para fundamentarmos nosso argumento em torno da legitimação da linguagem 

circense nas aulas de Educação Física escolar, foi preciso também falar dos princípios 

teórico-metodológicos que basearam toda nossa discussão. Dessa forma apresentamos 

algumas tendências pedagógicas, não construindo sobre elas juízos hierárquicos, ou 

tratando uma em detrimento da outra, mas justificando quais estariam mais próximas 

dos objetivos que pretendíamos alcançar. Como estamos falando da disciplina 

“Educação Física”, foi imprescindível também falar das abordagens pedagógicas 
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próprias a ela, o que fizemos da mesma maneira quando apresentamos as tendências 

pedagógicas, de forma geral, isto é, não descartando outras abordagens, mas 

construindo uma síntese delas, incorporando pontos diferentes de algumas para 

justificar nossa fundamentação ideológica, política, filosófica e metodológica. 

Feito isto, partimos para defender nosso argumento principal, o de que as 

acrobacias, o malabarismo e as encenações podem e devem ser conteúdos específicos da 

Educação Física escolar, e não estarem inseridos em outros, como adendos da ginástica, 

ou atividades rítmicas e expressivas, por exemplo. Para tal, nos apoiamos na concepção 

de que as tais possuem muitos elementos particulares e potencialmente pedagógicos, 

elementos construídos ao longo de tempo e que fizeram com que elas se tornassem 

manifestação artística relevante para nossa cultura. Negar esse conhecimento é negar 

nossa própria cultura. 

É preciso esclarecer que nossa intenção não foi propor uma forma de trabalhar as 

acrobacias, os malabarismos e as encenações, ou um modo de inseri-las nas aulas, mas 

construir justificativas para que elas sejam entendidas e incorporadas à Educação Física 

escolar. Se não falamos de como trabalhar determinados elementos foi por entender que 

outros trabalham trazem contribuições importantes a respeito disso, mas que, 

exatamente por se debruçarem sobre isto, deixaram um pouco de lado uma reflexão que 

permitisse dissociar estas atividades de outros conteúdos, ou tratá-las como fins em si, e 

não instrumentos de outros objetivos. A nossa proposição fica então mais evidente 

quando sugerimos o trabalho com as acrobacias, o malabarismo e as encenações 

enquanto conteúdos da Educação Física escolar, por acreditarmos que, igualmente 

importante o seu resgate, é também a sua incorporação e ressignificação no espaço 

escolar, o que pode promover diretamente a autonomia dos alunos para continuar 

refletindo a sua práxis, seja na escola ou fora dela. 
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ANEXO I 

TABELA DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS UNIVERSIDADES 
FEDERAIS BRASILEIRAS 

 

UNIVERSIDADES EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

DISCIPLINAS RELACIONADAS À 
ATIVIDADE CIRCENSE 

UnB   X 
UFDG   X 
UFG   X 
UFMT   Disciplinas indisponíveis 
UFMS   Ginástica e formação Humana / Ginástica 

artística (disciplina complementar) – Ementa 
não disponível 

UFBA   Ginástica (escolar, rítmica desportiva e 
especial) – Ementa não disponível 

UFRB   Ginástica I e II – Ementa indisponível 
UNILAB        X  
UFPB   Ginástica artística - Ementa indisponível 
UFCA        X  
UFAL        X  
UFCG        X  
UFPE   X 
UFS   Pedagogia da Ginástica I -  Ementa: 

Problematização da Ginástica e sua livre forma 
de expressão corporal. Estudo das tendências 
metodológicas das atividades ginásticas 
submetidas aos processos de escolarização. 
Reflexão sobre os processos de transposição 
didática da ginástica. A ginástica como 
conteúdo de ensino nas aulas de educação 
física. Transformação histórico-cultural da 
ginástica e as práticas acrobáticas e circenses. 
Diálogos entre corpo e ginástica. 

UFC   X 
UFMA   X 
UFOB        X  
UFPI   X 
UFRN   X 
UFSB Não 

encontrado 
 

UNIVASF   Disciplinas indisponíveis 
UFRPE   X 
UFERSA        X  
UNIR   X 
UFRR        X  
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UFAC   X 
UNIFAP   X 
UFAM   A universidade possui 3 cursos de educação 

física: Educação Física - Promoção em Saúde e 
Lazer, Educação Física - Treinamento 
Esportivo, Educação Física (licenciatura diurna 
e noturna). - Grade curricular indisponível. 

UFOPA        X  
UFPA   X 
UFT        X  
UFRA        X  
UNIFESSPA        X  
UNIFAL        X  
UNIFEI        X  
UFJF   X 
UFLA   X 
UFMG   Ginástica - Ementa indisponível. 
UFOP   X 
UFSCar        X  
UFSJ   X 
UNIFESP   Artes Circenses (Unidade curricular eletiva) – 

Ementa indisponível. 
UFU   X 
UFV   Site do departamento em construção. 
UFABC        X  
UFES   Ginástica de solo (optativa) – Ementa 

indisponível. 
UNIRIO        X  
UFRJ   X 
UFTM   Ginástica - Ementa indisponível. 
UFVJM   X 
UFF   Acrobacia e Malabarismo – Ementa: Rolo para 

frente e para trás / Parada de três apoios / 
Parada de mãos / Rolo para trás com parada de 
mãos / Estrela / Ponte para trás/ Reversão para 
frente /Kipe / Malabares com: bola, clave, aros 
etc, /Rola rola / Corda bamba / Perna de pau 
/Acrobacias em dupla, trinca e pequenos grupos 
/ Habilidades dos esportes (controlar bolas com 
partes do corpo) / Construção e aproveitamento 
de material alternativo. 

UFRRJ   X 
UFFS        X  
UNILA        X  
UFCSPA        X  
UFPEL   Ginástica artística I e II e Ginástica escolar I e 

II – Ementa indisponível. 
UFSC   Teoria e metodologia da ginástica – Ementa 
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indisponível. 
UFSM   X 
UNIPAMPA   X 
UFPR   X 
FURG   Circo - Ementa: Reflexão sobre a história do 

circo, enquanto manifestação cultural e da 
corporeidade humana. Estudo da metodologia 
do ensino das atividades circenses nas escolas. 

UFRGS   Ginástica – Acrobacia – Ementa: Aborda 
elementos da ginástica que se caracterizam por 
uma  relação permanente entre equilíbrio e 
desequilíbrio corporal  mediante o uso 
combinado de força, agilidade e destreza.  
Analisa as características das acrobacias 
realizadas no solo, no  ar ou em um aparelho 
específico, tanto de maneira individual  quanto 
coletiva: rolamentos, parada de mão, ponte, 
piruetas, saltos mortais, pirâmide humana, 
trapézio, corda, cama elástica  etc. distinguindo 
dos exercícios de condicionamento físico.  
Estimula a experimentação de movimentos 
acrobáticos básicos e a criação de novas 
possibilidades de expressão e composição  
gímnica. 

UTFPR   Ginásticas – Ementas não encontradas. 
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