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RESUMO 

 

O presente estudo foi construído a partir de uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa, 

realizada com alunos pertencentes ao 3° ano do curso técnico integrado de informática para 

internet do Instituto Federal de Goiás – Formosa. O problema que instigou esse trabalho foi: 

de que forma as artes circenses podem contribuir para o desenvolvimento da expressão 

corporal e da criatividade dos alunos nas aulas de Educação Física? O objetivo geral da 

pesquisa é identificar de que forma as artes circenses podem contribuir para o 

desenvolvimento da criatividade e da expressão corporal dos alunos nas aulas de Educação 

Física escolar. Os objetivos específicos são: aprofundar os conhecimentos sobre o histórico e 

as definições da Educação Física e das artes circenses; apresentar as possibilidades de 

utilização das artes circenses diante das diferentes abordagens pedagógicas da Educação 

Física; apresentar as contribuições das artes circenses para o desenvolvimento da criatividade 

e da expressão corporal e aprofundar os conhecimentos sobre metodologias de ensino, 

buscando aquelas que possam contribuir para o desenvolvimento da expressão corporal e da 

criatividade dos alunos da educação básica. Estudamos nesse trabalho, desde o histórico das 

artes circenses, do circo e da Educação Física, fazendo relações desses conteúdos com as 

principais abordagens pedagógicas dessa disciplina, perpassando os conceitos de expressão 

corporal e criatividade até chegar à pesquisa de campo, onde desenvolvemos uma intervenção 

pedagógica durante um bimestre letivo e trabalhamos os seguintes conteúdos: malabarismo 

com bolinhas e flower stick, rola-rola e cordas. Os instrumentos para coleta de dados foram a 

observação estruturada, os relatórios das aulas e o questionário. Podemos afirmar, a partir 

desse estudo, que um bom planejamento, aliado aos aspectos históricos dessas artes, que 

possuem na sua essência a liberdade de movimentos, a criatividade, a expressão corporal, bem 

como um bom processo de mediação, pautado no movimento de ação-reflexão-ação, 

possibilitará o desenvolvimento de uma Educação Física mais expressiva, criativa, crítica e 

humana. Desse modo, estaremos contribuindo para a formação de pessoas questionadoras 

com condições objetivas para se posicionarem a favor das classes sociais menos favorecidas, 

ao não reproduzirem os valores da sociedade capitalista: competição, exploração, dominação, 

valorização dos melhores, entre outros aspectos. 

 

Palavras-chave: artes circenses, educação física escolar, expressão corporal, criatividade. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study was constructed from a field research, qualitative, conducted with students 

belonging to the 3rd year of computer integrated technical course for internet Federal Institute 

of Goiás - Formosa. The problem that prompted this study was: how the circus arts can 

contribute to the development of body expression and creativity of students in physical 

education classes. The overall objective of the research is to identify how the circus arts can 

contribute to the development of creativity and body language of the students in the classes of 

Physical Education. The specific objectives are: to deepen the knowledge about the history 

and definitions of Physical Education and circus arts; present the possibilities of using circus 

arts on the different pedagogical approaches in Physical Education; show the contributions of 

the circus arts to the development of creativity and body language and deepen their 

knowledge of teaching methodologies, seeking those that can contribute to the development 

of body expression and creativity of basic education students. Studied in this work from the 

history of circus arts, circus and physical education, making relationships of these contents 

with the main pedagogical approaches this discipline, passing by the concepts of body 

expression and creativity to reach the field of research, where we develop an educational 

intervention for one academic quarter and work the following contents: juggling balls and 

flower stick, roll-roll and ropes. The instruments for data collection were structured 

observation, school reports and questionnaire. We can say from this study that a good 

planning combined with the historical aspects of these arts, which have in essence freedom of 

movement, creativity, body expression and a good mediation process, based on the action-

reflection- movement action will allow the development of a physical education more 

expressive, creative, critical and human. In this way we will be contributing to the formation 

of questioning people with objective conditions to position themselves in favor of the lower 

social classes, not to reproduce the values of capitalist society: competition, exploitation, 

domination and exploitation of the best, among others. 

 

Keywords: circus arts, physical education, body language, creativity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação é resultante de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação do curso de Mestrado em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e 

Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás – CEPAE/UFG, e tem como 

título “As artes circenses na Educação Física escolar enquanto conteúdo da cultura corporal: 

suas contribuições para o desenvolvimento da expressão corporal e criatividade”. A partir 

desse estudo, podemos afirmar que as artes circenses colaboram para o desenvolvimento 

omnilateral1 dos seus praticantes, pois elas vêm valorizando historicamente a ludicidade, 

movimentos livres, expressivos, criativos, entre outras variadas e ricas experiências 

socioculturais e motoras. 

O delineamento desse tema vem do interesse do pesquisador em aprofundar os 

conhecimentos sobre as artes circenses e a Educação Física, tendo em vista que o mesmo, na 

infância, havia experimentado o flowers stick e rola-rola. Já na universidade, por influência do 

professor Jeferson Moreira, vivenciou de forma sistematizada outros elementos das artes 

circenses além desses (cordas e malabares com bolinhas), o que possibilitou a sua 

socialização em diferentes espaços. Após o término do Ensino Superior, começou a trabalhar 

em escolas da rede municipal de Goiânia e Aparecida de Goiânia, onde constatou que a 

Educação Física era vista como sinônimo de esporte e recreação. A partir desse diagnóstico, 

buscou dar um trato didático-metodológico mais crítico a vários conhecimentos da cultura 

corporal, entre eles as artes circenses, a fim de romper com esses paradigmas historicamente 

estabelecidos. 

Diante desse contexto, percebeu a necessidade de aprofundar o embasamento teórico-

prático para melhor mediar o processo de ensino-aprendizagem das artes circenses no 

ambiente escolar. A partir dessas análises, surgiu, inicialmente, o projeto de pesquisa que 

resultou neste trabalho, cujo objeto busca a relação entre a Educação Física e as artes 

circenses no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Formosa.  

Surgiu, então, o seguinte problema: de que forma as artes circenses podem contribuir para o 

desenvolvimento da expressão corporal e da criatividade dos alunos nas aulas de Educação 

                                                           
1 Omnilateral é um termo que vem do latim e cuja tradução literal significa “todos os lados ou 

dimensões”. A formação humana numa perspectiva omnilateral busca levar em conta todas as 

dimensões que constituem a especificidade do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais 

para seu pleno desenvolvimento histórico, em outras palavras, abrange a educação e a emancipação de 

todos os sentidos humanos, pois os mesmos não são simplesmente dados pela natureza (FRIGOTTO, 

2012). 
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Física? O objetivo geral da pesquisa é identificar de que forma as artes circenses podem 

contribuir para o desenvolvimento da expressão corporal e criatividade dos alunos nas aulas 

de Educação Física na escola. Já os objetivos específicos são: 1) Aprofundar os 

conhecimentos sobre o histórico e as definições da Educação Física e das artes circenses; 2) 

Apresentar as possibilidades de utilização das artes circenses diante das diferentes abordagens 

pedagógicas da Educação Física; 3) Apresentar as contribuições das artes circenses para o 

desenvolvimento da criatividade e da expressão corporal; 4) Aprofundar os conhecimentos 

sobre metodologias de ensino, buscando aquelas que possam contribuir para o 

desenvolvimento da expressão corporal e da criatividade dos alunos da educação básica. 

Entendemos que as artes circenses colaboram para desenvolvimento integral dos seus 

praticantes, pois elas valorizam a ludicidade, a subjetividade, a autonomia, a expressão 

corporal, a criatividade, entre outras variadas e ricas experiências socioculturais e motoras. No 

entanto, para alcançar tais objetivos, os professores devem posicionar-se de forma crítica e 

reflexiva, compreendendo bem a função da Educação Física e defendendo sua legitimidade 

dentro do ambiente escolar, não apenas como sinônima de esportes, mas, sim, enquanto 

disciplina que estuda a cultura corporal a partir de jogos, lutas, ginástica, mímicas, artes 

circenses, entre outras atividades.  

Buscaremos, a partir da presente pesquisa, aprofundar o embasamento teórico-prático 

em relação às artes circenses e à Educação Física. Partiremos do histórico e das possíveis 

relações desses conteúdos para trilhar caminhos que possibilitem identificar de que forma as 

artes circenses podem contribuir para o desenvolvimento da expressão corporal e da 

criatividade dos alunos nas aulas de Educação Física na escola. 

Sabemos que as artes circenses estão diretamente interligadas às atividades de 

entretenimento e que as mesmas sobrevivem há pelo menos três mil anos, sendo que os 

homens utilizavam dessas expressões corporais como forma de adestrar aos animais 

(DUPRAT; GALLARDO, 2010). De acordo com Duprat e Gallardo (2010, p. 23), “As 

primeiras informações sobre o aparecimento das atividades de entretenimento datam de mais 

de 3.000 anos em pinturas encontradas na China que retratavam acrobatas, contorcionistas e 

equilibristas”. 

Esse trabalho é fruto de pesquisa de campo e terá como instrumentos para coleta de 

dados: observação estruturada, relatórios e questionários2. Os sujeitos pesquisados foram os 

alunos da turma do 3° ano do Curso Técnico Integrado em Informática para Internet do 

                                                           
2O modelo de questionário utilizado na pesquisa está disponível no apêndice “1”. 
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Instituto Federal de Goiás - Formosa. Essa escolha se deu pelo fato de ter sido aluno e 

professor de Educação Física dessa instituição. A partir desse contexto histórico, percebi que 

a realização da pesquisa dentro desse campo de atuação contribuirá para a formação 

profissional de pessoas que atuam na área da Educação Física e das Artes Circenses, e 

também com futuras pesquisas acadêmicas. 

A intervenção na escola ocorreu no 2° bimestre letivo, maio e junho, do ano de 2015. 

A fim de diagnosticar melhor a realidade escolar, buscamos, inicialmente, fazer anotações 

sobre a estrutura, quantidade de alunos, a existência, ou não, de necessidade especial, entre 

outras questões. A observação estruturada “[...] é usada na pesquisa qualitativa quando se 

deseja colocar em relevo a existência, a possibilidade de existência, de algum ou alguns 

traço(s) específicos do fenômeno que se estuda [...]” (TRIVIÑOS, 1987, p. 153). 

Para que esses conteúdos sejam inseridos na escola e produzam resultados esperados é 

necessário que os professores compreendam a realidade social em que os alunos estão 

inseridos, trazendo sentidos e significados que possam contribuir no desenvolvimento de 

sujeitos que se percebam enquanto produtores de culturas. 

Na construção dessa dissertação, utilizamos vários referenciais teóricos, dentre eles 

podemos destacar: Coletivo de autores (2009), Kunz (2010), Bracht (1999; 2003; 2009), 

Castellani Filho (2010), Soares (1996; 2002; 2004), Duprat e Gallardo (2010), Ayala (2008), 

Betti (2009), Daolio (2010), Darido (2001; 2005) e Bortoleto (2003; 2007; 2010). 

Buscaremos falar no primeiro capítulo sobre o histórico e a evolução das artes 

circenses, do circo e da Educação Física. Apresentaremos, inicialmente, as fortes influências 

das áreas médicas e militares e dos conteúdos da ginástica e do esporte na constituição e no 

desenvolvimento dessa disciplina. Em seguida, mostraremos os benefícios das possíveis 

relações das atividades circenses nas aulas de Educação Física. 

No segundo capítulo, apresentaremos possíveis relações das artes circenses com as 

principais abordagens da Educação Física: Desenvolvimentista (Go Tani et alii, 1988), 

Construtivista (Freire, 2005), Crítico Emancipatória (Kunz, 2010) e Crítico Superadora 

(Coletivo de Autores, 2009). Para alcançarmos nossos objetivos basearemos nos autores das 

obras centrais acima mencionados e em alguns comentadores: Bracht (1999), Darido (2001) e 

Daolio (2010). A seleção dessas tendências se justifica pelo fato de as mesmas estarem 

presentes em trabalhos importantes destes autores conceituados, o que nos leva a acreditar que 

são as mais conhecidas, estudadas e utilizadas pelos professores de Educação Física. 

O terceiro capítulo aborda, inicialmente, vários conceitos a respeito da expressão 

corporal e da criatividade de forma a apresentar possíveis relações entre eles dentro da área de 
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Educação Física a partir das artes circenses. Entendemos que o desenvolvimento desses 

termos nas aulas dessa disciplina é de suma importância para a formação dos sujeitos 

omnilaterais que buscamos. Em seguida, vamos apresentar as contribuições desses conteúdos 

para uma Educação Física mais expressiva, criativa, crítica e reflexiva. Partiremos do 

histórico desses conteúdos que valorizam há milhares de anos os movimentos livres, 

inovadores e expressivos para defendermos as suas utilizações dentro da escola. Buscamos 

mostrar, nessa parte do trabalho, que as artes circenses possibilitam o desenvolvimento 

omnilateral dos alunos, pois são conhecimentos que, historicamente, não estão voltados para a 

reprodução de movimentos nem para a utilidade do corpo de acordo com os interesses do 

sistema (SOARES, 2002). 

O quarto capítulo trata da pesquisa empírica que foi desenvolvida em 16 aulas, de uma 

hora e meia cada uma, correspondendo a um bimestre letivo. Essa pesquisa foi realizada no 

Instituto Federal de Goiás, campus Formosa, apresentou caráter qualitativo e foi realizada 

com uma turma do 3° ano do Curso Técnico Integrado em Informática para Internet dessa 

instituição. Trabalhamos com os alunos os seguintes conteúdos: malabarismo com bolinhas, 

malabarismo com bastões, rola-rola e cordas3. Em relação às aulas, utilizamos as seguintes 

metodologias: a) aulas expositivas e dialogadas; b) vídeos explicativos; c) atividades 

individuais; d) atividades em grupos; e) pequenas apresentações. Sempre que necessário 

reunimos a turma em círculo para dialogar sobre as atividades até então realizadas e também 

no sentido de melhor organizar o processo de ensino-aprendizagem, reforçando as principais 

ideias apresentadas em aula e problematizando situações com a finalidade de levar os alunos a 

pensarem sobre o ocorrido durante as atividades (SADI, 2010). 

Dentro desse contexto, buscamos sempre levar em conta as experiências socioculturais 

e motoras de cada aluno. Para realizar esse diagnóstico, fizemos rodas de conversas com a 

turma no intuito de conhecê-los melhor. Acreditamos que, partindo da realidade social dos 

alunos, as aulas teriam mais sentidos e significados para os envolvidos no processo de ensino- 

aprendizagem (COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

Já no quinto capítulo construímos um produto educacional que faz parte da exigência 

do presente programa de mestrado. Nessa parte, procuramos possibilitar a outros professores 

de Educação Física dos Institutos Federais de Goiás condições objetivas para refletirem e 

transformarem suas práticas pedagógicas. A partir dessa necessidade, iremos disponibilizar o 

                                                           
3  Esses conteúdos foram escolhidos pelo fato de serem dependentes de pouca infraestrutura. Atividades 

que usam materiais pequenos ou, até mesmo, as que não utilizam materiais são consideradas ideais para serem 

aplicadas na escola (DUPRAT, 2004). 
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sequenciador de aulas utilizado na pesquisa além de construir um vídeo didático-explicativo 

dos conteúdos de malabarismo e rola-rola a fim de facilitar o processo de ensino- 

aprendizagem desses elementos por parte dos professores da rede. Acreditamos que o 

referencial teórico desse trabalho em conjunto com o produto educacional contribuirá para 

uma Educação Física mais crítica e transformadora. 

A partir do desenvolvimento do presente estudo, podemos afirmar que as artes 

circenses são conhecimentos da cultura corporal com um alto potencial de transformação da 

Educação Física. Elas podem ser utilizadas como conteúdos das aulas pelo fato de 

colaborarem para o desenvolvimento integral dos alunos, por possuírem na sua essência a 

liberdade de movimentos, a criatividade, a expressão corporal. Essas características são 

capazes de contribuir para aulas mais inclusivas, sensíveis, reflexivas e críticas uma vez que 

trazem sentidos e significados condizentes com a realidade sociocultural dos alunos que terão, 

assim, melhores condições para se posicionarem a favor das classes sociais menos 

favorecidas. 
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CAPÍTULO I – AS ARTES CIRCENSES, O CIRCO E A EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Nesse capítulo, falaremos num primeiro momento sobre a história e a evolução das 

artes circenses, do circo moderno e contemporâneo4. Em seguida, abordaremos o histórico da 

Educação Física, mostrando as fortes influências dos conteúdos relacionados aos esportes e à 

ginástica. Por fim, apresentaremos os saberes e a legitimidade das artes circenses bem como a 

seleção dos seus conteúdos possíveis de serem trabalhados dentro das aulas de Educação 

Física. 

 

1.1. As Artes Circenses 

 

As artes circenses surgiram como uma arte encantadora e inovadora, pois sua 

expressividade e criatividade sempre se opuseram aos modelos militares e higienista de 

Educação Física voltados para o pragmatismo, rendimento e resultado. Soares (2002) e 

Duprat e Gallardo (2010) afirmam que o seu surgimento perpassa milhares de anos. Todavia, 

no século XVIII, essas artes começaram a se reorganizar de acordo com o momento histórico, 

econômico e político pelo qual a sociedade estava passando. Dentro do contexto da nova 

sociedade burguesa que surge com a revolução industrial, os grupos de saltimbancos de rua e 

o circo de cavalinhos, cujas trocas produziram uma nova estética, mudando antigas formas de 

expressão ligadas às ruas, fazem surgir o circo moderno, levando o picadeiro para o interior 

de espaços fechados com o objetivo de lucrar (BOLOGNESI, 2003). 

 

Foi entre os séculos XVIII e XIX que o circo apareceu e estruturou-se como uma 

arte com entidade própria, apesar de que grande parte desses saberes tenha sido 

elaborada ao longo de milhares de anos. É com essa finalidade que o circo antigo e 

também moderno se constrói, como uma forma de encantamento, de fuga, de 

abstração do mundo real (DUPRAT; BORTOLETO, 2007, p. 173).  
 

Essas artes surgiram na antiguidade a partir do interesse por domesticar e adestrar 

diferentes animais sendo que o primórdio da coleção de animais exóticos remonta ao Egito 

antigo. Os povos da China e da Índia também se entretinham com importantes coleções, com 

animais capturados nas batalhas, que eram tratados como troféus das conquistas das grandes 

civilizações. No entanto, é apenas na Grécia que se desenvolvem os princípios da doma, e, 

                                                           
4 É importante destacar que todos os circos são contemporâneos de seu tempo, pois eles sempre buscam o 

que existe de mais inovador para apresentar à sociedade (BORTOLETO, 2010; SILVA, 2007). Logo, essa 

denominação não se trata de negar a contemporaneidade dos outros modelos de circo, mas, sim, de um nome 

específico, assim como no caso da dança contemporânea. 
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“Cnossos”, o primeiro anfiteatro, criado em 2.400 a.C., no qual jovens atletas faziam 

exercícios sobre um touro (DUPRAT; GALLARDO, 2010). 

 

O circo tem suas raízes na China, lugar que há cerca de 5.000 anos, pinturas 

revelaram acrobatas, contorcionistas e equilibristas naquele país. Outras aparições na 

história nos mostram a presença do circo no Egito, na Índia, na Grécia, em Roma e, 

logo depois, por toda a Europa, onde famílias viajavam com o circo espalhando sua 

arte (GONÇALVES; LAVOURA, 2011, p. 80). 
 

Além de terem fortes ligações com a domesticação de animais, danças, demonstrações 

sagradas e música, as artes circenses também foram utilizadas como uma forma de treinar as 

destrezas físicas – agilidades, força, flexibilidade, entre outras – buscando preparar os 

guerreiros para as batalhas que eram constantes na antiguidade. O circo que conhecemos hoje 

é: 

 

[...] uma grande fusão de gêneros e tendências das mais diferentes épocas e povos. 

Caracterizando-se como uma arte milenar, influenciada pelo meio em que estava 

inserido, ele absorveu as mais diferentes tendências, criando um vínculo muito forte 

com a sociedade e com o povo que dele fazem parte (DUPRAT, 2004, p. 1). 

 

Vimos acima que no século XVIII houve uma fusão de conhecimentos entre os artistas 

circenses das ruas, cujos saberes foram construídos há milhares de anos, e os que se 

apresentavam em recintos fechados. A partir dessas análises, podemos afirmar que na 

antiguidade não havia a instituição circo, mas sim artes circenses. Classificaremos o circo em 

moderno e contemporâneo para seguir uma linha de raciocínio temporal, mas vale destacar 

“que o circo apresenta-se, sempre, como moderno e contemporâneo, pois em sua 

contemporaneidade busca o que há de mais moderno e tecnológico para compor seus 

espetáculos e suas concepções” (DUPRAT; GALLARDO, 2010, p. 20). 

Entendemos que as artes circenses são conhecimentos essencialmente criativos e 

estéticos, portanto, não voltadas apenas para a utilidade do corpo e ao pragmatismo 

característico de outras manifestações da cultura corporal que foram surgindo historicamente 

como o esporte, a ginástica: “[...] a ginástica científica apresentava-se como contraponto aos 

usos do corpo como entretenimento, como simples espetáculo, pois trazia como princípio a 

utilidade de gestos e a economia de energia” (SOARES, 2002, p. 23). Já as artes circenses 

possuem a capacidade “[...] de exprimir toda relação existente entre o contato dos tradicionais 

com os novos artistas, que se incorporaram ao ‘circo tradicional’ e desenvolveram, 
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juntamente ou concomitantemente, os moldes de Circo Novo ou Contemporâneo” (DUPRAT, 

2004, p. 17). 

Os artistas circenses, em pleno desenvolvimento da ginástica científica, continuavam 

produzindo seus espetáculos para as pessoas que se dispusessem a sorrir e aplaudir, sem se 

preocupar com as normas e regras sociais. Era assim o teatro do povo e acabava por desafiar 

as autoridades, pois se opunham “[...] aos novos cânones do corpo acabado, perfeito, fechado, 

limpo e isolado que a ciência construirá, da vida fixa e disciplinada que a nova ordem exigia” 

(SOARES, 2002, p. 25). 

 

A razão básica do crescente receio era a constatação de que o universo gestual 

próprio do circo apresentava uma total ausência de utilidade. O corpo ali exibido em 

movimento constante despertava o riso, o temor e, sobretudo, a liberdade. Havia 

uma inteireza lúdica na gestualidade de cada personagem: o anão, o palhaço, o 

acrobata, a bailarina. Esta inteireza não cabia na sociedade cindida, fundada e 

erigida pelo pensamento burguês. A atividade física fora do mundo do trabalho 

devia ser útil ao trabalho. A atividade livre e lúdica, encantatória do acrobata devia 

ser redesenhada no imaginário popular. Em seu lugar e a partir daquele universo 

gestual, nasceriam as ‘séries de exercícios físicos’, pensados, exclusivamente, a 

partir de grupos musculares e de funções orgânicas, a serem aplicados com 

finalidades específicas, úteis, e não como mero entretenimento (SOARES, 2002, p. 

24). 
 

O contexto histórico, político e econômico pelo qual passava a Europa do século 

XVIII e XIX leva-nos a compreender melhor o corpo circense e sua oposição aos reais 

interesses da nova sociedade burguesa que estava se consolidando. Logo, podemos afirmar 

que esses artistas de rua apresentavam suas artes sem se preocupar com a eficiência, 

rendimento e gasto de energia – princípio da racionalidade científica- dos seus gestos. O 

sujeito expressivo que apresentava ao ar livre buscava os movimentos desprendidos e 

criativos de forma a se entender como um todo e não dividido por partes como o corpo 

burguês que estava se formando a partir da cientificidade da ginástica. “Afirmava-se, por 

exemplo, que, enquanto na ginástica se aprendia a adquirir forças, armazenar e economizar 

energias humanas, no circo os artistas faziam o uso desmedido de suas forças e gastavam 

inutilmente as energias” (SOARES, 2002, p. 26). 

Em síntese, percebemos que as artes circenses surgiram há milhares de anos como 

uma arte criativa, livre e expressiva. Vimos que se adequaram à evolução política e 

econômica da sociedade. Elas ainda estão voltadas nos dias de hoje para a arte do 

entretenimento e diversão, porém também com interesses mercadológicos no plano de fundo. 

Todavia, sua essência inovadora, expressiva e encantadora deve ser socializada de 

forma sistematizada, organizada e dosada a fim de contribuir para a formação omnilateral de 
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sujeitos históricos, reflexivos e críticos que possam questionar as contradições sociais 

existentes, possibilitando transformações benéficas para as classes menos favorecidas. 

 

1.2. Circo na Modernidade 

 

Alguns pesquisadores dividem o circo por etapas – circo antigo, moderno e 

contemporâneo. Todavia, devemos salientar que na antiguidade só existiam artes circenses, 

pois o circo que conhecemos atualmente surgiu apenas no final do século XVIII. No entanto, 

vale ressaltar que desde o nascimento até os dias atuais o circo vem sempre se inovando 

dentro da nossa sociedade. 

 O circo moderno ou tradicional surgiu no final do século XVIII a partir de números 

equestres realizados pelo militar Philip Astley (1742-1814). Em 1768, ele inaugurou, em 

Londres, na Westminster Bridge Road, 687, Lambeth, a Astley’s Riding School, com a ideia 

de transmitir os conhecimentos adquiridos na Cavalaria Britânica. Ele explorou, além dos 

exercícios militares tradicionais, a realização de acrobacias sobre o cavalo. A partir de 1770, o 

lugar transformou-se em um espaço para espetáculos, porém esse anfiteatro construído em 

madeira foi destruído diversas vezes pelo fogo, fato que ocorreu em 1794, 1803, 1830 e 1841 

até que, em 1863, foi demolido (BOLOGNESI, 2009). 

 

Nesse período, denominado circo tradicional ou moderno, destacam-se as 

demonstrações equestres em espaços fixos como anfiteatros e teatros, espetáculos 

com estrutura e rigor militar, bem diferente das características que podemos 

observar entre os saltimbancos, equilibristas, saltadores e cômicos da Idade Média 

ou mesmo do Renascimento (DUPRAT; BORTOLETO, 2007, p. 3). 
 

 Essas apresentações eram realizadas inicialmente nas arenas que depois vieram a ser 

chamadas de picadeiros. Vale destacar também que essas artes eram limitadas apenas para as 

classes sociais mais ricas: “A arte equestre, até então, era exclusividade dos membros da 

corte, da aristocracia e das instâncias sociais ligadas aos quartéis. Ela era símbolo de 

supremacia” (BOLOGNESI 2009, p. 4). Nessa perspectiva, as apresentações com cavalos 

eram destinadas apenas aos burgueses que tinham condições de pagar para assistir a 

aristocracia se apresentando. 

Entretanto, a atração em cima dos cavalos se tornou monótona rapidamente. Dessa 

forma, o picadeiro acabou por agregar as artes dos saltimbancos - artistas populares que se 

apresentavam desde a Idade Média em feiras e praças públicas- surgindo o Astley’s Royal 

Amphithéatre of Arts, o primeiro circo do mundo (CUNHA, 2010). 
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 Após diversas transformações – a partir de apresentações equestres, passando pelas 

praças e ruas até chegar às lonas e picadeiros - o circo, enquanto instituição, começa a ser 

desenvolvido no século 18. 

 

[...] desde 1770, da fusão dos diversos artistas saltimbancos das ruas e praças, dos 

diferentes tipos de teatros existentes, junto com cavaleiros egressos das fileiras 

militares que havia se tornado exímios artistas equestres, foi-se constituindo um 

grupo artístico denominado circense (SILVEIRA; HECKTHEUER; SILVA, 2011, 

p. 21). 
 

Porém, as apresentações realizadas no circo moderno em teatros com características 

militares opunham-se às apresentações feitas na antiguidade pelos equilibristas, saltadores, 

saltimbancos, entre outros personagens conhecidos do circo. Ele se diferencia, também, de 

outras práticas culturais existentes, pois “Nele há uma retomada das proezas esportivas e a 

transformação delas em espetáculo” (DUPRAT; GALLARDO, 2010, p. 35), ou seja, esse 

circo transforma as atividades de outras áreas do conhecimento em apresentações no 

picadeiro. 

As instituições circenses recém-formadas nessa época por diversos artistas 

deslocaram-se para outros continentes “[...] construindo diversos tipos de arquiteturas e de 

espetáculos, sempre em sintonia com as culturas onde se estabeleciam, fosse um país, um 

estado, uma cidade ou um bairro” (SILVEIRA; HECKTHEUER; SILVA, 2011, p. 12). Ao 

chegarem ao Brasil, essas instituições foram denominadas “circo dos tradicionais” que 

apresentavam como características principais: 

 

O nomadismo, – uma forma familiar e coletiva de constituição do profissional 

artista, baseada na transmissão oral dos saberes e práticas, que não se restringia à 

aquisição de um simples número ou habilidade específica, mas referia-se a todos os 

aspectos que envolviam aquela produção e que implicavam um longo processo de 

formação/socialização/aprendizagem, bases de estruturação e identidade, – uma 

contemporaneidade do espetáculo através de um diálogo tenso e constante com as 

múltiplas linguagens artísticas de seu tempo (SILVEIRA; HECKTHEUER; SILVA, 

2011, p. 12). 
 

Dentre essas características, acreditamos ser importante ressaltar a constituição 

familiar dos circenses desse período em que os profissionais do circo mantinham relação de 

ensino-aprendizagem dentro desse ambiente através da oralidade. Para Silveira, Hecktheuer, 

Silva, 

 

Os fundamentos pedagógicos de formação concretizavam-se através da transmissão 

oral dos saberes; característica presente no modo de formação e capacitação 
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profissional entre os trabalhadores em geral do final do século XVIII, período no 

qual é identificada a constituição de homens, mulheres e crianças artistas enquanto 

profissionais do circo (SILVEIRA, HECKTHEUER; SILVA, 2011, p. 11). 

. 
 

Percebemos, então, que a institucionalização do circo tradicional levou à 

profissionalização dos artistas – homens, mulheres e crianças - que antes se apresentavam ao 

ar livre. Dentro desse contexto, o que seria um artista circense tradicional?  Seria aquele que 

aprendia em meio à sua família toda a atividade circense, desde os elementos de segurança até 

os vários tipos de artes que compunham a apresentação, ou seja, o artista tradicional possuía 

uma formação completa (DUPRAT; GALLARDO, 2010; BORTOLETO, 2010). 

 

Ser tradicional significa pertencer a uma forma particular de fazer circo, significa ter 

passado pelo ritual de aprendizagem total, não apenas de seu número, mas de todos 

os aspectos que envolvem a sua manutenção. Ser tradicional é, portanto, ter recebido 

e ter transmitido oralmente, 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 

(SILVEIRA; HECKTHEUER; SILVA, 2011, p. 11). 
 

Portanto, entendemos que os artistas tradicionais eram completos. Eles sabiam todos 

os aspectos de montagem e desmontagem do circo, a partir da transmissão oral e das práticas 

rotineiras circenses que foram sendo passadas de geração a geração. Além do mais, 

percebemos que essas pessoas não eram instruídas apenas para a rotina circense, mas também 

para a vida de um modo geral. Assim, a formação ultrapassa as barreiras das lonas e esses 

profissionais, desde crianças, vão se constituindo de forma integral. 

O circo moderno surgiu com o seu picadeiro circular e algumas atrações que estão 

presentes ainda nos dias atuais. Suas características marcantes são: nomadismo (circo sem 

lugar certo), uma formação familiar, além de artistas que desempenhavam variadas funções, 

implicando um processo de formação, socialização e aprendizagem que dialogavam com as 

variadas linguagens artísticas de seu tempo. Dentro dessa lógica, vemos que o circo nessa 

época buscava uma formação mais ampla, em que o artista conhecia desde a montagem do 

circo até os elementos de segurança, enquanto no circo contemporâneo (como vamos ver em 

seguida), os artistas são responsáveis apenas pela sua parte da apresentação. Notamos que, 

graças à sua forte ligação com a sociedade, o circo não sumiu ao longo dos anos. 
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1.2.1. Circo contemporâneo 

 

De acordo com Silveira; Hecktheuer e Silva, 

 

O processo de socialização/formação/aprendizagem e a organização do trabalho – 

entendidos na constituição da teatralidade circense como elementos intrinsecamente 

relacionados –, a partir das décadas de 1960/70 passam por mudanças que revelam 

não serem mais articulados e interdependentes... O movimento de identidade e 

diferenças e a interação com as transformações culturais e sociais, além das tensões 

que deles resultaram, geraram mudanças, após a qual a ‘tradição’ não atuará mais no 

sentido da produção e reprodução da teatralidade do circo-família como espetáculo. 

Rompe-se uma dada forma de relação de ‘pertencimento’. Esgota-se uma dada 

‘potência de ser circense e integrar-se à tradição’, para gerar outras formas, 

produzindo diferentes modos de organização do espetáculo, com outros patamares 

de relações de trabalho e trabalhistas e diferentes modos de constituição do que 

significava ‘ser artista’ (SILVEIRA; HECKTHEUER E SILVA, 2011, p. 25). 

 

Podemos afirmar que as artes circenses, assim como outras áreas do conhecimento, 

influenciam e são modificadas pelas questões socioculturais, políticas, econômicas, religiosas, 

entre outras. Portanto, se antes elas eram aprendidas dentro da própria família, nas últimas 

décadas estão sendo aprendidas em diferentes espaços. Seguindo essa linha de raciocínio, 

Ayala (2008, p. 25) diz que a “arte circense também se aprende em escolas. Por uma mudança 

de valores, muitos circenses colocaram seus filhos para estudar e fazer um curso universitário. 

As novas gerações estão trabalhando mais na administração dos circos”. Vemos, então, uma 

reorganização nas relações de trabalho dentro do circo. Se tradicionalmente essa instituição 

era toda familiar, atualmente ela tem sido organizada por empresários ou administradores. 

Para Ayala (2008, p. 25), o circo contemporâneo ou novo “começou no final dos anos 

70, em vários países simultaneamente. Na Austrália, com o Circus Oz (1978), e na Inglaterra, 

com os artistas de rua fazendo palhaçadas, truques com fogo, andando em pernas de pau e 

com suas mágicas”. Percebemos que esse novo modelo de circo vem disputando atenção e 

espaço com a televisão, cinema, teatro, espetáculos de dança, eventos esportivos, entre outros 

elementos de entretenimento. Porém, para Duprat (2007, p. 41), “o circo em nenhuma época 

se extingue, sempre de uma forma ou de outra ele se transforma e recria seu espetáculo”. 

 

Esse processo – que pressupõe diversas transformações, algumas com rupturas –, 

tem sido explicado, tanto pelos circenses de lona ou itinerantes quanto pela maior 

parte da bibliografia, como consequência da atuação de elementos externos – e 

apenas externos –desorganizadores do modo de ser do circo. Para a bibliografia, os 

meios de comunicação de massa, em geral, ‘invadiram’ e ‘destruíram’ o circo. Entre 

os circenses, com quase unanimidade, é o surgimento da televisão um dos principais 

responsáveis por este processo, permitindo a entrada no circo dos ‘aventureiros’, 

considerados pelos circenses tradicionais como as pessoas que entravam para 
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‘acabar de destruir a profissão, sem nenhum conhecimento, sem amor à arte’ 

(SILVEIRA; HECKTHEUER; SILVA, 2011, p. 25). 
 

Vale destacar que as artes circenses e o circo foram transformando-se de acordo com o 

desenvolvimento histórico, político, econômico e cultural da sociedade. Assim, não 

buscamos, aqui, selecionar qual tipo de circo, moderno ou contemporâneo, é melhor. Mas, 

sim, mostrar que as mudanças são inerentes às experiências humanas e transformações 

sociais. Dentro desse contexto, estudiosos da área (DUPRAT e GALLARDO, 2010, 

SILVEIRA; HECKTHEUER; SILVA, 2011) mostram-nos a importância da saída dos filhos 

dos artistas para estudos, pois a partir de então surgiram as escolas de circo que vieram  

possibilitar uma nova forma de reviver as artes circenses, inclusive aumentando seu público 

praticante e espectador.  

 

O que o ‘circo novo’ traz de novo a abertura dos conhecimentos e dos saberes 

circenses que foram construídos e desenvolvidos ao longo de séculos por aqueles 

que viviam o circo diariamente, para pessoas que não faziam parte dessa forma de 

vida e o mais importante é que estes saberes podem ser aprendidos fora do circo, dos 

quais destacamos as escolas especializadas, os centros culturais, as escolas formais e 

as atividades recreativas (DUPRAT; GALLARDO, 2010. p. 50). 
 

Todavia, sua ligação estrita com a sociedade, historicamente criada e socialmente 

consolidada, possibilita que o mesmo seja atrativo nos dias de hoje, sempre se transformando 

e recriando seus espetáculos a partir de apresentações inovadoras que encantam o público de 

todas as idades e regiões. 

Podemos afirmar que as artes circenses ainda continuam sendo passadas entre as 

gerações. No entanto, os interesses que as circundam têm sido modificados ao longo dos anos, 

pois se antigamente se buscava a transmissão dos diferentes elementos das artes circenses 

dentro das famílias de forma oral, pela necessidade da sobrevivência e da diversão, hoje se 

busca, no geral, a ampliação dos espaços de socialização desses elementos, visando 

principalmente o lucro ao final do processo. Nessa perspectiva, o circo e seus conhecimentos 

começam a surgir em diferentes espaços.  

O circo contemporâneo apresenta algumas características que o diferencia do circo 

moderno do século XVIII: não utilização de animais nos seus espetáculos, participação de 

diferentes artistas (músicos, atores, cantores, entre outros), maior interação com o público e 

recursos tecnológicos mais avançados. Entretanto, acreditamos ser o elemento central desse 

novo modelo de circo a transferência dos conhecimentos, através de diferentes meios, para 

pessoas que não fazem parte da rotina circense. 
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Para visualizarmos melhor essas características do circo novo, podemos citar, como 

exemplo, o Circo de Soleil, que teve sua semente plantada no início da década de 1980 a 

partir dos franco-canadenses e causou grande impacto no mundo circense, tornando-se uma 

das marcas ligadas ao entretenimento mais conhecidas no mundo. 

 

Em 1982, surge em Québec o Club des Talons Hauts, grupo de artistas em pernas de 

pau, malabaristas e pirofagistas. É esse grupo que em 1984 realiza o primeiro 

espetáculo do Cirque du Soleil. Em decorrência do grande sucesso no Canadá, eles 

recebem apoio do governo para a primeira turnê nos Estados Unidos. A segunda 

turnê, em 1990, é assistida por 1.300.000 espectadores no Canadá e excursiona por 

19 cidades americanas [...] (AYALA, 2008, p. 25).  
 

Atualmente, o circo de Soleil é administrado por ex-artistas que viraram empresários e 

encontram-se bilionários. Essa companhia circense apresenta inúmeros espetáculos 

simultâneos pelo mundo, contando com milhares de atores e recursos tecnológicos bem 

avançados. “Hoje o Cirque du Soleil tem como característica contratar ex-atletas, 

principalmente os ligados às ginásticas, para fazer parte do seu elenco” (DUPRAT; 

GALLARDO, 2010, p. 47). 

Em suma, podemos afirmar que, mesmo após vários séculos, o circo ainda mantém sua 

função de entretenimento, diversão e relação direta com o público. No entanto, durante os 

anos, várias foram as transformações na sua estrutura que levaram à sua reorganização e 

readaptação de acordo com o momento histórico. Se, a princípio, o circo era todo organizado 

e apresentado pelas famílias, hoje, de forma geral, tem um caráter econômico, sendo 

administrado por empresários que utilizam da mão de obra dos diferentes artistas para 

lucrarem. 

 

1.3. Histórico e Evolução da Educação Física 

 

A Educação Física vem sendo influenciada historicamente pelas áreas biológicas. As 

instituições médicas e militares utilizam dessa disciplina como forma de reproduzir os 

interesses do sistema vigente desde o século XIX (SOARES, 2004; COLETIVO DE 

AUTORES, 2009; CASTELLANI FILHO, 2010; DAOLIO, 2010; BRACHT, 2009). 

 

Tendo suas origens marcadas pela influência das instituições militares – 

contaminadas pelos princípios positivistas e uma das que chamaram para si a 

responsabilidade pelo estabelecimento e manutenção da ordem social, quesito básico 

à obtenção do almejado Progresso – a Educação Física no Brasil, desde o século 

XIX, foi entendida como um elemento de extrema importância para o forjar daquele 
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indivíduo ‘forte’, ‘saudável’, indispensável à implementação do processo de 

desenvolvimento do país que, saindo de sua condição de colônia portuguesa, no 

início da segunda década daquele século, buscava construir seu próprio modo de 

vida. Contudo, esse entendimento, que levou por associar a Educação Física à 

Educação do Físico, a Saúde Corporal, não se deve exclusivamente, nem tampouco 

prioritariamente, aos militares (CASTELLANI FILHO, 2010, p. 30). (Grifos do 

autor) 
 

Desde o início do século XIX, a Educação Física foi institucionalizando-se e ganhando 

espaço na Europa pelo fato de contribuir para a formação de corpos adestrados, fortes e 

saudáveis que pudessem trabalhar, principalmente nas fábricas, em plena expansão da 

revolução industrial pelo mundo. Assim, além dessa disciplina ajudar na manutenção da 

ordem social, através da forte influência das áreas militares5, também contribuiu para o 

“progresso” da nação. Nessa perspectiva, a Educação Física vem sendo considerada, ainda 

nos dias atuais, como sinônima de exercício físico, esporte e saúde. 

 

Os exercícios físicos, então, passaram a ser entendidos como ‘receita’ e ‘remédio’. 

Julgava-se que, através deles, e sem mudar as condições materiais de vida a que 

estava sujeito o trabalhador daquela época, seria possível adquirir o corpo saudável, 

ágil e disciplinado exigido pela nova sociedade capitalista. É preciso ressaltar que, 

em relação às condições de vida e de trabalho, passado mais de um século, esse 

quadro pouco se alterou em países como o Brasil (COLETIVO DE AUTORES, 

2009, p. 51). 
 

Durante os séculos XIX e XX, os princípios da medicina e do militarismo, baseados 

no positivismo, influenciaram diretamente a sociedade, sendo que a Educação Física foi um 

importante instrumento para a propagação dos ideais dessa filosofia. 

 

A presença da Educação Física (EF) na escola foi apoiada historicamente pelo 

campo médico a partir das políticas higienistas que, no caso brasileiro, tiveram seu 

apogeu entre os anos 20 e 40 do século passado. O conhecimento fundamentador das 

tecnologias corporais (a ginástica, principalmente) mobilizadas pela EF provinha 

fundamentalmente de ciências como a Anatomia (Cinesiologia) e a Fisiologia. Seu 

mandato na escola se orientava na promoção da aptidão física e na formação do 

caráter que, nesse caso, significava moldar o comportamento do aluno, a partir de 

práticas corporais de orientação higienista, para que o mesmo se adaptasse às 

exigências do trabalho escolar, da disciplina escolar (corpo dócil) (BRACHT, 2012, 

p. 2). 
 

Diante desse contexto histórico, a Educação Física, influenciada pelas características 

militares, buscou na escola fortalecer fisicamente e moralmente os indivíduos. “As aulas de 

                                                           
5  As áreas militares buscaram, a partir da Educação Física, disciplinar e moralizar os corpos com o 

objetivo de criar um sentimento de nacionalismo e patriotismo nas pessoas, pois essa disciplina, dentro dos 

moldes militares, era a ideal para a formação de corpos fortes, saudáveis e, moralmente, preparados para 

contribuírem para o progresso da nação que almejavam. 



27 

Educação Física nas escolas eram ministradas por instrutores físicos do exército, que traziam 

para essas instituições rígidos métodos militares da disciplina e hierarquia” (COLETIVO DE 

AUTORES, 2009, p. 53). 

Entendemos que a valorização da prática sistematizada de exercícios físicos buscava 

formar um homem disciplinado, patriota, obediente, forte, saudável e que não questionasse a 

hierarquia social. Tais características fizeram aproximar o militarismo da Educação Física por 

contribuírem com o progresso da sociedade capitalista que se estava buscando. 

De acordo com Castellani Filho (2010, p. 30), a Educação Física não sofreu 

influências apenas dos militares: 

 

A eles, nessa compreensão, juntavam-se os médicos que, mediante uma ação calcada 

nos princípios da medicina social de índole higiênica, imbuíram-se da tarefa de ditar 

à sociedade, através da instituição familiar, os fundamentos próprios ao processo de 

reorganização daquela célula social. Ao assim procederem, ao tempo em que 

denunciavam os malefícios da estrutura familiar do período colonial, 

autoproclamavam-se a mais competente das categorias profissionais para redefinir 

os padrões de conduta física, moral e intelectual da ‘nova’ família brasileira. 
 

Para o Coletivo de Autores (2009, p. 50), 

 

No âmbito da escola, os exercícios físicos, na forma cultural de jogos, ginástica, 

dança, equitação, surgem na Europa no final do século XVIII e início do século 

XIX. Esse é o tempo e o espaço da formação dos sistemas nacionais de ensino 

característicos da sociedade burguesa daquele período. 
 

Essa nova sociedade que está se formando começa a ter uma maior preocupação com 

os cuidados com o corpo - os quais incluíam a formação de hábitos como: tomar banho, 

escovar os dentes, lavar as mãos - que se faziam presentes, acrescidos dos exercícios físicos, 

vistos exclusivamente como fator higiênico. Ora, cuidar do corpo significa também cuidar da 

nova sociedade em construção, uma vez que, como já se afirmou, a força de trabalho 

produzida e posta em ação pelo corpo é fonte de lucro. Cuidar do corpo, portanto, passa a ser 

uma necessidade concreta que deveria ser respondida pela sociedade do século XIX 

(COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

 

Dentro dessa perspectiva, também a introdução da ginástica/Educação Física na 

instituição escolar pode ser analisada como um elemento do processo de 

disciplinação dos corpos; a construção de um tipo de corpo exigido pela época. 

Também o esporte moderno pode ser interpretado como instituição ‘disciplinadora’ 

do corpo (BRACHT, 2009, p. 46). 
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Podemos afirmar que as influências das áreas médicas e militares na Educação Física 

deixaram raízes que foram evoluindo de acordo com o contexto histórico, social, político e 

econômico, levando-a a se adequar aos interesses do sistema capitalista. Essa disciplina foi 

então se institucionalizando durante os séculos XVIII e XIX a partir da sistematização dos 

conteúdos ginásticos e esportivos. Dentro desse contexto, as pessoas que dominam o capital 

têm aproveitado da situação ao utilizar-se de diversos meios para aumentar a exploração do 

homem pelo homem, objetivando o lucro ao final desse processo (SADI, 2010). 

A seguir, vamos discorrer de forma mais detalhada a respeito da influência histórica 

dos conteúdos esporte e ginástica na Educação Física. Utilizaremos dos referenciais teóricos 

de Soares (1996; 2002), Bracht (2009) Betti (1999; 2009) e Coletivo de Autores (2009). 

 

1.3.1. Influência do esporte e da ginástica 

 

Para Betti (2009), a institucionalização da Educação Física foi impulsionada entre os 

séculos XVIII e XIX na Europa devido ao momento histórico, econômico e político pelo qual 

esse continente estava passando: 

 

Ao longo da história do homem, formas de atividade física- considerada esta de 

forma ampla- e mesmo de Educação Física – surgiram em todos os momentos, em 

maior ou menor grau, com maior ou menor institucionalização. Entrementes, 

desconsiderando-se a Antiguidade Grega, foi nas últimas décadas do século XVIII, e 

em especial durante o século XIX, que a Educação Física experimentou decisivo 

impulso no sentido de sua sistematização e institucionalização como uma forma de 

educação do mundo ocidental. O epicentro desse desenvolvimento foi a Europa, 

onde ocorreram, no continente, os sistemas ginásticos, e, na Inglaterra, o movimento 

esportivo espalhando-se por todo o mundo. Este processo deu-se num momento 

histórico de grandes mudanças políticas, econômicas e sociais (BETTI, 2009, p. 39). 
 

A forte influência histórica do esporte e da ginástica na Educação Física acabou por 

levá-la, ao longo do tempo, a ser considerada como sinônimo desses conteúdos. Para Soares, a 

Educação Física, tratada pedagogicamente na escola nos dias atuais, tem sua ligação histórica 

no final do século XVIII e início do século XIX com os conteúdos da ginástica. 

 

A Educação Física Escolar tal como a concebemos hoje - como matéria de ensino - 

tem suas raízes na Europa de fins do século XVIII e início do século XIX. Com a 

criação dos chamados Sistemas Nacionais de Ensino, a Ginástica, nome primeiro 

dado à Educação Física e com caráter bastante abrangente, teve lugar como 

conteúdo escolar obrigatório (SOARES, 1996, p. 8). 
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A institucionalização da ginástica dentro da escola, nesse período, apresentou 

intencionalidades políticas, sociais e econômicas, pois sua utilização nesse espaço contribuiria 

para o desenvolvimento da moral e do físico dos alunos ao mesmo tempo. Nessa perspectiva, 

o Coletivo de Autores (2009, p. 51) diz que: 

 

[...] práticas pedagógicas como a Educação Física foram pensadas e postas em ação, 

uma vez que correspondiam aos interesses da classe social hegemônica naquele 

período histórico, ou seja, a classe social que dirige política, intelectual e 

moralmente a nova sociedade. 
 

Buscava-se a partir dela a formação de corpos eretos, fortes e que fossem produtivos 

para a sociedade: 

 

O corpo reto e o porte rígido comparecem nas introduções dos estudos sobre a 

ginástica no século XIX. Estes estudos, carregados de descrições detalhadas de 

exercícios físicos que podem moldar e adestrar o corpo, imprimindo-lhe este porte, 

reivindicam com insistência seus vínculos com a ciência e se julgam capazes de 

instaurar uma ordem coletiva. Com estes indícios, a ginástica assegura, neste 

momento, o seu lugar na sociedade burguesa (SOARES, 2002, p. 18). 
 

A partir desses interesses da nova sociedade que estava se formando no final do século 

XVIII e início do século XIX, a ginástica foi introduzida nos currículos escolares de 

diferentes países, com destaque para Alemanha, França e Suécia. Surgiram, então, as 

primeiras sistematizações dos métodos ginásticos “[...] tendo como autores mais conhecidos o 

sueco P. H. Ling, o francês Amoros e o alemão A. Spiess, com contribuições advindas 

também de fisiologistas como G. Demeny, E. Marey, médicos como P. Tissié e ainda 

professores de música como J. Dalcroze” (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 52). 

 

A ginástica, cujo conteúdo básico fora definido a partir de parâmetros formulados 

pela cultura grega, que a compreendia ligada à ideia de saúde, beleza e força. 

Ciência e arte, então, explicitavam para esta cultura as diferenças de aplicação, as 

possibilidades de classificação, bem como os efeitos dos exercícios sobre os 

indivíduos. Explicitavam, ainda, a relação direta que se acreditava existir entre a 

ginástica e o desenvolvimento do caráter, da moral e da virtude (SOARES, 2002, p. 

21). 
 

Entendemos que os autores acima citados muito contribuíram para a garantia da 

valorização e do respeito da Educação Física diante das demais disciplinas curriculares, pois 

eles conseguiram mostrar a sua importância científica, baseada nas ciências biológicas, para o 

desenvolvimento da sociedade que almejavam. No entanto, vemos que esse corpo fechado e 

adestrado que buscaram formar para não questionar as disparidades sociais e econômicas do 
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sistema tentou banir qualquer estado de mutação que pudesse levar à reflexão crítica da nossa 

sociedade (SOARES, 2002). 

 

Dessa maneira, a Educação Física ministrada na escola começou a ser vista como 

importante instrumento de aprimoramento físico dos indivíduos que, ‘fortalecidos’ 

pelo exercício físico, que em si geraria saúde, estariam mais aptos para contribuir 

com a grandeza da indústria nascente, dos exércitos, e para a prosperidade da pátria 

(COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 52). 
 

Soares (2002) afirma que a ginástica, a princípio, não era utilizada no ambiente 

escolar, possuindo forte ligação com a cultura popular. Porém, a partir dos métodos 

ginásticos, ela foi introduzida nas escolas. 

 

A Ginástica compreendia marchas, corridas, lançamentos, esgrima, natação, 

equitação, jogos e danças. Surgiu na sociedade ocidental moderna como um 

movimento de caráter popular e sem qualquer relação com a instituição escolar. Este 

movimento, bastante vigoroso em todo o século XIX, teve sua denominação 

definida a partir do país de origem e ficou também conhecido como ‘escolas’ ou 

‘métodos de ginástica’. Os mais conhecidos no Brasil foram o Método francês, 

alemão e sueco, sendo o mais divulgado e que serviu de modelo para um método 

nacional de ginástica em nosso país, o Método francês (SOARES, 1996, p. 8). 
 

Os métodos ginásticos europeus buscavam de forma intencional dentro das instituições 

escolares a formação de corpos que atendessem as necessidades do sistema capitalista que 

estava em fase de expansão no século XIX. Assim, buscou-se, a partir das aulas de ginástica, 

adestrar e fortificar as pessoas para contribuírem no desenvolvimento da nação (patriotismo) 

sem questionar as disparidades socioeconômicas existentes entre os dominantes e os 

dominados. “A racionalização e mecanização geral contribuíram para esse desenvolvimento 

que finalmente converteu em objetivo da ginástica escolar o movimento ginástico 

normalizado e estilizado, o movimento uniforme e automatizado das massas” (BETTI, 2009, 

apud, SEYBOLD, 1974, p. 13). 

 

A ginástica, então, passa a ser apresentada como um produto acabado e 

comprovadamente científico. Radicaliza, no universo das práticas corporais 

existentes, a visão de ciência como atividade humana capaz de controlar, 

experimentar, comparar e generalizar as ações dos indivíduos, grupos e classes 

(SOARES, 2002, p. 23). 
 

Betti (2009, p. 49), em síntese, diz que: 

 

Os sistemas ginásticos europeus do século XIX, que formaram a primeira base 

institucional para a Educação Física moderna no mundo ocidental, forjaram-se ao 

influxo de duas influências contraditórias: 1. Do pensamento pedagógico dos 
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educadores naturalistas e filantrópicos, que valorizam o individualismo, o respeito à 

natureza humana e o desenvolvimento pleno da personalidade humana; e 2. Do 

nacionalismo político que exaltava o patriotismo das massas, a educação sob um 

ideal nacional e o indivíduo a serviço da nação, aliado ao militarismo, este 

preocupado em treinar fisicamente o povo para a guerra. 
 

Concordamos com Betti (2009, p. 50) que diz: “[...] muito da postura pedagógica 

autoritária, das práticas militares, da vinculação à educação moral e cívica, ainda hoje 

presentes na Educação Física, devem-se aos sistemas ginásticos do século XIX”. Porém, vale 

destacar que o esporte, assim como a ginástica, também se legitimou dentro da escola com o 

objetivo de contribuir na formação do corpo forte, saudável, resistente, competitivo e 

produtivo. Ele resultou de um processo de modificação, poderíamos dizer de 

institucionalização dos elementos da cultural corporal das classes populares inglesas, como os 

jogos populares, cujos exemplos mais citados são os inúmeros jogos com bola, e também, de 

elementos da cultura corporal da nobreza inglesa. Este processo se inicia em meados do 

século XVIII, intensifica-se no final do século XIX e início do XX e permanece ainda forte 

nos dias atuais (BRACHT, 2009). 

 

Com estas finalidades, este movimento foi consolidando-se também a partir de 

diferenças, sendo a mais radical aquela que ocorreu na Inglaterra. Lá, a prática 

corporal que se afirmou foi o jogo esportivo, constituindo então um movimento que 

acabou por desenvolver, aprimorar e consolidar a compreensão de esporte moderno 

(SOARES, 2002, p. 21). 
 

Para Bracht (2009) e Betti (2009), o fenômeno esportivo sistematizado na Inglaterra e 

difundido para o mundo teve, nos últimos anos, uma maior atenção dentro da área da 

Educação Física, pois acompanhou a evolução das questões políticas, econômicas, sociais, 

entre outras e, então, foi ganhando destaque ao estar ligado intimamente à necessidade e aos 

desejos criados pela sociedade capitalista. As escolas, não estando ilhadas desses contextos, 

foram adequando-se a essas mudanças de forma a contribuir para a maior produtividade e 

eficiência da sociedade. “Outras determinações do esporte podem ser observadas nos 

princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, os quais serviram para reordenamento 

da Educação Física escolar” (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 54). 

 

Essa influência do esporte no sistema escolar é de tal magnitude que temos, então, 

não o esporte da escola, mas sim o esporte na escola. Isso indica a subordinação da 

educação física aos códigos/sentidos da instituição esportiva, caracterizando-se o 

Esporte na escola como um prolongamento da instituição esportiva: Esporte 

olímpico, sistema desportivo nacional e internacional. Esses códigos podem ser 

resumidos em: princípios de rendimento atlético/desportivo, competição, 

comparação de rendimento e recordes, regulamentação rígida, sucesso no esporte 
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como sinônimo de vitória, racionalização de meios e técnicas etc. (COLETIVO DE 

AUTORES, 2009, p. 53-54). 
 

A utilização do esporte com características específicas - competição, rendimento, 

regulamentação rígida, racionalização técnica, princípios da sobrepujança e normatização das 

regras - sem a devida reflexão crítica nas aulas de Educação Física tem contribuído para a 

formação de uma sociedade pautada na exploração e no lucro dos que dominam o capital 

(KUNZ, 2010). 

 

O esporte de rendimento segue os princípios básicos da ‘sobrepujança’ e das 

‘comparações objetivas’, os quais permanecem inalterados, mesmo para os esportes 

praticados na escola onde, por falta de condições ideais, o rendimento não se 

constitui no objetivo maior da aula. Este é um dos motivos que contribui para que o 

ensino dos esportes, também, venha a influenciar a crescente ‘perda de liberdade’ e 

‘perda de sensibilidade’ do ser humano, pelo ‘racionalismo’ técnico-instrumental 

das sociedades industriais modernas (KUNZ, 2010, p. 125). 
 

Percebemos que, a partir dos séculos XVIII, a Europa buscava formar corpos que se 

encaixassem na lógica do sistema capitalista. A Educação Física, dentro desse contexto e a 

partir dos métodos militares, ginásticos e esportivos, procurou adestrar pessoas que fossem 

capazes de servir à pátria nas guerras e atender ao modo de produção existente, com um 

máximo de produção e um mínimo gasto de energia (COLETIVO DE AUTORES, 2009; 

BETTI, 2009; SOARES, 2002). 

Esses métodos influenciaram as sociedades a partir dos séculos XIX, passando por 

todo século XX e deixando raízes históricas que ainda nos influenciam atualmente. Porém, a 

partir das décadas de 1970/1980, alguns professores, descontentes com a forma como a 

Educação Física vinha reproduzindo os interesses do sistema vigente, começaram a cursar 

pós-graduação, principalmente nas áreas de humanas, com a ideia de possibilitarem mudanças 

perceptíveis para as aulas e que contribuíssem para formação crítica de toda sociedade. “O 

campo da EF passa a incorporar as discussões pedagógicas nas décadas de 1970 e 1980, muito 

influenciadas pelas ciências humanas, principalmente a sociologia e a filosofia da educação de 

orientação marxista” (BRACHT, 1999, p. 78). 

 

A Educação Física teve ao longo de sua história diversos paradigmas diferentes (ex., 

higienismo), porém, sempre voltados para os interesses do capital, com um caráter 

eugênico, e com fortes influências tecnicistas. Essa perspectiva de Educação Física 

se arrastou até meados da década de 1980, quando, com o ingresso de diversos 

professores em Programas de Pós-Graduação em Educação, houve uma reviravolta 

no que diz respeito à prática da Educação Física e, a partir de então, a Educação 

Física começou a trilhar por novos caminhos, que visam uma formação crítica do 

sujeito através das aulas (VIEIRA NETO, 2009, p. 1020). 
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A partir de então, surgiram algumas abordagens pedagógicas mais críticas que 

buscaram analisar e transformar o paradigma da aptidão física e esportiva que reproduziam os 

interesses daqueles que detém o poder: 

 

O eixo central da crítica que se fez ao paradigma da aptidão física e esportiva foi 

dado pela análise da função social da educação, e da EF em particular, como 

elementos constituintes de uma sociedade capitalista, marcada pela dominação e 

pelas diferenças (injustas) de classe (BRACHT, 1999, p. 78). 
 

A Educação Física vem ao longo dos anos sofrendo influências significativas de 

variados setores (política, economia, sociedade, entre outros). Dentro desse contexto, ela tem 

buscado sua legitimação e seu maior espaço no meio acadêmico a princípio para, em seguida, 

buscar a formação de pessoas mais críticas e reflexivas que possam compreender melhor o 

sistema onde estão inseridas possibilitando que mais adiante possam apresentar mudanças que 

sejam positivas para todas as pessoas. 

Em suma, a Educação Física vem sendo considerada como sinônimo de ginástica, 

esporte, exercício físico e saúde devido às influências históricas. Sua ampliação foi ditada de 

acordo com os interesses do mercado que foi associando os conceitos de saúde, estética, lazer, 

entre outros, a essa disciplina. A partir dessas relações mercadológicas, mais pessoas têm 

buscado melhorar sua qualidade de vida com auxílio dessa área do conhecimento, sendo que 

aqueles que dominam o capital têm aproveitado dessa nova situação para aumentarem os 

lucros. 

 

1.4. As Artes Circenses nas Aulas de Educação Física Escolar: saberes e legitimidade 

 

As artes circenses nas aulas de Educação Física podem trazer benefícios notórios para 

os seus praticantes. Seus conteúdos ajudam no desenvolvimento sociocultural, expressivo e 

criativo, com destaque para o seu caráter educativo, ao trazer elementos da cultura corporal 

construídos historicamente pela nossa sociedade. Elas contribuem também no 

desenvolvimento físico: força, agilidade, coordenação motora, equilíbrio, ritmo, controle de 

tempo e coordenação óculo-manual. Além do mais, essas artes não incrementam a 

competição. Essas artes ajudam no desenvolvimento da expressão corporal e na criatividade 

dos alunos que se sentem, enquanto sujeitos produtores de cultura, capazes de inventar outras 

atividades corporais que possam ser estudadas e praticadas posteriormente. 
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É preciso que o aluno entenda que o homem não nasceu pulando, saltando, 

arremessando, balançando, jogando etc. Todas essas atividades corporais foram 

construídas em determinadas épocas históricas, como respostas a determinados 

estímulos, desafios ou necessidades humanas... Essa visão de historicidade tem um 

objetivo: a compreensão de que a produção humana é histórica. Inesgotável e 

provisória. Essa compreensão deve instigar o aluno a assumir a postura de produtor 

de outras atividades corporais que, no decorrer da historia, poderão ser 

institucionalizadas (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 40- 41). 
 

Entendemos que os professores devem conhecer bem sobre a função social da escola e 

da Educação Física a fim de posicionarem-se de forma crítica a respeito da legitimidade dessa 

disciplina nesse ambiente. Diante dessas reflexões, é de suma importância que eles conheçam 

bem sobre o histórico dessa área do conhecimento apresentando-a como matéria de estudo dos 

conteúdos da cultura corporal construídos historicamente e que vem se exteriorizando pela 

expressão corporal: dança, ginástica, lutas, esportes, acrobacias, entre outros (COLETIVO DE 

AUTORES, 2009). 

Entendemos que a função social da escola é ensinar de forma sistematizada os saberes 

socioculturais que foram construídos historicamente e que vêm culturalmente sendo 

difundidos, ou seja, ela existe para possibilitar a aquisição de meios que permitam o acesso ao 

saber científico a partir dos conhecimentos do senso comum. “A escola existe, pois, para 

propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), 

bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. As atividades da escola básica devem 

se organizar a partir dessa questão” (SAVIANI, 2008, p. 15). 

Dentro desse contexto, podemos compreender a Educação Física como disciplina que 

busca socializar os conhecimentos da cultura corporal que engloba danças, lutas, ginástica, 

esportes, jogos, malabarismo, contorcionismo e mímicas (COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

Logo, as artes circenses devem ser vivenciadas nas aulas de Educação Física escolar, pois 

nesse espaço acontece o processo de ensino-aprendizagem dos conhecimentos construídos ao 

longo do tempo. 

 

Defendemos aqui a possibilidade de inclusão do circo na educação formal, um 

conhecimento legítimo que apresenta fatos históricos, influencia modos de vida e a 

própria sociedade como um todo, uma arte em constante desenvolvimento. Uma 

possibilidade de esse conhecimento estar presente na escola é vinculá-lo à Educação 

Física, que em nosso entendimento tem como premissa a transmissão dos 

conhecimentos relativos à cultura corporal universalmente construídos em um 

espaço humano de convivência social (DUPRAT; GALLARDO, 2010, p. 16). 
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Além dessas questões que contribuem para a legitimação das artes circenses na escola, 

percebemos também que esses conteúdos pertencem ao patrimônio cultural que foi sendo 

passado de geração a geração até chegar aos dias atuais. 

 

Os conhecimentos da cultura patrimonial são aqueles que fazem parte da cultura das 

crianças, da comunidade em que ela está inserida, resgatando as suas raízes e 

principalmente mantendo as características comuns a cada sociedade da 

humanidade, dividindo-se em cultura patrimonial local, regional, nacional e 

internacional (de América Latina) (DUPRAT, 2007, p. 20). 
 

Baseado no Coletivo de Autores (2009), abordaremos algumas categorias utilizadas 

para a seleção dos conteúdos que poderão ser usados nas aulas de Educação Física, buscando 

mostrar as artes circenses como conhecimento possível de ser usado na escola, por apresentar 

fortes ligações com a realidade sociocultural dos envolvidos no processo de ensino- 

aprendizagem. 

As artes circenses na escola deverão contribuir para o desenvolvimento da expressão 

corporal, criatividade, cooperação dos alunos que poderão se constituir como sujeitos 

produtores de cultura, de forma autônoma, a partir de seus interesses éticos de classe. 

Todavia, esses conteúdos deverão ser selecionados, organizados e sistematizados, 

apresentando: sentido e significado condizentes com a realidade do aluno (relevância social 

do conteúdo); conhecimento do que de mais moderno existe no mundo contemporâneo 

(contemporaneidade do conteúdo); adequação do conteúdo à capacidade cognitiva e à prática 

social do aluno, ao seu próprio conhecimento e às suas possibilidades enquanto sujeito 

histórico (adequação às possibilidades sociocognoscitivas do aluno). A seleção dos conteúdos 

mostra a necessidade de organizá-los e sistematizá-los, confrontando o senso comum com o 

saber científico, levando o aluno a construir formas mais elaboradas de pensamento 

(COLETIVO DE AUTORES, 2009). A seguir, iremos fazer relações entre as artes circenses e 

esses conceitos. 

O princípio da relevância social do conteúdo busca apresentar sentidos/significados 

condizentes com a realidade sociocultural e histórica dos alunos. Dentro dessa perspectiva, as 

artes circenses contribuirão na formação reflexiva dos alunos, ao levá-los, a partir da prática 

dessas atividades, a se sentirem incluídos no processo de ensino-aprendizagem, contrapondo-

se às atividades de cunho esportivo que valorizam a competição, a sobrepujança, as regras 

específicas, a reprodução de valores capitalistas entre outros. Dentro dessa perspectiva, 

percebemos que os conteúdos esportivos vêm excluindo os alunos com menos habilidades 

motoras das aulas de Educação Física. 
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Assim, esses conteúdos, se bem trabalhados, poderão levar seus praticantes à 

compreensão dos determinantes que influenciam na condição de classe social das pessoas, na 

qual poderão desenvolver a autonomia suficiente para serem capazes de questionar as regras e 

a organização do sistema vigente, buscando benefícios para toda a sociedade. 

Acreditamos que um dos maiores desafios da Educação Física é contribuir para a 

formação de alunos que possam ser autônomos a ponto de se posicionarem criticamente em 

nossa sociedade. No entanto, sabemos que a nossa concepção de mundo e toda a nossa 

constituição sociocultural influenciarão na formação dos alunos que buscamos, ou seja, existe 

a clara necessidade de compreendermos o que queremos com nossa prática educativa para que 

tenhamos um direcionamento em nossas ações pedagógicas. Vemos, assim, que a noção de 

autonomia vai depender do que é ser autônomo. Por exemplo, enquanto para Go Tani (1988) 

autônomo é ser capaz de utilizar-se biologicamente de seu corpo em situações do dia a dia, 

para o Coletivo de Autores (2009), o ser humano é integral devendo ter acesso aos 

conhecimentos socioculturais que foram produzidos ao longo da história. Em outras palavras, 

um sujeito autônomo é aquele que consegue refletir de maneira crítica a sociedade de forma a 

atuar efetivamente a favor das classes sociais menos favorecidas. 

 

 

As abordagens pedagógicas da Educação Física escolar possuem divergências na 

forma de abordar a questão da conquista da autonomia, no entanto, independente da 

abordagem que o professor seja adepto, as vivências autônomas proporcionadas 

durante as aulas tornam-se de grande validade para a formação do aluno, sendo este 

o grande desafio da Educação Física Escolar: promover vivências autônomas 

visando à formação de indivíduos autônomos (FERNANDES, 2008, p. 11). 
 

O outro princípio é o da contemporaneidade do conteúdo. Neste aspecto, a seleção dos 

conteúdos deverá trazer o que existe de mais moderno de conhecimento do mundo 

contemporâneo para a realidade dos alunos. O professor poderá, então, utilizar-se dos grandes 

espetáculos e apresentações dos circos nacionais e internacionais para propiciar a eles a 

vivência desses conteúdos e seus avanços técnico-científicos. Além do mais, a partir dos 

grandes espetáculos, os alunos compreenderão melhor as atividades corporais e como elas são 

gerenciadas no mundo contemporâneo, ou seja, a começar por uma melhor análise dos 

interesses que estão por trás dessas apresentações, conseguirão entender de forma mais 

razoável a realidade na qual estão inseridos. 

É importante destacar que apesar de termos referenciais críticos que vêm dando 

suporte teórico-metodológico para a Educação Física desde a década de 1980 (BRACHT, 

2009; DARIDO 2001; COLETIVO DE AUTORES, 2009; DAOLIO, 2010), os professores 
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não têm conseguido implementar metodologias e conteúdos cientificamente mais avançados e 

amplos no cotidiano dessa disciplina escolar e, assim, acabam por reproduzir6 os modelos de 

aulas que tiveram enquanto alunos. 

Assim, partindo de uma análise crítica, com suas devidas comparações e 

diferenciações entre o que está no grande espetáculo e o que deve ser priorizado em nossas 

práticas cotidianas, os docentes serão capazes de entender que as artes circenses, enquanto 

conteúdos da cultura corporal, deverão ser trabalhadas na escola sem visar rendimento e 

competição, pois, nesse ambiente, elas buscam desenvolver a criatividade, a expressão 

corporal com caráter de diversão, ludicidade, entretenimento, participação coletiva, entre 

outras características. 

O princípio da adequação às possibilidades sociocognoscitivas do aluno diz respeito à 

capacidade de planejar e organizar os conteúdos de forma a adequar a capacidade cognitiva 

do aluno, bem como as suas vivências enquanto sujeito que produz cultura. Os professores 

que selecionarem as artes circenses como conteúdo a ser trabalhado no ambiente escolar 

deverão, sim, conhecer os aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais dos alunos, mas 

será necessário também identificar o que já conhecem para, então, desenvolverem um 

conjunto de aulas que contribuam para o desenvolvimento do que eles são capazes de 

aprender. Esse princípio, antes de qualquer coisa, é um exercício de adequação dos conteúdos 

e das metodologias às capacidades que os alunos possuem e que poderão ser desenvolvidas 

com as aulas. 

Além dessas categorias acima, vale destacar a importância dos conteúdos serem 

organizados e apresentados aos alunos de forma simultânea (simultaneidade dos conteúdos 

enquanto dados da realidade): 

 

Esse princípio confronta o etapismo, ideia de etapa tão presente na organização 

curricular conservadora que fundamenta os famosos ‘pré-requisitos’ do 

conhecimento. A partir dessa ideia se organizam na escola as séries, ou seja, o 

sistema de seriação, no qual os conteúdos são distribuídos por ordem de 

‘complexidade aparente’. Na primeira série o aluno aprende uma sucessão ou 

sequência de conteúdos, na segunda outra, na terceira outra, e assim sucessivamente 

(COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 33). 
 

Esse último princípio leva ao surgimento de outros dois: espiralidade da incorporação 

das referências dos pensamentos, que traz a ideia de compreensão das diferentes formas de 

                                                           
6  Acreditamos que são vários os motivos que levam os professores a reproduzirem modelos de aulas 

ultrapassados: falta de estrutura física, falta  de tempo para planejamento, falta de formação continuada, salários 

baixos, enfim, falta de condições ideais de trabalho. Não é nossa intenção aqui culpá-los, pois também estão 

inseridos em um sistema educacional complexo. 
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organizar as referências do pensamento sobre o conhecimento para ampliá-las. E 

provisoriedade do conhecimento, rompendo com a ideia de terminalidade e desenvolvendo a 

noção de historicidade, para que os alunos se percebem enquanto sujeitos históricos 

(COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

Esses autores dizem que tais categorias seguem a lógica dialética da totalidade, 

movimento, contradição, entre outras, ao contrário dos princípios da lógica formal 

(fragmentação, estaticidade, unilateralidade etc.): 

 

[...] a fragmentação, a estaticidade, a unilateralidade, a terminalidade, a linearidade e 

o etapismo, princípios da lógica formal, são nesta concepção de currículo ampliado, 

confrontados com os princípios da lógica dialética: totalidade, movimento, mudança 

qualitativa e contradição que informam os princípios curriculares aqui abordados 

(COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 35). 
 

Em síntese, podemos afirmar que as artes circenses, por serem um conhecimento da 

cultura corporal, poderão ser selecionadas e utilizadas nas aulas de Educação Física, pois as 

mesmas apresentam: relevância social, contemporaneidade adequável à capacidade cognitiva 

dos alunos, contrapondo-se aos princípios do etapismo, fragmentação, terminalidade, entre 

outros. Elas deverão, a partir de um bom planejamento, mediação e posicionamento crítico, 

apresentar sentidos/significados que venham somar não apenas no acervo motor dos alunos, 

mas também nas relações sociais, mostrando-lhes que são seres produtores de cultura e que 

precisam estar sempre refletindo e estudando o desenvolvimento desses conhecimentos ao 

longo da história, no sentido de adequar a realidade aos interesses éticos da maioria da 

população, aquela das classes trabalhadoras. 

 

1.4.1. A escolha dos elementos circenses a serem tratados na escola 

 

Entendemos que as questões de segurança sempre foram levadas a sério no processo 

de socialização de conhecimentos entre os artistas circenses. Primeiramente, pelo fato de 

envolverem pessoas da mesma família na construção e no desenvolvimento dos espetáculos. 

Além do mais, a forte ligação com a sociedade, que pagava a entrada e assim mantinha o circo 

funcionando, acabava por obrigá-los a redobrarem suas atenções com os elementos de 

segurança a fim de evitar acidentes e manter a fidelidade do público. 

 

Os saberes sobre segurança eram passados cotidianamente aos membros, além do 

fato de que a rede de informações entre os circos sempre foi, e ainda é muito 
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eficiente. Quando um material novo era testado, ou se acontecia alguma coisa com 

um artista ou material, o fato era (e é) circulado, para que todos, rapidamente, 

ficassem sabendo. A questão de segurança do artista e do público ultrapassava e 

ultrapassa barreiras e dificuldades de distância, tempo e relações pessoais. Através 

desse saber transmitido coletivamente às gerações seguintes, garantiu-se a 

continuidade de uma maneira de trabalhar e de montar o espetáculo (SILVEIRA; 

HECKTHEUER; SILVA, 2011, p. 21). 
 

Sabemos a importância de socializar de forma sistematizada as artes circenses no 

ambiente escolar por se tratar de conteúdos da cultura corporal, historicamente construídos, 

pois estaremos, dessa forma, contribuindo para a ampliação sociocultural e motora dos alunos.  

Contudo, precisamos nos atentar para alguns fatores: infraestrutura, formação do professor, 

condição prévia dos alunos e, primordialmente, se a atividade é segura. Se não observamos 

esses aspectos, poderemos ter nossa função docente prejudicada (DUPRAT; GALLARDO, 

2010; BORTOLETO; MACHADO, 2003). 

Duprat (2004), Duprat e Gallardo (2010), Bortoleto (2007) apresentam em seus 

trabalhos classificações das artes circenses. A partir delas, buscamos justificar a necessidade 

de selecionarmos os conteúdos que realmente são possíveis de ser ensinados com segurança 

no ambiente escolar. 

Para Caramês e Silva (2011, p. 1), as artes circenses podem ser divididas em grandes 

blocos – interpretação, acrobacias, atividades aéreas, manipulação de objetos e equilíbrio 

corporal. 

[...] com base em estudos feitos, essa arte milenar se dividiu em grandes blocos, os 

de interpretação (palhaços e atividades teatrais), o de acrobacias (ginástica, parada 

de mão, acrobacia de solo), o de atividades aéreas (trapézio, tecido, báscula), de 

atividades de manipulação de objetos (malabarismos com bolas, ioiô, diabolôs) e 

ainda o bloco de equilíbrios corporais (corda bamba, monociclo). 

 

Entretanto, acreditamos que a classificação de Duprat e Gallardo (2010), baseada nas 

ações motoras gerais e no tipo e tamanho de materiais empregados, é a mais completa e fácil 

de ser compreendida. 

 

Tabela 1 – Classificação das modalidades circenses de acordo com as ações motoras gerais. 

TÉCNICAS DE CIRCO 

Equilíbrio  Atividades aéreas  Acrobacias 

Sem acessórios: 

Mãos a mãos (estático) 

Com acessórios: 

Bola 

Argolas 

Perna de pau 

Escadas 

Monociclo 

Percha 

Quadrante: aéreo, coreano 

Cama elástica 

Corda: lisa simples, lisa dupla, 

lisa tripla, volante 

Trapézio volante 

Trapézio fixo 

Trapézio Washington  

Argolas 

Fitas 

No solo sem acessórios: 

Contorcionismo 

Mãos a mãos (dinâmico) 

Com acessórios: 

Aro 

Argola 

Escadas 

Barra russa 

Maca russa 
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Rolo americano 

Arame 

Corda Bamba 

 

Tecidos 

Aro 

Mastro ou pau chinês  

Prancha coreana 

Prancha de salto 

Trampolim 

Bicicleta 

Tumbling elástico 

 

Manipulação Ator de circo 

Malabares 

Laço 

Devil stick (pau do diabo) 

Diabolo 

Chicote 

 

Clown 

Jogos teatrais 

Dança 

Mímica 

Comédia Dell’Art 

Bufão 

Fonte: Duprat e Gallardo, 2010, p. 62. 

 

Tabela 2 – Classificação das modalidades circenses de acordo com o tamanho do material. 
Modalidades com materiais de tamanho grande Trapézio volante; Báscula Russa; Mastro Chinês; 

Balança Russa.  

Modalidades com materiais de tamanho médio Monociclo; Perna de Pau; Bolas de Equilíbrio; Trapézio 

Fixo; Tecido; Corda Vertical; Arame (funambulismo); 

Corda Bamba; Bicicletas Especiais (acrobáticas e/ou de 

equilíbrio); Trampolim Acrobático (Cama Elástica); 

Paradismo (mesa- Pulss); Balança Coreana. 

Modalidades com materiais de tamanho pequeno Malabares; Rola Americano (rola-rola); Mágica e 

Faquirismo (com material pequeno: moedas, baralhos 

etc.) Pirofagia; Fantoches e Marionetes. 

Modalidades sem materiais (corporais) Acrobacias: de chão (solo), mão a mão (duplas), em 

grupo; Canastilha; Contorcionismo; Equilibrismo 

corporal individual; paradismo, verticalismo (solo); 

Clown (Palhaço); Mímica; Ilusionismo (sem a 

utilização de instrumentos e/ou materiais; ventriloquia.  

Fonte: Duprat e Gallardo, 2010, p. 63. 

 

 
Assim as modalidades que necessitam de pouca infraestrutura, como as que utilizam 

materiais de tamanho pequeno e as que não utilizam nenhum tipo de material, são 

consideradas mais acessíveis a uma aplicabilidade na escola, permitindo ser 

construída com material de baixo custo e praticada de maneira simples, sem 

apresentar riscos à integridade física dos praticantes, exigindo uma infraestrutura 

básica e não sendo de difícil execução. Proporcionando assim uma Educação Física 

diversificada, e enriquecida com uma amplitude no repertório motor e cultural dos 

alunos promovendo uma variação das ações corporais (AYALA, 2008 p. 20). 
 

 De acordo com Bortoleto (2003) e Bortoleto e Duprat (2007), as modalidades que 

utilizam materiais de médio e grande porte poderiam ser trabalhadas como conteúdo 

complementar em horários extracurriculares no ambiente escolar desde que respeitem as 

questões de segurança e infraestrutura. Já as atividades que possam comprometer a segurança 

dos alunos não devem ser ensinadas nesse espaço. 

 

Ainda adequando as modalidades circenses ao ambiente escolar devemos ter em 

mente a segurança e integridade de nossos alunos. É por isso que acreditamos que as 

modalidades que de alguma maneira exacerbam deformidades (freakismo), ou que 

possam degradar de alguma maneira o corpo com a utilização de materiais 
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perfurantes (faquirismo) e a manipulação do fogo (pirofagia), não são indicadas para 

o ambiente escolar (BORTOLETO; DUPRAT, 2007, p. 179).  

 

Nessa perspectiva, as modalidades de acrobacias, equilíbrio corporal, malabares, 

mágica, mímicas, entre outras que utilizam materiais de até médio porte são mais fáceis e 

seguras de serem ensinadas na escola, pois são elementos que não precisam de muita 

infraestrutura e acabam por facilitar a sua aplicação no espaço escolar. 
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CAPÍTULO II – AS ARTES CIRCENSES E SUAS POSSIBILIDADES EM RELAÇÃO 

ÀS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A Educação Física vem acompanhando o desenvolvimento histórico, político e 

econômico da sociedade. Desde a época em que era utilizada para formação de pessoas fortes 

e saudáveis para as guerras até nos dias atuais, essa disciplina vem interferindo e sofrendo 

influência do sistema vigente. 

Todavia, a partir da década de 1980, essa disciplina não consegue mais ser explicada 

apenas pelo viés monolítico. Começou-se a buscar a formação de pessoas mais críticas e 

autônomas nas aulas, utilizando-se de uma instrução mais emancipadora que possibilitasse 

explicar melhor a realidade social na qual os alunos estavam inseridos (COLETIVO DE 

AUTORES, 2009; BRACHT, 2009; BETTI, 2009; KUNZ 2010; DAOLIO 2010; DARIDO, 

2001). 

 

A partir da década de 1980 a Educação Física passou por diversas modificações, 

sendo que estas mudanças visavam sua transformação a partir de uma perspectiva 

crítica e emancipadora, onde a Educação Física tomasse um viés transformador, e 

que através das aulas pudéssemos caminhar para a emancipação e a autonomia do 

sujeito. A partir desse movimento houve uma grande produção bibliográfica no 

sentido de uma intervenção crítica no espaço escolar (VIEIRA NETO, 2009, p. 102).   
 

Nessa perspectiva, Daolio afirma: 

 

Somente a partir da década de 1980, com o incremento do debate acadêmico na 

educação física, o predomínio biológico passou a ser questionado, realçando a 

questão sociocultural na educação física. Os profissionais formados até essa época - 

e, infelizmente, ainda hoje, em alguns cursos - não tiveram acesso à discussão da 

área e dos seus temas nas dimensões socioculturais. O corpo era somente visto como 

conjunto de ossos e músculos e não expressão da cultura; o esporte era apenas 

passatempo ou atividade que visava ao rendimento atlético e não fenômeno político; 

a educação física era vista como área exclusivamente biológica e não como uma área 

que pode ser explicada pelas ciências humanas (DAOLIO, 2010, p. 2). 
 

Daolio (2010) busca no seu livro Educação Física e o Conceito de Cultura analisar 

como o termo cultura é utilizado pelas principais abordagens pedagógicas da Educação Física: 

desenvolvimentista (Go Tani Et alii, 1988), construtivista (Freire, 2005), crítico 

emancipatória ( Kunz, 2010) e crítico superadora (Coletivo de Autores, 2009). Apesar de não 

ser o objetivo principal dessa parte do trabalho, entendemos ser importante apresentar de 

forma sucinta suas reflexões a cerca da temática. 
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 O termo cultura para Go Tani e os desenvolvimentistas é visto como uma dimensão 

posterior ao aspecto biológico do ser humano que seria visto principalmente como um ser 

motor. Na abordagem construtivista, a visão de cultura está internalizada no indivíduo e deve 

ser expressa numa atuação social a partir de movimentos de dentro para fora. Entendemos, 

assim, que o ser humano considerado por João Batista Freire é um ser psicológico. Já o 

Coletivo de Autores busca, a partir da sua obra, apresentar a expressão corporal como 

linguagens e conhecimentos construídos historicamente pelos homens: jogos, lutas, ginástica, 

esporte, mímicas, artes circenses. O conceito de cultura dentro dessa abordagem é visto como 

externo ao homem. Dessa forma, esse autor subentende que o ser humano é visto como ser 

social. Por fim, a crítico emancipatória considera a individualidade do ser humano que está 

inserido num contexto sociocultural dinâmico. Essa abordagem faz ver que nossas dimensões 

físicas, psicológicas e sociais são indissociáveis. Assim, o ser humano é visto na sua 

totalidade. Então, considera-se que o ser humano é um ser cultural (DAOLIO, 2010). 

No entanto, entendemos que o ser humano da abordagem crítico superadora que dá 

sustentação para o presente trabalho não é apenas social. Podemos afirmar, a partir da análise 

dessa tendência pedagógica, que somos seres socioculturais complexos e historicamente 

construídos. Assim sendo, devemos compreender a nossa realidade social a fim de buscarmos 

transformações em benefício das classes sociais menos favorecidas. Dentro dessa perspectiva, 

entendemos que a cultura é produzida pelo trabalho. Em outras palavras, ela é tudo aquilo que 

o ser humano vem produzindo historicamente na sua relação com o meio onde vive. 

 

O termo cultura é muito amplo, abrange múltiplos significados, no contexto social é 

utilizado para especificar, dar sentido a algum termo: cultura familiar, regional, 

religiosa, alimentar, artística, estética, esportiva, linguística, corporal etc. Hábitos 

que são incorporados por indivíduos inseridos em um grupo social, costumes 

repassados de geração para geração, que servem para identificar, caracterizar, aquilo 

que é próprio de um determinado grupo. Compreende-se cultura como um conjunto 

de conhecimentos adquiridos. Pode-se dizer que é o desenvolvimento da instrução 

mais apurada sobre determinado assunto e esse entendimento possibilita 

contextualizar o saber (ROSA; KRUG, 2009, p.1).  
 

Nesse capítulo, buscaremos fazer possíveis relações das artes circenses com essas 

principais abordagens da Educação Física. Seguiremos o mesmo critério de análise de alguns 

autores comentadores dessas tendências pedagógicas: Bracht (1999), Darido (2001) e Daolio 

(2010). 

 

Devo ressaltar que minha análise se restringirá a alguns autores e alguns livros que 

inauguraram abordagens de educação física escolar, produzidos no final da década 

de 1980 e início de 1990, e vistos como clássicos na área. Considerarei aqui os 
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professores Go Tani e grupo (1988), João Batista Freire (1989), Elenor Kunz (1991, 

1994) e o grupo autodenominado Coletivo de Autores (1992) (DAOLIO, 2010, p. 

14).  

 

 

Essa escolha se justifica pelo fato dessas abordagens pedagógicas terem sido criadas 

por autores renomados da área que produziram obras clássicas, nas décadas de 1980 e 1990, 

estudadas e utilizadas por milhares de professores da área de Educação Física. 

 

 

2.1. Abordagem Desenvolvimentista 

 

A abordagem desenvolvimentista tem como principal defensor o professor Go Tani e, 

como obra base, o livro Educação física escolar: fundamentos de uma abordagem 

desenvolvimentista escrito por Go Tani, Edison de Jesus Manuel, Eduardo Kokubun e José 

Elias de Proença. 

 

A sua ideia central é oferecer à criança – a proposta limita-se a oferecer 

fundamentos para a EF das primeiras quatro séries do primeiro grau – oportunidades 

de experiências de movimento de modo a garantir o seu desenvolvimento normal, 

portanto, de modo a atender essa criança em suas necessidades de movimento. Sua 

base teórica é essencialmente a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem 

(BRACHT, 1999, p. 78).  
 

Paterniani (1996, p. 18) diz que “Go Tani argumenta insistentemente que o movimento 

humano é o objeto de estudo e aplicação da Educação Física e considera que a aprendizagem 

de habilidades motoras é o principal objetivo dessa disciplina na instituição escolar.” Essa 

abordagem busca, inicialmente, possibilitar que as crianças tenham acesso às habilidades 

básicas que poderão facilitar a aquisição daquelas mais complexas. Pode-se dizer que a ordem 

em que as atividades são dominadas depende mais do fator maturacional, enquanto o grau e a 

velocidade em que ocorre o domínio estão mais na dependência das experiências e diferenças 

individuais (TANI Et alii, 1988). 

 Acredita-se que para a Educação Física atender às reais necessidades dos alunos, ela 

precisa compreender bem os aspectos do crescimento, desenvolvimento e aprendizagem7. A 

Educação Física assim trataria do estudo e aplicação do movimento, propiciando condições 

                                                           
7 Tani Et alii (1988) destacam a importância do professor de Educação Física entender bem os aspectos do 

crescimento, desenvolvimento e aprendizagem dos seus alunos, pois, a partir do momento que se conhecem as 

fases pelas quais esses estão passando, será possível aumentar o grau de complexidade das  atividades de forma 

gradativa. 



45 

para aprendizagem deste dentro de padrões sugeridos pelas fases determinadas 

biologicamente (DAOLIO, 2010). 

 

Em síntese, na abordagem desenvolvimentista, a educação física trataria do estudo e 

da aplicação do movimento; as aulas de educação física deveriam propiciar 

condições para a aprendizagem de movimentos dentro de padrões sugeridos pelas 

fases determinadas biologicamente; os conteúdos de ensino seriam definidos com 

base nos conhecimentos sobre processos de crescimento, desenvolvimento e 

aprendizagem motora; haveria relação direta entre as fases normais do 

desenvolvimento infantil e as tarefas propostas às crianças (DAOLIO, 2010, p. 20). 
 

Percebemos que a Educação Física, historicamente, tem valorizado as dimensões 

biológicas para mostrar suas contribuições científicas à sociedade. No entanto, a partir dos 

anos 1980, alguns autores buscaram romper com esses modelos, utilizando-se para esse fim 

das áreas: ciências sociais e humanas.  Já outros acreditam que seja necessário apenas 

aumentar o grau de legitimidade da Educação Física a partir de estudos mais sistematizados e 

científicos sobre o movimento humano, como é o caso de Go Tani [Et alii, 1988]. 

 

A entrada mais decisiva das ciências sociais e humanas na área da EF, processo que 

tem vários determinantes, permitiu ou fez surgir uma análise crítica do paradigma da 

aptidão física. Mas esse viés encontra-se num movimento mais amplo que tem sido 

chamado de movimento renovador da EF brasileira na década de 1980 (BRACHT, 

1999, p. 77). 
 

Vemos a importância dessa abordagem para a área ao valorizar o maior cuidado com o 

conhecimento sobre o corpo, considerando não apenas como algo muscular, esquelético e 

nervoso, mas também suas funções cognitivas que estão diretamente relacionadas a ele. Outra 

contribuição foi mostrar a importância de diferentes abordagens da Educação Física para o 

processo qualitativo de ensino-aprendizagem dos alunos, pois entendiam que a partir de 

discussões acadêmicas poderiam levar a uma proposta curricular mais ampla: diretrizes 

curriculares (TANI, 2008). 

 

No seu entender, a proposição de diferentes abordagens, além de enriquecer as 

discussões, poderia, com o tempo, convergir progressivamente em direção a uma 

proposta curricular capaz de satisfazer as expectativas e necessidades dos nossos 

escolares. Era, portanto, uma postura fundamentada numa visão evolucionária na 

perspectiva sistêmica, ou seja, a emergência de uma ordem macroscópica 

(diretrizes curriculares) a partir da interação dos componentes (diferentes 

abordagens). Esse reconhecimento da pluralidade, além de representar uma postura 

visionária, evidenciava humildade, ao assumir que a diversidade de contribuições 

constituía um pré-requisito para um avanço qualitativo (TANI, 2008, p. 318; Grifo 

do autor). 
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A análise sistêmica para os autores diz respeito a entender o todo como algo 

construído a partir da interação das partes, ela está relacionada a uma visão de sistemas 

abertos onde esses trocam informações com o meio ambiente (TANI, 2008; TANNI Et alii, 

1988). 

 

No plano operacional, a visão sistêmica não procura entender o todo a partir das 

partes, mas sim, a partir do todo identificar a função das partes e a relação que as 

partes mantêm entre si para que o objetivo do todo seja alcançado. O paradigma 

sistêmico contempla uma visão de sistemas abertos, isto é, sistemas que interagem 

com o meio ambiente mediante a troca de matéria/energia e informação e que estão 

em constante busca de estados mais complexos de organização mediante adaptação 

(TANI, 2008, p. 321). 
 

Tani Et alii (1988) apresentam durante sua obra uma visão sistêmica do ser humano e 

da ciência a partir da investigação dos mecanismos e processos de aprendizagem, 

desenvolvimento e controle motor: comportamento motor. 

 

No entanto, é importante esclarecer que o termo comportamento motor pode 

também se referir a um fenômeno. Todo o comportamento humano pode ser 

convenientemente classificado como pertencente a um dos três domínios: cognitivo, 

afetivo-social e motor. Do domínio cognitivo fazem parte basicamente operações 

mentais, do domínio afetivo-social, os sentimentos e as emoções, e do domínio 

motor, os movimentos. Esse é o motivo pelo qual o termo comportamento motor é 

muitas vezes utilizado como sinônimo de movimento, com uso preferencial do 

primeiro na área de investigação acima referida (TANNI, 2008, p. 316, Grifos do 

autor). 
 

 Percebemos que os autores claramente optam por fazer uma análise microscópica do 

comportamento motor, ao analisar o movimento humano a partir de uma visão 

primordialmente biológica. No entanto, eles reconhecem a importância da análise 

macroscópica para a compreensão do todo. “É importante ressaltar, portanto, que analisar 

microscopicamente não significa fragmentar em partes” (TANNI, 2008, p. 316). 

 

O estudo dos mecanismos e processos de aprendizagem, desenvolvimento e controle 

de ações motoras, em Comportamento Motor, assenta-se numa visão sistêmica do 

comportamento motor humano, isto é, um sistema organizado horizontalmente por 

meio da interação dos elementos que o compõem - sensação, percepção, tomada de 

decisão, programação e execução - e estruturado verticalmente em múltiplos níveis, 

assumindo característica do que é comumente denominado de complexidade 

organizada; e, por ser complexo, tal estudo é merecedor de uma abordagem em 

diferentes níveis de análise (TANI, 2008, p. 316). 
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Para Tani Et alii, o foco da discussão da Educação Física deve ser o movimento: “O 

movimento é reconhecido como sendo o objeto de estudo e aplicação da educação física” 

(TANI Et alii, 1988, p. 13). 

 

Os autores desta abordagem defendem a ideia de que o movimento é o principal 

meio e fim da Educação Física, propugnando a especificidade do seu objeto. Em 

suma, uma aula de Educação Física deve privilegiar a aprendizagem do movimento, 

embora possam estar ocorrendo outras aprendizagens em decorrência da prática das 

habilidades motoras (DARIDO, 2001, p. 10). 
 

Contudo, o autor mencionado entende que o movimento deve ser mais bem estudado e 

compreendido para, enfim, ser adequadamente aplicado no ambiente escolar. Notamos 

também que Go Tani se apresenta bem biologicista ao utilizar-se de Newell (1978), que faz 

relações entre as modificações espaço-temporais dos membros e do corpo com a contração 

muscular para conceituar o movimento que “[...] refere-se geralmente ao deslocamento do 

corpo e membros produzido como uma consequência do padrão espacial e temporal da 

contração muscular” (NEWELL, 1978, apud, TANI, 1988, p. 08). 

De acordo com Daolio (2010), Tani Et alii (1988) classificam o desenvolvimento 

motor em quatro níveis: “movimentos reflexos, habilidades básicas, habilidades específicas e 

comunicação não verbal, sendo que os dois primeiros são geneticamente determinados e os 

dois últimos, aprendidos e influenciáveis pela cultura” (DAOLIO, 2010, p. 17). 

Para Darido (2001), os conteúdos da Educação Física: 

 

[...] devem ser desenvolvidos segundo uma ordem de habilidades, do mais simples 

que são as habilidades básicas para as mais complexas, as habilidades específicas. 

As habilidades básicas podem ser classificadas em habilidades locomotoras (por 

exemplo: andar, correr, saltar, saltitar), e manipulativas (por exemplo: arremessar, 

chutar, rebater, receber) e de estabilização (por exemplo: girar, flexionar, realizar 

posições invertidas). Os movimentos específicos são mais influenciados pela cultura 

e estão relacionados à prática dos esportes, do jogo, da dança e, também, das 

atividades industriais (DARIDO, 2001, p. 10-11). 
 

A inserção de atividades circenses na escola, a partir da abordagem 

desenvolvimentista, só seria possível, então, nas séries finais do ensino fundamental, após os 

alunos terem adquirido uma base motora melhor que venha facilitar o desenvolvimento 

durante as aulas de movimentos mais complexos. Assim, caberia às séries iniciais trabalhar as 

habilidades básicas a fim de contribuir para a apreensão por parte dos alunos dos conteúdos 

que envolvam habilidades mais específicas e de maior expressão corporal (comunicação não 

verbal) como é o caso das artes circenses. 
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Essa tendência pouco evoluiu nas questões socioculturais, não se preocupando, assim, 

com a realidade social do aluno, não entendendo que os elementos socioculturais contribuem 

na construção do ser que se movimenta e interage com o mundo.  Porém, é importante deixar 

claro que a proposta de Go Tani Et alii (1988) não objetiva tratar especificamente da cultura, 

acreditando que essa é considerada como elemento posterior ou secundário ao 

desenvolvimento biológico (DAOLIO, 2010). 

Dentro desse contexto, vemos que os elementos históricos e socioculturais não seriam 

considerados importantes na constituição das artes circenses enquanto conteúdo de ensino. 

 

Enfim, aceitar que a educação física trata do movimento consiste em secundarizar a 

dimensão cultural em relação ao cérebro humano, afirmando a base biológica como 

primordial para a compreensão da área, como se a cultura fosse consequência, ou 

produção das atividades cerebrais. Em contrapartida, afirmar que a educação física 

trata da cultura de movimento faz com que se priorize a dinâmica sociocultural na 

explicação das ações humanas (DAOLIO, 2010, p. 21- 22). 
 

Percebemos que a abordagem desenvolvimentista não busca abordar o tema cultura. 

Os autores dessa tendência focam seus estudos no movimento e sua aplicação, considerando 

importante respeitar o desenvolvimento motor, a aprendizagem motora e a faixa etária de cada 

aluno. Vemos nessa perspectiva que eles consideram o ser humano formado por uma base 

biológica em que as influências culturais ficam num segundo plano. Porém, temos que 

ressaltar as contribuições dessa abordagem para uma melhor sistematização dos 

conhecimentos da Educação Física, pois, a partir de estudos e avanços científicos, vemos que 

essa disciplina foi se consolidando e legitimando-se dentro do campo educacional nas últimas 

décadas. 

 

2.2. Abordagem Construtivista 

 

A tendência construtivista é defendida por João Batista Freire e baseia-se na obra 

escrita por ele: Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física, ou seja, 

propõe a educação do corpo e da mente de forma indissociada. 

 

A principal vantagem desta abordagem é a de que ela possibilita uma maior 

integração com uma proposta pedagógica ampla e integrada da Educação Física nos 

primeiros anos de educação formal. Porém, desconsidera a questão da especificidade 

da Educação Física. Nesta visão, o que pode ocorrer com certa frequência, é que 

conteúdos que não têm relação com a prática do movimento em si poderiam ser 

aceitos para atingir objetivos que não consideram a especificidade do objeto, que 

estaria em torno do eixo corpo/movimento (DARIDO, 2001, p. 10). 
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Entendemos ser um ponto positivo dessa abordagem o esforço em buscar a integração 

pedagógica da Educação Física com outras disciplinas curriculares. Todavia, vemos que 

dentro dessa lógica a Educação Física é vista como um meio para atingir objetivos 

pragmáticos relacionados a outras áreas do conhecimento consideradas historicamente mais 

importantes, ou seja, os jogos e brincadeiras são utilizados como facilitadores para o 

desenvolvimento dos conteúdos não específicos da Educação Física.  “Os jogos e brinquedos, 

tão lembrados como parte da cultura infantil são tomados, primeiramente, como facilitadores 

e não como elementos do patrimônio cultural humano que deve ser garantido a todos os 

alunos” (DAOLIO, 2010. p. 63). Nessa perspectiva, não vemos como um problema o fato do 

professor utilizar a aula enquanto um meio para ensinar conteúdos de outras matérias, desde 

que eles consigam socializar de forma sistematizada e clara as especificidades da Educação 

Física. 

 

Na proposta construtivista o jogo enquanto conteúdo/estratégia tem papel 

privilegiado. É considerado o principal modo de ensinar, é um instrumento 

pedagógico, um meio de ensino, pois enquanto joga ou brinca a criança aprende. 

Sendo que este aprender deve ocorrer num ambiente lúdico e prazeroso para a 

criança (DARIDO, 2001, p. 9). 
 

Essa proposta se opõe à abordagem desenvolvimentista ao não acreditar na existência 

de padrões de movimentos, pois as diferenças sociais, étnicas e culturais das diversas 

populações do mundo tornariam impossível qualquer padronização (FREIRE, 2005; DAOLIO 

2010). O autor da tendência prefere utilizar a expressão “esquemas motores”, que passa a 

noção de movimentos construídos e organizados pelos próprios sujeitos. 

Para o autor, a Educação Física teria por finalidade desenvolver as habilidades 

motoras através da utilização de jogos e brinquedos: o aluno constrói o seu conhecimento a 

partir da interação com o meio e através da resolução de problemas, onde o jogo tem papel 

privilegiado como conteúdo e estratégia de ensino (FREIRE, 2005). 

O autor acredita que os conhecimentos construídos e adquiridos dentro da escola 

devem ser levados para a vida dos alunos de forma a contribuir no seu processo de 

conscientização e formação de cidadãos que possam atuar na sociedade. Destaca-se também 

que a Educação Física estimula a capacidade simbólica dos alunos – capacidade de 

representar mentalmente qualquer ação humana. Para o autor, essa representação mental é o 

que diferencia os homens dos animais. 
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João Batista Freire, em seu livro, aborda por várias vezes a questão simbólica. 

Segundo ele, a capacidade simbólica humana consiste na possibilidade de 

representar mentalmente qualquer ação realizada e é justamente isso que diferencia o 

ser humano dos outros animais. Mais uma vez, pelo referencial teórico adotado pelo 

autor, a questão simbólica é vista pela ótica psicológica, dando ênfase ao processo 

interno de produção das representações mentais no indivíduo e não enfatizando a 

questão do significado público externo a ele. É claro que o referencial teórico 

utilizado pelo autor pressupõe a interação do indivíduo com o meio para a formação 

dos símbolos, mas fica evidente sua ênfase no indivíduo e não na sociedade 

(DAOLIO, 2010, p. 27). 
 

Entendemos que a abordagem construtivista: 

 

Propõe uma forma de educar que produza conhecimentos que se incorporem à vida 

do aluno, abrindo-lhe possibilidade de ser livre, de decidir, de integrar aos jovens, 

recursos que os levem à condição madura de cidadãos autônomos (FREIRE, 2005, 

p. 5). 
 

Nessa perspectiva, as artes circenses poderiam ser utilizadas por essa abordagem na 

medida em que levassem os alunos a construir e manipular seus próprios brinquedos e jogos. 

Conhecimentos esses que seriam integrados às suas vidas de forma a possibilitar uma maior 

autonomia e ampliar cada vez mais a sua criatividade através das suas diversas formas de 

expressão corporal. 

Poderíamos utilizar diversos materiais recicláveis para produzir brinquedos circenses: 

bolinhas de malabares a partir de meias, bastão chinês com câmara de ar usada, rola-rola com 

garrafas pets, entre outros. A construção desses materiais possibilitará a compreensão mais 

ampla dos elementos que influenciam na prática das atividades, dando novas possibilidades de 

construção para outros arranjos práticos que vierem a surgir, facilitando, assim, na 

manipulação desses brinquedos e contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento da 

expressão corporal e da criatividade dos envolvidos nesse contexto. 

Os materiais pedagógicos8 podem ser criados a partir de objetos reciclados e as 

atividades com eles realizadas podem auxiliar na transição entre a atividade egocêntrica da 

criança e a atividade descentrada, socializada (FREIRE; SCAGLIA, 2003). Para Freire 

(2005), a variedade de materiais ajuda na construção de estímulos variados. Assim, o autor 

defende que trabalhemos com materiais descartáveis e/ou recicláveis. 

Essa abordagem pedagógica traz avanços ao considerar importantes os elementos 

culturais elaborados e socializados dentro e fora da escola, além de mostrar a importância da 

construção e manipulação de brinquedos por parte dos alunos que poderiam aprender por si só 

                                                           
8 Vale ressaltar aqui que a construção e utilização de materiais alternativos nas aulas de Educação Física não 

objetiva em nenhum momento retirar a responsabilidade do Estado de fornecer materiais diversificados e 

adequados para serem usados na escola. 



51 

os conteúdos nas aulas de Educação Física. O professor dentro dessa perspectiva 

construtivista não perderia sua capacidade de mediar os conhecimentos, apenas não se 

colocaria em uma posição superior aos alunos.  

Entretanto, a abordagem pedagógica construtivista acredita que a construção cultural é 

baseada no desenvolvimento psicológico, desconsiderando, dessa forma, o ser humano na sua 

totalidade e complexidade motora, psicológica social e cultural.  

 

O conceito de cultura, quase sempre acompanhado da palavra ‘infantil’, utilizado 

pelo autor parece referir-se a algum elemento que foi internalizado pelo indivíduo, 

enriquecendo-o, sem dúvida, e interferindo em sua personalidade, fazendo-o mais 

capaz de interagir com o meio e com os outros. Parece um conceito ‘psicologizado’, 

na medida em que enfatiza a direção do indivíduo para a sociedade e não o vê como 

um ser, além de psíquico, eminentemente social. É louvável a preocupação do autor 

em preservar a tradição de jogos e brinquedos corporais presentes nas crianças, 

porém falta a esse conceito de cultura a necessária consideração de que, embora seja 

internalizada pelos indivíduos, é também pública, gerada e constantemente 

atualizada nos contextos onde se realiza (DAOLIO, 2010, p. 26). 
 

 Vimos que a abordagem pedagógica construtivista trouxe grandes contribuições para a 

Educação Física. Todavia, entendemos que o fato de a mesma considerar os jogos e 

brinquedos apenas como facilitadores para o ensino e aprendizagem de outras disciplinas tem 

levado a desvalorização dessa área do conhecimento na dinâmica curricular, pois não trata 

claramente da sua especificidade no contexto escolar. Dentro desse contexto, entendemos que 

os jogos e brincadeiras devem ser ao mesmo tempo internalizados pelos indivíduos e 

disponibilizados enquanto patrimônio cultural humano a todos os alunos. 

 

2.3. Abordagem Crítico Emancipatória 

 

A abordagem crítico emancipatória tem como principal defensor o professor Elenor 

Kunz, e, como as principais obras, os livros: Educação física: ensino e mudanças (1991) e 

Transformação didático pedagógica do esporte (1994). O objetivo dessa tendência 

pedagógica é apresentar um suporte teórico metodológico para o desenvolvimento do esporte 

numa concepção crítica: “[...] o autor busca apresentar uma reflexão sobre as possibilidades 

de ensinar os esportes pela sua transformação didático-pedagógica, de tal modo que a 

Educação contribua para a reflexão crítica e emancipatória das crianças e jovens” (DARIDO, 

2001, p 13). 

 Já o objeto de estudo da abordagem crítico emancipatória é a cultura do movimento, 

pois toda atividade cultural humana se expressa corporalmente (DAOLIO, 2010). 
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[...] considerando o diálogo homem/mundo a partir da concepção dialógica, o autor 

concebe a educação física como práxis social, com estreita relação no plano 

sociocultural e político, uma vez que deve partir do mundo de movimento vivido 

pelo aluno, composto por movimentos provindos das culturas tradicionais ou 

populares, ampliando-os e transformando seus significados. É dessa forma que o 

autor chega ao conceito de ‘cultura do movimento’ (DAOLIO, 2010, p. 38). 
 

O autor faz uma ampla discussão sobre o movimento humano, considerando-o como 

sendo complexo e para entendê-lo melhor seria necessário uma análise integral. Para 

aprofundar seus estudos, apoia-se em Trebels que diz: “movimento é, assim, uma ação em que 

um sujeito pelo seu “se movimentar”, se introduz no Mundo de forma dinâmica e através 

dessa ação percebe e realiza os sentidos/significados em e para seu meio” (TREBELS apud 

KUNZ, 1991, p. 163). 

Nota-se que o autor compreende o movimento não apenas pelo viés biológico, mas 

também como algo integral e dinâmico que possibilita aos homens se sentirem sujeitos ativos 

onde vivem, a partir do momento que confere sentidos/significados para o até então simples 

ato de movimentar. O movimento é o diálogo entre o ser humano e o mundo, pois pelo seu se 

movimentar, primeiro percebe, depois sente e, por fim, interage com o meio social (KUNZ, 

2010). Logo, para pensar o movimento humano, devemos analisar o “sujeito que se 

movimenta, a situação ou contexto em que o movimento é realizado e o significado ou sentido 

relacionado ao movimento” (KUNZ, 2010, p. 79). 

De acordo com Kunz (2010), 

 

As crianças, especialmente, comunicam-se muito pelo seu se-movimentar, pela 

linguagem do movimento [...] Saber se comunicar e entender a comunicação dos 

outros é um processo reflexivo e desencadeia iniciativas do pensamento crítico. Mas 

a competência comunicativa na Educação Física e Esportes não deve se concentrar 

apenas na linguagem dos movimentos que precisam, acima de tudo, ser 

compreendidos pelos integrantes de um jogo ou atividades lúdicas, mas 

principalmente, a linguagem verbal deve ser desenvolvida (KUNZ, 2010, p. 41) 

(grifo do autor).  
 

O autor deixa clara a importância de desenvolver a linguagem verbal durante as aulas 

de Educação Física, pois acredita que os diferentes problemas que vão surgindo podem ser 

compreendidos e refletidos a ponto de tentarem ser solucionados. Porém, para conseguir 

chegar a esse grau de compreensão, os alunos precisam desenvolver as suas competências 

objetivas, sociais e comunicativas. 
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Para a competência objetiva vale que o aluno precisa receber conhecimentos e 

informações, precisa treinar destrezas e técnicas racionais e eficientes, precisa 

aprender certas estratégias para o agir prático de forma competente. Precisa, enfim, 

se qualificar para atuar dentro de suas possibilidades individuais e coletivas e agir de 

forma bem sucedida no mundo do trabalho, na profissão, no tempo livre e, no caso, 

no esporte (KUNZ, 2010, p. 41). 
 

De acordo com Kunz (2010), a competência objetiva está diretamente ligada à 

apreensão de estratégias que levarão a um agir prático competente, ou seja,“[...] que os alunos 

descubram, pela própria experiência manipulativa, as formas e os meios para uma 

participação bem sucedida em atividades de movimentos e jogos” (KUNZ, 2010, p. 124). Em 

outras palavras, seria o saber fazer. 

Em relação à competência social, Kunz (2010) diz: 

 

Enfim, a competência social deverá contribuir para um agir solidário e cooperativo, 

deverá levar os alunos à compreensão dos diferentes papéis sociais existentes no 

esporte e fazê-los sentirem-se preparados para assumir esses diferentes papéis e 

entender/compreender os outros nos mesmos papéis ou assumindo papéis diferentes 
(KUNZ, 2010, p. 41). 

 

 Em síntese, a competência social deve possibilitar a aquisição de conhecimentos, a 

partir do pensar e falar, para entender realidade sociocultural na qual estamos inseridos. 

Busca-se a partir dela levar os alunos a serem capazes de manifestar-se pela linguagem ou 

representação cênica o que experimentaram e aprenderam, de forma que todos possam 

entender o processo como um todo, pois assim o aprendizado será significativo.  Vale aqui 

destacar que essas competências estão interligadas, pois o aluno aprende a fazer, pensar e 

sentir de forma indissociável.  “Isto, naturalmente, não pode acontecer sem reflexão e sem 

muita comunicação em aula, ou seja, é pelo pensar e falar, enquanto competência 

comunicativa que as estruturas para as interações humanas bem sucedidas se estabelecem” 

(KUNZ, 2010, p. 41). 

Para Kunz (2010), a linguagem verbal é uma das formas através da qual o ser humano 

se comunica, porém existem outras maneiras: “As crianças, especialmente, comunicam-se 

muito pelo seu se movimentar, pela linguagem do movimento” (KUNZ, 2010, p. 41). 

Contudo, o autor acredita que a comunicação verbal deve ser mais bem desenvolvida nas 

aulas de Educação Física, pois é a partir dela que entenderemos de forma crítica a Educação 

Física e o mundo onde vivemos. 
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Para o desenvolvimento da competência educacional crítico emancipatória como 

aqui pretendo, o desenvolvimento da competência comunicativa exerce um papel 

decisivo. Saber se comunicar e entender a comunicação dos outros é um processo 

reflexivo e desencadeia iniciativas do pensamento crítico. Mas a competência 

comunicativa na Educação Física e Esportes não deve se concentrar apenas na 

linguagem dos movimentos que precisam, acima de tudo, ser compreendidos pelos 

integrantes de um jogo ou atividades lúdicas, mas, principalmente, a linguagem 

verbal deve ser desenvolvida. Fala-se muito pouco numa aula de Educação Física 

(KUNZ, 2010, p. 41). 
 

 Entendemos, assim como o autor, que a competência comunicativa é de suma 

importância para o desenvolvimento da tendência crítico emancipatória que aqui estamos 

abordando. “Saber se comunicar e entender a comunicação dos outros é um processo 

reflexivo e desencadeia iniciativas do pensamento crítico” (KUNZ, 2010, p. 41). A partir do 

desenvolvimento dessa competência, o aluno será capaz de confrontar os saberes do senso 

comum com os conhecimentos científicos mais elaborados o que contribuirá para sua 

emancipação. Nesse sentido, Kunz (2010, p. 44) diz: “A forma de saber que leva à 

emancipação é, portanto, um saber crítico que tem origem no mundo vivido dos sujeitos 

passando pelo desenvolvimento de um saber elaborado pelo processo interativo e 

comunicativo num contexto livre de coerção”. 

 

Enfim, a competência comunicativa deverá oportunizar ao aluno, através da 

linguagem, entender criticamente o fenômeno esportivo, como o próprio mundo [...] 

Isso significa dizer que conduzir o ensino na concepção crítico emancipatória, com 

ênfase na linguagem, é ensinar o aluno a ler, interpretar e criticar o fenômeno 

sociocultural do esporte (KUNZ, 2010, p. 43). 
 

Podemos dizer que Kunz (2010) acredita que os sujeitos podem buscar a solução dos 

problemas, que vão surgindo com as relações sociais, através de diálogos racionalmente 

orientados que, por sua vez, acabam por contribuir para o desenvolvimento da ação 

comunicativa. Em síntese, busca-se uma problematização de determinada situação, analisada 

e explicada em seus elementos constitutivos a partir do diálogo. Em seguida, são apresentadas 

aos sujeitos envolvidos no ato comunicativo as contradições que foram encontradas a partir 

das devidas reflexões realizadas anteriormente. Acredita-se que, após o esclarecimento sobre 

os elementos contraditórios, os envolvidos terão mais oportunidades de ter uma tomada de 

consciência que é o primeiro elemento necessário para a superação da situação (não 

significando que os problemas serão solucionados). 
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Se no processo natural/tradicional de ensinar, de praticar esportes em aula, 

identificamos uma série de problemas sociais e culturais dessa prática, como 

podemos entendê-los e procurarmos possíveis soluções se não falarmos sobre eles? 

(KUNZ, 2010, p. 41-42). 
 

O processo de ensino-aprendizagem do esporte numa perspectiva tradicional tem 

trazido uma série de problemas socioculturais, pois esse conteúdo tem sido trabalhado com a 

finalidade de alto rendimento em diferentes espaços sem o devido trato pedagógico, levando, 

assim, ao desenvolvimento dos princípios da sobrepujança e das comparações objetivas que 

acabam por gerar os processos da seleção, da especialização e da instrumentalização (KUNZ 

2010). “Esses fatores são responsáveis para que o movimento do esporte seja realizado, 

predominantemente, de uma forma cada vez mais normatizada e padronizada” (KUNZ, 2010, 

p. 22). 

 

Outro fator extremamente influente no desenvolvimento do esporte de forma cada 

vez mais normatizada e com movimentos padronizados é a organização do espaço 

físico, ou seja, os locais, bem como os materiais utilizados para a prática do esporte. 

Assim, atualmente, em qualquer situação onde o esporte é praticado e 

independentemente dos motivos que levam a essa prática, seja pelo lazer, pelo 

rendimento ou como Educação Física Escolar, a tendência é pela normatização e 

padronização dessas práticas, impedindo assim que um horizonte de outras 

possibilidades de movimentos possa ser realizado. Isso coíbe, inclusive, uma 

participação subjetiva dos indivíduos nas práticas dos esportes (KUNZ, 2010, p. 22-

23). 
 

O trabalho com o esporte numa perspectiva não crítica tem considerado os indivíduos 

praticantes como objetos de manipulação, ou seja, homens máquinas à disposição de um 

aperfeiçoamento físico-técnico que leve aos resultados esperados. “O corpo é entendido 

unicamente como um instrumento que quando bem ajustado pode trazer bons rendimentos, e 

o movimento é entendido apenas pela sua funcionalidade técnica” (KUNZ, 2010, p. 25). 

Buscando contrapor essa visão tradicional, Kunz (2010) propõe uma transformação 

didático- pedagógica do esporte enquanto conteúdo da Educação Física. “O mais importante 

nessa transformação é que enquanto o significado dos movimentos esportivos permanece, o 

sentido individual e coletivo (no caso de um grupo de aula) muda” (KUNZ, 2010, p. 126). 

 

Transformações devem ocorrer, acima de tudo em relação às insuficientes condições 

físicas e técnicas do aluno para realizar com certa ‘perfeição’ a modalidade em 

questão. Essa perfeição se concretiza no nível do prazer e da satisfação do aluno e 

não no modelo de competição, pois não é tarefa da escola treinar o aluno, mas 

ensinar-lhe o esporte, de forma atrativa, o que inclui a sua efetivação prática (IDEM, 

2010, p. 126). 
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Kunz (2010) entende que o esporte não deve sofrer apenas uma transformação prática, 

mas, sim, a compreensão das possibilidades de mudanças do sentido desses conteúdos, onde a 

reflexão no trabalho pedagógico é primordial para alcançar esse objetivo. 

 

[...] a compreensão do sentido e descoberta de novos sentidos no esporte não podem 

ser alcançados pelo simples ‘fazer’, ou pela experiência prática dessa atividade. 

Deve ser oportunizada a reflexão e o diálogo sobre essas práticas para conduzir a 

uma verdadeira superação do ensino tradicional pelas destrezas técnicas (KUNZ, 

2010, p. 129). 
 

Logo, as aulas de Educação Física não podem se basear apenas na execução de 

movimentos sem a devida reflexão, pois o mesmo ser que se movimenta é o ser que sente e 

percebe o mundo em que vive, sendo considerado, então, como integral e produtor de cultura 

ao longo da história em nossa sociedade. Dentro desse contexto, a abordagem crítico 

emancipatória também busca romper com o modelo de Educação Física, pautado no viés 

biologista, pois acredita que o ser humano é um todo indissociável. O ser humano que vive, 

percebe e sente, é o mesmo que também atua no mundo, interagindo com o meio e com os 

outros, podendo transformar seus sentidos e significados e transformar a sociedade (DAOLIO, 

2010). 

Ao se tentar inserir os conteúdos das artes circenses numa perspectiva emancipatória, 

os professores deverão levar em conta que os alunos terão que se sentir sujeitos do processo 

de ensino-aprendizagem, buscando facilitar as experimentações das competências objetivas, 

sociais, comunicativas. “A constituição do processo de ensino pelas três categorias, trabalho, 

interação e linguagem, deve conduzir ao desenvolvimento da competência objetiva, social e 

comunicativa” (KUNZ, 2010, p. 40). 

Assim, os alunos deverão vivenciar a construção dos malabares, um tipo de arranjo 

material, além de transcender limites a partir da experimentação, construção de técnicas 

coletivas, e podendo, aos poucos, criar e reinventar formas de movimentos que até então eram 

padronizadas. De acordo com Bernardi et alii (2008, p. 1), o enfoque metodológico “aponta 

que uma aula deve ter como caminho a ser percorrido os seguintes pressupostos: arranjo 

material; transcendência de limites pela experimentação, transcendência de limites pela 

aprendizagem, transcendência de limites criando”. 

A forma direta de “transcender limites” pela experimentação, no sentido da 

manipulação direta da realidade, acontece pelo simples explorar e experimentar possibilidades 

e propriedades dos objetos, bem como as próprias possibilidades e capacidades e, ainda, 

vivenciar oportunidades comunicativas. A “transcendência de limites” pelo aprendizado 
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deverá levar o aluno a aprender técnicas que foram construídas ao longo da história, 

capacitando-o a apresentar verbalmente as situações do movimento e do jogo para, a partir das 

reflexões sobre suas ações, acompanhar, executar e propor soluções. Já as transcendências de 

limites pela criação estão diretamente ligadas às duas formas anteriores de representação de 

um saber, sendo que a partir delas os alunos são capazes de criar/inventar movimentos, regras 

e jogos com sentido para uma determinada situação (KUNZ, 2010). 

Espera-se que a partir dessa perspectiva os alunos possam, com a construção e 

manipulação dos objetos das artes circenses, experimentar, apreender e construir diferentes 

formas de se expressarem nas diversas atividades da cultura corporal que vêm sendo 

construídas ao longo do tempo. Busca-se também possibilitar que os alunos, através da 

linguagem ou das suas representações cênicas, manifestem o que aprenderam e 

experimentaram de variadas maneiras, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da 

expressão corporal e da criatividade, ao entender que o mesmo corpo que fala, também sente, 

percebe, reflete, age, cria e se expressa na sociedade. Por fim, os diferentes tipos de 

transcendências de limites poderão levar os alunos a questionarem sobre as suas descobertas, 

levando-os a entender o significado sociocultural dessas aprendizagens. 

As aulas de artes circenses, nessa abordagem, devem levar em conta as experiências 

dos alunos, buscando uma construção coletiva que os leve a se sentirem sujeitos capazes de 

mudar seus sentidos e significados a partir de novas práticas corporais. 

 

2.4. Abordagem Crítico Superadora 

 

A tendência crítico superadora tem como principal obra o livro Metodologia do ensino 

da educação física, elaborada por um coletivo de autores: Carmen Lúcia Soares, Valter 

Bracht, Lino Castelani Filho, Micheli Ortega, Celi Zulke Taffarel e Elizabeth Varjal, estando 

ligada à base teórica do materialismo dialético, tendo na pedagogia histórico-crítica sua 

orientação no campo educacional. Tal abordagem destaca que os temas da cultura corporal - 

entendida como o objeto de estudo da Educação Física que trata de diferentes temas 

construídos ao longo da história: jogos, lutas, ginástica, esportes, artes circenses entre outros - 

devem compor um programa de Educação Física, com os grandes problemas sociopolíticos 

atuais como: ecologia, papéis sexuais, saúde pública, relações sociais do trabalho, preconceito 

urbano, distribuição de renda, dívida externa e outros (COLETIVO DE AUTORES, 2009). 
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A Educação Física é, então, considerada como matéria escolar que aborda 

pedagogicamente temas da cultura corporal que: 

 

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 homem, 

historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas (COLETIVO DE AUTORES, 

2009, p. 39). 
 

Os autores não visam apenas ao desenvolvimento biológico, pois as várias 

manifestações corporais humanas devem ser vistas também como construções históricas da 

sociedade. Ao analisar o ser humano integral apenas por aspectos biológicos teríamos uma 

redução da sua complexidade, pois suas ações são, obrigatoriamente, constituídas de outros 

elementos fundantes, como sua história, sua sociedade, sua formação psicológica, entre 

outros, que são percebidos a partir do desenvolvimento da luta de classes. 

 

Assim, as várias manifestações corporais humanas, em vez de serem tomadas como 

conteúdos tradicionais estanques da área - ou, como vimos na abordagem 

desenvolvimentista, como estímulos, expressões ou auxílio para o desenvolvimento 

motor - devem ser vistas como construções históricas da humanidade. Dessa forma, 

o esporte trabalhado pela educação física é fruto de um longo processo sócio-

histórico e cultural, que culminou nesse fenômeno que conhecemos hoje, assim 

como a dança, o jogo, a ginástica e a luta. Os temas a serem tratados 

pedagogicamente pela educação física, por serem considerados elementos da cultura, 

estarão presentes nas aulas como fenômenos que se impõem aos alunos como 

necessários para sua inserção na realidade social e não como meras expressões de 

uma natureza apenas biológica do ser humano (DAOLIO, 2010, p. 30-31). 
 

Considerando como um dos papéis da Educação Física socializar de forma 

sistematizada, dosada e sequenciada os conhecimentos da cultura corporal, busca-se levar os 

alunos à compreensão de todo processo de desenvolvimento da nossa sociedade, a partir de 

nossos conteúdos específicos, demonstrando, assim, como as contradições sociais ajudam a 

constituí-los. 

Dentro desse contexto, podemos inserir as artes circenses, enquanto conteúdo da 

cultura corporal, a fim de proporcionar diferentes movimentos construídos historicamente e 

que contribuirão para o desenvolvimento das expressões corporais e da criatividade dos 

alunos, pois esses conhecimentos também apresentam sentidos e significados condizentes 

com a realidade social dos alunos. 
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O homem se apropria da cultura corporal dispondo sua intencionalidade para o 

lúdico, o artístico, o agonístico, o estético, ou outros, que são representações, ideias, 

conceitos produzidos pela consciência social e que chamaremos de ‘significações 

objetivas’. Em face delas, ele desenvolve um ‘sentido pessoal’ que exprime sua 

subjetividade e relaciona as significações objetivas com a realidade da sua própria 

vida, do seu mundo das suas motivações... Por essas considerações podemos dizer 

que os temas da cultura corporal tratados na escola, expressam um 

sentido/significado onde se interpenetram, dialeticamente, a 

intencionalidade/objetivos do homem e as intenções/objetivos da sociedade 

(COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 62). 
 

Podemos dizer que as artes circenses podem ser usadas como conteúdos que 

contribuem para a explicação da realidade para os alunos e, se bem abordadas durante as 

aulas, deverão levá-los a refletirem sobre as diversas práticas corporais que já 

experimentaram, fazendo análises críticas sobre os objetivos de cada uma delas. Ou seja, com 

o tempo pedagogicamente necessário para as devidas reflexões sobre suas ações, observarão 

que as artes circenses são atividades que têm, entre outras características, a busca por 

movimentos livres e criativos. Dessa forma, elas acabam por contrapor aos ideais do esporte: 

competição, sobrepujança, treinamento precoce entre outros, que são valorizados a partir de 

um ensino cada vez mais mecânico no qual os alunos são considerados atletas-máquinas.  “O 

esporte determina dessa forma, o conteúdo de ensino da educação física, estabelecendo 

também novas relações entre professor e aluno, que passam da relação professor- instrutor 

para a de professor-treinador e aluno-atleta” (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 54). 

Tais conteúdos devem ser tratados pedagogicamente pela Educação Física como 

elementos da cultura capazes de problematizar a realidade, demonstrando as contradições 

existentes, com o intuito de instrumentalizar os alunos para que ajam de forma que garantam 

seus reais interesses: “O aprofundamento sobre a realidade através da problematização de 

conteúdos desperta no aluno curiosidade e motivação, o que pode incentivar uma atitude 

científica” (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 63). Assim, esses conhecimentos da cultura 

corporal contribuirão na formação de sujeitos críticos e com capacidade para atuarem de 

forma marcante, concreta e efetiva na sociedade, possibilitando a defesa dos interesses das 

classes sociais menos favorecidas. Nesse sentido, Daolio (2010, p. 29) diz que “a metodologia 

proposta pelos autores claramente se coloca a favor dos interesses das camadas populares da 

população brasileira”. 

 

Essa seleção e organização de conteúdos exige coerência com o objetivo de 

promover a leitura da realidade. Para que isso ocorra, devemos analisar a origem do 

conteúdo e reconhecer o que determinou a necessidade do seu ensino. Outro aspecto 

a considerar na seleção de conteúdos é a realidade material da escola, uma vez que a 

apropriação do conhecimento da Educação Física supõe a adequação de 
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instrumentos teóricos e práticos, sendo que algumas habilidades corporais exigem, 

ainda, materiais específicos (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 63-64). 
 

A partir dessa perspectiva, podemos utilizar as artes circenses como uma forma de os 

alunos representarem simbolicamente suas ações, ou seja, com o auxílio desse conteúdo é 

possível estimular a criatividade e a noção de totalidade, ao levar os alunos a participarem de 

todo processo de construção dos seus próprios malabares, manipulando-os através de técnicas 

que poderão ser construídas individualmente e/ou coletivamente. Pode-se, assim, trazer novos 

sentidos e significados para as práticas corporais dos alunos dentro e fora do ambiente escolar. 

As artes circenses acompanharam todo o desenvolvimento sociocultural, econômico, 

político etc., ao longo da história. Nota-se que elas contribuem para a contradição existente 

em relação à utilização do corpo em nossa sociedade em diferentes períodos, causando medo 

no sistema vigente. Enquanto no movimento ginástico europeu9, a ginástica e os esportes no 

geral estão voltados para movimentos utilitários, nas artes circenses as expressões corporais 

são mais livres, trazendo divertimento, ludicidade e criatividade, não se preocupando 

explicitamente com a competição, muito menos com o lucro que poderia ser alcançado com 

essas práticas corporais.  

Buscamos com esse capítulo apresentar possíveis relações das artes circenses com as 

principais tendências da Educação Física: desenvolvimentista, construtivista, crítico 

emancipatória e crítico superadora (DAOLIO, 2010; BRACHT, 1999; DARIDO, 2001). A 

partir dessas análises, vimos que esses conteúdos são bem amplos podendo ser usados pelos 

professores adeptos das diferentes abordagens, desde que façam um bom planejamento e 

tenham uma organização didático-metodológica que traga sentidos e significados para que os 

alunos possam se expressar, criar, enfim, para que eles se sintam como sujeitos ativos e 

participativos nas aulas. 

                                                           
9É necessário diferenciar os movimentos livres e espontâneos das artes circenses do movimento ginástico 

Europeu. Este é o movimento que pode ser pensado como o conjunto, sistematizado pela ciência e pela técnica, 

do que ocorreu em diferentes países ao longo de todo o século XIX, especialmente na Alemanha, Suécia, 

Inglaterra e França (SOARES, 2002, p. 20). 
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CAPÍTULO III – AS ARTES CIRCENSES NA ESCOLA: CONTRIBUIÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE E EXPRESSÃO CORPORAL 

 

Nessa parte do trabalho, apresentaremos inicialmente os conceitos e possíveis relações 

entre expressão corporal e criatividade. Embora esses dois termos possuam suas 

características específicas, no campo da Educação Física eles estão diretamente interligados 

numa relação que vem beneficiar o desenvolvimento dos alunos numa totalidade 

indissociável. 

 

A expressão corporal na educação deve ser entendida como uma prática pedagógica 

que leve os alunos a encontrar um caminho para a criatividade. Ela proporciona o 

aprendizado através da manifestação da imaginação criativa na realidade, pois reúne 

a sensibilização e a conscientização por meio de movimentos, posturas e atitudes 

(SILVA, 2012, p. 133). 
 

Em seguida, discorreremos sobre as contribuições das artes circenses para uma 

Educação Física mais expressiva, criativa, reflexiva e crítica. Vimos que, historicamente, 

esses conteúdos têm na sua essência os movimentos livres, criativos, estéticos, sem 

preocupação com a utilidade do corpo em prol de rendimento e resultados específicos. Dessa 

forma, defendemos a sua utilização nas aulas de Educação Física. 

 

3.1. Expressão Corporal e Criatividade: conceitos e possíveis relações 

 

Existem diversas formas de conceituar criatividade, mas a maioria dos autores 

relaciona essa palavra ao novo, inventado, descoberto. Entretanto, não podemos simplesmente 

entender a criatividade como uma inspiração divina ou iluminação momentânea. Entendemo-

la, no contexto específico da Educação Física, como fruto de muito trabalho, reflexão e 

diálogo mediador entre professor e alunos, pois ela também é conhecimento e contribui para 

que possamos internalizar os diferentes conteúdos da cultura corporal. 

 

É corrente no senso comum a ideia de que a criatividade é algo que nasce com o 

indivíduo, e de que os artistas, aos quais se atribui a qualidade de gênios criativos 

por excelência, distanciam-se da maioria da população por possuírem um ‘dom 

inato’ para criar. Tal concepção baseia-se também na ideia de que criatividade é algo 

latente, algo que pode ‘brotar’, manifestar-se naturalmente, desde que o meio 

ofereça condições favoráveis para tanto, como deixar a pessoa livre, deixá-la ser o 

que ela é [...] (ZANELLA, ET alii, 2003, p. 146). 
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Seabra (2007) considera que ser “criativo” não é apenas o sinônimo de ser original, 

mas atualmente é uma ocupação de prestígio na nossa sociedade. Nos jornais, encontramos 

donos de empresa procurando por pessoas “criativas”, pois acreditam que os problemas dos 

dias atuais e os que estão por vir poderão ser resolvidos por pessoas com esse perfil. “Várias 

são as concepções acerca da criatividade, não existindo um consenso em relação aos seus 

significados. Um fato em que há acordo é a consideração da criatividade como uma 

característica positiva” (SEABRA, 2007, p. 1). 

Autores da área de administração de empresas entendem que a criatividade está 

associada à imaginação, inspiração, entre outros, podendo ela ser desenvolvida 

individualmente ou coletivamente, sendo sempre interessante para a organização, 

principalmente por ajudar no aumento dos lucros. 

 

A criatividade está relacionada com os processos de pensamento que se associam 

com a imaginação, o insight, a invenção, a intuição, a inspiração, a iluminação e a 

originalidade. Embora seja muitas vezes considerada sinônimo de ‘inovação’, 

observa-se que este último termo tem sido mais utilizado no contexto das 

organizações, enquanto o termo ‘criatividade’ tem sido usado para falar de 

indivíduos e grupos de indivíduos. Dessa forma, a criatividade do indivíduo tem sido 

considerada o fator fundamental para a geração da inovação, de interesse da 

organização, constituindo a primeira o componente ideacional da inovação, 

enquanto esta englobaria a concretização e a aplicação das novas ideias 

(ALENCAR, 1995, p. 7). 
 

De acordo com Minozzi e D’Angelo (2010) não existe um conceito fechado para 

criatividade. Por isso, há necessidade de fazermos algumas reflexões a partir de diálogos e 

estudos a respeito da temática para criarmos o nosso próprio. 

 

Pode-se dizer que a criatividade é a descoberta, a expressão de uma novidade. Não 

se trata de uma ciência, e não existe uma teoria universalmente aceita. Portanto, é 

importante que se faça reflexões, em um ato dialógico, e estabeleçam-se alguns 

conceitos sobre criatividade (MINOZZI; D’ANGELO, 2010, p. 134). 
 

Fleith e Alencar (2005) dizem que as variadas definições de criatividade podem ser 

agrupadas em quatro categorias: 1) pessoa: características cognitivas, traços de personalidade 

e experiências durante o desenvolvimento; 2) produto: valoriza as características do produto 

final devendo possuir um valor para a sociedade. 3) processo: métodos para desenvolver 

produtos criativos. Podendo ser a partir de ideias incomuns, combinações diferentes ou 

mesmo transformação de algo já existente. 4) Ambiente: importância do ambiente para o 

desenvolvimento ou bloqueio de habilidades criativas. “Nesta perspectiva, criatividade é o 

resultado de um grande sistema de redes sociais, domínios de cultura e campos (ou 
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instituições sociais). O indivíduo é apenas uma parte deste processo interativo” (FLEITH; 

ALENCAR, 2005, p. 85-86). 

Mas, como desenvolver a criatividade dentro da escola? Alencar (2007), a partir de 

várias pesquisas, construiu um modelo para o desenvolvimento desse termo: clima 

psicológico (que reflita valores fortes de apoio à criatividade que se traduz nos princípios da 

confiança na capacidade e na competência de cada pessoa. - Apoio à expressão de novas 

ideias); habilidades de pensamento (fluência, flexibilidade, originalidade); traços de 

personalidade (que favorecem a expressão da capacidade de criar – iniciativa, independência, 

autoconfiança, persistência, flexibilidade, entre outros), domínio de técnicas e bagagens de 

conhecimento; redução de bloqueios. 

Nessa linha de análise, Sadi (2010) diz que: 

 

O estudo da criatividade é intrínseco aos processos mentais, inteligentes e 

neurocientíficos. Novos arranjos de ideias formam novas táticas ou estruturas que 

são responsáveis por uma determinada resolução de problema de forma incomum. 

Os processos criativos são constituídos, portanto, de arranjos inéditos e poucos 

convencionais. O cérebro humano, na busca de rompimento com padrões e modelos 

já conhecidos, procura identificar novos objetos e informações (SADI, 2010, p. 53). 
 

Já Freire (2003) afirma que sem liberdade não é possível criar. Para exemplificar 

melhor, esse autor utiliza-se do jogo, enquanto conhecimento específico da Educação Física, 

por acreditar que ele pode contribuir no processo de criação: 

 

Ninguém cria se não for livre para fazê-lo. Amordaçados, não falamos; amarrados, 

não corremos. As rígidas disciplinas escolares não favorecem a criatividade... Não é 

somente o jogo que pode contribuir para formar inteligências criativas, mas é dele 

que estamos falando; ele constitui um campo fértil de transgressão, de liberdade, de 

ruptura com velhas fórmulas (FREIRE, 2003, p. 172). 
 

Entendemos que o jogo pode ser utilizado como meio e fim no processo de 

desenvolvimento da criatividade. Nessa perspectiva, Sadi (2010) mostra a importância dos 

jogos para o desenvolvimento de práticas esportivas criativas, mas acreditamos que eles 

podem contribuir também no processo de ensino-aprendizagem de outros conhecimentos da 

cultura corporal: dança, luta, ginástica, arte circense entre outros. 

 

Dentro do contexto da educação esportiva, a criatividade é um meio eficaz de 

resolução de problemas. Tanto professores como alunos podem extrair processos 

criativos e poucos convencionais do mundo dos jogos esportivos. Como elementos 

de mediação do ensino dos esportes, os jogos são peças fundamentais nessa 

engrenagem. Ao possibilitarem uma constante avaliação do fazer esportivo, os jogos 
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não apenas resgatam o lúdico, e dentro dessa esfera, a criatividade, mas também 

comportam-se como peças que exigem produtividade (SADI, 2010, p. 53). 
 

Percebemos que existem diversos conceitos de expressão corporal e criatividade. 

Schwartz (1997, p. 105) diz que a expressão corporal é a “[...] maneira de estar e ser no 

mundo, carregado de sentimentos, afetos e buscas, muitas vezes contido, durante o processo 

de escolarização, encarando o homem como ser simbólico, mas, além disto, como portador de 

razão, emoção e imaginação.” Já Duprat (2004) acredita que a expressão corporal: 

 

[...] contribui na construção de um conhecimento mais artístico, não apenas da 

técnica das modalidades circenses, mas sim o como podemos transformar esta 

técnica em algo gracioso, engraçado, belo. Assim, podemos trabalhar com diversas 

vertentes do teatro, desde trabalho vocal até um trabalho mais específico, como o 

caso do palhaço (DUPRAT, 2004, p. 18). 
 

A partir de leituras e estudos sobre criatividade e expressão corporal, notamos que eles 

estão diretamente ligados, porém percebemos que esses termos estão diretamente ligados 

apenas ao produto final, desconsiderando, assim, todo processo que contribuiu para o seus 

desenvolvimentos: 

 

Os temas que tratam da criatividade, da expressão, do potencial lúdico e da 

espontaneidade dentro do ensino, muitas vezes, são associados apenas ao produto 

final de algo, sendo negligenciados tanto o processo de criação como os parâmetros 

de personalidade das pessoas que criam, o que leva a uma deturpação de seus 

significados conceituais, desvalorizando-se o árduo trabalho de reflexão, crítica, 

autonomia e busca de soluções, inseridos nos diversos aspectos da arte, do jogo e da 

própria educação (SCHWARTZ, 1997, p.105). 
 

Para o Coletivo de Autores (2009), a expressão corporal é a linguagem social 

historicamente construída pela qual os conhecimentos da cultura corporal são exteriorizados. 

 

É, portanto, através da expressão corporal enquanto linguagem que será mediado o 

processo de sociabilização das crianças e jovens na busca da apreensão e atuação 

autônoma e crítica na realidade, através do conhecimento sistematizado, ampliado, 

aprofundado, especificamente no âmbito da cultura corporal (COLETIVO DE 

AUTORES, 2009, p. 100). 
 

A criatividade e expressão corporal apresentam características específicas se 

analisadas de forma isolada. Porém, dentro da área da Educação Física, esses termos possuem 

uma relação de interdependência de forma dialética, ou seja, para desenvolver a criatividade é 

necessário usarmos nosso corpo e todas suas diferentes expressões corporais, assim como se 

faz necessário criar diversos movimentos previamente para podermos nos expressar 
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corporalmente. É importante reforçar aqui que não devemos trabalhar esses conceitos de 

forma pragmática. É necessário, também, mostrar seus valores educacionais para a nossa 

sociedade. Em outras palavras, temos que apresentar uma visão mais ampliada buscando uma 

reflexão crítica que possa levar os alunos a desenvolverem atividades mais críticas, 

autônomas, livres e até mesmo emancipadas. 

 

Em suma, a expressão corporal é uma atividade organizada, dotada de objetivos que 

visam o desenvolvimento da sensibilidade, imaginação, criatividade e 

principalmente da comunicação. Logo, fica explícito que a expressão corporal é uma 

linguagem, é um aprender sobre si mesmo; é usar a nossa própria máquina: o nosso 

corpo, para transmitirmos o que sentimos (PEDROSA; TAVARES, 2009, p. 199). 
 

Entendemos que os professores de Educação Física devem mediar os conhecimentos 

da cultura corporal: esportes, lutas, dança, ginástica e artes circenses a fim de contribuir para 

o desenvolvimento da expressão corporal e da criatividade dos participantes. A partir de um 

bom planejamento, aliado a um processo de ensino-aprendizagem que considere a realidade 

social dos alunos, possibilitaremos que esses tenham uma formação crítica, reflexiva, enfim, 

integral, que os levará a se posicionarem a favor das classes sociais menos favorecidas. 

 

Impõe-se assim uma tarefa importante aos profissionais em educação física, através 

da prática e do desenvolvimento de estudos sérios, a relevância da educação física 

para a formação integral da pessoa.  E este desafio profissional exigirá o empenho de 

todos. Empenho no sentido de contribuir para o desenvolvimento de consciências 

criticas [...]  (TAFFAREL, 1985, p. 14). 
 

Devemos salientar que criatividade e expressão corporal não são inatas ao ser humano. 

Essas qualidades devem ser desenvolvidas historicamente através das nossas construções 

socioculturais. 

Dentro dessa perspectiva, Taffarel (1985) apresenta os principais métodos que podem 

ser utilizados pela Educação Física visando desenvolver a criatividade: método das perguntas 

operacionalizadas, método da análise, método da análise-síntese, método brainstorming. A 

seguir, discorreremos sobre cada um deles. 

 

O método de ensino diz respeito às técnicas, aos recursos e procedimentos utilizados 

pelo professor, de forma inteligente e racional, para facilitar a aprendizagem dos 

alunos, ou seja, promover a mudança de comportamentos desejáveis e duradouros 

(TAFFAREL 1985, p. 15). 
 

O método das perguntas operacionalizadas busca estimular a criatividade a partir das 

incertezas, pois os alunos deverão buscar respostas a partir de situações problemas criadas 
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pelo professor. Nesse contexto, as artes circenses podem buscar com esse método trabalhar a 

criatividade e a expressão corporal ao levar os seus praticantes, a partir da experimentação de 

diversas formas de realizar os movimentos específicos desses conteúdos, trazerem respostas 

motoras e cognitivas que venham somar no seu acervo sociocultural. 

Podemos exemplificar a partir de dois conteúdos das artes circenses: cordas e rola-

rola. Exemplo 1: ao desafiar os alunos para compreender o movimento das cordas, podemos 

bater a corda de forma que ela suba no sentido do rosto deles e pedir para que passem 

correndo por baixo sem pular. Eles perceberão que isso não é possível e, então, perguntamos 

o que impossibilita esse movimento. Após um tempo para reflexão, eles perceberam que para 

apenas passar pela corda, é necessário que ela esteja descendo em seu rosto. Exemplo 2: no 

rola-rola, falamos aos alunos que se inclinem para frente. Ao executarem a ação, perceberão 

que há a geração de um desequilíbrio. A partir daí, perguntamos para os alunos o que levou a 

instabilidade e explicamos a ideia de centro de equilíbrio do corpo e base de equilíbrio na 

tábua. 

 

A partir de uma determinada situação problema identificada ou apresentada, os 

alunos seriam estimulados a buscar soluções, através das perguntas propostas pelo 

professor. As perguntas seriam relevantes ao problema e aos alunos e seriam a eles 

comunicadas de forma oral ou escrita [...] (TAFFAREL, 1985, 16). 
 

Taffarel (1985) apresenta também o método da análise e o método da análise-síntese. 

O primeiro pode ser utilizado pela Educação Física como meio de facilitar a identificação das 

características próprias de um determinado material conteúdo e sua multifuncionalidade 

(TAFFAREL, 1985, p. 16). Bloom et alii (1977, p.123, apud, Taffarel, p. 16) dizem que “[...] 

a análise focaliza o desdobramento do material em suas partes constitutivas, a percepção de 

suas inter-relações e os modos de organização”. Já o método da análise-síntese apresenta-se 

mais completo pelo fato de acreditar na ocorrência simultânea dos processos de análise e 

síntese. Acredita-se que a combinação das partes forma uma nova configuração e estrutura 

que levam a uma solução (TAFFAREL, 1985, p. 17). De acordo com Bloom et alii (1977, p. 

137, apud, Taffarel, 1985, p. 16), o ato de síntese “compreende a união de elementos e partes, 

de modo a formar um todo, e seria uma das características do domínio cognitivo, em que 

proporcionam ao aluno maiores oportunidades de desenvolver um comportamento criativo”. 

Relacionando-se com as artes circenses, vemos que esses conteúdos se utilizam de 

bastantes materiais alternativos para a sua prática em diversos ambientes, inclusive na escola, 

sendo de suma importância para o melhor desenvolvimento das aulas que os alunos conheçam 
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de forma integral a sua construção bem como diferentes formas para sua manipulação. Por 

exemplo, a partir da construção do flower stick pode-se explicar a relação entre os pesos de 

cada extremidade com os elementos aerodinâmicos que o compõem. Dessa forma, estaremos 

contribuindo para que os alunos conheçam o desenvolvimento de todo esse elemento o que 

poderá facilitar suas atitudes criativas durante a manipulação. 

A autora aborda em seu livro o método brainstorming (tempestade de ideias) que foi 

criado pelo publicitário Alex Osborn, em 1939, com a finalidade de facilitar o pensamento 

criativo, partindo das suposições básicas que a expressão livre de ideias pelos integrantes de 

um grupo é estimulada mutuamente e de que o nível geral de criatividade é aumentado 

(TAFFAREL, 1985, p. 17). Esse método pode ser adaptado para a Educação Física. De 

acordo com Dieckert (1976, p. 66 apud, TAFFAREL, 1985, p. 17), as experiências com esses 

métodos “[...] comprovaram como sendo adaptável para a execução de ações, movimentos e 

jogos esportivos”, podendo o brainstorming ser utilizados por pequenos grupos ou 

individualmente. 

Para Taffarel (1985), independentemente do método utilizado pelo professor na 

mediação do conhecimento em busca do desenvolvimento da criatividade, é necessário 

considerar esse elemento com objetivos educacionais e motivação que possibilitarão aos 

alunos exercerem um papel ativo no processo de ensino-aprendizagem, criando, imaginando, 

criticando, decidindo. “É necessário, portanto, que o professor organize as atividades 

produtivas de aprendizagem, em busca de pensamentos que conduzam à solução criativa de 

problemas e à autonomia” (TAFFAREL, 1985, p. 20). 

 

3.2. Contribuições Das Artes Circenses Para Uma Educação Física Mais Expressiva, 

Criativa, Reflexiva e Crítica 

 

Percebemos que a Educação Física, assim como todas as outras disciplinas, vem se 

construindo historicamente a partir da realidade sociocultural, econômica, política etc. 

Tratando-se do século XIX, notamos que ela sofreu forte influência médica e militar para 

atender aos interesses do sistema capitalista. 

Buscaremos, nessa parte do trabalho, baseando-se em Bortoleto (2010) Coletivo de 

Autores (2009), Duprat e Gallardo (2010) e Soares (2002), mostrar as possibilidades de 

contribuições das artes circenses para a criatividade e expressão corporal dos alunos. Para 

isso, acreditamos ser necessário entendermos a relação existente entre ginástica científica – 
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voltada para a utilidade do corpo- e as artes circenses, baseadas nos divertimentos, expressões 

corporais livres. 

 

O interesse pelo Circo tem se ampliado em diferentes áreas da nossa sociedade, 

tanto como recreação e lazer, como em ambientes pedagógicos como nas escolas. 

Esse fato, em si, é importante, pois o circo faz parte da cultura artística e lúdica de 

muitas sociedades, mas sua prática ficava restrita, em muitos casos, às famílias 

tradicionais circenses, sem muito acesso ao público em geral. Essa realidade vem se 

alterando e, cada vez mais, vemos pessoas interessadas em conhecer e praticar 

atividades circenses. Apesar disso, cabe destacar que o circo influenciou de modo 

singular a subjetividade e, consequentemente, os jogos que conformam o repertório 

lúdico das crianças. Não é sem motivo que a literatura infantil tenha abordado tanto 

a temática circense ao longo da história (BORTOLETO, 2010, p. 167). 
 

Em oposição às artes circenses e suas características de movimentos livres, lúdicos, 

recreativos, descompromissados, expressivos, criativos, entre outros, a ginástica científica se 

afirma, durante todo século XIX, mostrando um corpo detalhadamente reformado, utilizando 

normas e preceitos para internalizar os comportamentos através de gestos silenciosos. 

 

A ginástica, então, passa a ser apresentada como produto acabado e 

comprovadamente científico. Radicaliza, no universo das práticas corporais 

existentes, a visão de ciência como atividade humana capaz de controlar, 

experimentar, comparar e generalizar as ações dos indivíduos, grupos e classes... A 

ginástica científica apresentava-se como contraponto aos usos do corpo como 

entretenimento, como simples espetáculo, pois trazia como princípio a utilidade de 

gestos e a economia de energia (SOARES, 2002, p. 23). 
 

Através de exercícios físicos, a ginástica do século XIX visava moldar e adestrar o 

corpo, garantindo seu lugar dentro da sociedade burguesa ao instituir princípios de ordem e 

disciplina coletiva ligada à manutenção da ordem social e aceitação, por parte dos menos 

favorecidos, da divisão de classe. Vemos assim, que a autora considera que a ginástica tinha 

por finalidade contribuir para a saúde e para o rendimento, com uma máxima eficiência e 

mínimo gasto de energia e tempo, além de moralizar indivíduos inseridos na sociedade, 

através de uma padronização de comportamentos que tivessem caráter de utilidade. 

Já as artes circenses tinham como núcleo central a diversão e o corpo era visto como 

fonte de gestos e risos. A gestualidade daqueles que possuíam o corpo como espetáculo, caso 

dos acrobatas - que realizavam movimentos impossíveis e antinaturais, com a mutação 

constante de seus corpos e uma flexibilização maior de gestos a partir da experimentação –

representava uma ameaça à burguesia que buscava a manutenção da ordem. “Desse modo, 

práticas corporais realizadas nas feiras, nos circos, onde palhaços, acrobatas, gigantes e anões 
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despertavam sentimentos ambíguos de maravilhamento e medo, passam a ser observadas de 

perto pelas autoridades” (SOARES, 2002, p. 23). 

Assim, para que esta classe social pudesse ter mais controle da situação, aprisionaram 

estas atividades circenses que tinham por características serem livres, lúdicas, divertidas, entre 

outras características, em movimentos rígidos, sequenciados e robotizados. 

 

As exibições de rua, os circos libertavam o espontâneo que fora aprisionado pelo 

saber científico, faziam renascer formas esquecidas da inteireza humana. Exibiam o 

que desejavam  ocultar e despertavam imagens adormecidas no coração dos homens. 

Eram dissonantes à sociedade que se afirmava no século XIX (SOARES, 2002, p. 

28). 
 

Em suma, podemos dizer que a ginástica científica tem como objetivos principais 

compreender e sistematizar os movimentos de forma metódica, afirmando a importância dos 

gestos com economia de energia e negando o uso do corpo como entretenimento. Por sua vez, 

as artes circenses valorizavam os movimentos livres que despertassem o entretenimento, sem 

a preocupação com o caráter de utilidade, empregavam como característica básica o campo 

dos divertimentos. Assim, o corpo era apenas uma fonte de prazer, gestos e risos. Porém, 

aqueles que o tinham como espetáculo (acrobatas, palhaços, malabaristas, entres outros) e 

realizavam gestos flexíveis, dinâmicos e considerados impossíveis, eram vistos como uma 

ameaça constante para a sociedade burguesa que procurava considerar apenas os movimentos 

úteis que pudessem atender aos interesses da sociedade capitalista: produtividade e lucros 

cada vez maiores. 

Em relação à utilização desses conteúdos pela Educação Física, precisamos considerar 

os aspectos positivos tanto das artes circenses como da ginástica científica, pois assim 

teremos elementos capazes de “romper” com o modelo tradicional de aulas – com uma 

supervalorização dos esportes - em que os alunos com menos habilidades são excluídos da sua 

prática. Entendemos, então, que se conseguirmos mediar o ensino das artes circenses em 

nossas aulas, poderemos ensinar aos nossos alunos formas variadas de expressões corporais, 

com movimentos mais livres e criativos que possam levá-los a se sentirem como sujeitos 

participativos e que possam refletir sobre as diferentes práticas corporais em que estão 

inseridos. 

Utilizaremos Bortoleto (2010) para apresentar a proposta dos jogos circenses enquanto 

prática pedagógica que pode contribuir para o desenvolvimento humano nas diferentes faixas 

etárias. Deve-se salientar que aprender a praticar as atividades circenses é interessante, no 

entanto, os alunos deverão, além de aprender os movimentos técnicos específicos das artes 
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circenses, ter contato com outros conhecimentos socioculturais que englobam o universo 

circense a partir de um ensino lúdico: “[...] o aprendizado das habilidades e técnicas circenses 

pode ser proporcionado de diversas formas, tanto por meio de gestos técnicos quanto por meio 

do lúdico. Defendemos essa última pelo seu caráter integrador [...]” (BORTOLETO, 2010, p. 

168). 

Vemos que a utilização dos jogos circenses encaixa-se nessas características de ensino 

lúdico e integrador, pois eles podem ser utilizados para qualquer faixa etária, desde que 

ocorram as devidas adequações às capacidades cognitivas, biológicas, psicológicas, 

socioculturais e motoras dos alunos. 

 

O jogo, por seu caráter, se adequa a qualquer faixa etária, há diferenças entre o jogo 

da criança pequena e do adulto, mas ambos são considerados jogo. Enquanto na 

criança o faz de conta prevalece, no adulto o que prevalece são as regras. Essa 

compreensão é importante para que as atividades sejam adequadas a cada grupo 

(BORTOLETO, 2010, p. 168). 
 

Podemos afirmar que o jogo contribui para a aprendizagem e para o desenvolvimento 

daqueles que o jogam, pois: “[...] o jogador não pode prever o que ocorrerá enquanto joga, 

isso faz com que haja necessidade de recrutar seus conhecimentos, suas habilidades para 

resolver situações que o jogo apresenta” (BORTOLETO, 2010, p. 165). Além do mais, o jogo 

envolve os jogadores que se sentem motivados a participarem e até mesmo criarem novos 

jogos. 

Bortoleto (2010) entende que o jogo possibilita ao jogador a oportunidade de 

experimentar coisas novas. Através dele, podemos sair da rotina do dia a dia de forma 

divertida e prazerosa. 

 

Já para aqueles que veem no circo uma possibilidade de recreação, de divertimento, 

esse aprendizado deve refletir seu objetivo, ou seja, ele também deve ser agradável, 

prazeroso. O jogo pode também ser usado para desinibir o aprendiz, criando clima 

favorável para a experimentação sem cobranças. Atividades podem ser elaboradas 

envolvendo situação de cooperação, trabalho em equipe, tão necessário às atividades 

circenses, propiciando integração entre o grupo [...] Quando o interesse for 

treinamento, nem por isso o jogo deve ser abandonado, nesse caso, a exigência de 

muitas repetições se intensifica. Há necessidade de prática constante, mas esta 

também pode ser feita de forma lúdica, propondo novos desafios, aprimorando e 

também tentando novas possibilidades (BORTOLETO, 2010, p. 168). 
 

Nessa perspectiva, podemos ver as possibilidades de apreender as habilidades e as 

técnicas circenses dentro de um ambiente lúdico como dito anteriormente. O jogo seria, então, 

ferramenta fundamental para obtermos êxito nas aulas de artes circenses, pois, além de se 
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adequar a qualquer faixa etária, ele apresenta possibilidades de prática para pessoas com 

diferentes interesses na aplicação desses conteúdos. Vale aqui destacar que a par do jogo ser 

uma ótima ferramenta de ensino para todas as idades, ele se torna indispensável no trabalho 

com crianças. Essas, por suas características de desenvolvimento cognitivo e motor, devem 

ser ensinadas a partir da ludicidade, pois isto respeita o seu desenvolvimento psíquico, que 

tem dificuldades em aprender a técnica apurada e complexa de forma direta. 

Percebemos que apesar de possuir diversos conteúdos da cultura corporal que podem 

ser utilizados pela Educação Física, ainda existe o predomínio do esporte, sem a devida 

reflexão, nas aulas dessa disciplina. Essa seleção de conhecimentos em detrimento de outros 

está diretamente ligada à reprodução das aulas tradicionais que os professores tiveram na sua 

formação. Dessa forma, cabe a nós, enquanto sujeitos críticos, posicionarmos de forma 

reflexiva e consciente em busca de aulas mais dinâmicas e que contribuam para o 

desenvolvimento expressivo, criativo, enfim, integral. 

De acordo com Duprat e Gallardo (2010), as artes circenses podem contribuir para 

uma Educação Física mais expressiva, criativa e sensível, pois: 

 

Durante o processo de ensino aprendizagem dessas atividades, os alunos 

desenvolvem diferentes aspectos pessoais, como sensibilidade na expressão 

corporal, a cooperação, a criatividade, a melhora da autossuperação e da autoestima. 

Assim, torna-se um excelente veículo condutor para uma Educação Física mais 

artística, mais dedicada às atividades de expressão corporal (DUPRAT e 

GALLARDO, 2010, p. 15). 

 

As artes circenses, dentro dessa perspectiva, levam os alunos, a partir do processo 

pedagógico, a ressignificarem suas práticas corporais trazendo novos sentidos/significados 

que os levarão a se sentirem sujeitos de todo processo de ensino-aprendizagem. 

Entretanto, questões históricas, sociais, religiosas10 etc. poderão criar barreiras para a 

implementação desses conteúdos nas aulas, sendo de grande relevância o processo de 

mediação que apresente autoridade pedagógica na relação professor-aluno que vai se 

materializar num planejamento coerente e coeso das aulas: objetivo, conteúdo, metodologia, 

avaliação. Acreditamos que esse posicionamento, juntamente com um tempo pedagógico 

ideal, levará a alcançar os resultados traçados no início do processo ao contribuir com a 

formação reflexiva e crítica dos envolvidos (COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

                                                           
10 Não objetivamos abordar nesse trabalho a influência religiosa que a Educação Física sofre ao abordar 

diferentes manifestações corporais a partir dos elementos da cultura corporal: esporte, dança, mímicas, jogos, 

ginástica, lutas, entre outros. 
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CAPÍTULO IV – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Intervenção pedagógica 

 

De início, é preciso deixar claro que a escolha de um objeto de estudo é um ato 

político, bem como as opções epistemológicas. Assim, é impensável uma ciência neutra, que 

esteja fora dos embates reais na sociedade classista (FRIGOTTO, 1987). Nesse sentido, 

fazemos uma escolha política ao reconhecermos que o método mais adequado para direcionar 

o objeto de estudo proposto é o método dialético, alicerçado no Materialismo Histórico-

Dialético. Compreendemos a dialética como uma postura, um método e uma práxis. Frigotto 

(1987) faz esta demarcação quando apresenta: 

 

[...] a dialética materialista histórica enquanto uma postura, ou concepção de mundo; 

enquanto um método que permite uma apreensão radical (que vai à raiz) da realidade 

e, enquanto práxis, isto é, unidade de teoria e prática na busca da transformação e de 

novas sínteses no plano do conhecimento e no plano da realidade histórica 
(FRIGOTTO, 1987, p. 73). 

 

Nesta perspectiva, não partimos do Materialismo Histórico-Dialético como uma 

corrente, mas entendemos que: 

 

[...] a dialética, para ser materialista e histórica, não pode constituir-se numa 

‘doutrina’ ou numa espécie de suma teológica. Não se pode constituir numa camisa 

de força fundada sob categorias gerais não-historicizadas. Para ser histórica tem que 

dar conta da totalidade, do específico, do singular e do particular. Isso implica dizer 

que as categorias totalidade, contradição, mediação, alienação não são apriorísticas, 

mas construídas historicamente (FRIGOTTO, 1987, p. 73). 
 

Essa pesquisa se configurou como qualitativa, pois atendeu em grande parte às suas 

características: tem o ambiente natural como fonte direta dos dados; o pesquisador como 

instrumento-chave; a pesquisa qualitativa é descritiva; há uma preocupação com o processo e 

não simplesmente com o produto; os dados são analisados indutivamente; e, por fim, o 

significado é a preocupação essencial na abordagem definida (TRIVIÑOS, 1987). Os 

pesquisadores qualitativos, em suma, dão importância ao significado na tentativa de 

compreender a perspectiva dos participantes. 

O estudo desenvolveu-se por meio de uma pesquisa de campo. Foram utilizados como 

instrumentos de coleta de dados: observação estruturada, relatórios e questionários. Os 

sujeitos pesquisados foram os alunos da turma do 3° ano do Curso Técnico Integrado de 

Informática para Internet do Instituto Federal de Goiás – Formosa. 

Todos os alunos da turma, que quiseram participar, foram incluídos na pesquisa. 

Contudo, aqueles que não aceitaram participar e/ou não foram autorizados pelos responsáveis 
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foram excluídos da mesma, porém continuaram a participar das aulas, pois a intervenção 

pedagógica aconteceu no horário regular. Todavia, os dados desses alunos não foram 

contabilizados para fins da pesquisa. A intervenção na escola ocorreu no 2° bimestre letivo, 

maio e junho, do ano de 2015. Inicialmente, buscamos diagnosticar melhor a realidade escolar 

através de anotações sobre a estrutura, quantidade de alunos, a existência, ou não de 

necessidade especial, entre outras questões. 

A cada participante foi apresentado um Termo de Consentimento Livre Esclarecido – 

TCLE (em anexo) e um Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), contendo 

orientações sobre a pesquisa e sobre a forma de sua participação. Esses documentos têm como 

objetivo garantir, a partir da anuência dos sujeitos, a participação na pesquisa, autorizando 

registros escritos e aplicação de questionário para análise dos dados, bem como a divulgação 

do estudo em trabalhos e eventos científicos. Somente após estes esclarecimentos, é que o 

participante e/ou o responsável autorizou sua participação na pesquisa. A retirada do 

consentimento de participação na pesquisa poderia ocorrer em qualquer momento. Foram 

garantidas a privacidade e a confidencialidade dos sujeitos da pesquisa através da utilização 

de nomes fictícios. Os participantes da pesquisa puderam a qualquer momento e sempre que 

houvesse necessidade solicitar informações sobre os dados e os resultados da pesquisa. O 

número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) confirmando que o 

projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética é: 41933515.6.0000.5083. 

 

4.1. Unidades didático-metodológicas 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizamos os conteúdos: malabarismo (flower 

stick e bolas), rola-rola e cordas durante dezesseis encontros com duração de uma hora e meia 

cada. Primeiramente, por serem modalidades de tamanho pequeno e, consequentemente, de 

fácil aplicabilidade na escola; segundo, pelo fato do pesquisador ter um maior domínio desses 

conhecimentos, facilitando, assim, o processo mediação dos mesmos. A seguir, iremos 

descrever melhor cada uma dessas unidades didático-metodológicas. 

 

4.2. Malabarismo 

 

Malabarismo é a arte de manipular objetos com destreza, seja no ar ou em contato com 

o corpo, buscando entreter o público e os praticantes. De acordo com Bortoleto e Duprat, 
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(2007, p. 179), “Por definição, é a operação de recolher de forma contínua, segundo uma 

trajetória sempre similar, uma série de objetos em número sempre superior ao de mãos. Por 

exemplo: uma mão lançando duas bolas, ou duas mãos lançando três bolas”. 

Logo, o malabarismo consiste em executar movimentos complexos a partir de 

situações difíceis, instáveis e com sincronia. Essa arte milenar “é uma das mais típicas artes 

de circo, apesar de não ser necessariamente relacionada a ele em sua história. A origem do 

malabarismo é incerta, mas há registros que indicam ser uma arte praticada desde a 

antiguidade” (AYALA, 2008, p. 35). De acordo com Duprat e Gallardo (2010, p. 90): “[...] 

como subsídio textual cabe destacar que o termo ‘malabares’ foi tomado da costa de 

‘Malabar’ (região do sudoeste da Índia)”, devido à destreza com que os habitantes dessa 

região manipulavam determinados objetos. Segundo a lenda, os jovens dessa ilha deveriam 

mostrar suas habilidades numa cerimônia que celebrava a passagem para maioridade 

(BORTOLETO 2008, BORTOLETO; DUPRAT, 2007). 

 

Em diferentes culturas, muitos xamãs ou pessoas dedicadas aos rituais religiosos 

utilizavam-se desta prática para atrair e convencer os demais de seus poderes 

sobrenaturais, um fascínio que ainda hoje é explorado no malabarismo. Na Europa, 

durante a Idade Média, os saltimbancos eram muitas vezes músicos, comediantes, 

ilusionistas e malabaristas. Desde o início do século 19 até meados do século 20, 

expande-se o malabarismo como uma arte própria. São os musicais e, 

principalmente, os circos, que oferecem em suas representações números de 

malabarismo de altíssimos níveis (DUPRAT; GALLARDO, 2010, p. 90-91). 
 

A partir dos referenciais, percebemos que o malabarismo é um conteúdo das artes 

circenses praticado há milhares de anos com objetivo de equilibrar objetos, seja no ar ou em 

contato com o corpo, através de movimentos complexos e dinâmicos. Essa arte, desde o seu 

surgimento, mantém uma forte ligação com os rituais religiosos. Porém, se antigamente estava 

relacionada aos movimentos praticados pelos saltimbancos (músicos, malabarista, ilusionista), 

com o tempo ela evoluiu a ponto de se firmar como arte própria. Em suma, podemos destacar 

que esse elemento, historicamente, nasceu sem ligação direta com o circo (não existia essa 

instituição na antiguidade). Vemos que ele, ainda nos dias atuais, é desenvolvido 

isoladamente – semáforos, parques, escola - ou em conjunto com outras áreas do 

conhecimento: teatro, dança, música. 

Para Ayala (2008, p. 35), “Em geral malabaristas dividem suas técnicas em categorias, 

agrupando o que realizam em função dos materiais que manejam, sejam estes: massas 

(claves), bolas, aros, diabolôs etc...”. A seguir, vamos falar melhor sobre o malabarismo com 

bolinhas e flower stick, conteúdos esses que foram utilizados na pesquisa. 
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4.2.1. Malabarismo com bolinhas 

 

Para De Blas (2000) apud Duprat e Gallardo (2010, p. 92), os malabarismos podem 

ser agrupados em quatro categorias: 1) malabarismo de lançamento, 2) malabarismo de 

equilíbrio dinâmico, 3) malabarismo giroscópicos e 4) malabarismo de contatos. 

A prática do malabarismo com bolinhas se encaixa na primeira categoria: 

 

Conjunto de ações em que um ou dois braços do(s) protagonista(s) trocam objetos 

mediante lançamentos-recepção e segundo uma figura. Por exemplo, uma mão 

lançando duas bolas, formando um círculo entre elas... Este tipo de malabarismo é o 

mais conhecido, e pode ser realizado com inúmeros materiais, principalmente com 

lenços, bolas, claves e aros, os quais podem ser manufaturados pelos próprios 

alunos, utilizando materiais de sucata ou de baixíssimo custo (DUPRAT; 

GALLARDO, 2010, p. 92). 
 

Figura 1 – Bolas profissionais de malabarismo. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Figura 2 – Bolas de tênis usadas nas aulas. 

 
Fonte: Acervo do autor. 
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Optamos por utilizar o malabarismo com bolinhas, primeiramente pelo fato de ser um 

elemento mais conhecido da turma e do professor.  Além do mais, a facilidade de se construir 

bolinhas de malabares a partir de pequenos materiais (meias, balões, entre outros), ou até 

mesmo de encontrar em escolas de tênis esses objetos usados, contribuiu para que 

pudéssemos selecionar e trabalhar esse conteúdo nas aulas. 

 

4.2.2. Malabarismo com flower stick 

 

Comparado ao “flower stick” o “devil stick” é mais conhecido dentro do universo 

circense, porém ele é usado mais por praticantes experientes pelo fato de não possuir nas suas 

pontas pesos e enfeites que acabam por ajudar seu equilíbrio no ar. 

 

O Devil Stick é um bastão de comprimento que varia, que depende de cada 

praticante e/ou produtor. É um malabarismo com tacos, que são três: - 1 Devil Stick 

- o principal, o maior. - 2 Hand Stick - que são os que ficam nas mãos dos 

malabaristas, esses são menores. O Devil Stick poder aparecer como Flower Stick, e 

se engana quem pensa que é a mesma coisa. O Flower Stick se baseia no mesmo 

princípio, mas é mais usado por iniciantes ou quem faz manobras que usem as 

Flores que o bastão principal tem em suas pontas - É daí que se dá o nome, Flower 

Stick, o taco principal tem pontas enfeitadas com borracha, cordinhas et cetera 

(AYALA, 2008, p. 36). 

 

 

Figura 3 – Devil Stick profissional. 

 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 4 – Flower stick construído nas aulas. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

4.3. Rola-rola 

 

 O rola-rola ou rola-bola é um elemento das artes circenses constituído basicamente por  

tábua e uma estrutura cilíndrica (garrafa pet com água; canos, rolos de tecido etc.). Em nossas 

aulas, utilizamos tábuas com 60cm comprimento; 20 cm de largura; 2 cm de espessura, além 

de garrafas de refrigerante de 2 litros. Porém, é importante deixar claro que essas são algumas 

possibilidades para vivenciar esse conteúdo, pois não existe regulamentação do tamanho dos 

materiais para sua prática. Busca-se com esse brinquedo equilibrar-se na tábua, que fica 

posicionada em cima do cilindro. 

 

O rola-bola, conhecido popularmente no Brasil como ‘rola-rola’ ou ‘tábua de 

equilíbrio’ é uma das modalidades mais antigas e tradicionais dos espetáculos 

circenses. Um rola-bola consiste em um cilindro (rolo) sobre o qual coloca-se uma 

prancha e onde os artistas pretendem mostrar seu mais alto controle do equilíbrio 

numa situação totalmente instável. Ao subir sobre a tábua, ou, sobre a prancha, que 

desliza lateralmente sobre o cilindro, devemos estar todo o tempo controlando o 

equilíbrio, buscando uma estabilidade que somente chegará e se manterá algum 

instante, prevalecendo a instabilidade da superfície. Uma atividade que permite 

desenvolver o equilíbrio e que pode se tornar uma ferramenta importante para a 

Educação Física escolar (AYALA, 2008, p. 40). 
 

De acordo com Duprat e Gallardo (2010), existem quatro tipos de equilíbrios: 

equilíbrio do corpo em movimento (pés de lata e pernas de pau), equilíbrio do corpo em 
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superfícies instáveis (rola-bola e corda bamba), equilíbrio de objetos no corpo 

(malabarismo) e, por fim, a junção dos diferentes tipos de equilíbrio: perna de pau com 

malabarismo, rola-bola com malabarismo etc. (grifos do autor). 

 

O equilíbrio corporal relaciona-se com as leis físicas que intervém na execução de 

uma tarefa motora, ou seja, tem relação com as superfícies de apoio, com a 

localização do centro de gravidade do corpo, com a forma com que o peso está 

distribuído na superfície de apoio e com a qualidade das estruturas orgânicas. O 

equilíbrio, no entanto, deve ser entendido como um estado psicoemocional, 

influenciando a execução de tarefas motoras que requerem controle postural e 

demanda certo grau de atenção no controle do corpo e/ou no transporte de objetos 

(DUPRAT; GALLARDO, 2010, p. 114). 
 

 

Figura 5 – Rola-rola 

     
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 6 – Equilibrando no rola-rola 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

A partir do exposto acima, percebemos que para vivenciarmos o rola-rola com 

destreza, precisamos conhecer bem algumas leis da física diretamente ligadas às superfícies 

instáveis, centro de gravidade, distribuição do peso em cima da tábua. Vemos também a 

importância de manter o controle psicológico e emocional enquanto estivermos executando os 

movimentos, pois esses elementos contribuem para o melhor controle postural em cima da 

estrutura cilíndrica. 

 

4.4. Cordas 

 

 As brincadeiras de pular corda pertencem às inúmeras brincadeiras tradicionais da 

infância que foram passando entre as gerações. Nos dias atuais, vemos que elas são mais 

utilizadas nas escolas, nas ruas, nas academias (para gastar calorias). 

 

[...] os jogos tradicionais infantis fazem parte da cultura popular, expressam a 

produção espiritual de um povo em uma determinada época histórica, são 

transmitidos, sobretudo, pela oralidade e sempre estão em transformação, 

incorporando as criações anônimas de geração para geração. Ligados ao folclore, 

possuem as características de anonimato, tradicionalismo, transmissão oral, 

conservação, mudança e universalidade. As brincadeiras tradicionais, enquanto 

manifestações espontâneas da cultura popular, possuem a função de perpetuar a 

cultura infantil e desenvolver formas de convivência social (BERNARDES, 2005, p. 

48). 
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Várias são as brincadeiras tradicionais que pertencem à cultura infantil, dentre elas as 

que utilizam cordas. No entanto, algumas brincadeiras vêm ao longo dos anos sendo 

consideradas típicas de alguns gêneros. “Em nossa cultura, pular corda, brincar de macaca 

(amarelinha) e de elástico são brincadeiras tipicamente de meninas, enquanto jogar peteca e 

empinar papagaio (pipa, pandorga, arraia etc.) são tidas como brincadeiras de meninos” 

(PONTES; MAGALHÃES, 2003, p. 120-121). 

 

[...] amarelinho, pular cordas, bolas de gude, balança caixão, iô-iô, barra-manteiga, 

esconde-esconde, o gato mia, ordem, estátua, bandeirinha. Ao se aproximar da pré-

adolescência, meninos e meninas jogam bete, queimada, vôlei, andam de patins, caiu 

no poço; e, com papel e lápis, brincam de forca, adedonha, stop, jogo da velha 

(BERNARDES, 2005, p. 53). 
 

 Percebemos que as brincadeiras tradicionais estão se perdendo na nossa sociedade 

devido a vários fatores entre eles: crescente urbanização e falta de espaços, violência elevada 

e revolução tecnológica que tem levado milhares de crianças a preferirem brincar com jogos 

eletrônicos. Dentro desse contexto, entendemos que a escola é de suma importância para 

socializar essas brincadeiras. 

 

A função da brincadeira no desenvolvimento da criança remete à transformação dos 

espaços e dos objetos de lazer. Com a crescente urbanização e as mudanças na 

dinâmica familiar, a educação não ocorre apenas em casa e na vizinhança, mas é 

realizada coletivamente, nas escolas. Desta forma, levando-se em consideração as 

especificidades das crianças e a importância da brincadeira e da ludicidade para ela, 

salientamos que a escola tem um papel fundamental (CARDIA, 2011, p. 5). 
 

 Notamos que as atividades de pular corda começaram a ser mais exploradas no circo 

contemporâneo, pois não encontramos indícios da utilização desse elemento nas 

apresentações no circo moderno. Podemos destacar a companhia do Circo de Soleil que, 

buscando resgatar as brincadeiras tradicionais com as cordas, vem realizando vários 

espetáculos com esse elemento. No site dessa instituição circense, vemos a seguinte 

mensagem na página relacionada ao espetáculo “Quidam”. 

 

Lembra-se da alegria que sentia quando era criança a saltar à corda com os seus 

amigos? Retirando da dança, das acrobacias e da arte da manipulação a sua 

inspiração, o Cirque du Soleil transformou esta conhecida brincadeira de crianças 

num efeito coreográfico. À medida que as cordas marcam o ritmo, um grupo de 20 

acrobatas, dotados de excepcional capacidade de coordenação e ritmo, executam 

uma corrente seguida, a solo, em duos ou em grupo, de saltos e dança (SITE DO 

CIRQUE DE SOLEIL). 
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Figura 7 – Circo de Soleil: apresentação com cordas. 

 
Fonte: site do circo de soleil 

 

Figura 8 – Cordas utilizadas nas aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Dentre tantos outros conteúdos das artes circenses, selecionamos as cordas para 

trabalhar nas aulas por entendermos que elas pertencem ao patrimônio cultural dos alunos, ou 

seja, desde crianças, eles brincam com esses elementos. Acreditamos que o conhecimento 

prévio dos discentes, somado à facilidade de conseguir esse material e a sua simples execução 

– individual, em duplas ou em pequenos grupos – contribui para a melhor participação da 

turma. Foram utilizadas seis cordas de quatro metros cada durante as intervenções. 
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4.5. Análise dos dados 

 

O Instituto Federal de Goiás, campus Formosa, possui na sua estrutura: quadra 

poliesportiva, teatro, lanchonete, estacionamento, pátios cobertos e descobertos, dois andares, 

biblioteca, laboratórios e tendas (onde foram realizadas as aulas). A turma do 3° ano do Curso 

Técnico Integrado de Informática para Internet era composta inicialmente por 30 alunos. 

Porém, alguns desistiram e outros foram reprovados ao longo do curso diminuindo o 

quantitativo para 25. Desse total, 21 aceitaram participar da pesquisa, sendo que nenhum 

apresentava necessidades educacionais especiais. 

Após a observação e o diagnóstico inicial, começamos a intervenção pedagógica com 

a turma, trabalhando alguns conteúdos das artes circenses: malabarismo (com bolinhas e 

bastões), cordas e “rola-rola”. Foram realizadas 16 aulas, com dois encontros semanais e 

duração de 1 h e 30 minutos cada. Buscamos identificar de que forma as artes circenses 

podem contribuir para o desenvolvimento da criatividade e da expressão corporal dos alunos. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram: aulas expositivas e dialogadas (círculos de 

conversa), vídeos explicativos, jogos circenses11, trabalhos individuais e em grupos 

(possibilitando a troca de experiências). Já a avaliação se deu de forma processual: rodas de 

diálogo no início, durante e ao término das aulas e através de um relatório no final de cada 

encontro buscando avaliar se: 1) os objetivos planejados foram alcançados, 2) a metodologia 

utilizada conseguiu fazer a turma participar de todo processo, 3) a partir do processo de 

ensino-aprendizagem os alunos conseguiram desenvolver sua criatividade e expressão 

corporal. 

Na primeira aula da pesquisa, apresentamos o plano de ensino para a turma buscando 

deixar claros os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação. Em seguida, os alunos 

construíram um texto falando sobre o que entendiam por Educação Física, quais 

conhecimentos dessa disciplina já vivenciaram na escola e se em algum momento eles haviam 

praticado conteúdos das artes circenses nesse ambiente. No final da aula, apresentamos 

sucintamente a abordagem Crítico Superadora usada como fundamentação teórico- 

metodológica para o desenvolvimento da pesquisa. 

Percebemos, a partir da leitura dos textos, que os alunos, de forma geral, apresentavam 

uma visão de Educação Física restrita, ou seja, como sinônima de esporte e/ou recreação. Na 

                                                           
11 Os jogos circenses têm um caráter lúdico para contribuir  no aprendizado das habilidades e técnicas circenses, 

adequando-se, assim, a qualquer faixa etária (BORTOLETO, 2010, p.169). 



83 

maioria das produções textuais, vimos frases tais como: Educação física é esporte. Educação 

Física é um momento livre para lazer. 

Esse entendimento limitado da Educação Física deve-se às influências históricas e 

socioculturais que a mesma tem sofrido. Vimos que ao longo dos anos essa disciplina foi 

utilizada sob uma perspectiva militarista e médica, com uma supervalorização do viés 

biológico. Buscava-se formar corpos mais produtivos que viessem atender às necessidades de 

uma mão de obra barata, massificada e que não questionasse a exploração do sistema vigente. 

Esse quadro geral não sofreu grandes alterações em sua base nas últimas décadas, pois o 

predomínio das instituições esportivas manteve essa mesma lógica, em outras palavras, o 

esporte foi incentivado, nesse contexto, para medir de forma precisa os resultados com um 

máximo de eficiência na produção e um mínimo gasto de energia. 

 Ao longo da história, a Educação Física vem assumindo as questões sociais das 

instituições médica, militar e esportiva, para atender, no geral, aos interesses econômicos do 

sistema, perdendo, assim, sua capacidade de criticar os problemas encontrados na sociedade e, 

consequentemente, inviabilizando a possibilidade de transformação social. Mesmo a 

Educação Física sendo considerada componente curricular obrigatório da Educação Básica, 

pertencente ao projeto político pedagógico escolar, o seu desenvolvimento dentro desse 

ambiente ainda continua desvalorizado, caracterizando-se apenas como atividade fim, 

recreação ou mesmo passa tempo (CASTELLANI FILHO, 2010; BRACHT, 2009; 

COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

O esporte afirma-se como conteúdo hegemônico depois da segunda guerra mundial. 

Sabemos que a princípio existia um predomínio do exercício ginástico em países como 

França, Alemanha e Suécia, dentro de uma perspectiva militarista. Porém, vimos que na 

Inglaterra foi o esporte que se afirmou como conhecimento da cultura corporal, sendo que, 

progressivamente, ele foi se tornando elemento predominante nas aulas de Educação Física 

(ASSIS DE OLIVEIRA, 2005, BRACHT, 2009, COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

Entendemos não ser à toa que a Educação Física é vista como sinônima de esporte. 

Dentro de uma sociedade capitalista, esse elemento apresenta interesses de mercado que vão 

além da simples prática pragmática no ambiente escolar. Logo, se “o esporte se impõe à 

educação física, ou seja, instrumentaliza a educação física para o atingimento de objetivos que 

são definidos e próprios do sistema esportivo” (BRACHT, 2000, p. 15) é porque a classe 

dominante, para tirar proveito, cria necessidades que vão de encontro à concepção de esporte 

educacional com fins os pedagógicos que aqui defendemos. 
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Entendemos que esse conteúdo, caso seja bem trabalhado nas aulas, ajudará a explicar 

as contradições sociais nas quais os alunos estão envolvidos, levando-os a refletirem e se 

posicionarem de forma crítica diante do sistema em que vivem, pois, assim, os mesmos não 

serão tão influenciados pela indústria cultural.  Em suma, o esporte, enquanto elemento da 

cultura corporal, deve ser socializado de forma sistematizada por contribuir na formação de 

pessoas mais conscientes e críticas que por sua vez atuarão na defesa dos interesses da classe 

menos privilegiada. 

 

Independente do ângulo do observador, a força do esporte é irresistível e, em alguns 

lugares, o seu conceito universalizou-se. Nos países de línguas germânicas, a partir 

de antigos modos de entender a Educação Física, adotou-se o termo esporte 

generalizadamente, significando qualquer modalidade de exercício físico. A 

supervalorização do esporte pode, sem dúvida, acarretar problemas incontroláveis. A 

colocação da Educação Física como sinônimo de esporte induz a concebê-la, 

essencialmente, como competição, e cria o recorde como o seu objetivo 

fundamental. Essa tendência esportiva para a Educação Física atual reflete um 

mecanismo baseado nos interesses político-ideológicos que caracterizam a nossa 

sociedade (MARINHO, 2004, p. 34). 
 

Enquanto o esporte tem sido visto como o principal conteúdo da Educação Física 

escolar, por seu claro reforço dos elementos necessários ao capitalismo, as artes circenses, por 

estarem relacionadas à outra forma de vivenciar o corpo, acabam por ser desvalorizadas nas 

mesmas aulas. Em relação aos conteúdos que os alunos já haviam estudado, nenhum havia 

vivenciado as artes circenses nas aulas de Educação Física, enquanto muitos apontaram que o 

futebol, voleibol e queimada foram os mais trabalhados em anos anteriores: Os meninos que 

gostavam iam jogar bola e o resto da turma jogava queimada ou voleibol (Aluna Karina) 12. 

Percebemos uma visão reducionista da Educação Física, ocasionada pela seleção de 

determinados conteúdos e utilização sem o devido planejamento e reflexão dos mesmos 

(DÁRIDO 2001, DARIDO; ROSÁRIO 2005, BETTI, 1999). Ficou evidente também que os 

conteúdos apresentados nas aulas de Educação Física aos alunos pesquisados colaboraram 

para manter os estereótipos de gênero em nossa sociedade, uma vez que houve a indicação da 

clássica divisão de conteúdos em futebol para os meninos e voleibol e queimada para as 

meninas. Entendemos que essas escolhas apresentam intencionalidades políticas, sociais e 

econômicas que contribuíram para uma formação limitada desses alunos (COLETIVO DE 

AUTORES, 2009; BRACHT, 2009; DAOLIO, 2010, CASTELLANI FILHO, 2010). 

                                                           
12 Percebemos que mesmo estes conteúdos não eram trabalhados. O professor apenas entregava o material para 

que os alunos reproduzissem o que já sabiam de outros momentos e lugares. 
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A partir desse diagnóstico inicial, estudamos, na segunda, aula o histórico da 

Educação Física, das artes circenses e do circo. Apresentamos a forte influência inicial das 

áreas militares e médica até a institucionalização dessa disciplina na escola a partir dos 

conteúdos ginástica e esporte. Objetivamos, dessa forma, confrontar os saberes do senso 

comum, apresentados pelos alunos, com os conhecimentos científicos (SOARES, 2004; 

COLETIVO DE AUTORES, 2009; DAOLIO, 2010; BRACHT, 2009) a fim de desconstruir a 

visão de Educação Física que até então possuíam. Para tanto, lançamos mão das artes 

circenses enquanto conteúdos da cultura corporal que apresentam na sua essência movimentos 

livres, criativos e expressivos (SOARES, 2002). 

Durante o desenvolvimento da aula, tivemos poucas intervenções por parte dos alunos, 

porém uma chamou a atenção: professor, eu prefiro a visão de Educação Física como 

sinônima de esportes, pois sempre competi e me senti bem (Aluno João). Buscamos, a partir 

dessa afirmação, instigar o restante da turma a fim de debatermos sobre a opinião exposta. 

Então, alguns alunos apresentaram argumentos ligados às referências até então trabalhadas 

com eles: Educação Física não é só esporte, é também ginástica, lutas, dança (Aluna 

Karina); Estamos falando de Educação Física na escola e a meu ver não objetivamos aqui 

selecionar os melhores alunos para competir (Aluno José).  

Aproveitamos a oportunidade para enfatizar que, a partir da abordagem pedagógica 

adotada, entendemos a Educação Física como disciplina curricular que deve socializar de 

forma sistematizada os conteúdos da cultura corporal (jogos, esporte, dança, lutas, ginástica, 

artes circenses, entre outros) a fim de contribuir para a formação integral dos alunos. 

Mostramos, também, que ao apresentar as artes circenses, não estávamos negando os outros 

conteúdos da cultura corporal, por exemplo, o esporte, mas, sim, possibilitando a ampliação 

do acervo sociocultural e motor dos mesmos (COLETIVO DE AUTORES, 2009).  

Vimos que “O esporte tornou-se, nas últimas décadas, o conteúdo hegemônico das 

aulas de Educação Física, porém apenas algumas modalidades esportivas são eleitas pelos 

professores” (BETTI, 1999, p. 25). Os esportes tradicionais: voleibol, basquete, handebol e 

futsal são os conteúdos mais utilizados nas aulas de Educação Física escolar (BETTI, 1999, 

DARIDO, 2001).  

Não entendemos como um problema a utilização dos esportes nas aulas Educação 

Física, pois os mesmos também pertencem à cultura corporal e não podem ser negados como 

conhecimentos construídos historicamente pela sociedade.  Contudo, sua utilização de forma 

repetitiva e nada reflexiva pelos professores tem contribuído para que os alunos reproduzam 

os interesses dos que dominam. 
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Podemos afirmar que mesmo a comunidade acadêmica passando a questionar, nas 

últimas décadas, a utilização da Educação Física apenas como matéria para reprodução dos 

interesses político e econômicos do sistema “[...] Ou seja, o papel que a Educação Física 

vinha desempenhando na escola conformava sua prática pedagógica aos interesses da classe 

dominante, sobretudo, no que concerne à hegemonia do esporte, que era quase uma expressão 

única na escola” (FREIRE, 2013, p. 33), ainda vemos a predominância dos esportes 

tradicionais durante as aulas dessa disciplina sem o devido planejamento, sistematização e 

reflexão. 

 

Os professores de Educação Física, ainda influenciados, sobretudo pela concepção 

esportivista, continuam restringindo os conteúdos das aulas aos esportes mais 

tradicionais, como, por exemplo, basquete, vôlei e futebol. Em muitos casos 

também, estes conteúdos são distribuídos sem nenhuma sistematização e são 

apresentados de forma desordenada ou aleatória, ou seja, estes são organizados ou 

sequenciados sem critérios mais consistentes. Não bastasse este fato, é muito 

comum que estes conteúdos esportivos sejam transmitidos superficialmente, apenas 

na ótica do saber fazer (DARIDO; ROSÁRIO, 2005, p. 167-168). 
 

Em suma, percebemos que as artes circenses são capazes de romper com o paradigma 

esportivo tradicional que aflige as aulas de Educação Física, pois além de trazerem inovações 

para essa área do conhecimento, elas também apresentam fatores históricos que poderão 

contribuir para aulas mais dinâmicas e transformadoras. Porém, esses conteúdos só 

possibilitarão mudanças concretas para a área caso sejam sistematizados e sequenciados de 

forma a não reproduzirem os seus movimentos específicos de forma robotizada e sem a 

devida reflexão. Logo, cabe aos professores apresentarem um planejamento com objetivos, 

metodologias e processos avaliativos claros.  

Após esse suporte teórico, buscamos vivenciar alguns conteúdos das artes circenses 

nas aulas de Educação Física: malabarismo com bolinhas (cinco aulas), malabarismo com 

bastões ou flower stick (quatro aulas), rola-rola (duas aulas) e cordas (duas aulas).  

Procuramos, inicialmente, socializar de forma sistematizada o malabarismo com 

bolinhas, objetivando vivenciar esse tipo de conteúdo; construir técnicas para equilibrar as 

bolinhas no ar; apresentar alguns vídeos instrutivos que ensinam movimentos específicos e 

diferenciados; ensinar algumas técnicas construídas historicamente para realizar esse 

conteúdo com duas e três bolas.  

Notamos que parte da turma estava receosa com relação ao desenvolvimento da 

primeira aula com vivência prática. Acreditamos que o fato do conteúdo ser novo e complexo 

contribuiu substancialmente para aumentar as barreiras - psicológicas, motoras, entre outras - 
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que dificultaram a participação efetiva dos alunos num primeiro momento. Porém, as 

dinâmicas em grupos, desafios e jogos circenses possibilitaram uma melhor troca de 

conhecimentos entre eles, pois percebemos que a turma era bastante participativa, unida e 

colaborativa. Entendemos que esses elementos utilizados para o desenvolvimento da aula são 

importantes para diminuir as tensões durante o processo educativo. Por exemplo, a partir dos 

jogos circenses e das dinâmicas em grupos é possível retirar a ênfase nos resultados e na 

análise individual do aprendizado, respectivamente, ou seja, esses instrumentos possibilitam 

aulas mais participativas e com ênfase nas ações coletivas que levam ao aprendizado.  Ao 

final da aula, vimos que estavam motivados e com boas expectativas para as próximas aulas. 

Na segunda aula dessa unidade didático metodológica, buscamos introduzir o 

movimento do “x” que consiste em segurar duas bolinhas, uma em cada mão, e realizar o 

cruzamento delas no ar. Para obtermos mais êxito nessa vivência, mostramos dois vídeos 

explicativos que dão ênfase no posicionamento do corpo: pés paralelos na largura dos ombros, 

braços estendidos com o cotovelo formando um ângulo de 90° e também ensinam técnicas 

historicamente construídas para executar essa ação: controle de tempo, ritmo, altura dos 

lançamentos, direção. (BORTOLETO, 2010; DUPRAT e GALLARDO, 2010; AYALA, 

2008).  

 Em seguida, foram experimentar o movimento do “x”. A princípio, cada um deles 

praticou bastante sob a nossa observação e intervenção quando necessária. Mas, com o tempo 

fizemos pequenos grupos, por acreditar que facilitaria as trocas de conhecimentos e mediação. 

Vale ressaltar que não consideramos como certas apenas as técnicas que vimos nos vídeos, 

pois acreditamos que, assim, estamos possibilitando a criação de novos meios de realizar o 

malabarismo com bolinhas o que contribuirá para o melhor desenvolvimento da expressão 

corporal criativa que objetivamos. 

 Buscamos, durante a terceira, quarta e quinta aulas desse conteúdo, praticar o 

movimento do “x”, introduzir a terceira bola de malabares (quando a segunda bola lançada 

estiver começando a cair fazemos o terceiro lançamento), trocar experiências, aperfeiçoar os 

movimentos com três bolas, além de criar técnicas e movimentos.  

 Na medida em que as aulas foram se desenvolvendo, notamos que as disparidades 

motoras entre os alunos foram aumentando, ou seja, percebemos que enquanto alguns 

estavam com bastante facilidade no movimento básico do “x”, a ponto de começarem a inserir 

a terceira bolinha, outros apresentavam dificuldade nos lançamentos simples. Entendemos que 

essas diferenças no tempo de aprendizado estão diretamente ligadas a alguns fatores como 
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individualidade, experiências vividas, motivação para realizar as ações e também traços de 

personalidade (COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

Decidimos, então, dividir a turma em pequenos grupos (duas ou três pessoas) para que 

pudessem compartilhar suas técnicas construídas. Essa estratégia juntamente com a mediação 

dos conhecimentos por parte do professor contribuiu para a evolução da turma.  

Ao final da última aula do malabarismo com bolinhas, percebemos que todos os 

alunos internalizaram os movimentos básicos para equilibrar três bolinhas no ar, sendo que 

apenas três não conseguiram ao final dessas vivências realizarem uma sequência sincronizada 

de movimentos. Contudo, é valido ressaltar algumas frases ditas nos círculos de diálogos: 

Nunca imaginei que fosse capaz de fazer malabarismo com bolinhas (Aluna Marcia); Muito 

legal ter uma visão de Educação física não apenas esportiva (Aluna Karina); Vou querer 

ensinar meus amigos e primos (Aluno Pedro). Podemos afirmar a partir dessas falas que esse 

conteúdo contribuiu para a melhoria da autoimagem e da autoestima dos alunos além de 

mostrar que a Educação Física é composta por diferentes elementos da cultura corporal e não 

apenas por esportes.  

Na oitava e nona aula do sequenciador, trabalhamos o rola-rola. Tivemos como 

objetivos: vivenciá-lo; construir e ensinar técnicas para equilibrar-se em cima dele e praticá-lo 

de forma a possibilitar a junção dessas práticas corporais com os malabarismos, bolinhas e 

bastões (AYALA, 2008; DUPRAT; GALLARDO, 2010).  

No início da primeira aula, falamos sobre os cuidados que devemos ter para praticar o 

rola-rola. Mostramos fotos e vídeos para ilustrar melhor essas questões de segurança. Antes 

de deixar os alunos vivenciarem esse conteúdo, reunimos a turma em círculo para 

demonstrarmos e ensinarmos algumas técnicas: a) pés espaçados na largura dos ombros e base 

um pouco abaixada; b) subir na tábua apenas quando uma ponta dela estiver no chão; c) 

movimentar o corpo como um todo visando reequilibrar o centro de gravidade a partir do 

momento em que há deslocamento da tábua no cilindro (equilíbrio dinâmico); d) realizar a 

atividade com auxílio do colega ou da parede (AYALA, 2008).  

Na segunda parte da aula, os alunos vivenciaram o rola-rola em duplas, um em cima 

da tábua e outro dando apoio para evitar quedas, sendo que a cada 5 minutos eles trocavam de 

posição. Importante ressaltar que não houve separação de grupos por gênero e mesmo com o 

medo inicial todos experimentaram esse conteúdo pelo fato de se ajudarem durante o 

processo. 

Realizamos um diálogo na última parte dessa aula a fim de avaliar o desenvolvimento 

da turma. Percebemos, a partir das falas, que alguns alunos estavam com medo no início, 
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porém com a ajuda dos colegas ficaram mais confiantes para praticarem: Eu estava com 

bastante medo de subir em cima do rola-rola, mas com a ajuda da minha colega me senti 

mais confiante e subi (Aluna Maria). Podemos afirmar, a partir dessa fala, que os trabalhos 

em grupos além de contribuírem para a socialização dos alunos colaboram também 

efetivamente para a aprendizagem deles (COLETIVO DE AUTORES, 2009). Já outros alunos 

tiveram bastante facilidade e já estavam conseguindo equilibrar em cima da tábua sem 

dificuldades: Eu ando de skate, então ficou mais fácil pra mim (Aluno Francisco); Nunca 

tinha brincado de rola-rola, porém com a ajuda inicial do meu amigo consegui ficar com o 

tempo sozinho em cima (Aluno Carlos). 

Objetivamos na segunda aula praticar o rola-rola. Num primeiro momento, dividimos 

a turma em duplas para trocarem experiências, sendo que a cada 5 minutos invertiam as 

posições. Nessa parte da aula, deixamos os alunos experimentarem apoiar na parede para 

equilibrar-se em cima do rola-rola. Na última parte, desafiamos aqueles alunos que estavam 

com mais facilidade a realizar malabarismo com bolinhas em cima do rola-rola. 

Percebemos que a maioria da turma estava conseguindo ficar em cima do rola-rola 

sem ajuda do colega ou da parede (apenas dois não estavam seguros para ficarem sozinhos). 

Vale destacar a importância desse conteúdo não apenas para o desenvolvimento motor – 

coordenação motora, equilíbrio, ritmo, entre outros - mas também para o desenvolvimento do 

trabalho em grupo e rompimento de barreiras do medo. A partir do círculo de conversa no 

final da aula, alguns alunos falaram sobre as duas aulas que tiveram de rola-rola: No início 

das aulas de rola-rola eu estava com bastante medo e cheguei a pensar em não participar 

mais, porém meus amigos me ajudaram a conseguir (Aluna Maria); Nunca pensei que fosse 

conseguir, achava que não tinha coordenação suficiente e além do mais tinha medo. Agora 

consigo subir sozinha sem problemas (Aluna Carla).  

Observamos que a turma participou de forma ativa da vivência desse elemento das 

artes circenses. Percebemos que os alunos que tiveram dificuldade no conteúdo anterior 

conseguiram tranquilamente construir suas técnicas e até mesmo criar movimentos, sendo que 

sete alunos conseguiram realizar o malabarismo com bolinhas em cima do brinquedo. 

Notamos que é de fácil aplicação o rola-rola no ambiente escolar por utilizar pequenos 

materiais - podemos construí-los também com materiais recicláveis (garrafa pet lisa, litro de 

óleo, tábuas de construção, portas de guarda roupa). Além do mais, vemos que esse conteúdo 

apresenta sentidos e significados diretamente relacionados com a realidade social dos alunos, 

sendo que alguns deles anteriormente já praticaram elementos similares ao rola-rola, como 

por exemplo, o skate (FREIRE, 2005, COLETIVO DE AUTORES, 2009).  
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Entre a décima e décima terceira aula, buscamos construir o malabares flower stick; 

vivenciar esse tipo de malabarismo; socializar técnicas para equilibrá-lo no ar e criar novas 

técnicas para equilibrá-lo no ar.  

Entendemos que a construção desse elemento, bem como a sua vivência de forma 

sistematizada e dosada no ambiente escolar, contribui para o desenvolvimento omnilateral dos 

alunos que buscamos. Percebemos que a partir do processo de ensino-aprendizagem que se 

baseia na noção de totalidade - participação em todo processo de construção dos seus próprios 

malabares, manipulação através de técnicas que poderão ser construídas individualmente e/ou 

coletivamente e trocas de experiências - estaremos levando aos alunos novos sentidos e 

significados para as suas práticas corporais em diferentes ambientes (SILVA, 2012; 

COLETIVO DE AUTORES, 2009; SOARES, 2002).  

Assim, ao compreendermos o ser humano numa visão omnilateral, estamos 

contrapondo a concepção burguesa que nos entende como sujeitos sem histórias, 

individualistas e competitivos. 

 

Tal compreensão de ser humano é o oposto da concepção burguesa centrada numa 

suposta natureza humana sem história, individualista e competitiva, na qual cada um 

busca o máximo interesse próprio. Pelo contrário, pressupõe o desenvolvimento 

solidário das condições materiais e sociais e o cuidado coletivo na preservação das 

bases da vida, ampliando o conhecimento, a ciência e a tecnologia, não como forças 

destrutivas e formas de dominação e expropriação, mas como patrimônio de todos 

na dilatação dos sentidos e membros humanos (FRIGOTTO, 2012, p. 268). 
 

Na primeira aula desse conteúdo, mostramos, inicialmente, um vídeo ensinando a 

fazer o flower stick e, em seguida, começamos a sua construção. Dividimos a turma em 

pequenos grupos com o objetivo de um ajudar o outro na confecção de todo material. Durante 

esse processo passamos auxiliando aqueles que estavam com dificuldades, porém o vídeo 

apresentado no início da aula facilitou o desenvolvimento. Faltando quinze minutos para 

acabar a aula, encerramos a construção e reunimos em círculo para explicar as próximas 

etapas e também ouvir os alunos a respeito da aula. Algumas falas ditas por eles foram 

marcantes: muito bacana construir um malabares a partir de materiais recicláveis (Aluna 

Gabriela); interessante que para construir o flower stick não precisa cortar as câmaras de ar 

bem certinhas, eu mesmo que não tenho facilidade com trabalhos manuais consegui fazer o 

meu (Aluno Arthur); primeira vez que construo um brinquedo nas aulas de Educação Física 

(Aluno João).  

Notamos que a construção de materiais para as aulas de Educação Física, a partir de 

elementos recicláveis, possibilita a utilização de materiais mais baratos e o desenvolvimento 
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das habilidades manuais dos alunos. Contudo, é importante reforçar que não estamos 

querendo retirar, com essa ação, a responsabilidade do governo em fornecer materiais de 

qualidade que contribuirá para o bom desenvolvimento das aulas.  

Na décima primeira aula, os alunos terminaram de construir o flower stick (bastão 

central e os dois laterais) e, em seguida, vivenciaram esse elemento a partir dos seus 

conhecimentos prévios. Nessa segunda aula, não ensinamos técnicas para equilibrar esse 

malabares no ar, facilitando assim o processo de criação de movimentos logo após 

experimentarem e apreenderem os métodos de manipulação historicamente desenvolvidos. 

(COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

Na décima segunda aula, partimos, inicialmente, da vivência de cada um e, em 

pequenos grupos, eles trocaram experiências. Em seguida, reunimos a turma no círculo para 

ensinamos algumas técnicas historicamente construídas para equilibrar o malabares no ar: 1) 

agachados ou com o bastão central em cima de algum objeto reto, segurar as duas madeiras 

laterais deitadas e de forma perpendicular ao bastão central (coberto por câmara de ar) que 

estará em pé; 2) Bater no bastão central, na parte superior, de forma que ele desloque entre as 

madeiras laterais; 3) Controlar a força das duas mãos para que o malabares possa deslocar-se 

entre as duas baquetas laterais; 4) Com o tempo, tentar continuar o movimento que, até então, 

estava no chão ou cima de algum objeto reto, no ar.  

Após essas dicas, dividimos a turma em duplas ou em trios para praticarem o 

conteúdo. Mesmo cada um tendo o seu brinquedo, acreditamos ser importante o trabalho em 

grupo, pois facilita o processo de ensino-aprendizagem (BORTOLETO, 2010). Percebemos 

que os alunos que estavam com mais facilidade ajudaram aqueles que tinham dificuldades e 

essas trocas de experiências contribuíram para o processo de mediação dos conhecimentos.  

No final dessa aula, alguns alunos falaram em círculo sobre a prática do flower stick: 

eu achei mais difícil que o malabarismo com bolinhas, talvez pelo fato de nunca ter visto o 

flower stick antes (Aluno João); muito legal ter construído o brinquedo e agora poder está 

tentando equilibrá-lo, vou continuar treinando até conseguir (Aluno José);  eu ainda não 

estou conseguindo, mas comecei a entender os movimentos básicos com as dicas e ajuda dos 

meus colegas (Aluna Maria). Percebemos que os alunos gostaram bastante de construir e 

praticar o malabarismo com flower stick mesmo eles tendo dificuldades para equilibrar o 

bastão no ar. Vimos, ao final desse encontro, que os alunos estavam motivados para a 

próxima aula. 

Na última aula desse conteúdo, buscamos continuar a sua prática sistematizada a partir 

de pequenos grupos. Na metade da aula, fizemos um círculo de conversa com a turma a fim 
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de dialogar sobre as dificuldades apresentadas. Para a nossa surpresa, um grupo de alunos 

sugeriu realizar os movimentos com o flower stick em cima do rola-rola. Decidimos, então, 

desafiar os alunos com mais facilidade a combinarem esses dois conteúdos, sendo que aqueles 

que estavam ainda aprendendo a equilibrar esse elemento no ar continuaram trocando 

experiências dentro dos seus grupos. No círculo final, avaliamos o desenvolvimento geral do 

conteúdo.  

Vale destacar algumas frases ditas pelos alunos: mesmo não conseguindo fazer muitas 

coisas ainda com o flower stick eu gostei muito de ter construído ele, pois agora que aprendi 

um pouco vou praticar em casa e aperfeiçoar (Aluna Maria); gostei da construção do 

brinquedo e de aprender a manuseá-lo, vou desafiar meus amigos depois (Aluno José); eu 

tive mais facilidade com o rola-rola e com o malabarismo com bolinhas, porém acredito que 

após ter aprendido as técnicas básicas vou conseguir com o tempo equilibrar o flower stick 

(Aluno Pedro). Importante ressaltar que durante os círculos de diálogos nenhum aluno 

apresentou elementos depreciativos em relação aos conteúdos. Podemos afirmar, portanto, 

que as artes circenses foram bem aceitas pelos discentes.  

 Notamos, a partir das observações e relatórios, que toda turma tinha internalizado as 

técnicas básicas para equilibrar os malabares no ar, sendo que seis alunos não conseguiram 

manter o objeto no ar por muito tempo durante as aulas, porém com mais tempo de prática 

acreditamos que vão realizar os movimentos com o flower stick. que os objetivos esperados 

foram alcançados e as metodologias utilizadas conseguiram contemplar toda a turma.  

Trabalhamos na décima quarta e décima quinta aulas com o conteúdo corda. 

Buscamos nessas intervenções vivenciar e praticar atividades com as cordas simples e cordas 

duplas e possibilitar a criação de movimentos a partir dos conhecimentos dos alunos.  

Na primeira aula com as cordas, buscamos levar os alunos a criarem suas próprias 

técnicas, a partir de seus conhecimentos prévios, para passarem debaixo da corda em 

movimento e, em seguida, pularem-na.  

Utilizamos da seguinte sequência pedagógica: primeiramente, tentaram passar 

individualmente correndo por baixo; em seguida, foram desafiados a fazer a mesma atividade 

em pequenos grupos até o limite de pessoas que conseguissem. Após essas vivências, que 

possibilitam o melhor controle do tempo e ritmos da batida da corda, desafiamos a turma a 

pular duas cordas batidas simultaneamente (enquanto uma está na altura da cabeça, a outra 

está tocando o chão). Ensinamos nessa parte da aula algumas técnicas para pular as cordas 

duplas: pular duas vezes mais rápido; observar o ritmo das batidas das cordas e ter pouco 

contato com o solo. Ao final desse encontro, fizemos um círculo de conversa para avaliar o 
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desenvolvimento da aula e se os objetivos propostos foram alcançados. A partir das 

observações e dos diálogos estabelecidos, pudemos concluir que a metodologia utilizada -  

atividades em pequenos grupos com trocas de experiências e mediação quando necessária e os 

jogos circenses - contribuiu para a participação efetiva da turma. 

Na última aula desse conteúdo, praticamos as cordas duplas num primeiro momento. 

Em seguida, desafiamos os alunos a entrarem pulando-as em movimento e, por fim, os 

levamos a criarem pequenas coreografias em grupos. A partir da observação e do diálogo com 

a turma, percebemos que entre todos os conteúdos esse foi mais facilmente apreendido 

(mesmo por aqueles que não haviam vivenciado em outro momento esse elemento). Vale aqui 

destacar algumas falas dos alunos: pra mim foi o conteúdo mais fácil, eu já sabia pular corda 

e acredito que facilitou eu aprender as cordas duplas (Aluno Eduardo); eu tive dificuldade 

em pular corda dupla inicialmente, pois nas escolas que eu estudei só jogava futebol (Aluno 

João). 

As vivências anteriores dos alunos, a partir de brincadeiras tradicionais com cordas, 

facilitaram o processo de ensino-aprendizagem dos movimentos mais complexos (cordas 

duplas), além de contribuir para a criação, individual ou coletiva, de novas técnicas 

(COLETIVO DE AUTORES, 2009, DUPRAT; GALLARDO).  

No último dia da pesquisa, aplicamos um questionário semiaberto com a turma, porém 

tivemos que reaplicá-lo em outro momento por dois motivos: primeiramente, no dia marcado 

apareceram poucos alunos e, segundo, pelo fato de termos feito algumas alterações nas 

perguntas posteriormente. 

 Abaixo, analisaremos os dados coletados nos questionários que foram aplicados num 

segundo momento para dezenove alunos com idade entre dezesseis e dezenove anos. 

Buscaremos, a seguir, fazer relações com as observações, relatórios das aulas, rodas de 

conversas e os referenciais teóricos. 

 

1) O que você entende por Educação Física? (Se julgar necessário marque mais de uma 

opção). 

(  ) Esportes (  ) Lutas  (  ) Recreação  (  ) Ginástica   (  ) Outros 

Justifique sua resposta 

 

Nenhum aluno assinalou as opções lutas e ginástica, apenas um marcou a opção 

recreação, porém não justificou a escolha. Enquanto seis marcaram a alternativa “esportes”. 

Desse total, dois justificaram apenas que Educação Física é sinônima de esportes. Já a maioria 
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(doze) optou pela alternativa outros, sendo que onze explicaram escolha: quatro alunos 

entendem a Educação Física como uma disciplina que estuda vários conhecimentos além dos 

esportes, lutas, ginásticas, buscando o desenvolvimento físico e mental. Percebemos que na 

visão desses alunos a Educação Física está vinculada apenas ao bem estar físico e à saúde, 

mostrando, assim, que eles compreendem apenas uma parte dessa área do conhecimento tão 

ampla: Educação Física é de tudo um pouco, usando métodos para educar o corpo ganhando 

equilíbrio e resistência (Aluno Carlos); Educação Física é tudo que coloca seu corpo para 

funcionar e gastar energia (Aluno Eduardo). Percebemos que esses apresentam uma visão 

biologicista dessa disciplina devido à influência histórica das áreas médicas, militares, 

métodos ginástico e esportivo. 

Mesmo tendo avançado no sentido de entender a Educação Física não apenas como 

sinônimo de esportes, eles ainda não conseguiram entendê-la com um olhar mais ampliado, ou 

seja, composta por influências socioculturais, históricas, econômicas e políticas, entre outras 

questões. No entanto, diante do pouco tempo de intervenção pedagógica, consideramos 

satisfatória a mudança no sentido de compreender que essa disciplina não é sinônima de 

esportes e exercício físico, mas como componente curricular que trabalha vários outros 

conteúdos.  

Os outros sete justificaram a escolha apresentando uma visão da Educação Física mais 

crítica ao entendê-la como disciplina que estuda os esportes e outras práticas corporais. Desse 

total, três citaram as artes circenses como conteúdo da Educação Física. Vale destacar 

algumas respostas descritas pelos alunos: É um conjunto dessas atividades (esporte, lutas, 

recreação, ginástica) e outras como dança e as próprias artes circenses (Aluna Karina); É a 

reunião de todas essas e mais algumas como as artes circenses. É tudo aquilo que permite a 

sua expressão corporal (Aluno José); É uma disciplina que ensina vários conteúdos como 

jogos e artes circenses sendo tão importante como as demais (Aluno Lucas). 

Mesmo não usando o termo cultura corporal trabalhado nas intervenções, entendemos 

que as aulas contribuíram para ampliar os conhecimentos a respeito da Educação Física. Na 

primeira aula, diagnosticamos que quase toda turma entendia essa disciplina como sinônima 

de esporte e recreação, porém percebemos que a pesquisa possibilitou aos alunos terem uma 

visão mais completa da área ao mostrar novos objetivos, conteúdos e metodologias possíveis 

de serem abordados por essa disciplina. 

 

2) O que você entende por artes circenses?  
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Dois alunos disseram que as artes circenses são sinônimas de malabarismo: Artes 

circenses é malabarismo (Aluna Maria). Outros dois disseram que são artes que trabalham 

concentração, coordenação motora e raciocínio. Trabalha tanto o equilíbrio, coordenação 

motora, quanto o raciocínio (Aluna Carla). Nove disseram que é o conjunto de algumas 

modalidades: malabarismo, rola-rola, acrobacias, cordas, entre outros elementos: É a junção 

de malabarismo, acrobacias, cordas e muito mais (Aluna Marcia); Acredito que é o conjunto 

de tudo que aprendemos em aula e mais um pouco. Nossa turma aprendeu malabarismo e 

outras modalidades. Algo muito interessante (Aluno João); Nas artes circenses tem de tudo 

um pouco: malabarismo, cordas, rola-rola (Aluno Pedro). 

Entendemos que as respostas deles não estão erradas, porém se encontram incompletas 

pelo fato de alguns limitarem todos os conteúdos das artes circenses: contorcionismos, 

mimicas, acrobacias, rola-rola, ginástica etc. a apenas o malabarismo, enquanto outros 

entendem essas artes apenas como a junção desses conhecimentos.  Nenhuma dessas respostas 

associou esses conhecimentos às questões históricas e culturais. Deduzimos, assim, que 

apresentam uma visão pragmática das artes circenses e da Educação Física. Todavia, é 

importante destacar que nosso conjunto de aulas não propôs a trabalhar diretamente essas 

questões. Portanto, não podemos exigir que os alunos entendessem a Educação Física de 

forma articulada com os elementos históricos, políticos, sociais, culturais. 

Seis disseram que é um conjunto de atividades ligadas ao circo: Artes provenientes do 

circo e que carregam muita história (Aluna Karina); Prática de atividades do circo que foram 

aperfeiçoadas ao longo dos anos. Estas atividades geralmente chamam a atenção do público 

(Aluno José); São todas as expressões feitas a partir do circo (Aluno Arthur). Acreditamos 

que o fato de termos, nas primeiras aulas, trabalhado com eles o histórico das artes circenses, 

ocasião em que as conceituamos como conteúdos da cultura corporal historicamente 

produzido e culturalmente utilizado pelo circo e outros artistas com o passar dos anos 

(DUPRAT e GALLARDO, 2010; SOARES, 2002; BORTOLETO, 2010; AYALA, 2008; 

BOLOGNESI, 2002) contribuiu para o entendimento mais elaborado desses conteúdos. 

 

3) Para você é possível relacionar os conteúdos das artes circenses com a Educação Física?  

Justifique sua resposta.  

 

Todos responderam sim, porém apenas sete justificaram. Dois falaram que é possível 

pelo fato das artes circenses levarem à prática do exercício físico e trabalharem os músculos 

do corpo: Porque trabalha quase todos os músculos do corpo (Aluno Augusto); Porque se faz 
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exercício físico e trabalha a mente nas artes circenses (Aluno Eduardo). Três disseram que a 

Educação física é a união de vários conteúdos: Pois a Educação Física engloba diversas 

atividades. Um falou que nos relacionamos nas nossas aulas e foi muito prazeroso: Fizemos 

isso e foi algo muito prazeroso para toda a turma (Aluna Fabiana). E outro argumentou que 

As artes circenses e a Educação Física envolvem movimentos corporais (Aluna Marcia). 

Notamos que as áreas biológicas ainda têm influenciado bastante a concepção de 

Educação Física dos alunos ainda nos dias atuais (COLETIVO DE AUTORES, 2009; KUNZ 

2009; BRACHT, 2009; BETTI, 2009). Não estamos negando os benefícios das artes circenses 

e outros conteúdos da cultura corporal para o desenvolvimento biológico e psicológico dos 

alunos, porém não podemos esquecer as análises das questões históricas e socioculturais que 

têm contribuído para uma Educação Física mais crítica e inclusiva.  

Vale destacar aqui que todos os alunos que participaram das aulas reafirmaram a 

legitimidade do trabalho com as artes circenses na Educação Física escolar, contrariando os 

argumentos dos professores que insistem em trabalhar com os conteúdos esportivos (futebol, 

voleibol, basquetebol e handebol) alegando que os alunos não aceitam conteúdos não-

esportivos. A partir desses dados levantados, percebemos a clara associação entre a disciplina 

e as artes circenses e a possibilidade de inserirmos conteúdos diversificados nas aulas.  

 

4) Os conteúdos e as metodologias utilizadas nas aulas contribuíram para o desenvolvimento 

da sua criatividade e expressão corporal? 

(  ) Sim       (  ) Não 

Justifique sua resposta. 

 

Todos os alunos marcaram a opção sim e justificaram, sendo que dois falaram que a 

partir das aulas começaram a ver que Educação Física não é só esportes, mas também outras 

atividades: Porque nos mostrou que Educação Física não é só esporte, mas também outros 

tipos de atividades (Aluno João). Outros dois disseram que evoluíram muito e levarão as 

experiências para a vida fora da escola: Aprendi coisas nas artes circenses que vou levar para 

a vida (Aluna Carla). Três argumentaram que as aulas ajudaram a ter um maior controle do 

corpo para alcançar os objetivos propostos: Porque nos induz a pensar e usar nosso corpo 

para conseguir os objetivos (Aluna Maria). 
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Outros quatro alegaram que as intervenções contribuíram para melhorar o equilíbrio, 

raciocínio, reflexo13·, concentração e agilidade (benefícios associados às questões físicas e 

mentais): Ajudou a aperfeiçoar o raciocínio e o equilíbrio. Melhorou minha concentração e 

minha agilidade (Aluno Eduardo). Esses alunos consideram que a criatividade está ligada ao 

desenvolvimento das atividades mentais (raciocínio e concentração) enquanto a expressão 

corporal relaciona-se a fatores físicos (equilíbrio e agilidade). Essa associação não está 

equivocada, porém os alunos não conseguiram perceber que esses termos estão intimamente 

ligados e se completam, não sendo possível, desta forma, perceber qual deles se desenvolve 

primeiro durante as aulas. Além do mais, essas conceituações não foram trabalhadas com a 

turma, logo são compreensíveis essas associações feitas por eles. 

A maioria deles (oito) utilizou as palavras expressão corporal, criatividade ou 

sinônimos dessas nas suas justificativas para explicar que os conteúdos e metodologias 

contribuíram para o desenvolvimento desses termos: A partir do momento que entrei em 

contato e aprendi parte do que foi ensinado, abri meus horizontes e me expressei com mais 

facilidade (Aluna Marcia). 

Vemos a importância do saber fazer para o desenvolvimento de um expressar melhor 

em grupo. De acordo com Kunz (2010), a competência objetiva contribui para o 

desenvolvimento das competências sociais e comunicativas: Os conteúdos nos deram 

liberdade para criar movimentos e ações e, consequentemente, nos ajudaram a nos expressar 

melhor, já que tivemos que deixar a mente aberta e não tivemos que seguir regras (Aluna 

Karina); Sim, porque é uma coisa nova que geralmente não é passado nas aulas de Educação 

Física (Aluna Gabriela); Foi possível soltar a imaginação, apesar de não possuir muita 

coordenação motora, conseguir soltar a imaginação e criar movimentos com os colegas 

(Aluno José).  

 

5) Quais conteúdos trabalhados nas aulas contribuíram mais para o desenvolvimento da sua 

criatividade e expressão corporal ? (Se julgar necessário, marque mais de uma opção).  

(   ) Malabarismo com bolinhas (   ) Malabarismo com bastões 

(   ) Rola-Rola    (   ) Cordas    (   ) Nenhum  

Justifique sua resposta. 

                                                           
13  A indicação da melhoria do reflexo por parte dos alunos é um erro teórico, uma vez que o reflexo é 

uma condicionante que não pode ser treinada pelo fato de ser involuntária. Podemos afirmar que houve melhoria 

da velocidade de reação e da coordenação óculo-manual.  
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Nenhum aluno marcou a opção Malabarismo com bastões ou flowers stick. 

Acreditamos que o fato de terem apresentado mais dificuldade para aprender levou a esse 

fato, pois, como dissemos anteriormente, o domínio das competências objetivas contribuem 

para o desenvolvimento das competências sociais e comunicativas que estão diretamente 

ligadas à criatividade e expressão corporal. Em outras palavras, o saber fazer colabora para a 

construção de técnicas coletivas que por sua vez possibilitam melhor expressão corporal do 

grupo (KUNZ, 2010; COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

Dois alunos marcaram a opção cordas e um justificou: Eram fáceis de criar novas 

formas e ajudou no trabalho coletivo (Aluno Eduardo). As vivências anteriores com as cordas 

fora da escola, bem como a metodologia privilegiando o trabalho em grupo, contribuíram para 

o processo de ensino-aprendizagem e por, consequência, facilitou o desenvolvimento da 

criatividade e da expressão corporal dos alunos (COLETIVO DE AUTORES, 2009; 

BORTOLETO, 2010; DUPRAT; GALLARDO, 2010).  

Quatro marcaram a opção rola-rola. Dois justificaram que foi o conteúdo com o qual 

tiveram mais facilidade: Foi o conteúdo com qual tive mais afinidade (Aluna Carla). A maior 

parte dos pesquisados assinalaram a alternativa malabarismo com bolinhas, contudo nenhum 

deles justificou a escolha. Acreditamos que alguns fatores possam ter contribuído para essa 

escolha: expectativa da turma em relação às intervenções, o fato de ter sido o primeiro 

conteúdo trabalhado com eles e a utilização dos jogos circenses, dinâmicas em grupos, 

pequenas apresentações ao final da aula, trocas de experiências e, principalmente, o maior 

tempo de vivências em comparação com os outros conteúdos.  

Por fim, é importante dizer que nenhum dos alunos colocou uma relação negativa 

entre o trabalho realizado e a melhoria da criatividade e expressividade, demonstrando a 

aceitação desta relação por parte deles. 

 

6) As artes circenses possibilitaram uma maior participação da turma se comparada com 

outros conteúdos? 

 (   ) Sim    (   ) Não 

Justifique sua resposta. 

 

Todos marcaram que sim, mostrando que os conteúdos e as metodologias utilizadas 

possibilitaram uma maior participação da turma se comparado a outros conteúdos trabalhados 

anteriormente nas aulas de Educação Física.  
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Apenas oito justificaram. Três alegaram que o fato de serem conteúdos novos facilitou 

a participação da turma: É algo novo, diferente de tudo que já vimos (Aluno José). Os outros 

cinco falaram que as aulas contribuíram para unir mais a turma: Todos ajudavam uns aos 

outros (Aluna Carla); Porque todos os alunos conseguiram aprender e participar das artes 

circenses (Aluno Francisco).  

Fica evidente que os alunos querem aprender novos conteúdos (DARIDO e 

ROSÁRIO, 2005; BETTI, 1999). Assim, cabe a nós professores trabalharmos os diferentes 

conteúdos da cultura corporal, dentre eles as artes circenses, buscando oferecer um novo trato 

pedagógico e, ao mesmo, tempo contribuindo para uma Educação Física mais dinâmica, 

crítica e reflexiva que não apenas reproduza os conteúdos historicamente privilegiados: 

esporte e ginástica (COLETIVO DE AUTORES, 2009; KUNZ, 2010; BETTI, 2009; 

CASTELLANI FILHO, 2010). 

 

7) Durante as aulas de artes circenses houve separação de grupos entre meninos e meninas? 

(   ) Sim    (   ) Não 

Justifique sua resposta. 

 

Dezoito responderam não: Todo mundo ajudava todo mundo, meninos e meninas não 

havia distinção (Aluna Maria); O professor tratou todo mundo do mesmo jeito, sem 

desclassificar ninguém (Aluno José); Felizmente, o professor não foi sexista (Aluna Karina); 

Nossa turma em anos anteriores se dividia por gênero, mas nessas aulas não (Aluna Marcia). 

Todavia, um aluno marcou a opção sim e justificou: pois os meninos são melhores que as 

meninas (Aluno João).  

Vimos que, historicamente, a Educação Física vem sendo influenciada, 

principalmente, pelas áreas biológicas e esportivas, com uma supervalorização da estética, 

busca do corpo perfeito a todo custo, competição, seleção dos melhores, entre outras 

características, onde os homens eram preparados para as guerras e as mulheres tinham seus 

corpos preservados para procriarem (COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

Em contrapartida, acreditamos numa Educação Física para todos, sem distinção de 

gênero, raça, competência técnica, entre outros e defendemos a utilização das artes circenses 

no ambiente escolar, pois elas não apresentam na sua essência características excludentes, 

competitivas, seletivas etc., podendo, dessa forma, serem utilizadas como conteúdos que vêm  

contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos (SOARES, 2002, DUPRAT e 

GALLARDO, 2010; BORTOLETO, 2010). No entanto, é importante deixar claro que há 
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possibilidade do professor, metodologicamente, reforçar os aspectos competitivos, seletivos e 

excludentes característicos dos esportes, mesmo no trabalho com artes circenses. Portanto, 

apesar do conteúdo contribuir para que estes elementos não ocorram, é necessário que o 

professor esteja atento em sua metodologia de trabalho para não valorizar esses elementos. 

A partir das observações, diálogos, questionários e relatórios podemos afirmar que as 

artes circenses, se bem abordadas nas aulas de Educação Física, poderão alcançar objetivos 

(solidariedade, respeito, criatividade, entre outros) semelhantes aos pretendidos pelos projetos 

pedagógicos das instituições educacionais.  

De acordo com o Coletivo de Autores (2009, p. 41), “O ensino da Educação Física tem 

também um sentido lúdico que busca instigar a criatividade humana à adoção de uma postura 

produtiva e criadora de cultura, tanto no mundo do trabalho como no do lazer”. Fazendo um 

paralelo entre as artes circenses e essa disciplina curricular, vemos que as duas têm por 

objetivo a reflexão sobre a cultura corporal e acabam por contribuir para os interesses de 

classe das camadas populares, na medida em que desenvolvem uma reflexão pedagógica 

sobre os valores como solidariedade substituindo o individualismo, cooperação 

confrontando a disputa, distribuição em confronto com a apropriação. Sobretudo, enfatizando 

a liberdade de expressão dos movimentos – a emancipação -, negando a dominação e 

submissão do homem pelo homem (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 41. Grifos do autor).  

Baseando-se nas pesquisas de Betti (1999) e Darido e Rosário (2005), percebemos que 

os alunos têm interesse em aprender novos conteúdos. Assim sendo, existe a possibilidade de 

inserir as artes circenses no ambiente escolar, pois esses conhecimentos, além de terem sido 

construídos historicamente, vêm sendo socializados culturalmente, a partir das diferentes 

formas de expressão corporal, constituindo-se, assim, como elementos da cultura corporal 

(COLETIVO DE AUTORES, 2009).  

A partir de vivências, experimentações e práticas circenses, os alunos poderão 

compreender os sentidos e significados das artes circenses, não apenas como conhecimento de 

caráter pragmático, mas também que apresentam um contexto histórico e sociocultural que 

contribuirá na formação integral dos praticantes.  
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CAPÍTULO V – PRODUTO EDUCACIONAL 

 

De acordo com o edital para inscrição, seleção e matrícula no Programa de Pós-

Graduação, nível mestrado em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás (PPGEEB/CEPAE/UFG, 2015, p. 1), 

o objetivo do mestrado profissional do CEPAE-UFG é: 

 

Preparar esses profissionais para a pesquisa aplicada à escola básica, a fim de que 

possam construir sua reflexão crítica, pautando-se em sua prática profissional e, 

consequentemente, contribuindo com ações e produtos educacionais que visem a 

impactar o sistema escolar no qual estão envolvidos. 
 

A partir da formação continuada proposta pelo mestrado profissional do CEPAE-UFG, 

ampliamos a nossa capacidade de refletir e criticar o sistema educacional como um todo, 

porém a exigência de elaborarmos um produto educacional estritamente relacionado com a 

prática profissional possibilita-nos condições objetivas para transformarmos e/ou 

reconstruirmos a nossa e de outras pessoas. 

 

Introdução 

 

Para Balkins e Leodoro (2010), desde o surgimento dos mestrados profissionais em 

ensino no Brasil, exige-se dos mestrandos a elaboração de produtos educacionais. A ideia 

principal é aproximar as instituições formadoras aos contextos do trabalho que se desenvolve 

no interior das escolas. Busca-se, então, a partir da construção desse elemento, compreender 

melhor o processo de ensino-aprendizagem e criar possibilidades de inovações do mesmo, a 

fim de contribuir no estreitamento das relações existentes entre a comunidade acadêmica e a 

sociedade como um todo. 

 

Detectamos, nesse pressuposto de produção e aplicação do produto educacional, 

certo paradoxo. De um lado, o professor é visto como um elaborador do seu 

instrumento de ensino. Mas, também, se advoga que ele produza para os demais 

professores que, então, seriam usuários do produto educacional (BALKINS; 

LEODORO, 2010, p. 13). 
 

A partir da exigência e necessidade de construirmos um produto educacional que 

possibilite transformar práticas educacionais dentro do contexto escolar, elaboramos um 

minicurso com duração de oito horas, dois encontros de quatro horas, direcionado aos 

professores de Educação Física dos Institutos Federais de Goiás.  Os objetivos desses 



102 

encontros são: estudar o histórico da Educação Física e das artes circenses; problematizar a 

seleção de alguns conteúdos em detrimento de outros nas aulas dessa disciplina; socializar de 

forma sistematizada o malabarismo, rola-rola e cordas, elementos das artes circenses 

pertencentes à cultura corporal; perceber as artes circenses como conteúdos capazes de 

contribuir para o desenvolvimento da expressão corporal e criatividade. 

Além do minicurso, disponibilizaremos o sequenciador de aulas utilizado na pesquisa 

(apêndice 2) e também construiremos um vídeo didático com os conteúdos de malabarismo, 

rola-rola e cordas para os professores de Educação Física dos Institutos Federais de Goiás.  

Importante deixar claro que não queremos, a partir dessas ações, levar os professores a 

reproduzirem os nossos modelos de aula apresentados na pesquisa e no recurso midiático, mas 

sim, buscamos mostrar novas possibilidades de trabalhar diferentes conhecimentos da cultura 

corporal, exemplificado aqui pelas artes circenses, de forma histórica e dialógica, a partir de 

objetivos claros e metodologias que levem os alunos a aprenderem os conteúdos, terem leitura 

da realidade e se desenvolverem humanamente (COLETIVO DE AUTORES, 2009). 

O presente produto educacional busca, então, apresentar um olhar crítico, reflexivo e 

transformador da Educação Física a partir das artes circenses, em contrapartida ao modelo 

esportivo e ginástico, sem reflexão, que ainda se faz presente na prática docente de muitos 

professores dessa disciplina. A partir desse trabalho, os professores vão ter acesso ao 

referencial teórico sobre o histórico da Educação Física e das artes circenses, vivenciarão 

alguns conteúdos das artes circenses, além de poderem acessar o sequenciador de aulas e o 

vídeo didático com alguns elementos desses conteúdos que são possíveis de ser trabalhados 

na escola. 

Esperamos, a partir dessa parte do trabalho, contribuir para ampliação da socialização 

sistematizada e sequenciada desses elementos da cultura corporal de forma crítica, por 

acreditarmos numa Educação Física para todos, sem distinção de gênero, raça, competência 

técnica. As artes circenses encaixam-se nesse perfil por não apresentarem na sua essência 

características excludentes, competitivas, seletivas etc., podendo, assim, contribuir para o  

desenvolvimento omnilateral dos alunos. 

 

Metodologia 

 

Público Alvo: professores do Instituto Federal de Goiás. 

Etapas: minicurso, sequenciador de aulas e vídeo didático. 

 



103 

Minicurso 

-Dois encontros de formação aos sábados das 08h00min às 12h00min: 

 

1° encontro 

Fundamentação teórica: histórico da Educação Física e das artes circenses (1 h e 30 

minutos); 

Experimentação do malabarismo com bolinhas (1 h e 30 minutos); 

Vivência do rola-rola (30 minutos); 

Avaliação do primeiro encontro (30 minutos). 

 

2° encontro 

Construção do malabares flower stick (1 h); 

Vivência do malabarismo flower stick (1 h); 

Atividades com cordas (1 h); 

Avaliação do minicurso: proposta de criação de um grupo de estudos das artes circenses 

pelos professores dos Institutos Federais de Goiás (1 h). 

 

Sequenciador de aula da pesquisa 

 

- Disponibilizar o sequenciador de aulas para todos os professores de Educação Física 

dos Institutos Federais de Goiás (apêndice 2). 

 

Vídeo didático 

 

-  Elaborar e compartilhar um vídeo sobre artes circenses para os professores de 

Educação Física dos Institutos Federais de Goiás. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Importante destacarmos nesse momento alguns problemas que atrapalharam, mas não 

impossibilitaram a realização da pesquisa: demora por parte dos alunos para entregarem os 

termos autorizando-os participar da pesquisa, a não participação de toda turma e a 

necessidade de aplicar o questionário em uma data posterior à prevista devido ao fato de 

poucos participantes terem ido ao dia marcado e também por termos identificado algumas 

alterações importantes para fazermos no documento. Contudo, diante da quantidade de 

intervenções, dezesseis no total, e da pouca estrutura do local onde as realizamos (debaixo de 

uma tenda), a turma colaborou bastante para o desenvolvimento da pesquisa. Além do mais, o 

apoio que tivemos da direção e coordenação do campus Formosa que em nenhum momento 

colocou empecilho para a realização do trabalho, facilitou para o êxito dessa pesquisa. 

Buscamos com esse estudo identificar de que forma as artes circenses podem 

contribuir para o desenvolvimento da expressão corporal e da criatividade. Para alcançarmos 

esse objetivo, perpassamos pelo histórico desses conteúdos e da Educação Física, 

apresentamos possíveis relações dessas artes com as principais abordagens pedagógicas dessa 

disciplina e aprofundamos nossos conhecimentos acerca das metodologias de ensino. 

Em relação ao histórico das artes circenses, vimos que são práticas milenares que ao 

longo dos anos privilegiaram movimentos expressivos, criativos, livres e não utilitários, 

sendo, dessa forma, totalmente aplicáveis à escola que tem por função socializar os saberes 

construídos ao longo da história de forma sistematizada e dosada (SAVIANI, 2008). Em 

contrapartida, vimos que a Educação Física vem sendo influenciada historicamente pelas 

áreas médicas e militares e sua institucionalização no ambiente escolar deu-se através dos 

conteúdos ginásticos e esportivos que valorizam os gestos mecânicos, padronizados e com 

caráter de utilidade a fim de adestrar e fortificar os corpos para atender aos interesses do 

sistema capitalista (COLETIVO DE AUTORES, 2009; BRACHT, 2009; SOARES, 2002; 

BETTI, 2009). 

Essa pesquisa traz consigo grandes contribuições teóricas e metodológicas para 

Educação Física. Consideramos como inovadora as relações que estabelecemos entre as artes 

circenses e as principais abordagens pedagógicas da área: desenvolvimentista, construtivista, 

crítico emancipatória e crítico superadora, sendo que o objeto de estudo de cada uma delas é 

respectivamente: movimento, corpo em movimento, cultura de movimento e cultura corporal 

(DAOLIO, 2010). Vimos que esses conteúdos podem ser utilizados pelos professores 

defensores de quaisquer umas dessas tendências, porém a forma como esses conteúdos são 
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tratados, assim como o enfoque dado pelos profissionais responsáveis pelas aulas, são 

diferentes de acordo com a visão de mundo que eles possuem. 

Nessa perspectiva, vale salientar que defendemos um processo de ensino-

aprendizagem a favor das classes sociais subalternas. Em outras palavras, acreditamos que a 

partir das nossas aulas podemos contribuir para uma formação crítica, reflexiva e 

transformadora do nosso meio a fim de apresentar mudanças concretas a favor dos menos 

favorecidos. Assim, percebemos a necessidade de elaborarmos um planejamento com 

coerência didático-metodológica e que apresente sentidos e significados, pois, dessa forma, 

estaremos contribuindo para os alunos se expressarem, criarem e sentirem-se sujeitos 

socioculturais que possam, com o passar do tempo, ser capazes de se posicionarem de forma 

crítica e reflexiva diante do sistema. Isso significa que a partir dos conteúdos da cultura 

corporal: esportes, dança, lutas, ginástica, artes circenses, entre outros podemos contribuir 

para o desenvolvimento omnilateral dos alunos (COLETIVO DE AUTORES, 2009; 

SOARES, 2002, SAVIANI, 2008). 

O presente trabalho desenvolveu-se através de uma pesquisa de campo durante um 

bimestre letivo no qual trabalhamos alguns conteúdos das artes circenses de fácil aplicação no 

ambiente escolar: malabarismo, rola-rola e cordas.  Utilizamos os seguintes instrumentos para 

coletarmos os dados: observação estruturada, relatórios e questionários. Os sujeitos 

pesquisados foram os alunos da turma do 3° ano do Curso Técnico Integrado de Informática 

para Internet do Instituto Federal de Goiás, campus Formosa. 

A partir das intervenções pedagógicas, podemos afirmar que realmente os alunos 

possuem interesse em aprender conteúdos novos (DARIDO e ROSÁRIO, 2005; BETTI, 

1999) Assim, vemos que as artes circenses podem ser vivenciadas no ambiente escolar, pois 

tratam de conhecimentos da cultura corporal historicamente produzido e que devem ser 

culturalmente socializados a fim de romper com o modelo de Educação Física baseado apenas 

no viés biológico e esportivo.   

A análise dos dados da pesquisa de campo mostrou-nos que as artes circenses, se bem 

trabalhadas nas aulas de Educação física, contribuem para o desenvolvimento da expressão 

corporal, criatividade, solidariedade, entre outras competências que tendem a somar para a 

formação, crítica, reflexiva, humanam, enfim, omnilateral dos alunos. Vimos que, a partir de 

vivências, práticas circenses, diálogos em grupo e estudos teórico-práticos, os alunos 

compreenderam que esses conteúdos apresentam um contexto histórico e sociocultural que 

contribuirá para a sua formação integral (COLETIVO DE AUTORES, 2009). 
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Como dissemos durante esse estudo, a Educação Física vem sendo influenciada, 

principalmente, pelas áreas biológicas e esportivas, com uma supervalorização da estética, 

busca do corpo perfeito a todo custo, competição, seleção dos melhores, entre outras 

características. No entanto, por acreditarmos numa Educação Física para todos, sem distinção 

de gênero, raça, competência técnica etc., defendemos a utilização das artes circenses no 

ambiente escolar, pois elas não apresentam na sua essência características excludentes, 

competitivas, seletivas etc., podendo, assim, a partir de um ensino sistematizado e organizado, 

oporem-se aos conteúdos esportivos hegemônicos que têm sido difundidos, largamente, nas 

escolas sem a devida reflexão. 

Todos os conteúdos da cultura corporal são capazes de contribuir para o 

desenvolvimento das categorias expressão corporal e criatividade desde que os professores de 

Educação Física consigam, a partir do processo de ensino-aprendizagem, dar um trato 

pedagógico diferenciado a eles. Ou seja, para alcançar esse objetivo é necessário que 

busquem, a partir da mediação, socializar esses conteúdos a fim de formarem pessoas críticas 

e questionadoras, contrapondo o modelo de transmissão de conhecimentos pautado nos 

valores da sociedade capitalista: competição, exploração, dominação, valorização dos 

melhores, entre outros. 

Mesmo cientes de que as artes circenses por si só não têm autonomia para contribuir 

para o desenvolvimento desses termos, percebemos que seu histórico ligado aos movimentos 

livres, expressivos e criativos contribui para sua legitimação no ambiente escolar desde que 

esteja atrelada à sua socialização de forma sistematizada, sequenciada, com objetivos claros e 

que busquem a participação e desenvolvimento de todos. 

A partir dessas reflexões, podemos afirmar que as artes circenses são conteúdos da 

cultura corporal com um alto potencial de transformação da Educação Física, devendo ser 

utilizadas por possuírem na sua essência os movimentos livres, expressivos, criativos que 

podem contribuir para o desenvolvimento de aulas mais inclusivas, críticas e reflexivas, ou 

seja, que sejam capazes de trazer sentidos e significados condizentes com a realidade 

sociocultural dos alunos.  

Temos a certeza de que esse trabalho não se encerra aqui. Entendemos que a partir 

dele novas reflexões, estudos e ações pedagógicas serão elaborados. Podemos afirmar que a 

construção desse estudo dissertativo foi de enorme relevância acadêmica, profissional e 

pessoal. Através dele, foi possível refletir criticamente as nossas práticas pedagógicas tendo 

como ponto de partida os conhecimentos históricos e pedagógicos das artes circenses e da 
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Educação Física. Assim, buscamos contribuir para futuras pesquisas acadêmicas relacionadas 

às temáticas, pois entendemos que as discussões a respeito das mesmas têm muito a avançar.  
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APÊNDICE 1 

  

Título da Pesquisa: As artes circenses na Educação Física escolar enquanto conteúdo da cultura 

corporal: suas contribuições para desenvolvimento da expressão corporal e criatividade 

 

Questionário com alunos do 3° ano do curso técnico integrado de informática para internet do 

Instituto Federal de Goiás- Formosa 

 

Nome do Aluno:_________________________________________________________ 

Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino  Idade:_____        Data: ____/_____/2015 

 

1)  O que você entende por Educação Física? (Se julgar necessário marque mais de uma opção). 

(  ) Esportes   (  ) Lutas  (  ) Recreação 

(  ) Ginástica     (  ) Outros 

Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2) O que você entende por artes circenses?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3) Para você é possível relacionar os conteúdos das artes circenses com a Educação Física?  

Justifique sua resposta. . 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4) Os conteúdos e as metodologias utilizadas nas aulas contribuíram para o desenvolvimento da sua 

criatividade e expressão corporal? 

(  ) Sim      (  ) Não 

Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5) Quais conteúdos trabalhados nas aulas contribuíram mais para o desenvolvimento da sua 

criatividade e expressão corporal ? (Se julgar necessário marque mais de uma opção).  
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(   ) Malabarismo com bolinhas (   ) Malabarismo com bastões 

(   ) Rola-Rola    (   ) Cordas 

(   ) Nenhum  

Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6) As artes circenses possibilitaram uma maior participação da turma se comparada com outros 

conteúdos trabalhados em outras aulas de Educação Física? 

 

(   ) Sim    (   ) Não 

Justifique 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7) Durante as aulas de artes circenses houve separação de grupos entre meninos e meninas? 

(   ) Sim    (   ) Não 

Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

                            

Prof: Bruno Tema: Artes Circenses EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Instituição de ensino: Instituto Federal de Educação Tecnológica do 

Estado de Goiás, campus Formosa (IFG-Formosa). 
3° Ano do ensino médio-

Integrado de Informática para 

Internet 

Conteúdos: malabarismo, rola-rola, cordas. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Identificar de que forma as artes circenses podem contribuir para o desenvolvimento da criatividade e expressão corporal; 

 Perceber a Educação Física enquanto área do conhecimento que esta a cultura corporal através de manifestações culturais construídas pela sociedade 

ao longo da história; 

 Estudar o histórico da Educação Física e das artes circenses; 

 Vivenciar o malabarismo (com bolinhas e bastão chinês), rola-rola e cordas buscando desenvolver a criatividade e expressão corporal;  

Objetivos Aulas/Seq. Procedimentos metodológicos Observações 

Objetivo geral:  

Introduzir as artes 

circenses enquanto 

conteúdo da cultura 

corporal, buscando 

desenvolver a 

criatividade e expressão 

16 -Aulas expositivas e dialogadas; 

-Vídeos explicativos; 

-Dinâmicas em grupos; 

- Atividades individuais buscando trabalhar as técnicas ensinadas e construir 

novas; 
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corporal dos envolvidos 

no processo de ensino 

aprendizagem. 

-Atividades em grupo com o objetivo de trocar experiências entre os alunos; 

- Pequenas apresentações; 

Objetivos específicos:  

1. Diagnosticar os 

conhecimentos que os 

alunos possuem sobre 

Educação Física e artes 

circenses 

2.  Estudar o histórico da 

Educação Física e das 

Artes Circenses; 

2 Primeira aula: Apresentação do plano de ensino 

 Apresentação do plano de ensino para os alunos contendo: tema, 

conteúdos,objetivos, metodologia e avaliação (30 minutos); 

Abordagem inicial do tema a partir das perguntas:  

- O que entendem por Educação Física?  Vocês já vivenciaram conteúdos das 

artes circenses? A partir dessas perguntas cada aluno construirá um pequeno 

texto falando sobre suas vivências com a Educação Física e o que entendem a 

respeito dessa disciplina curricular (30 minutos); 

Ao final da aula apresentar o que entendemos sobre a temática, buscando 

confrontar os saberes do senso comum com o científico (30 minutos) 

Segunda aula: Histórico da Educação Física e das artes circenses 

- - Estudar brevemente o histórico da Educação Física: influência médica, 

militar, institucionalização nas escolas a partir dos conteúdos ginástica e 

esporte (30 minutos); 

- Estudar resumidamente o histórico das artes circenses e do circo fazendo 

relações com a Educação Física (30 minutos); 

-Círculo de diálogo: buscaremos socializar conhecimentos e experiências a 

respeito da temática em estudo. A ideia é fazer todos alunos participarem com 

dúvidas e inquietações que possa contribuir na problematização da aula. 

 

3. Vivenciar o 

malabarismo com 

bolinhas; 

4. Construir técnicas para 

5 Terceira aula: Introdução ao malabarismo com bolinhas 

- Introduzir o malabarismo com bolinhas partindo dos conhecimentos prévios 

de cada um: os alunos pegarão uma bolinha de tênis buscando conhecer o peso, 

tamanho, se ela quica ou não, enfim buscará conhecer melhor o material que 

Obs 1: mostrar a 

importância de calcular o 

tempo, a altura, a força e a 

direção dos lançamentos 
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equilibrar as bolinhas de 

malabares; 

5. Apresentar alguns 

vídeos instrutivos que 

ensinam movimentos do 

malabarismo com 

desafios. 

6. Ensinar algumas 

técnicas construídas 

historicamente para 

realizar o malabarismo 

com duas e três bolas. 

7. Praticar o malabarismo 

com bolinhas 

será utilizado nas próximas aulas, experimentando movimentos que podem 

realizar com a mesma (10 minutos); 

- Cada aluno experimentará realizar lançamentos com a bolinha buscando 

pegar com a mão direita ou esquerda. Depois tentarão lançar e pegar com a 

mesma mão (revezando esquerda e direita). Por fim buscarão realizar 

lançamentos em forma de parábola da mão esquerda para direita e vice versa 

(20 minutos); 

1° círculo de conversa: pausar a aula para conversar sobre o desenvolvimento 

da aula até esse momento buscando esclarecer dúvidas e explicar o 

desenvolvimento do restante da aula (5 minutos); 

A partir de dinâmicas em pequenos grupos os alunos irão experimentar 

movimentos que são possíveis de realizar entre eles. Em seguida os grupos 

organizarão em círculos para realizar o desafio de tentarem jogar a bola para o 

colega da direita ou esquerda num mesmo ritmo e sequência (15 minutos); 

Ao final dessas dinâmicas cada grupo criará movimentos/pequenas 

coreografias, com as bolinhas, que serão apresentadas para toda a turma (30 

minutos); 

2° círculo de conversa: finalizar a aula a partir de uma conversa com todos 

sobre a importância de participarem de forma ativa das aulas para que o 

processo de ensino aprendizagem se torne mais interessante (10 minutos). 

Quarta aula: Apresentação de vídeos / Introduzir o movimento do “X” 

Apresentar pequenos vídeos mostrando algumas técnicas específicas que foram 

construídas historicamente para realizar o malabarismo com bolinhas (30 

minutos); 

- A partir dos vídeos e das vivências possibilitar que cada um crie suas técnicas 

para fazer malabarismo. Mostrar o posicionamento do corpo que pode vim a 

facilitar os movimentos: pés paralelos na largura dos ombros, braços 

das bolinhas. Falar 

também da importância de 

pensar o movimento antes 

de executá-lo.  

Obs 2:  respeitar a 

individualidade dos alunos 

que já sabem outras 

técnicas para fazer 

malabarismo com bolinhas 

Obs 3: mostrar a 

importância de calcular o 

tempo, a altura, a força e a 

direção dos lançamentos 

das bolinhas. Falar 

também da importância de 

pensar o movimento antes 

de executá-lo.  

Obs 4:  respeitar a 

individualidade dos alunos 

que já sabem outras 

técnicas para fazer 

malabarismo com bolinhas 
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estendidos com os cotovelos formando um ângulo de 90° (10 minutos);  

- A partir das experiências socioculturais e motoras dos alunos, ensinar as 

técnicas construídas historicamente e que são mais usadas para realizar o 

equilíbrio das bolinhas no ar. Utilizando das experimentações na primeira aula, 

iniciar o ensino do movimento do “X” que consiste em cruzar as duas bolinhas 

no ar com lançamentos da mão direita para esquerda e vice versa (40 minutos); 

- Diálogo com os alunos visando problematizar as dúvidas e dificuldades que 

surgiram durante a aula (10 minutos). 

Quinta aula: Introduzir a terceira bolinha de malabares 

-Dividir pequenos grupos num primeiro momento para que possam trocar 

conhecimentos e experiências sobre técnicas para realizar o malabarismo com 

duas bolinhas. Praticar bastante o movimento do “X”. Num segundo momento 

possibilitar que experimentem realizar os lançamentos com 3 bolinhas, 

utilizando do mesmo princípio com duas, só que agora com duas bolinhas na 

mão de maior domínio e uma na outra mão (20 minutos); 

-1° círculo de conversa: pausar a aula para falar sobre a importância de 

praticar os movimentos de forma consciente (5minutos); 

Em seguida ensinar os lançamentos com três bolinhas que consiste na 

continuidade do movimento do  “X” e do exercício anterior (duas bolinhas na 

mão de domínio e uma na outra mão). Exemplo: Se o aluno for destro deverá 

ter duas bolinhas na mão direita e uma na esquerda com o objetivo de realizar 

o primeiro lançamento da direita para esquerda. Quando essa bolinha começar 

a declinar o movimento lança a da mão esquerda para direita (mesma altura, 

força e direção), por fim quando ela estiver começando a descer realiza o 

último movimento com a bolinha que estava parada na mão principal, no caso 

a direita (30 minutos);  

-2° círculo de conversa: Conversar com todos sobre a importância de pensar o 

movimento antes de executá-lo (5 minutos); 
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-Levar os alunos a criarem novos movimentos a partir da base ensinada. Criar 

situações problemas a partir das perguntas para todo grupo: quais outras 

formas de realizarmos os lançamentos? Teria como começar o movimento da 

mão que possui apenas uma bolinha? Seria possível lançar as três bolinhas 

simultaneamente? (20 minutos); 

- Finalizar a aula a buscando avaliar se os objetivos estão sendo alcançados, se 

a metodologia está contemplando a turma e de que forma eles podem 

contribuir para melhorar o processo de ensino aprendizagem (10 minutos). 

Sexta aula: Trocas de experiências sobre o malabarismo com bolinhas 

-Ter uma atenção especial com os alunos que por ventura não venham a 

acompanhar o desenvolvimento geral da turma. Formar duplas entre os que 

estão mais avançados com aqueles que apresentam dificuldade nesse primeiro 

momento para que possam trocar experiências (30 minutos); 

1° círculo de conversa: reunir a turma em círculo com o objetivo  de mostrar 

a importância  do trabalho em grupo a partir das trocas de experiências entre os 

que possuem mais facilidade com aqueles que apresentam dificuldades (5 

minutos); 

Num segundo momento praticar bastante o exercício anterior (malabarismo 

com três bolas). Observar se estão conseguindo realizar os movimentos com 

consciência do controle de tempo, altura, força e direção.  Possibilitar que os 

alunos consigam dar continuidade aos lançamentos com três bolas, realizando 

assim o malabarismo com elas (30 minutos); 

2° círculo de conversa: Conversar com todos sobre a importância de pensar o 

movimento antes de executá-lo (5 minutos); 

- Evitar a restrição de movimentos por parte dos alunos que poderão vir a 

conseguir equilibrar as bolinhas no ar de forma diferente do que foi ensinado. 

Valorizar a criação de técnicas e movimentos individuais e em grupo (20 

minutos). 
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Sétima aula: Praticar malabarismo com 3 bolas 

- Praticar o malabarismo com três bolas, buscando avaliar a evolução geral da 

turma (20 minutos); 

- Dividir a turma em duplas, um aluno com dificuldade com outro que tenha 

facilidade na execução dos movimentos, pois a partir da troca de 

conhecimentos entre eles o aprendizado se torna mais significativo (30 

minutos);  

- 1° círculo de conversa com exemplificações: Lembrar que o malabarismo 

com três bolinhas que consiste na continuidade do movimento do  “X” e do 

exercício anterior (duas bolinhas na mão de domínio e uma na outra mão). 

Exemplo: Se o aluno for destro deverá ter duas bolinhas na mão direita e uma 

na esquerda com o objetivo de realizar o primeiro lançamento da direita para 

esquerda. Quando essa bolinha começar a declinar o movimento lança a da 

mão esquerda para direita (mesma altura, força, direção e controlando o tempo 

entre os lancamentos), por fim quando ela estiver começando a descer realiza o 

último movimento com a bolinha que estava parada na mão principal (direita). 

A partir desse exercício utilizado na sexta aula ensinar os alunos a darem 

continuidade no movimento, para que possam assim realizar o malabarismo 

com três bolas (20 minutos); 

- Avaliação final do conteúdo malabarismo com bolinhas: buscaremos nessa 

última aula da unidade metodológica “malabares com bolinhas” dialogar com 

os alunos no sentido de avaliar se os objetivos foram alcançados e se a 

metodologia contribuiu para desenvolver a criatividade e expressão corporal 

deles (20 minutos); 

8. Vivenciar o rola–rola; 

9. Construir e ensinar 

técnicas para equilibrar-

se em cima do rola-rola 

2 Oitava aula: Introdução  ao rola-rola 

- A primeira parte da aula será expositiva em sala de aula. Buscaremos mostrar 

a importância da segurança para realizar o rola- rola, elemento das artes 

circenses que trabalha o equilíbrio corporal em cima de uma tábua e de  um 

objeto cilíndrico, pois se não tivermos os devidos cuidados e atenção poderá 

Obs 5: Sabemos que cada 

aluno poderá criar suas 

próprias técnicas para ficar 

em cima do rola rola, 

porém, iremos ensinar as 

técnicas para  equilibrarem 
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10. Praticar o rola-rola  ocasionar quedas e machucar. Mostraremos também fotos e vídeos 

relacionados a temática e dialogaremos sobre o processo pedagógico, trabalho 

em grupo ou com a ajuda da parede, para evitarmos acidentes e conseguirmos 

alcançar os objetivos das aulas (30 minutos); 

1° círculo de conversa: no espaço adequado reunir a turma em círculo para 

uma conversa com demonstrações antes de vivenciarem/praticarem o rola-rola.  

Reforçar a questão da segurança e a importância do trabalho em grupo. Ensinar 

técnicas do rola-rola: 1) pés espaçados mais ou menos na largura dos ombros e 

base um pouco abaixada. 2) Subir na tábua apenas quando uma ponta dela 

estiver no chão. 3) Movimentar o corpo como um todo visando  reequilibrar o 

centro de gravidade a partir do momento que há deslocamento da tábua no 

cilindro (equilíbrio dinâmico) . 4) Inicialmente realizar a atividade com auxílio 

do colega ou da parede (20 minutos); 

- Introduzir o rola–rola partindo dos conhecimentos prévios que os alunos 

possuem sobre o conteúdo: em duplas os alunos vivenciaram o rola-rola, onde 

um ficará em cima do material e o outro o apoiará para evitar quedas.  A cada 

5 minutos eles trocarão de posições (30 minutos); 

2° círculo de conversa: Finalizar a aula a partir de um diálogo com a turma 

buscando avaliar o desenvolvimento da aula. Falar também sobre a 

importância da participação de todos para o melhor aprendizado deles. 

Nona aula: Praticar o rola-rola 

- A partir da primeira aula introdutória possibilitaremos que os alunos 

pratiquem o rola-rola. Dividiremos a turma em duplas para trabalharem em 

grupo, pois assim além de evitarmos acidente também contribuiremos para o 

processo de ensino aprendizagem a partir das  trocas de experiências.  A cada 5 

minutos eles trocarão de posições (20 minutos); 

-1° círculo de conversa: dialogar com os alunos sobre as dúvidas e 

dificuldades que por ventura surgirão. Mostrar a importância de praticarem o 

rola-rola com segurança para que possam ganhar autonomia em cima dele com 

antes de vivenciarem  o 

conteúdo por questão de 

segurança. 

Obs 6: nas duas aulas com 

o rola rola buscaremos 

sempre  reforçar as 

questões de segurança 

para evitarmos acidentes 

 

 

 

 

Obs 7: demonstrar para os 

alunos como pararem o 

rola-rola sem levar 

quedas. 
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o tempo (5 minutos); 

- Ainda em par, possibilitar que os alunos comecem a ganhar autonomia em 

cima do rola-rola. Mostrar que caso não conseguirem restabelecerem o 

equilíbrio dinâmico eles  podem apoiar a tábua no solo, bastando que pisem 

mais forte em uma das pontas dela(demonstrar). A ideia é deixar um integrante 

da dupla, um pouco mais afastado do rola-rola para que possa observar o 

posicionamento do corpo do colega e ajudá-lo. A cada 5 minutos eles trocarão 

de posições (40); 

-Possibilitar aos alunos com maior facilidade tentar praticar o malabarismo 

com bolinhas em cima do rola-rola (15 minutos). 

2° círculo de conversa: Finalizar as vivências e práticas do rola-rola buscando 

avaliar o desenvolvimento do conteúdo com a turma  e também averiguar se os 

objetivos foram alcançados e se a metodologia utilizada atendeu as 

necessidades deles. 

11. Construir o 

malabares “Flower 

Stick”, diabletes ou 

bastão chinês; 

12. Vivenciar o 

malabarismo com Flower 

Stick. 

13. Socializar técnicas 

para equilibrar o 

malabares Flower Stick 

no ar 

14. Criar novas ténicas 

para equilibrar os bastões 

no ar 

4 Décima aula: Construir o flower stick, diabletes ou bastão chinês 

- Em sala de aula utilizaremos do aparelho de data show para mostrarmos 

vídeos explicando como se constrói o flower Stick, diabletes ou bastão chinês, 

elemento das artes circenses que podem ser feitos a partir de bastões de 

madeira, câmaras de ar usadas, fita isolante e tesouras (30 minutos); 

- Iniciar a construção do malabares flower stick. Dividir a turma em pequenos 

grupos para que possam abrir a câmara de ar (tirando o bico) e recortar, com 

auxílio da tesoura tiras (3 a 4 cm de largura) de todo comprimento da borracha. 

Em seguida enrolaremos a tira em torno de todo bastão (50 cm de 

comprimento por 1,5 cm de espessura). Pode enrolar duas tiras (uma em cada 

ponta bastão) a fim de aumentar o peso nas extremidades (45 minutos); 

- Finalizar nessa etapa, pois por questão de tempo não dará para terminar o 

brinquedo em uma única aula. Recolher os materiais e conversar sobre o 

desenvolvimento das próximas aulas (15 minutos). 

Obs 8:  tomar cuidado ao 

recortar as câmaras de ar 

para não acontecer 

acidentes. 

 

 

 

 

 

 

Obs 9: demonstrar para os 

alunos as técnicas para 
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Décima primeira aula: Terminar de construir o flower stick e vivenciar 

esse elemento das artes circenses 

- Continuar a construção do flower stick. Ainda em grupos os alunos irão abrir 

câmaras de ar com o objetivo de recortar 2 pedaços (30 cm de comprimento 

por 15 de largura aproximadamente) para cada um. Em seguida eles irão fazer 

muitas tiras finas , por toda parte desses pedaços da borracha, até sobrar mais 

ou menos 5 cm de largura para ser enrolado em volta de cada extremidade do 

bastão. Por fim passaremos fita isolante nas duas pontas para fixar essa 

borracha recortada (45 minutos); 

1° círculo de conversa: após todos terem construídos o brinquedo, dialogar 

com os alunos se eles entenderam o processo de construção e se gostaram da 

experiência. Entregar para cada aluno dois bastões laterais que serão usados 

nessa e nas próximas aulas para manusear o material construído (5 minutos); 

- Possibilitar que os alunos, a partir dos seus conhecimentos prévios, 

vivenciem o malabarismo com flower stick de forma a criar ou desenvolver 

suas próprias técnicas (30 minutos); 

-  Após essa vivência inicial dialogar com os alunos sobre o desenvolvimento 

das próximas aulas com malabarismo de bastões. Mostrar a importância da 

participação de todos para o processo de aprendizado e criação de técnicas para 

melhor equilibrar o bastão no ar (10 minutos). 

Décima segunda aula: Praticar o malabarismo com flower stick 

- Partindo da vivência de cada um iremos praticar o malabarismo com o flower 

stick. Iremos dividir a turma em duplas para que possam trocar experiências 

entre eles, porém cada um utilizará o seu próprio brinquedo que foi construído 

em aulas anteriores (15 minutos); 

- 1° círculo de conversa: reunir a turma para explicar e demonstrar algumas 

técnicas, que foram construídas historicamente, para equilibrar o malabares de 

bastão no ar. 1) agachados ou com o bastão central em cima de algum objeto 

reto (uma mesa por exemplo) segurar as duas madeiras laterais deitadas e de 

equilibrar o malabares 

com bastões no ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs 10: Reforçar as 

questões de segurança 

para evitarmos acidentes 

em cima do rola-rola. 
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forma perpendicular ao bastão central (coberto por câmara de ar) que estará 

impe.  2) Bater no bastão central, na parte superior, de forma que ele desloque 

entre as madeiras laterais. 3) Controlar a força das duas mãos para que o 

malabares possa se deslocar entre as duas baquetas laterais . 4) Com o tempo 

tentar continuar o movimento, que até então estava no chão ou cima de algum 

objeto reto, no ar (15 minutos); 

- A partir do diálogo no circulo com as demonstrações, possibilitar que os 

alunos coloquem em prática as técnicas ensinadas. Organizar a turma em 

duplas para que possam trocar experiências entre os que apresentam mais 

facilidade e os que têm dificuldades. Passar em cada grupo mediando os 

conhecimentos (50 minutos); 

- 2° círculo de conversa: dialogar sobre a aula buscando escutar as 

dificuldades deles.  Falar sobre a necessidade de participarem ativamente do 

processo de ensino aprendizagem para que possam desenvolver suas 

habilidades (10 minutos) 

Décima terceira aula: Praticar o malabarismo com bastões em cima do 

rola-rola 

- Possibilitar que os alunos pratiquem as técnicas ensinadas na aula anterior. 

Dividir a turma em duplas para que possam trocar experiências entre eles. 

Passar em cada grupo mediando a troca de conhecimentos entre os alunos (30 

minutos); 

- 1° círculo de conversa: reunir os alunos para conversarmos sobre o 

desenvolvimento da turma. Dialogar sobre a importância da participação de 

todos para melhorar o aprendizado e a criação de novas técnicas. Falar e 

demonstrar possibilidades de realizar o malabarismo com bastões em cima do 

rola-rola (10 minutos); 

- Em duplas, possibilitar que os alunos com maior facilidade vivenciem o 

malabarismo com flower stick em cima do rola-rola. Importante que um dos 

integrantes ajude o outro num primeiro momento até que possam ganhar 
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autonomia nos movimentos (40 minutos); 

-2° círculo de conversa: Finalizar o conteúdo do malabarismo flower stick 

com a turma buscando avaliar o desenvolvimento do conteúdo a fim de 

averiguar se os objetivos foram alcançados e se a metodologia utilizada 

colaborou para o desenvolvimento integral deles. 

15. Vivenciar atividades 

com as cordas. 

16 Vivenciar e praticar 

atividades com as cordas 

duplas 

17. Possibilitar a criação 

de movimentos a partir 

dos conhecimentos dos 

alunos. 

 

2 Décima quarta aula: Introdução às atividades com as cordas 

- Experimentar passar por debaixo da corda em movimento, sendo que ela 

deverá ser batida em direção à pessoa para facilitar o processo de ensino 

aprendizagem. Nesse primeiro momento não iremos ensinar técnicas para 

conseguirem passar. Possibilitaremos que eles criem suas próprias técnicas a 

partir de seus conhecimentos prévios ou das vivências atuais (15 minutos); 

-1° círculo de conversa: reunir a turma para explicar o desenvolvimento das 

próximas fases da aula. Demonstrar como passar por debaixo da corda em 

movimento a partir do controle do tempo. Ensinar que após a corda tocar o 

chão devemos deslocar rapidamente por debaixo dela para conseguirmos 

passar (10 minutos); 

- Dividir a turma em grupos de 5 a 6  pessoas. Enquanto duas pessoas batem à 

cordas, os outros integrantes formam uma fila para passarem por baixo da 

corda em movimento (a cada 5 minutos fazer a troca entre os batedores e 

puladores). Após conseguirem controlar o ritmo das batidas da corda desafiar 

os alunos a passarem por ela tentando em seguida pulá-la (30 minutos);  

2° círculo de conversa: a partir dessas dinâmicas que possibilitam controlar 

melhor o ritmo das batidas da corda, reunir a turma para mostrar que é possível 

pular duas cordas batidas simultaneamente de forma sincronizada (5 minutos); 

- Vivenciar a corda dupla a partir do conhecimento de cada aluno. Mantendo a 

organização em grupos ensinar técnicas para pular as duas cordas que serão 
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batidas de forma sincronizada (enquanto uma está na altura da cabeça à outra 

estará tocando o chão). Ensinar que o tempo entre um pulo e outro deverá ser 

mais rápido 2 vezes, pois agora têm-se duas cordas batendo (20 minutos); 

- Finalizar a aula com um diálogo com os alunos sobre as dificuldades 

apresentadas. Sintetizar como se desenvolverá a próxima aula com a turma (10 

minutos). 

Décima quinta aula: Praticar cordas duplas 

- Em pequenos grupos possibilitar que os alunos possam praticar saltos nas 

cordas duplas a partir das técnicas que foram ensinadas e/ou dos seus 

conhecimentos anteriores. Importante revezar os batedores e saltadores para 

que todos possam praticar (45 minutos); 

1° círculo de conversa: dialogar com a turma sobre a importância de 

praticarem bastante os saltos nas cordas duplas a fim de melhorarem o ritmo, 

controle de tempo e condicionamento físico de cada um (5 minutos); 

- Desafiar os alunos a entrarem nas cordas duplas em movimento (15 minutos); 

- Possibilitar que cada grupo criem movimentos com as cordas duplas a partir 

da troca de experiências entre os integrantes (15 minutos); 

- Finalizar o conteúdo das cordas duplas. Avaliar o desenvolvimento do 

conteúdo buscando averiguar se os objetivos foram alcançados e se a 

metodologia utilizada colaborou para o desenvolvimento deles. 

 

18. Aplicar o 

questionário; 

1 Décima sexta aula: Aplicação do questionário da pesquisa 

-Reunir a turma em sala de aula para que possam responder o questionário 

sobre a pesquisa: “As artes circenses na Educação Física escolar enquanto 

conteúdo da cultura corporal: suas contribuições para desenvolvimento da 

expressão corporal e criatividade”. O objetivo da pesquisa é identificar de que 

forma as artes circenses podem contribuir para o desenvolvimento da 
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criatividade e expressão corporal dos alunos (90 minutos). 
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APÊNDICE 3 

  

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 
 

Você está sendo convidados(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 
 
“As artes circenses na educação física escolar enquanto conteúdo da cultura corporal: 

suas contribuições para desenvolvimento da expressão corporal e criatividade”. Meu 

nome é Bruno Amaral Ramos, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é na 

Educação Básica e sou professor efetivo da rede municipal de educação de Aparecida de 

Goiânia. Essa pesquisa está vinculada ao Curso de Mestrado em Ensino na Educação Básica 

do CEPAE-UFG (Universidade Federal de Goiás). Acredita-se que as intervenções 

pedagógicas envolvendo conteúdos das artes circenses propostos para este projeto 

contribuirão para a coleta de dados acerca do tema 
 
“As artes circenses nas aulas de Educação Física”. E posteriormente poderão colaborar no 

planejamento de propostas pedagógicas que possam auxiliar efetivamente para o 

desenvolvimento integral dos seus praticantes, pois entendemos que valoriza a ludicidade, a 

subjetividade, a autonomia, a expressão corporal, a criatividade, entre outras variadas e ricas 

experiências socioculturais e motoras. A pesquisa tem como objetivos: 
 

Identificar de que forma as artes circenses podem contribuir para o desenvolvimento 

da criatividade e expressão corporal dos alunos nas aulas de Educação Física na 

escola;  

  
Aprofundar os conhecimentos sobre o histórico e as definições da Educação  

Física, fazendo relações com as artes circenses.  

  
Aprofundar os conhecimentos sobre metodologias de ensino, buscando aquelas que 

possam contribuir para o desenvolvimento da criatividade e expressão corporal dos 

alunos da educação básica;  

 
 

CEPAE - Campus Samambaia, Caixa Postal 131 CEP: 74001-970 Goiânia - Goiás - 
Brasil Telefone: (62) 3521-1026 / (62) 3521-1083
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Apresentar as artes circenses, enquanto conteúdo da cultura corporal, que podem ser 

utilizadas em contraposição ao modelo hegemônico esportivo, empregado sem a 

devida reflexão, nas aulas de Educação Física. 
 

Se você estiver de acordo em participar, posso garantir que as informações fornecidas 

serão confidenciais e privadas, sendo que os nomes dos/as participantes não serão utilizados 

em nenhum momento e não serão utilizadas das informações que tragam prejuízo para os 

alunos em termos de autoestima, constrangimento ou gastos aos participantes. As informações 

coletadas poderão ser utilizadas em publicações como livros, periódicos ou divulgação em 

eventos científicos. 
 

Essa participação poderá contribuir para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem das artes circenses nas aulas de Educação Física, pois fornecerá dados que 

contribuíram, juntamente com a pesquisa teórica, para a organização, planejamento e 

desenvolvimento do trabalho pedagógico dos profissionais que trabalham com a temática em 

estudo. Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. O 

desenvolvimento da pesquisa não oferece risco à sua integridade física, moral, intelectual ou 

emocional. 
 

Nesse sentido, conto com a sua autorização. Esclareço que em caso de recusa na 

participação, o menor não será penalizado (a) de forma alguma, sendo que o mesmo 

participará das aulas devido a intervenção pedagógica da pesquisa acontecer no horário 

regular das aulas. Todavia, os dados dos alunos que não aceitarem participar da pesquisa não 

serão contabilizados para fins desta. Mas, se aceitar participar, e tiver alguma dúvida em 

relação ao estudo antes ou durante seu desenvolvimento, ou desistir de fazer parte dele, 

poderá entrar em contato comigo pessoalmente, pelos telefones (62) 9167 8977/ (62) 8105 

5244, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, ou pelo e-mail 

brunoformigacefet1@hotmail.com. Poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética 

e Pesquisa - CEP/UFG– Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa 

Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, 

Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215. E-mail: cep.prppg.ufg@gmail.com. 

 
CEPAE - Campus Samambaia, Caixa Postal 131 CEP: 74001-970 Goiânia - Goiás - 

Brasil Telefone: (62) 3521-1026 / (62) 3521-1083

mailto:cep.prppg.ufg@gmail.com


130 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

É importante esclarecer ainda que os (as) participantes desta pesquisa terão acesso aos 

resultados obtidos com a pesquisa. Sua colaboração é de fundamental importância, mas para 

isso necessitamos que assine o termo de consentimento em seguida apresentado. Lembramos 

que os dados são confidenciais, somente os pesquisadores terão acesso aos dados coletados, 

sendo que após análise será apresentado de modo a não identificar o (a) participante, para 

tanto serão utilizados nomes fictícios caso necessário. 

 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

 
__________________________________________  

Bruno Amaral Ramos 
Pesquisador responsável 

 

 
Nota: gostaríamos de ressaltar que todo material relacionado à pesquisa após cinco anos dela 
decorridos será picotado e reciclado. 
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Assentimento Pós-informação – 1ª VIA 
 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 
 
 

 

Você está o sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 
 
intitulada “As artes circenses na educação física escolar enquanto conteúdo da 
 
cultura corporal: suas contribuições para desenvolvimento da expressão corporal e 
 
criatividade Meu nome é Bruno Amaral Ramos, sou o pesquisador responsável e minha 

área de atuação é na Educação Básica e sou professor efetivo da rede municipal de Educação 

de Aparecida de Goiânia. Essa pesquisa faz parte do Curso de Mestrado em Ensino na 

Educação Básica do CEPAE-UFG (Universidade Federal de Goiás). Acredita-se que as 

intervenções pedagógicas envolvendo conteúdos das artes circenses propostos para este 

projeto contribuirão para a coleta de dados acerca do tema “As artes circenses nas aulas de 

Educação Física”. E posteriormente poderão colaborar no planejamento de propostas 

pedagógicas que possam auxiliar efetivamente para o desenvolvimento integral dos seus 

praticantes, pois entendemos que valoriza a ludicidade, a subjetividade, a autonomia, a 

expressão corporal, a criatividade, entre outras variadas e ricas experiências socioculturais e 

motoras. A pesquisa tem como objetivos: 
 

Identificar de que forma as artes circenses podem contribuir para o desenvolvimento 

da criatividade e expressão corporal dos alunos nas aulas de Educação Física na 

escola;  

  
Aprofundar os conhecimentos sobre o histórico e as definições da Educação Física, 

fazendo relações com as artes circenses.  
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Aprofundar os conhecimentos sobre metodologias de ensino, buscando aquelas que 

possam contribuir para o desenvolvimento da criatividade e expressão corporal dos 

alunos da educação básica;  
 

  
Apresentar as artes circenses, enquanto conteúdo da cultura corporal, que podem ser 

utilizadas em contraposição ao modelo hegemônico esportivo, empregado sem a 

devida reflexão, nas aulas de Educação Física.  
 

Se você estiver de acordo em participar, posso garantir que as informações fornecidas serão 

confidenciais e privadas, sendo que os nomes dos/as participantes não serão utilizados em nenhum 

momento e não serão utilizadas das informações que tragam prejuízo para os alunos em termos de 

autoestima, constrangimento ou gastos aos participantes. As informações coletadas poderão ser 

utilizadas em publicações como livros, periódicos ou divulgação em eventos científicos. 
 

Essa participação poderá contribuir para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem das artes circenses nas aulas de Educação Física, pois fornecerá dados que 

contribuíram, juntamente com a pesquisa teórica, para a organização, planejamento e 

desenvolvimento do trabalho pedagógico dos profissionais que trabalham com a temática em 

estudo. Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. O 

desenvolvimento da pesquisa não oferece risco à sua integridade física, moral, intelectual ou 

emocional. 
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Nesse sentido, conto com a sua autorização. Esclareço que em caso de recusa na 

participação, o menor não será penalizado (a) de forma alguma, sendo que o mesmo 

participará das aulas devido a intervenção pedagógica da pesquisa acontecer no horário 

regular das aulas. Todavia, os dados dos alunos que não aceitarem participar da pesquisa não 

serão contabilizados para fins desta. sse sentido, conto com a sua participação. Esclareço que 

em caso de recusa na participação, você não será penalizado 
 
(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, e tiver alguma dúvida em relação ao estudo 

antes ou durante seu desenvolvimento, ou desistir de fazer parte dele, poderá entrar em 

contato comigo pessoalmente, pelos telefones (62) 9167 8977/ (62) 8105 5244, inclusive, sob 

forma de ligação a cobrar, ou pelo e-mail brunoformigacefet1@hotmail.com . Poderá também 

entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa - CEP/UFG– Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus 

Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215. E-

mail: cep.prppg.ufg@gmail.com. 
 

É importante esclarecer ainda que os (as) participantes neste projeto terão acesso aos 

resultados obtidos com a pesquisa. Sua colaboração é de fundamental importância, mas para 

isso necessitamos que assine o termo de assentimento em seguida apresentado. Lembramos 

que os dados são confidenciais, somente os pesquisadores terão acesso aos dados coletados, 

sendo que após análise será apresentado de modo a não identificar o 
 
(a) participante, para tanto serão utilizados nomes fictícios caso necessário. 
 
 
 
 
Nome do (a) participante:_____________________________________________ 
 

 

Assinatura do participante:_____________________________________________ 
 

 

Assinatura do pesquisador responsável: _________________________________ 
 

 

Local e data: _____________________________________________________ 
 
 
 
Nota: O presente Termo terá duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra via com o (a) 
participante da pesquisa. Gostaríamos de ressaltar ainda que, todo material relacionado à 
pesquisa após cinco anos dela decorridos será picotado e reciclado. 
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Assentimento Pós-informação – 2ª VIA 
 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 
 
 

 

Você está o sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 
 
intitulada “As artes circenses na educação física escolar enquanto conteúdo da 
 
cultura corporal: suas contribuições para desenvolvimento da expressão corporal e 
 
criatividade Meu nome é Bruno Amaral Ramos, sou o pesquisador responsável e minha 

área de atuação é na Educação Básica e sou professor efetivo da rede municipal de Educação 

de Aparecida de Goiânia. Essa pesquisa faz parte do Curso de Mestrado em Ensino na 

Educação Básica do CEPAE-UFG (Universidade Federal de Goiás). Acredita-se que as 

intervenções pedagógicas envolvendo conteúdos das artes circenses propostos para este 

projeto contribuirão para a coleta de dados acerca do tema “As artes circenses nas aulas de 

Educação Física”. E posteriormente poderão colaborar no planejamento de propostas 

pedagógicas que possam auxiliar efetivamente para o desenvolvimento integral dos seus 

praticantes, pois entendemos que valoriza a ludicidade, a subjetividade, a autonomia, a 

expressão corporal, a criatividade, entre outras variadas e ricas experiências socioculturais e 

motoras. A pesquisa tem como objetivos: 
 

Identificar de que forma as artes circenses podem contribuir para o desenvolvimento 

da criatividade e expressão corporal dos alunos nas aulas de Educação Física na 

escola;  

  
Aprofundar os conhecimentos sobre o histórico e as definições da Educação Física, 

fazendo relações com as artes circenses.  
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Aprofundar os conhecimentos sobre metodologias de ensino, buscando aquelas que 

possam contribuir para o desenvolvimento da criatividade e expressão corporal dos 

alunos da educação básica;  

  
Apresentar as artes circenses, enquanto conteúdo da cultura corporal, que podem ser 

utilizadas em contraposição ao modelo hegemônico esportivo, empregado sem a 

devida reflexão, nas aulas de Educação Física.  
 

Se você estiver de acordo em participar, posso garantir que as informações fornecidas serão 

confidenciais e privadas, sendo que os nomes dos/as participantes não serão utilizados em nenhum 

momento e não serão utilizadas das informações que tragam prejuízo para os alunos em termos de 

autoestima, constrangimento ou gastos aos participantes. As informações coletadas poderão ser 

utilizadas em publicações como livros, periódicos ou divulgação em eventos científicos. 
 

Essa participação poderá contribuir para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem das artes circenses nas aulas de Educação Física, pois fornecerá dados que 

contribuíram, juntamente com a pesquisa teórica, para a organização, planejamento e 

desenvolvimento do trabalho pedagógico dos profissionais que trabalham com a temática em 

estudo. Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. O 

desenvolvimento da pesquisa não oferece risco à sua integridade física, moral, intelectual ou 

emocional. 
 
Nesse sentido, conto com a sua autorização. Esclareço que em caso de recusa na participação, 

o menor não será penalizado (a) de forma alguma, sendo que o mesmo participará das aulas 

devido a intervenção pedagógica da pesquisa acontecer no horário regular das aulas. Todavia, 

os dados dos alunos que não aceitarem participar da pesquisa não serão contabilizados para 

fins desta. sse sentido, conto com a sua participação. Esclareço que em caso de recusa na 

participação, você não será penalizado 
 
(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, e tiver alguma dúvida em relação ao estudo 

antes ou durante seu desenvolvimento, ou desistir de fazer parte dele, poderá entrar em 

contato comigo pessoalmente, pelos telefones (62) 9167 8977/ (62) 8105 5244, inclusive, sob 

forma de ligação a cobrar, ou pelo e-mail brunoformigacefet1@hotmail.com . Poderá também 

entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa - CEP/UFG– Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus 

Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215. E-

mail: cep.prppg.ufg@gmail.com. 
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É importante esclarecer ainda que os (as) participantes neste projeto terão acesso aos 

resultados obtidos com a pesquisa. Sua colaboração é de fundamental importância, mas para 

isso necessitamos que assine o termo de assentimento em seguida apresentado. Lembramos 

que os dados são confidenciais, somente os pesquisadores terão acesso aos dados coletados, 

sendo que após análise será apresentado de modo a não identificar o 
 
(a) participante, para tanto serão utilizados nomes fictícios caso necessário.  

 
 
 
 
 

Nome do (a) participante:_____________________________________________ 
 

 

Assinatura do participante:_____________________________________________ 
 

 

Assinatura do pesquisador responsável: _________________________________ 
 

 

Local e data: _____________________________________________________ 
 
 
 
Nota: O presente Termo terá duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra via com o (a) 
participante da pesquisa. Gostaríamos de ressaltar ainda que, todo material relacionado à 
pesquisa após cinco anos dela decorridos será picotado e reciclado. 
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APÊNDICE 4 

 

 
 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -TCLE 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 
 
 
 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de autorizar o 

menor a fazer parte do estudo, assine ao final deste documento que está impresso em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, o menor não 

será penalizado (a) de forma alguma. 
 

O aluno está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“As artes circenses na educação física escolar enquanto conteúdo da 
 
cultura corporal: suas contribuições para desenvolvimento da expressão corporal e 
 
criatividade”. Meu nome é Bruno Amaral Ramos, sou o pesquisador responsável e minha 

área de atuação é na Educação Básica e sou professor efetivo da rede municipal de educação 

de Aparecida de Goiânia. Essa pesquisa está vinculada ao Curso de Mestrado em Ensino na 

Educação Básica do CEPAE-UFG (Universidade Federal de Goiás). Acredita-se que as 

intervenções pedagógicas envolvendo conteúdos das artes circenses propostos para esta 

pesquisa contribuirão para a coleta de dados acerca do tema “As artes circenses nas aulas de 

Educação Física”, e posteriormente poderão colaborar no planejamento de propostas 

pedagógicas que possam auxiliar efetivamente para o desenvolvimento integral dos seus 

praticantes, pois entendemos que valoriza a ludicidade, a subjetividade, a autonomia, a 

expressão corporal, a criatividade, entre outras variadas e ricas experiências socioculturais e 

motoras. A pesquisa tem como objetivos: 
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Identificar de que forma as artes circenses podem contribuir para o desenvolvimento 

da criatividade e expressão corporal dos alunos nas aulas de Educação Física na 

escola;  
 

  
Aprofundar os conhecimentos sobre o histórico e as definições da Educação  

Física, fazendo relações com as artes circenses.  

  
Aprofundar os conhecimentos sobre metodologias de ensino, buscando aquelas que 

possam contribuir para o desenvolvimento da criatividade e expressão corporal dos 

alunos da educação básica;  
 

  
Apresentar as artes circenses, enquanto conteúdo da cultura corporal, que podem ser 

utilizadas em contraposição ao modelo hegemônico esportivo, empregado sem a 

devida reflexão, nas aulas de Educação Física.  

 
 

Se você estiver de acordo em permitir a participação do menor, posso garantir que as 

informações fornecidas serão confidenciais e privadas, sendo que os nomes dos/as 

participantes não serão utilizados em nenhum momento. As informações coletadas poderão 

ser utilizadas em publicações como livros, periódicos ou divulgação em eventos científicos. 
 

Essa participação poderá contribuir para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem das artes circenses nas aulas de Educação Física, pois fornecerá dados que 

contribuirão, juntamente com a pesquisa teórica, para a organização, planejamento e 

desenvolvimento do trabalho pedagógico dos profissionais que trabalham com a temática em 

estudo. Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. O 

desenvolvimento da pesquisa não oferece risco à integridade física, moral, intelectual ou 

emocional de seu filho. 
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Todos os alunos da turma do 3° ano do curso técnico integrado de informática para 

internet do Instituto Federal de Goiás – Formosa, do ano de 2015 serão incluídos na 

pesquisa, contudo aqueles que não aceitarem participar e/ou não forem autorizados pelos 

responsáveis serão excluídos da mesma. 
 

Nesse sentido, conto com a sua autorização. Esclareço que todos os alunos da turma 

serão incluídos na pesquisa, porém aqueles que não aceitarem participar e/ou não forem 

autorizados pelos responsáveis serão excluídos da mesma sem que seja penalizado (a) de 

forma alguma. sendo que o mesmo participará das aulas devido a intervenção pedagógica da 

pesquisa acontecer no horário regular das aulas, assim não serão prejudicados no processo 

avaliativo. Caso aceite participar, e tiver alguma dúvida em relação ao estudo antes ou 

durante seu desenvolvimento, ou desistir de fazer parte dele, poderá entrar em contato 

comigo pessoalmente, pelos telefones (62) 9167 8977/ (62) 8105 5244, inclusive, sob forma 

de ligação a cobrar, ou pelo e-mail brunoformigacefet1@hotmail.com . Poderá também 

entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa - CEP/UFG– Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus 

Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215. E-

mail: cep.prppg.ufg@gmail.com. 
 

É importante esclarecer ainda que os (as) participantes terão acesso aos resultados 

obtidos com a pesquisa. Sua colaboração é de fundamental importância, mas para isso 

necessitamos que assine o termo de consentimento em seguida apresentado. Lembramos que 

os dados são confidenciais, somente os pesquisadores terão acesso aos dados coletados, sendo 

que após análise será apresentado de modo a não identificar o 
 
(a) participante, para tanto serão utilizados nomes fictícios caso necessário. 

 

Atenciosamente, 
 
 

__________________________________________  
Bruno Amaral Ramos 

Pesquisador responsável
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Consentimento Pós-informação – 1ª VIA 
 
 
Eu,....................................................................................,inscrito(a) sob O  
RG................................ ou CPF.................................. fui esclarecido(a) sobre a pesquisa 
 
“As artes circenses na Educação Física escolar enquanto conteúdo da cultura corporal: 

suas contribuições para desenvolvimento da expressão corporal e criatividade” e 

concordo que o menor participe da mesma. Fui devidamente informado 
 
(a) e esclarecido (a) pelo pesquisador Bruno Amaral Ramos sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Informo ter mais de 18 anos de idade, e destaco que autorizo a 

participação de caráter voluntário do menor. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção 

de meu acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 
 

Declaro que concordo com a participação do menor na pesquisa acima descrita, 

portanto, autorizo sua participação nas intervenções pedagógicas com os conteúdos das artes 

circenses que ocorrerão nas aulas de Educação Física durante os meses de maio e junho de 

2015. 
 

Se você estiver de acordo em permitir a participação do menor, posso garantir que as 

informações fornecidas serão confidenciais e privadas, sendo que os nomes dos/as 

participantes não serão utilizados em nenhum momento e não serão utilizadas das 

informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de 

autoestima, de prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros. As informações coletadas 

poderão ser utilizadas em publicações como livros, periódicos ou divulgação em eventos 

científicos. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

Essa participação poderá contribuir para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem das artes circenses nas aulas de Educação Física, pois fornecerá dados que 

contribuíram, juntamente com a pesquisa teórica, para a organização, planejamento e 

desenvolvimento do trabalho pedagógico dos profissionais que trabalham com a temática em 

estudo. Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. O 

desenvolvimento da pesquisa não oferece risco à integridade física, moral, intelectual ou 

emocional do menor. 
 

Nesse sentido, conto com a sua autorização. Esclareço que em caso de recusa na 

participação, o menor não será penalizado (a) de forma alguma, sendo que o mesmo 

participará das aulas devido a intervenção pedagógica da pesquisa acontecer no horário 

regular das aulas. Todavia, os dados dos alunos que não aceitarem participar da pesquisa não 

serão contabilizados para fins desta. Mas, se aceitar participar, e tiver alguma dúvida em 

relação ao estudo antes ou durante seu desenvolvimento, ou desistir de fazer parte dele, 

poderá entrar em contato comigo pessoalmente, pelos telefones (62) 9167 8977/ (62) 8105 

5244, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, ou pelo e-mail 

brunoformigacefet1@hotmail.com . Poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética 

e Pesquisa - CEP/UFG– Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa 

Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, 

Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215. E-mail: cep.prppg.ufg@gmail.com. 
 
Nome do (a) participante:_____________________________________________ 
 
Assinatura do (a) participante: _________________________________________ 
 
Assinatura do (a) responsável :  ___________________________________________ 
 
Assinatura do pesquisador (a) responsável___________________________________ 
 
Local e data: _____________________________________________________ 
 
Nota: O presente Termo terá duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra via com o (a) 
participante da pesquisa. Gostaríamos de ressaltar ainda que, todo material relacionado à 
pesquisa após cinco anos dela decorridos será picotado e reciclado. 
 

CEPAE - Campus Samambaia, Caixa Postal 131 CEP: 74001-970 Goiânia - Goiás -  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
 

 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Consentimento Pós-informação – 2ª VIA 

 
 
Eu,....................................................................................,inscrito(a) sob O 

RG................................ ou CPF.................................. fui esclarecido(a) sobre a pesquisa 
 
“As artes circenses na Educação Física escolar enquanto conteúdo da cultura corporal: 

suas contribuições para desenvolvimento da expressão corporal e 
 
criatividade” e concordo que o menor participe da mesma. Fui devidamente informado 
 
(a) e esclarecido (a) pelo pesquisador Bruno Amaral Ramos sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Informo ter mais de 18 anos de idade, e destaco que autorizo a 

participação de caráter voluntário do menor. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção 

de meu acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 
 

Declaro que concordo com a participação do menor no projeto de pesquisa acima 

descrito, portanto, autorizo sua participação nas intervenções pedagógicas com os conteúdos 

das artes circenses que ocorrerão nas aulas de Educação Física durante os meses de maio e 

junho de 2015. 
 

Se você estiver de acordo em permitir a participação do menor, posso garantir que as 

informações fornecidas serão confidenciais e privadas, sendo que os nomes dos/as 

participantes não serão utilizados em nenhum momento e não serão utilizadas das 

informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de 

autoestima, de prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros. As informações coletadas 

poderão ser utilizadas em publicações como livros, periódicos ou divulgação em eventos 

científicos. 

 
 
 
 

CEPAE - Campus Samambaia, Caixa Postal 131 CEP: 74001-970 Goiânia - Goiás -  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Essa participação poderá contribuir para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem das artes circenses nas aulas de Educação Física, pois fornecerá dados que 

contribuíram, juntamente com a pesquisa teórica, para a organização, planejamento e 

desenvolvimento do trabalho pedagógico dos profissionais que trabalham com a temática em 

estudo. Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. O 

desenvolvimento da pesquisa não oferece risco à integridade física, moral, intelectual ou 

emocional do menor. 
 

Nesse sentido, conto com a sua autorização. Esclareço que em caso de recusa na 

participação, o menor não será penalizado (a) de forma alguma, sendo que o mesmo 

participará das aulas devido a intervenção pedagógica da pesquisa acontecer no horário 

regular das aulas. Todavia, os dados dos alunos que não aceitarem participar da pesquisa não 

serão contabilizados para fins desta. Mas, se aceitar participar, e tiver alguma dúvida em 

relação ao estudo antes ou durante seu desenvolvimento, ou desistir de fazer parte dele, 

poderá entrar em contato comigo pessoalmente, pelos telefones (62) 9167 8977/ (62) 8105 

5244, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, ou pelo e-mail 

brunoformigacefet1@hotmail.com . Poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética 

e Pesquisa - CEP/UFG– Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa 

Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, 

Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215. E-mail: cep.prppg.ufg@gmail.com. 
 
Nome do (a) participante:_____________________________________________ 
 
Assinatura do (a) participante: _________________________________________ 
 
Assinatura do (a) responsável :  ___________________________________________ 
 
Assinatura do pesquisador (a) responsável___________________________________ 
 
Local e data: _____________________________________________________ 
 
Nota: O presente Termo terá duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra via com o (a) 
participante da pesquisa. Gostaríamos de ressaltar ainda que, todo material relacionado à 
pesquisa após cinco anos dela decorridos será picotado e reciclado. 
 

CEPAE - Campus Samambaia, Caixa Postal 131 CEP: 74001-970 Goiânia - Goiás -  
Brasil Telefone: (62) 3521-1026 / (62) 3521-1083
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
 
 

Consentimento Pós-informação/Pais e/ou responsáveis – 1ª VIA 

 

Eu,....................................................................................,inscrito(a) sob O  
RG................................ ou CPF.................................. fui esclarecido(a) sobre a pesquisa 
 
“As artes circenses na Educação Física escolar enquanto conteúdo da cultura corporal: 

suas contribuições para desenvolvimento da expressão corporal e 
 
criatividade” e concordo que o menor participe da mesma. Fui devidamente informado 
 
(a) e esclarecido (a) pelo pesquisador Bruno Amaral Ramos sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Informo ter mais de 18 anos de idade, e destaco que autorizo a 

participação de caráter voluntário do menor. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção 

de meu acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 
 

Declaro que concordo com a participação do menor no projeto de pesquisa acima 

descrito, portanto, autorizo sua participação nas intervenções pedagógicas com os conteúdos 

das artes circenses que ocorrerão nas aulas de Educação Física durante os meses de maio e 

junho de 2015. 
 

Se você estiver de acordo em permitir a participação do menor, posso garantir que as 

informações fornecidas serão confidenciais e privadas, sendo que os nomes dos/as 

participantes não serão utilizados em nenhum momento e não serão utilizadas das 

informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de 

autoestima, de prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros. As informações coletadas 

poderão ser utilizadas em publicações como livros, periódicos ou divulgação em eventos 

científicos. 

 
 
 
 

CEPAE - Campus Samambaia, Caixa Postal 131 CEP: 74001-970 Goiânia - Goiás -  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Essa participação poderá contribuir para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem das artes circenses nas aulas de Educação Física, pois fornecerá dados que 

contribuíram, juntamente com a pesquisa teórica, para a organização, planejamento e 

desenvolvimento do trabalho pedagógico dos profissionais que trabalham com a temática em 

estudo. Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. O 

desenvolvimento da pesquisa não oferece risco à integridade física, moral, intelectual ou 

emocional do menor. 
 

Nesse sentido, conto com a sua autorização. Esclareço que em caso de recusa na 

participação, o menor não será penalizado (a) de forma alguma, sendo que o mesmo 

participará das aulas devido a intervenção pedagógica da pesquisa acontecer no horário 

regular das aulas. Todavia, os dados dos alunos que não aceitarem participar da pesquisa não 

serão contabilizados para fins desta. Mas, se aceitar participar, e tiver alguma dúvida em 

relação ao estudo antes ou durante seu desenvolvimento, ou desistir de fazer parte dele, 

poderá entrar em contato comigo pessoalmente, pelos telefones (62) 9167 8977/ (62) 8105 

5244, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, ou pelo e-mail 

brunoformigacefet1@hotmail.com . Poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética 

e Pesquisa - CEP/UFG– Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa 

Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, 

Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215. E-mail: cep.prppg.ufg@gmail.com. 
 
Nome do (a) participante:_____________________________________________ 
 
Assinatura do (a) participante: _________________________________________ 
 
Assinatura do (a) responsável :  ___________________________________________ 
 
Assinatura do pesquisador (a) responsável___________________________________ 
 
Local e data: _____________________________________________________ 
 
Nota: O presente Termo terá duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra via com o (a) 
participante da pesquisa. Gostaríamos de ressaltar ainda que, todo material relacionado à 
pesquisa após cinco anos dela decorridos será picotado e reciclado. 
 

CEPAE - Campus Samambaia, Caixa Postal 131 CEP: 74001-970 Goiânia - Goiás -  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
 

Consentimento Pós-informação/Pais e/ou responsáveis – 2ª VIA 
 

 

Eu,....................................................................................,inscrito(a) sob O 

RG................................ ou CPF.................................. fui esclarecido(a) sobre a pesquisa 
 
“As artes circenses na Educação Física escolar enquanto conteúdo da cultura corporal: 

suas contribuições para desenvolvimento da expressão corporal e 
 
criatividade” e concordo que o menor participe da mesma. Fui devidamente informado 
 
(a) e esclarecido (a) pelo pesquisador Bruno Amaral Ramos sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Informo ter mais de 18 anos de idade, e destaco que autorizo a 

participação de caráter voluntário do menor. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção 

de meu acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 
 

Declaro que concordo com a participação do menor no projeto de pesquisa acima 

descrito, portanto, autorizo sua participação nas intervenções pedagógicas com os conteúdos 

das artes circenses que ocorrerão nas aulas de Educação Física durante os meses de maio e 

junho de 2015. 
 

Se você estiver de acordo em permitir a participação do menor, posso garantir que as 

informações fornecidas serão confidenciais e privadas, sendo que os nomes dos/as 

participantes não serão utilizados em nenhum momento e não serão utilizadas das 

informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de 

autoestima, de prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros. As informações coletadas 

poderão ser utilizadas em publicações como livros, periódicos ou divulgação em eventos 

científicos. 

 
 
 
 

CEPAE - Campus Samambaia, Caixa Postal 131 CEP: 74001-970 Goiânia - Goiás -  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA EDUCAÇÃO - CEPAE/UFG 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Essa participação poderá contribuir para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem das artes circenses nas aulas de Educação Física, pois fornecerá dados que 

contribuíram, juntamente com a pesquisa teórica, para a organização, planejamento e 

desenvolvimento do trabalho pedagógico dos profissionais que trabalham com a temática em 

estudo. Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. O 

desenvolvimento da pesquisa não oferece risco à integridade física, moral, intelectual ou 

emocional do menor. 
 

Nesse sentido, conto com a sua autorização. Esclareço que em caso de recusa na 

participação, o menor não será penalizado (a) de forma alguma, sendo que o mesmo 

participará das aulas devido a intervenção pedagógica da pesquisa acontecer no horário 

regular das aulas. Todavia, os dados dos alunos que não aceitarem participar da pesquisa não 

serão contabilizados para fins desta. Mas, se aceitar participar, e tiver alguma dúvida em 

relação ao estudo antes ou durante seu desenvolvimento, ou desistir de fazer parte dele, 

poderá entrar em contato comigo pessoalmente, pelos telefones (62) 9167 8977/ (62) 8105 

5244, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, ou pelo e-mail 

brunoformigacefet1@hotmail.com . Poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética 

e Pesquisa - CEP/UFG– Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa 

Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, 

Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215. E-mail: cep.prppg.ufg@gmail.com. 
 
Nome do (a) participante:_____________________________________________ 
 
Assinatura do (a) participante: _________________________________________ 
 
Assinatura do (a) responsável :  ___________________________________________ 
 
Assinatura do pesquisador (a) responsável___________________________________ 
 
Local e data: _____________________________________________________ 
 
Nota: O presente Termo terá duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra via com o (a) 
participante da pesquisa. Gostaríamos de ressaltar ainda que, todo material relacionado à 
pesquisa após cinco anos dela decorridos será picotado e reciclado. 
 

CEPAE - Campus Samambaia, Caixa Postal 131 CEP: 74001-970 Goiânia - Goiás -  
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APÊNDICE 5 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁSCENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA 

À EDUCAÇAOPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

Pesquisa: As artes circenses na Educação Física escolar enquanto conteúdo da cultura 

corporal: suas contribuições para desenvolvimento da expressão corporal e criatividade 

 

TERMO DE COMPROMISSO  

Os pesquisadores abaixo assinados se comprometem a respeitar e cumprir a resolução CNS n° 

466 de 12 de dezembro de 2012, na execução de todas as ações da pesquisa intitulada: As 

artes circenses na Educação Física escolar enquanto conteúdo da cultura corporal: suas 

contribuições para desenvolvimento da expressão corporal e criatividade 

 

Será preservada a identidade dos sujeitos. Serão esclarecidos os aspectos relativos a 

participação nos estudos antes da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Será garantido aos sujeitos o direito de aceitar ou não a participação, bem como retirar o 

consentimento em qualquer momento sem que isso leve a qualquer penalidade. 

Assim, nós pesquisadores abaixo subscritos nos comprometemos a cumprir estes e todos os 

demais aspectos que regem pesquisas que envolvem seres humanos, conforme resolução 

citada. 

 

Goiânia, ___ de ______ 2015. 

 

______________________________ 

Bruno Amaral Ramos 

Pesquisador Responsável 

______________________________ 

Dr. Alcir Horácio da Silva 

Orientador da Pesquisa 
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APÊNDICE 6 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁSCENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À 

EDUCAÇAOPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS- 

FORMOSA 

 

Termo de Anuência 

Solicitamos a autorização institucional para realização da pesquisa intitulada: “As artes circenses 

na Educação Física escolar enquanto conteúdo da cultura corporal: suas contribuições para 

desenvolvimento da expressão corporal e criatividade, tendo como objetivo geral identificar de que 

forma as artes circenses podem contribuir para o desenvolvimento da expressão corporal e criatividade 

dos alunos nas aulas de Educação Física na escola. 

Para tanto o pesquisador Bruno Amaral Ramos em conjunto com o orientador Prof° Dr. Alcir 

Horácio da Silva da Universidade Federal de Goiás necessita ter acesso ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás- Formosa, para coleta de dados através da observação 

estruturada, questionário e pesquisa ação com relatórios durante os meses de maio e junho de 2015 ou 

assim que o projeto for aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa CEP/UFG. 

A metodologia que orientará o trabalho será a pesquisa ação que consiste numa intervenção 

pedagógica durante os meses de maio e junho de 2015 com a turma do 3° ano do curso técnico 

integrado de informática. Ao mesmo tempo pedimos para que o nome dessa instituição possa constar 

no relatório final bem como em futuras publicações na forma de artigo científico. 

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de acordo com a 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12 que trata da pesquisa envolvendo Seres 

Humanos. Salientamos ainda que tais dados sejam utilizados tão somente para a realização desse 

estudo 

Na certeza de contarmos com a colaboração dessa instituição agradecemos antecipadamente a 

atenção, ficando a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária.  

Goiânia, ___ de ______ 2015. 

(  ) Concordamos com a solicitação                    (  ) Não concordamos com a solicitação  

______________________________ 

Bruno Amaral Ramos 

Pesquisador Responsável 

__________________________________________________ 

Assinatura/Carimbo do responsável pela instituição pesquisada 
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APÊNDICE 7 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁSCENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA 

À EDUCAÇAOPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás- Formosa 

 

Prezado (a) 

 

Solicito os bons préstimo de Vª Senhoria no sentido de auxiliar nosso aluno Bruno Amaral 

Ramos do programa de pós graduação, do CEPAE/UFG, onde está regularmente matriculado 

em suas atividades de pesquisa no projeto: As artes circenses na Educação Física escolar 

enquanto conteúdo da cultura corporal: suas contribuições para desenvolvimento da 

expressão corporal e criatividade 

  

 

Goiânia, ___ de ______ 2015. 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

_________________________________________ 

Secretario do Mestrado PPGEEB/ CEPAE/UFG 
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