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FRANCO, Gisele. Atividades Circenses e aulas de Educação Física: um a 
proposta de sistematização para o ensino . 2011. 87f. Monografia apresentada ao 
curso de Pós-Graduação em Educação Física na Educação Básica da Universidade 
Estadual de Londrina –,Londrina, 2011. 
 

 RESUMO 

A Educação Física é matéria do currículo escolar entendida como uns dos 
componentes escolares com fins de ensino e aprendizagem, tendo como seu objeto 
de estudo o movimento culturalmente construído, que proporciona o conhecimento 
ampliado e crítico das manifestações culturais: Jogos, Esportes, Ginástica, Danças e 
Lutas. As Atividades Circenses fazem parte desses conhecimentos e compõem os 
conteúdos da Ginástica como apresenta o documento das Diretrizes Curriculares de 
Ensino do Estado do Paraná, sendo parte importante do “patrimônio cultural”, assim 
devendo ser ensinada nas aulas de Educação Física. Este estudo tem como objetivo 
de identificar e apontar o que pode ser ensinado das Atividades Circenses nas aulas 
de Educação Física na Educação Básica. Assim, poderá contribuir como material 
didático pedagógico e auxiliar os professores no ensino desse conteúdo em suas 
aulas. Realizamos uma pesquisa bibliográfica aliada a experiência própria da 
pesquisadora, organizando/sistematizando e apontando as Atividades Circenses 
pertinentes a serem ensinadas nas aulas de Educação Física, a fim de introduzir e 
consolidar o seu ensino no âmbito escolar, pois com este trabalho concluímos que 
as Atividades Circenses podem ser adaptadas e ensinadas no âmbito escolar.  
 

 

Palavras-chave:  Atividades Circenses; Educação Física; Educação Básica; 
Conteúdo; Formação de Professores. 
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1INTRODUÇÃO 

Atualmente no século XXI quando falamos em Atividades Circenses muitos 

ainda pensam em atividades arriscadas, como domadores de leões, cuspidores de 

fogo, trapezistas, entre outras atividades que colocam a vida em risco, e que para 

aprender essa manifestação cultural é necessário acompanhar um circo, ou seja, ir 

“para debaixo da lona”. A transmissão de conhecimento do circo antigamente até o 

final do século XIX acontecia de pai para filho passando de geração para geração. 

Com o passar dos anos ocorreu mudanças, pois as Atividades Circenses 

não são somente encontradas em circo tradicional, “o de lona”. A partir da década 

de 80, do século XX, muitas escolas de circo foram e vêm sendo criadas. Com isso, 

o conhecimento das Atividades Circenses que eram transmitidos entre familiares 

passou a ser disseminado para além das lonas. (SILVA, 1996). 

As Atividades Circenses vêm se consolidando ao longo dos anos em outros 

espaços, entre os quais: academias de fitness, em escolas da educação básica, 

projetos sociais, festas e, também, em escolas de circo. Entretanto, em cada um 

desses âmbitos os seus objetivos são diferentes. Nas academias o seu papel é o de 

recreação e também como meio de promoção de atividade física para saúde; na 

educação básica o objetivo é de favorecer o conhecimento sobre toda história dessa 

manifestação cultural; em projetos sociais as Atividades Circenses é o instrumento 

utilizado para a educação social, como por exemplo, a transmissão de valores; já em 

festas aparecem como performance, como uma apresentação, um espetáculo, e, por 

fim, nas escolas de circo o seu objetivo é o de formar artistas circenses . 

No presente trabalho defendemos a inclusão das Atividades Circenses no 

contexto educacional, portanto, discutiremos o seu objetivo no âmbito escolar. 

Elencaremos quais as Atividades Circenses que podem ser ensinadas nas aulas de 

Educação Física sistematizando/organizando os conteúdos e apresentando algumas 

possibilidades de intervenção materializadas em planos de aulas.  

Entendemos que a escola deva ser um dos principais meios de ensino e 

aprendizagem, considerando as Atividades Circenses um conteúdo a ser ensinado, 

pois é parte importante do patrimônio cultural da humanidade. 

É na disciplina de Educação Física, incluída no currículo escolar, que o 

ensino/aprendizagem das Atividades Circenses será consolidado. A Educação 

Física, neste trabalho, é compreendida sob o paradigma da Motricidade Humana em 

que o estudante é entendido como ser global, que faz parte de um contexto, de uma 
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realidade, que tem sentimentos, portanto, que age sob a sua história. Seu objetivo é 

potencializar o “todo” do indivíduo, contribuindo para que os estudantes se movam 

com autonomia. Essa educação se dá pela práxis, que é a junção da teoria e da 

prática (PEREIRA, 2006).  

Portanto, o professor de Educação Física, ao ensinar o conteúdo de 

Atividades Circenses, deve abordar aspectos culturais e motores, sendo esses: 

conhecimento corporal “se expressar com o corpo”, conhecimento dos aparelhos 

circenses, suas modificações sofridas ao longo do tempo, das nomenclaturas 

utilizadas nas atividades, seus costumes e valores. Os estudantes “desenvolvem 

diferentes aspectos pessoais como a sensibilidade na expressão corporal, a 

cooperação, o desenvolvimento da criatividade, a melhora da auto-superação e 

melhora da auto-estima” (DUPRAT, 2007 p.14). 

A realidade dessa manifestação cultural como um dos conteúdos da 

Educação Física está presente nas propostas das Diretrizes Curriculares do Estado 

do Paraná (DCE’s, 2008), mas ainda são pouco abordadas pelos professores em 

suas aulas, foi o que pude identificar ao realizar a revisão bibliográfica, na leitura dos 

autores que tratam do tema Atividades Circense e na observação das aulas de 

Educação Física nos estágios realizados na graduação no ano de 2008 e 2009, no 

município de Londrina. 

Alguns dos fatores que afastam as Atividades Circenses do ensino na escola 

são citados por Bortoleto (2008), como sendo a falta de conhecimento sobre 

assunto; a escassa produção cientifica e referências bibliográficas; a falta de 

divulgação dos materiais científicos já existentes; a má infraestrutura das escolas; a 

falta de informação sobre os recursos físicos, como a possibilidade de confecção de 

bolinhas, claves, pernas de pau e outros equipamentos para uma melhor adaptação 

em qualquer espaço e, sobretudo, pela insuficiência ou até mesmo a ausência do 

seu ensino nos cursos de formação inicial de Educação Física. 

Como foi citado acima por Bortoleto (2008) uns dos indícios que contribui 

para a não utilização das Atividades Circenses nas aulas de Educação Física, a 

pouca produção cientifica que desencadeia na falta de material bibliográfico que 

auxilie o professor nas aulas. O nosso esforço neste trabalho é contribuir para 

aumentar a produção cientifica sobre o tema. 

Para isso, esse trabalho apresenta a seguinte questão a ser estudada: O 

que pode ser ensinado das Atividades Circenses nas aulas de Educação Física na 
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Educação Básica?  

Deste modo, a pesquisa tem como objetivo geral organizar e sistematizar as 

Atividades Circenses em unidades didático-pedagógicas, tendo em vista a 

intervenção na Escola. Especificamente, identificar e classificar as Atividades 

Circenses pertinentes para o ensino no âmbito escolar e apresentar possibilidades 

materializadas em planos de aulas com do tema em questão. 

Justifica-se este trabalho tendo em vista organizar/sistematizar os conteúdos 

das Atividades Circenses para serem ensinados nas aulas de Educação Física, 

sendo que isto poderá facilitar a apropriação e o conhecimento deste patrimônio 

cultural que ainda parece ser pouco conhecido pelos professores. Contudo, justifica 

o intuito da pesquisa o de construir material teórico didático metodológico que possa 

proporcionar o conhecimento sobre as Atividades Circenses e sugerir quais podem 

ser ensinadas nas aulas de Educação Física. 

Este trabalho foi realizado por meio de revisão de literatura, em que 

construímos uma síntese do que já foi escrito sobre o tema e sua relação com a 

Educação Física no âmbito escolar com a finalidade de elaborar um material que 

possa auxiliar os professores em suas aulas. Foram consultadas diferentes fontes, 

tais como: artigos, livros e documentos oficiais, para uma ressignificação das 

perspectivas atuais que tratam a Atividades Circenses como conteúdo das aulas de 

Educação Física. 

No primeiro capítulo apresentou-se a visão de Educação Física que norteia o 

trabalho, defendemos a inserção das Atividades Circenses nas aulas de Educação 

Física, relacionamos o Circo com a Ginástica que é uns dos  conteúdos 

estruturantes da Educação Física. E ainda indicamos “para que” ensinar as 

Atividades Circenses e “o que” o professor pode ensinar delas. Em seguida, no 

segundo capítulo discutiremos o que é conteúdo de ensino, procedimentos de 

ensino e unidade didática. No terceiro capítulo sugerimos e definimos os conteúdos 

das Atividades Circenses a serem ensinados nas aulas de Educação Física. E no 

quarto e último indicamos os conteúdos a serem ensinados em cada ciclo da 

educação básica, seus objetivos e procedimentos didáticos e propõe alguns 

exemplos de plano de aula e avaliação. 
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2 METODOLOGIA 

 

Este estudo realizou-se por meio de pesquisa bibliográfica, tendo como base 

os trabalhos já desenvolvidos sobre as Atividades Circenses e a relação com 

Educação Física no âmbito escolar. 

A pesquisa bibliográfica é [...] “uma pesquisa desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. GIL 

(2008, p.44). 

Neste trabalho a pesquisa bibliográfica se restringiu a localização de 

referências teóricas e publicadas em sites, livros, revistas, artigos. Com isso 

estudamos de forma rigorosa, radical e de conjunto a relação das Atividades 

Circenses com a escola e os seus principais elementos circenses que podem ser 

ensinadas nas aulas de Educação Física.    

De acordo com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica se divide em fases que 

colaboram na elaboração da pesquisa. 

Primeira etapa dedica se a escolha do tema. A escolha deste levou em 

consideração, a minha vivência com as Atividades Circenses fora do âmbito escolar 

e a ausência ou/e a pouca utilização das Atividades Circenses no processo de 

intervenção das aulas de Educação Física escolar. 

Em seguida iniciamos a formulação do problema, que é a peça chave de um 

trabalho. E a localização das obras, que tem como objetivo localizar os referenciais 

teóricos da pesquisa, para dar continuidade nas etapas. 

Posteriormente, o próximo passo foi o fichamento que tem como intuito 

organizar o material, facilitar a manipulação e possibilitar uma seleção constante da 

documentação, ou seja, fazer com que as revisões das anotações tornem-se mais 

práticas. 

Foi realizada uma releitura e interpretação do material bibliográfico 

encontrado, realizando a partir daí uma análise crítica em relação às obras, em que 

defendemos o circo como componente no ensino das aulas de Educação Física 

escolar. Organizamos/sistematizamos e indicamos as Atividades Circenses 

pertinentes para o ensino no âmbito escolar. 

Tendo em vista estes passos anteriores, a próxima ação se deu pela 

redação do conteúdo estudado, ou seja, os capítulos. 

Portanto, esse estudo que foi realizado por meio da revisão bibliográfica, 
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abordou as Atividades Circenses no âmbito escolar. Esta pesquisa em alguns 

momentos ressignificou as idéias dos autores e, em outros concordou. 
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3 EDUCAÇÃO FÍSICA E AS ATIVIDADES 1 CIRCENSES. 

 

Entendemos a Educação Física na Escola como uma área de conhecimento, 

que tem como o seu objetivo principal possibilitar ao indivíduo a compreensão do 

movimento humano culturalmente construído e proporcionar o entendimento das 

manifestações culturais, que envolvem as danças, os esportes, os jogos, as 

ginásticas e as lutas. 

A Educação Física deve tratar de ensinar aos estudantes os conteúdos da 

cultura motora, para além do mero fazer, da padronização dos movimentos, do 

aprimoramento das técnicas visando o alto rendimento. O ensino aborda os 

domínios 2conceituais (fatos, conceitos e princípios), procedimentais (fazer) e 

atitudinais (normas, valores, atitudes). 

 

Os conteúdos conceituais e procedimentais mantêm uma grande 
proximidade, na medida em que o objeto central da cultura corporal de 
movimento gira em torno do fazer, do compreender e do sentir do corpo. 
Incluem-se nessas categorias os próprios processos de aprendizagem, 
organização e avaliação. Os conteúdos atitudinais apresentam-se como 
objetivos e aprendizagem, e apontam para a necessidade de o estudante 
vivenciá-los de modo concreto no cotidiano escolar, buscando minimizar a 
construção de valores e atitudes por meio do currículo oculto (BRASIL, 
1998, p.19). 
 

Portanto, consideramos a Educação Física como matéria do currículo 

escolar, e que deve ser entendida como um componente escolar que objetiva o 

ensino de conhecimentos, sendo esses os movimentos culturalmente construídos 

pelo homem. 

 As Atividades Circenses é um conhecimento produzido historicamente pela 

sociedade nas suas relações sociais e com a natureza, portanto devem fazer parte 

                                                 
1 VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis, op. cit., p. 185 apud PEREIRA, Ana Maria 2006 p. 
259. Esse autor explica que (...) atividades em geral é o ato ou conjunto de atos em virtude do qual 
um sujeito ativo (agente) modifica uma determinada matéria-prima. Atividade é aqui sinônimo de ação 
entendida também como ato ou conjunto de atos que modificam uma matéria exterior ou que é 
imanente ao agente. Idem, p. 186. A atividade prática pode desencadear diversas formas de práxis. O 
objeto da atividade prática é a natureza, a sociedade ou os homens, sendo que a finalidade dessa 
atividade é transformação real e objetiva, do mundo social, tendo em vista satisfazer as necessidades 
humanas. A atividade é uma das categorias do materialismo histórico dialético e para maiores 
esclarecimentos aprofundar na temática. A respeito da teoria da atividade, recomendam-se ainda os 
estudos do Psicólogo soviético Alexei Leontiev. 
 
2 Entendemos que o ensino deva abordar os três domínios juntos, esses estão interligados, 
apresentamos e explicamos separadamente para melhor compreensão do professor. 
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das aulas de Educação Física. Para isso devemos compreender essa manifestação 

cultural.  

Entendemos as Atividades Circenses como descreve Invernó (2003), apud 

Duprat (2007), como uma atividade expressiva, que reúne uma série de 

conhecimentos de alto valor educativo, pois está ligada diretamente a cultura do 

movimento que lhe dá coerência e justifica sua presença no currículo educativo. A 

escola deve ser um instrumento de ensino/aprendizagem e produção de cultura, no 

entanto, o circo é deve estar presente no contexto escolar, pois é considerado um 

elemento relevante da cultura corporal (SOARES, 1992 apud DUPRAT, 2007. p.50).  

As Atividades Circenses com o seu vasto domínio da cultura corporal e do 

movimento faz parte da nossa história, portanto, não deve ser negada e nem 

esquecida. E sim, compreendida e valorizada como parte do movimento 

culturalmente construído. Considera-se pertinente a inclusão deste conhecimento 

nas aulas de Educação Física no âmbito escolar. 

As Atividades Circenses na escola na disciplina de Educação Física não tem 

o caráter de formar artista, como qualquer outro conteúdo da área, como o esporte, 

por exemplo, não se pretende formar atletas de alto rendimento, ou ainda, na dança 

objetivo não é desenvolver um dançarino. 

  

É fundamental que se faça uma clara distinção entre os objetivos da 
Educação Física escolar e os objetivos do esporte, da dança, da ginástica e 
da luta profissionais, pois, embora seja uma referência, o profissionalismo 
não pode ser meta almejada pela escola, A Educação Física escolar deve 
dar oportunidade a todos os estudantes para que desenvolvam suas 
potencialidades, de forma democrática e não seletiva (...) (BRASIL, 1988, p. 
24). 
 

O intuito é fazer com que os estudantes compreendam, experimentem e 

valorizem o circo, considerando que esse nasceu de manifestações culturais como a 

ginástica, arte dos funâmbulos, dos cavaleiros militares entre outros, contudo faz 

parte da nossa sociedade e identidade, portanto, todos devem ter conhecimento 

sobre essa temática.  

Duprat (2007), descreve alguns conhecimentos do contexto do circo que 

podem ser abordados no âmbito escolar: 
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(...) conhecer o ser humano que se move, ampliando conhecimento de seu 
próprio corpo e suas possibilidades, fazendo incidência à história e o 
desenvolvimento do circo compreendendo como os fatos históricos 
influenciaram as manifestações corporais dos artistas, modificando seu 
modo produção e criação artística, modo de viver e portar-se perante a 
sociedade. Devem-se explorar todas as informações pertinentes a cada 
fato, desde como iniciaram as atividades circenses; do circo como 
instituição social e familiar, até chegar aos dias de hoje, como um circo que 
se comunica abertamente com as mais diferentes manifestações artísticas, 
cientificas e acadêmicas (p. 52). 
 

Outros aspectos que as Atividades Circenses trazem de essencial para a 

sua aceitação no âmbito escolar são, além de atividades prazerosas, alegres e de 

divertimento, o desenvolvimento da criatividade e, também, proporcionam o 

conhecimento corporal e o desenvolvimento das habilidades motoras (força, 

agilidade, equilíbrio, flexibilidade, coordenação) e, sobretudo a capacidade 

comunicativa e expressiva. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 1998) as Atividades 

Circenses não aparecem na sistematização dos conteúdos da Educação Física. 

Neles os conteúdos da Educação Física são organizados em três blocos, que têm 

como função evidenciar quais são os objetos de ensino e de aprendizagem que 

estão sendo privilegiados, são eles: Esportes, jogos, lutas e ginásticas; Atividades 

rítmicas e expressivas, e; Conhecimentos sobre o corpo (BRASIL, 1998). Entretanto, 

no documento do Estado do Paraná Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 

(DCE´s, 2008), este conteúdo é tratado no eixo da Ginástica. 

Concordamos com o documento do Paraná em que este conteúdo deva 

estar junto com a Ginástica ou até mesmo possa entrar nos PCN’s no bloco das 

atividades rítmicas e expressivas, como defende Duprat (2007).  

Ao analisar as Diretrizes Curriculares do Estado da Paraná, observa-se um 

avanço em relação ao documento nacional, na qual sugere as Atividades Circenses 

como parte integrante do conteúdo Ginástica. O documento propõe o ensino das 

Atividades Circenses do 5º ao 9º ano. Tendo como perspectiva de aprendizagem: 

conhecer os aspectos históricos das práticas corporais de rua, as Atividades 

Circenses (malabares, acrobacias, funâmbulismo) e as relações com a Ginástica. 

Outro aspecto positivo que mostra que as Atividades Circenses estão 

buscando e consolidando seu reconhecimento como conteúdo da Educação Física 

escolar, foi a destinação de um capítulo no Livro didático da Disciplina de Educação 

Física do Estado do Paraná para o Ensino Médio (2006), em que o título do capítulo 
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é “O circo como componente da Ginástica”. Este capítulo apresenta de forma sucinta 

o histórico da Ginástica, o surgimento das Atividades Circenses e suas modificações 

ao longo dos tempos. E, também, propostas de atividades como malabares, 

acrobacias básicas e a representação do palhaço. E ainda, apresenta uma visão 

crítica sobre as condições precárias dos animais dentro dos espetáculos circenses, 

sobre os maus tratos desses animais dentro do circo. 

Na perspectiva do Estado do Paraná, as Atividades Circenses são 

entendidas como componente curricular, ligada aos conteúdos da Ginástica, da 

Educação Física na Educação Básica. Com isso, as Atividades Circenses já estão 

consolidando o seu espaço no âmbito escolar.                                                                                                                                      

 

3.1 Ginástica e a Relação com as Atividades Circenses. 

Durante todo o século XIX, a Ginástica foi abordada como uma forma de 

disciplina, ordem e civilidade. Os corpos são milimetricamente educados, 

esquadrinhados para o seu melhor desempenho perante a sociedade, nas fábricas 

os trabalhadores eram treinados, domesticados para melhorar o desempenho na 

produção, pois esse período foi o auge da Revolução Industrial. Utilizava-se do 

corpo para controlar a sociedade. (SOARES, 1998) 

As Atividades Circenses apresentava características contrarias a Ginástica, 

pois seus movimentos não eram esquadrinhados, não tinham relação com o trabalho 

e a principal característica era o divertimento, portanto sofreu uma grande repressão 

por conta das autoridades, como aponta Soares (1998), pois, essas atividades 

negavam a ordem da época, fugia do padrão de disciplina imposto pelas autoridades 

e pensamentos cientificistas em que almejavam o “corpo educado”. 

O corpo deveria ser preparado para o trabalho. Essa educação do corpo 

também tem o caráter de disciplinador, de formar uma classe submissa ao estado. 

 

Os corpos que se desviam dos padrões de uma normalidade utilitária não 
interessam. Desde a infância, ou melhor, sobretudo nela, deve incidir uma 
educação que privilegie a retidão corporal, que mantenham os corpos 
aprumados, retos ou como sublinha Vigarello, que os mantenha 
verticalizado (SOARES, 1988, p.18). 
 

O circo desrespeitava a ordem estabelecida do pensamento burguês, 

colocava em risco o seu controle em relação ao divertimento do povo fora do 

trabalho, fazendo crescer o receio sobre ele. As Atividades Circenses sempre 
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apresentavam um sentimento duplo de desprezo e de admiração. Admiração pelo 

artístico, pela coragem, pela liberdade, pelo encantamento e desprezo por não terem 

lugar fixo, por praticar o nomadismo, e, ainda, por caracterizar-se como atividade de 

grande gasto de energia desnecessária, considerada como sem nenhuma utilidade. 

Com a Ginástica Científica o povo aprendia a adquirir forças, armazenar e 

economizar energias, tendo em vista o trabalho nas fábricas. Os cientificistas 

observavam no circo, nomeadamente nos artistas a utilização de suas forças como 

sendo o gasto inutilmente. Para eles o corpo não deveria ser utilizado como 

instrumento para realização de espetáculos. 

 Porém, a Ginástica Cientifica era apresentada como “espetáculos 

institucionalizado” nos Ginásios amorianos, o Coronel Amoros vestido em seu 

uniforme militar dirigia as classes de estudantes na execução dos exercícios, não 

estaria aí encarnando a figura do artista que se apresenta? 

 

O Coronel Amoros convidava com regularidade ao seu Ginásio a imprensa 
e o grande público de Paris, sempre ávido em assistir espetáculos 
sensacionais. Nestes momentos, Amoros se brindava como uma ocasião 
singular de abrilhantamento pessoal. No decorrer de sua aula(ou seria de 
seu “espectáculo” ?), chegava a arrancar aplausos de uma platéia 
desprovida de conhecimentos para julgar seu conteúdo, mas sempre 
disposta a prestar homenagens a quem (o artista?) soubera criar exercícios 
e evoluções deveres emocionais”(SOARES, 1988, p.26). 
 

Amoros apontava que a diferença das apresentações entre a Ginástica nos 

ginásios, e as apresentações dos espetáculos no circo é a de que na Ginástica as 

ações são previsíveis, controladas e que apontam utilidade nas ações do cotidiano.  

A Ginástica foi perdendo a sua gestualidade, os corpos passaram a ser 

domesticado, o movimento passa a ser restrito e explicado pela ciência, com isso 

perdeu suas características artísticas, lúdicas e de globalidade, a técnica do 

movimento torna a principal preocupação. Por outro lado o circo se preocupou no 

fazer artístico, deixando muitas vezes a técnica de lado para impressionar o público, 

apresentando situações de risco (COLIKA, 2008, p. 24). 

Nas Ginásticas de Competição encontramos algumas características nas 

práticas, semelhante as Artes Circenses mesmo tendo se iniciado com o intuito de 

contradizer as práticas do circo, visando a disciplina, mas com isso não negou os 

movimentos do circo e sim os adaptou a medida do racionalismo vigente. 
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A Ginástica Artística foi gerada com base nas apresentações de rua de 

artistas circenses na Idade Média. As semelhanças em seus aparelhos são 

evidentes tais como o Trapézio com a Barra Fixa, a Faixa com as Argolas e também 

em suas acrobacias de solo. Até mesmo no que se referem aos movimentos 

básicos, àqueles considerados iniciais, que dão suporte a movimentação mais 

complexa são praticamente os mesmos na Ginástica Artística e nas Atividades 

Circenses. 

A Ginástica Rítmica também apresenta semelhanças com as Atividades 

Circenses com seu domínio de objetos que se relaciona com os malabares das 

Atividades Circenses. 

Pelo fato das Atividades Circenses e as atividades formais da Ginástica 

Competitiva apresentar semelhanças não podemos negar nenhuma nas aulas de 

Educação Física. 

Apesar das convergências cada uma apresenta suas especificidades, 

porque ao longo da história seguiram trajetórias distintas e adquiriram valores e 

costumes culturais diferentes. Sendo assim, entendemos que todas podem estar 

presentes nas aulas de Educação Física, cada uma com seus conhecimentos e 

especificidades. Mas é claro que por apresentarem fatores históricos, ou seja, 

emanam de um núcleo comum já apresentado anteriormente neste trabalho, podem 

se relacionar, tornando o conhecimento a ser ensinado mais consistente e legítimo. 

Observamos que a Ginástica e as Atividades Circenses tem uma relação 

próxima. Com isso, concluímos e defendemos que as Atividades Circenses podem 

compor os conteúdos da Ginástica nas aulas de Educação Física no âmbito escolar. 

 

3.2 Para que  Ensina r as Atividades Circenses. 

Entendemos que as Atividades Circenses é um patrimônio cultural 

historicamente construído e, portanto, os estudantes devem ter conhecimento e 

vivência desse conteúdo que é parte integrante da cultura motora que foi 

universalmente produzida. 

Defendemos o ensino e inserção das Atividades Circenses nas aulas de 

Educação Física, nomeadamente, próximas ou relacionadas, ao conteúdo 

estruturante Ginástica, pelos motivos: 
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 Por ser considerada manifestação da cultura corporal; 
Por sua riqueza de possibilidades de movimento, desde as formas mais 
simples até as mais complexas, individuais ou em grupo, com ou sem 
aparelhos, propiciando ao estudante uma grande diversidade de 
experiências motoras e sensíveis; 
Por ser uma das formas de compreender o corpo que se movimenta; 
Por acreditarmos no seu cunho educativo, possibilitando ao estudante 
relacionar-se com o seu próprio corpo e com os demais, permeando por 
valores estáticos, morais, éticos e culturais; 
Por proporcionar ao estudante vivências corporais únicas de expressão, 
perigo, criatividade, magia, encantamento (DUPRAT, 2007, p, 109). 
 

Pretende-se por meio das Atividades Circenses contribuir para a formação 

do estudante, ou seja, formar um sujeito crítico e autônomo em relação aos aspectos 

do movimento culturalmente construído e para que possam usufruir dessa 

patrimônio cultural futuramente ao longo de toda sua vida, como para benefício da 

sua qualidade de vida e, até mesmo, na apreciação de espetáculos de circo. Ou 

seja, após o período formal de aulas, tenha condições de saber que as Atividades 

Circenses podem fazer parte de seu programa de atividades físicas e/ou como lazer 

e que tenham subsídios para discutir a questões sociais que envolvem a temática 

em questão, por exemplo, os maus tratos aos animais no circo, a falta de incentivo 

publico, a perda de público. 

O objetivo deste trabalho é defender o ensino deste conhecimento, dessa 

manifestação cultural, sem esquecer os sentidos e significados que as Atividades 

Circenses podem proporcionar aos estudantes, como a aceitação de todos em suas 

atividades de acordo com características de cada sujeito, o trabalho em grupo e a 

superação constante a cada dia nas atividades. Utilizando de uma das suas 

características principais a ludicidade para tornar as atividades prazerosas, mas é 

claro, sem permanecer na simples execução das atividades. 

 

3.3 O que Ensinar  das Atividades Circenses nas Aulas de Educação Física. 

As Atividades Circenses no âmbito escolar podem ser entendidas como uma 

prática a um nível de “iniciação” (elementar), ou seja, ensinará os movimentos 

simples, privilegiando os aspectos básicos e excluindo os de performance que são 

os visa o desempenho e movimentos com grau de dificuldade e riscos maiores O 

que pode ser ensinado são os aspectos relativos à expressão corporal, a 

capacidade criativa, a comunicação, a interpretação, a beleza e leveza do 

movimento e, ainda, os conhecimentos do movimento culturalmente construídos 

típicos do Circo. (XAVIER, 2005). 
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Para esclarecer a diferença dos objetivos entre os âmbitos de atuação das 

Atividades Circenses reelaboramos a classificação tendo como base as informações 

oferecidas por Blanchard e Cheska (1986), e de Bourgeois (1980), apud Bortoleto e 

Machado (2003). Essa taxionomia apresenta sinteticamente os objetivos das 

Atividades Circenses, no âmbito escolar e profissional: 

 

QUADRO 1 – Objetivos das Atividades Circenses no Âmbito Educativo e 

Profissional. 

 

ATIVIDADES CIRCENSES ENQUANTO  
 EDUCAÇÃO  PROFISSÃO 

 
 
 
Objetivo 

 
Promover o conhecimento das 
Atividades Circenses por meio da teoria 
e da prática (práxis), possibilitando ao 
estudante o conhecimento desse 
conteúdo, percepção do seu próprio 
corpo e das possibilidades de 
movimentação. 

 

 
Desenvolver atividades 
relacionadas ao rendimento 
físico e performance, com a 
economia de energia e 
plasticidade nos movimentos do 
circo. 

 

 
 

 
 
Técnica 

 
Possibilitar o aprendizado da técnica 
dos elementos das Atividades 
Circenses. 
Não podemos negar a técnica, há de 
saber técnica correta, porém sem as 
exigências de execução performática. 

 

 
Aprimorar o conhecimento da 
técnica, pois ela  é essencial 
para a correta execução, com 
altos graus de performance. 

 

 
     Materiais 

 
Construção de materiais adaptados, 
utilização de materiais de médio e 
pequeno porte. Mínima utilização de 
materiais de grande porte. 

 

 
Material industrializado, de alto 
custo, de alta qualidade e em 
grande quantidade. 

 

 
Conhecimento do 

Professor 

 
Conhecimento aprofundado sobre a 
história, evolução, materiais, técnicas, 
focado nos aspectos pedagógicos. 

 
Alta especialização nos 
conhecimentos técnicos e 
performáticos sobre a história, 
evolução e materiais. 

 
 
 
Cultura Circense 

 
Conhecimento necessário e amplo, que 
pode ser abordado nas aulas de 
Educação Física. 

 
Alto conhecimento aprofundado 
sobre a história, evolução, 
materiais, técnicas e mercado de 
trabalho. 

 
Experiênci a e 

Vivência com as 
Atividades Circenses  

 
Mínimas ou nenhuma, mas com 
interesse de estudo/pesquisa. 

 

 
A mais ampla possível. 

 

Fonte: (BORTOLETO; MACHADO, 2003 p.17).  
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Podemos observar uma grande diferença entre a atuação das Atividades 

Circenses nesses âmbitos o de educação e o profissional.  

No âmbito de educação o objetivo é o de proporcionar aos estudantes o 

conhecimento das Atividades Circenses, das possibilidades de movimentação e da 

compreensão do seu próprio corpo através da práxis. A técnica não é negada no 

âmbito escolar, porém sem exigências performáticas, a utilização de materiais de 

grande porte é inexistente, já os materiais de médio e pequeno porte são os mais 

adequados para a escola e adaptação e construção de materiais junto aos 

estudantes. O professor deve ter conhecimento aprofundado na história do circo, 

sua evolução e das técnicas relacionando com os aspectos pedagógicos. Interesse 

em estudos, pesquisas e formação continuada. 

No âmbito profissional o objetivo é rendimento físico, performance, 

plasticidade, alto grau de dificuldade nos números circenses executados. O 

conhecimento da técnica é essencial priorizando a execução correta, utiliza de 

materiais industrializados de grande, médio e pequeno porte de alto custo, boa 

qualidade e em grande quantidade. No âmbito profissional o professor pode ser 

chamado de técnico, pois deverá ter alta especialização nos conhecimentos 

técnicos, performáticos, evolução das técnicas e materiais. O profissional quanto 

mais for amplo sua experiência em relação às Atividades Circenses é considerado “o 

melhor”.  

Outro aspecto que devemos analisar para a sistematização das Atividades 

Circenses são quais as Atividades Circenses mais adequadas para serem ensinadas 

nas aulas de Educação Física e a questão dos materiais. 
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QUADRO 2 – Classificação das Atividades Circenses 

Fonte: BORTOLETO e MACHADO (2003, p.61).  

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES CIRCENSES 

Atividades com materiais de 

tamanho grande. 

Trapézio (volante ou fixo); Báscula 

Russa; Mastro Chinês; Balança Russa. 

Atividades com materiais de 

tamanho médio. 

Monociclo; Perna de Pau; Bolas de 

Equilíbrio; Tecido; Corda vertical; 

Arame (funambulismo); Corda frouxa; 

Bicicletas especiais (acrobáticas e/ou 

de equilíbrio); Trampolim acrobático 

(cama elástica); Paradismo (mesa – 

pulls); Balança Coreana. 

Atividades com materiais de 

tamanho pequeno. 

Malabares; Rolo Americano, Mágica e 

Fraquirismo (com material pequeno: 

moedas e baralhos, etc.); Pirofagia; 

Fantoches; Marionetes. 

Atividades sem materiais. Acrobacias: de chão (solo), mão-a-

mão (dupla), em grupo; 

Contorcionismo; Equilibrismo corporal 

individual: paradista verticalista (solo); 

Clown (palhaço; Mímica; Ilusionismo 

(sem a utilização de instrumentos e/ou 

materiais); Ventríloquo. 
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Bortoleto e Machado (2003), classificam as Atividades Circenses levando em 

consideração o seu tamanho e os materiais auxiliares utilizados. As Atividades 

Circenses com uso de materiais de tamanho grande e médio não são de fácil 

acesso, pois são necessários aparelhos específicos, de risco e difícil manuseio, 

também implica de muito conhecimento técnico e especializado, e, muito cuidado 

para a sua realização. 

Para a utilização no âmbito escolar as atividades com materiais de pequeno 

porte e as atividades sem materiais podem ser consideradas as mais adequadas 

para ser ensinadas nas aulas de Educação Física.  

As atividades com uso de materiais de médio porte podem ser adaptadas ao 

âmbito escolar, mas não são todas que podem ser ensinadas, pois algumas obtêm 

um grande risco na sua prática, como tecido, arame e trampolim acrobático. 

Considerando o risco que os elementos circenses proporcionam para os 

estudantes, as atividades que utilizam de materiais de pequeno porte são as mais 

adequadas e que oferecem menos riscos aos estudantes. Sendo assim, são as mais 

pertinentes para serem tratadas na escola, mas existe uma exceção com uma 

dessas atividades, que é a pirofagia, devendo ser descartada do âmbito escolar, 

pois para realizá-la é necessário utilizar de materiais perigosos que proporciona um 

alto grau de risco aos estudantes. Por exemplo, em se queimar ou ingerir produtos 

tóxicos como querosene e parafina, portanto, não deve ser ensinada nas escolas 

nas aulas de Educação Física. 

A seleção das Atividades Circenses deve ser rigorosa, de acordo com a 

estrutura da escola e considerando o risco de acidentes que obtém para os 

estudantes.  

É uma tarefa complexa selecionar os conteúdos das Atividades Circenses. 

Entretanto, podem ser ensinadas nas aulas de Educação Física, pois há uma grande 

variedade de atividades, e nem todas como a maioria das pessoas pensam são de 

grande risco de acidentes. 

 

O mundo do circo apresenta uma extensa variedade de atividades ou 
práticas. De maneira superficial e geral podemos distinguir as práticas de 
equilíbrio (penas de pau, monociclo, rolo americano), os malabaristas 
(arcos, bolas bastões, swings, massas, bolas, diabolos,), e as acrobacias de 
solo (individual, em duplas, pirâmides humanas, rolamentos, paradas de 
mão), e as acrobacias áreas (trapézio, corda, cama elástica, tecido, etc.). O 
grande diferencial no mundo do circo talvez seja a ampla possibilidade de 
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(re) criação de movimentos e exploração de materiais (BORTOLETO, 2003, 
p.58). 
 

 
Entretanto, primeiramente devemos compreender o que é conteúdo de 

ensino. Ao decorrer dos próximos parágrafos estaremos apresentando algumas 

concepções sobre o que é conteúdo. 

 

4 CONTEÚDO DE ENSINO: CONCEPÇÕES, SELEÇÃO E CRITÉRI OS 

ADOTADOS E ORGANIZAÇÃO. 

 

4.1 O que é Conteúdo de Ensino? 

Entendemos o conteúdo numa perspectiva dinâmica e dialética. Valorizando 

o desenvolvimento harmônico, por inteiro do estudante, visando melhorar a sua 

participação na sociedade. 

Definir o que é conteúdo de ensino e elencar os mais relevantes é uma 

atividade muito complexa para os professores, pois, há muitas perspectivas, 

enfoques e opções diferentes na história do pensamento educativo e da prática do 

ensino. Ao decorrer desse capítulo iremos apresentar diferentes perspectivas e 

conceitos referentes aos conteúdos de ensino. 

 

O termo conteúdos nos é apresentado carregado de uma significação antes 
intelectualista e culturalista, própria da tradição dominante das instituições 
escolares nas quais foi forjado e utilizado. Ao mencioná-lo, pensamos em 
elementos de disciplinas, matérias, informações diversas e coisas assim. 
Por conteúdo se entenderam os resumos de cultura acadêmica que 
compunham os programas escolares parcelados em matérias e disciplinas 
diversas. É, por outro lado, um conceito que reflete a perspectiva dos que 
decidem o que ensinar e dos que ensinam, por isso, quando fizemos alusão 
aos conteúdos, costumamos nos referir ao que se pretende transmitir ou 
que outros assimilem, o que na realidade é muito diferente dos conteúdos 
reais implícitos nos resultados que estudante obtém (SACRISTÁN, 1998, 
p.150). 
 

Percebemos que o termo conteúdo foi e ainda é utilizado para se referir ao 

que se deve aprender, em relação aos conhecimentos das disciplinas. Também é 

comum observamos os estudantes afirmando que tal disciplina tem “muito 

conteúdo”, sinalizando o excesso de informações conceituais como aponta Darido e 

Oliveira, 2009. 

Para auxiliar a compreensão do conceito de conteúdos de forma mais 

adequada, Coll (2000), apud Darido e Oliveira (2009), definem conteúdo como uma 
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seleção de formas ou saberes culturais, conceitos, explicações, raciocínio, 

habilidades, linguagens, valores, crenças, sentimentos, atitudes, interesses, modelos 

de conduta, dentre outras, cuja assimilação é considerada essencial para que se 

promovam desenvolvimento e socialização adequada ao estudante. É importante 

ressaltar que nem todos os saberes culturais são necessários constarem como 

conteúdos curriculares, o que exige uma seleção rigorosa da instituição de ensino. 

Defendemos que as Atividades Circenses são saberes relevantes, porque 

apresentam um amplo e legítimo conhecimento proveniente da nossa cultura, 

auxiliando na formação e educação do estudante. Estes saberes apresentam 

elementos conceituais, procedimentais e atitudinais. (DARIDO; OLIVEIRA, 2009) 

Para a inserção das Atividades Circenses no âmbito escolar deve-se realizar 

uma seleção de saberes de forma rigorosa. Pois, essa manifestação possui uma 

ampla variedade de elementos 3 e, portanto, devemos estar atentos com as 

atividades pertinentes para o ensino no âmbito escolar, eliminado aquelas que 

contêm risco e de alta performance. Desse modo, selecionando as mais adequadas 

para ser ensinadas na escola. 

Outra concepção significativa é a de Sacristán (1998), os conteúdos 

compreendem todas as aprendizagens que os estudantes devem alcançar para 

progredir nas direções que marcam os fins da educação numa etapa de 

escolarização, em qualquer área ou fora delas, e para tal é necessário trabalhar, 

valores, atitudes e habilidades de pensamento, além de conhecimentos. 

As Atividades Circenses enquadram nessa concepção de Sacristán (1998), 

pois além de apresentar conhecimentos legítimos sobre essa manifestação da 

cultura, nos proporciona o aprendizado de modos de ser e estar conectado a 

posturas e atitudes, em que se caracteriza na relação “circo família” que havia 

antigamente com mais intensidade no mundo do circo, em baixo das lonas, onde 

todos os conhecimentos eram passados de uma geração familiar para outra 

geração, como dizem de “pai para filho”. Esses conhecimentos ligados ao respeito e 

a solidariedade aos companheiros e a si mesmo, organização dos próprios 

materiais, transmissão de conhecimentos, entre outros, ainda estão presentes em 

algumas trupes de artistas circenses e em circos tradicionais.  

                                                 
3 Elementos Circenses: refere-se a diversas atividades que são realizadas pelos artistas circenses 
com o sem o uso de aparelhos como: malabarismo, equilibrismo, acrobacias, trapézio entre outras. 



 27 

Ética, valores, atitudes são aspectos primordiais na vida do ser humano e as 

Atividades Circenses podem dar os seus contributos nessa formação e educação. 

Zabala (1998), explica que temos que ampliar o conceito de conteúdo e 

passar a referenciá-lo como tudo quanto se tem que aprender que não apenas 

abrange as capacidades cognitivas, como também incluem as demais capacidades. 

Bernstein (1988), apud Sacristan (1998), propõe uma concepção semelhante 

á de Zabala, em que o “conteúdo” é entendido como tudo aquilo que ocupa o tempo 

escolar, desde que não fique no “mero fazer”. 

 

(...) conteúdo é uma parte integrante da matéria-prima; é o que está contido 
em um campo do conhecimento. Envolvem informações, dados, fatos, 
conceitos, princípios e generalizações acumuladas pela experiência do 
homem, em relação a um ou setor da atividade humana. 
Fundamentalmente, constitui um conjunto de conhecimentos organizados 
conforme sua natureza e objetivos (TURRA, et.al 1984, p.62). 
 

Nas Atividades Circenses tudo o que decorre para a aprendizagem, pode ser 

considerado significativo, como por exemplo, a organização dos aparelhos para a 

prática, o convívio com os companheiros, o cuidado com a sua própria corporeidade 

e com os aparelhos utilizados entre outros. 

Os conteúdos emanam, naturalmente, dos objetivos propostos pela 

instituição e disciplina identificados no Projeto Político Pedagógico e, ainda, pelo 

professor em cada aula. A ênfase, que era colocada nos conteúdos, passa a situar-

se nos objetivos a serem alcançados. Cada instituição elabora seus objetivos de 

acordo com as necessidades real dos estudantes. Assim, além de favorecer o 

domínio dos conhecimentos, propiciam aos estudantes a compreensão de si mesmo, 

dos outros e do meio em que vive.  

O processo de ensino e de aprendizagem se for interessante e motivante 

para os estudantes e se esses conteúdos forem adequados a sua realidade pode 

favorecer para que sejam repletos de sentido e significado. Os conteúdos são vistos 

como um meio para a concretização da aprendizagem.  

Portanto, quando Bernstein (1998), apud Sacristán (1988), apresenta sua 

concepção de que conteúdo é tudo aquilo que ocupa o tempo escolar tem que 

considerar quais os objetivos que permeiam essas atividades, pois, senão ficamos 

no “mero fazer”. 
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Para que o conteúdo seja valioso deve ser buscado na sociedade, deve 

servir para a ação do indivíduo enquanto cidadão, ou seja, para o mesmo se 

posicionar na sociedade.  

Caberá ao professor reconhecer e atentar-se a esses temas, considerando 

sua importância e assim tratá-las pedagogicamente em suas aulas, de modo a tornar 

a aprendizagem mais significativa para os estudantes. Os conteúdos a serem 

ensinados devem ir ao encontro das necessidades de quem aprende.  

 

4.2 Possibilidades de Seleção dos Conteúdos e os Critérios Adotados. 

A seleção dos conteúdos está ligada diretamente a escolha de assuntos e 

temáticas considerados mais importantes e significativos para serem tratados numa 

determinada realidade, época, contexto e cultura. 

Para que, a seleção de conteúdos se concretize, podemos atentar-se para 

algumas características, de acordo com a clássica obra de Turra4 et al (1984):  

 

Os mais significativos dentro do campo de conhecimento; 
Os que despertem maior interesse nos estudantes; 
Os mais adequados ao nível de maturidade e adiantamento do estudante; 
Os mais úteis em relação à resolução que o estudante tenha que tomar; 
Os que podem ser aprendidos dentro das limitações de tempo e recursos 
disponíveis (p.107). 
 

Turra et.al (1984), menciona alguns critérios em relação a seleção de 

conteúdos, adotados como elementos disciplinadores dessa complexa atividade. 

São cinco critérios o da validade, flexibilidade significação, possibilidades de 

elaboração pessoal e utilidade. 

O critério de validade requer que os conteúdos selecionados sejam não só 

dignos de confiança, mas também representativos. Portanto, atualização é um 

aspecto a ser considerado. Os conteúdos nunca poderão ser selecionados como 

definitivo e imutável isto pelas simples razão de que a ciência revisa, 

constantemente, suas conclusões e o conhecimento aumenta e muda em ritmo 

acelerado. Devemos estar atentos a validade dos conteúdos que selecionamos para 

o ensino, além de satisfazer este critério, devem estar certamente vinculados aos 

objetivos que nos propormos a alcançar.  

                                                 
4 A clássica obra de TURRA et.al, 1984. Planejamento de Ensino e Avaliação na nossa concepção 
aborda alguns aspectos que já foram ressignificados, entretanto muitos deles não podem ser 
desconsiderados. 
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Podemos considerar que o critério acima apresenta alguns aspectos 

relacionados com o da complexidade do sociólogo francês Edgar Morin (2004), que 

é um novo modo de tratar à práxis educativa. Esse novo modo apresenta as 

incertezas, a imprevisibilidade, as interdependências e as interações como 

encarregados do ensino, pois tudo é um conjunto que se converte em conhecimento. 

A complexidade implica em questões epistemológicas, políticas e metodológicas. 

O critério da flexibilidade diz respeito às alterações que podemos realizar em 

relação aos conteúdos já selecionados. Ou seja, a escolha deve ser feita de tal 

modo que possibilite a cada professor fazer modificações, adaptações, renovações 

ou enriquecimento, a fim de atender as necessidades da classe, de cada estudante, 

do próprio conteúdo e da realidade daquela região. A flexibilidade, portanto é um 

critério poderoso para amenizar dificuldades e imprevistos que surjam durante e em 

decorrência do trabalho que está sendo desenvolvido. 

 

Ser professor é ser aprendiz. E só se é aprendiz no movimento permanente 
de busca da educabilidade. Aprende-se a fazer fazendo, numa dialética de 
sempre duvidar, questionar, refletir sobre a própria ação e realizar o 
exercício da auto-observação constante, para que se estabeleça um 
processo contínuo de auto-organização e de auto-transformação. Assim, se 
desencadeará um processo permanente de evolução e de transcendência 
na intervenção (PEREIRA, 2006 p.18). 
 

Portanto, não podemos ficar presos a programas fixos, os conteúdos e as 

estratégias podem ser mudados, alterados, superados de acordo com a realidade 

dos estudantes. Devemos pensar em que “homem e que mulher desejamos formar” 

a partir das nossas aulas, educar para transcendência, em que os conhecimentos e 

os valores fundamentais orientam toda uma vida. Para isso, o homem deve estar 

inserido com o todo, com a sua realidade. Superando o paradigma racionalista que 

nos condicionou a dividimos o todo em partes, com o objetivo de auxiliar na melhor 

compreensão (PEREIRA, 2006). 

Outro critério é o da significação que está ligado ao campo experiencial do 

estudante. O conteúdo só terá significação para o estudante quando, além de 

promover o seu interesse, leva-o a aprofundar o conhecimento por iniciativa própria. 

A significação está sempre vinculada á realidade do estudante e favorece, 

grandemente, a assimilação dos estudos realizados.  

Este critério de significação relaciona com o sentido e o significado, 

elucidado por Sérgio (2003), apud Pereira (2006), ou seja, ensina via significação 
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supera o simples ato pedagógico da transmissão de conhecimento e provoca uma 

relação e interação entre professor-estudante e estudante-estudante em que 

acontecem diálogos críticos entre os mesmos, para a compreensão do 

conhecimento e para a utilização desses no contexto em que vive, buscando uma 

transformação da realidade. 

A possibilidade de elaboração pessoal refere-se a recepção, assimilação e 

transformação do conhecimento pelo próprio estudante. Implica no manejo que o 

estudante deve fazer do conteúdo aprendido, favorecendo as experiências pessoais. 

Situações como associar, comparar, compreender, selecionar, organizar, criticar e 

avaliar idéias, devem ser oferecidas para os estudantes. São situações válidas para 

que os estudantes selecionem alternativas, busque novos elementos e os integre no 

seu repertório de conhecimento. 

O critério de utilidade leva-nos a entender diretamente o problema do uso 

posterior do conhecimento em situações novas. Estará sempre presente na seleção 

de conteúdos quando conseguirmos relacionar os conteúdos selecionados para o 

estudo, com as características do meio que vivem nossos estudantes. 

Para que posteriormente os estudantes utilizem desses conteúdos 

estudados no seu cotidiano, assim encaminhando com maior segurança na tomada 

de decisões, tendo maior mobilidade na resolução de seus problemas. 

A seleção de conteúdos pode servir para identificar os conhecimentos mais 

adequados para cada realidade, ou seja, aqueles que apresentam um significado 

para os estudantes, favorecendo a compreensão da questão “para quê”. Para que 

isso aconteça podem ser seguidos os cinco critérios tratados acima validade, 

flexibilidade, significação, possibilidade de elaboração pessoal e utilidade. 

 

4.3 A Organização dos Conteúdos. 

Depois da seleção dos conteúdos, há necessidade de organizá-los. A função 

dessa organização seqüencial é favorecer a compreensão dos conteúdos, visando à 

aprendizagem do estudante. Portanto, o professor deve estar atento a cada 

estudante, com a sua assimilação do conteúdo. 
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(...) a organização seqüencial é fator determinante no fenômeno 
aprendizagem. Dispor-se a ensinar uma disciplina sem organizá-la, sem 
dispensar-lhe um tratamento adequado, para pôr em evidência sua estrutura 
ou considerar um tema sem oferecer um esboço da ordem e harmonia que 
lhe são atribuídos essenciais, é desperdiçar uma importante oportunidade 
de ensinar algo maior e mais fundamental que qualquer grupo de fatos. É 
desanimar os estudantes e falsear a própria e autêntica configuração do 
conteúdo envolvido (TURRA, et.al 1984, p, 115). 
 

A organização está dialogicamente ligada a sistematização dos conteúdos, 

como será apresentado nesse trabalho, pois da mesma forma que uma disciplina 

pode seguir esses critérios organizacionais, com Atividades Circenses iremos 

considerar esses critérios de acordo com suas atividades, visando uma 

aprendizagem significativa para o estudante. 

Para organizar sequencialmente um conteúdo, existem os aspectos básicos, 

que são esses logicidade, gradualidade e continuidade. (TURRA et.al, 1984, p.45). 

A logicidade corresponde a sequência lógica em que devem ser organizados 

os conteúdos. O processo deve ser coerente com a estrutura e os objetivos da 

disciplina, estabelecendo uma sequência de idéias. 

A gradualidade está ligada ao processo de pequenas etapas que compõe o 

todo. Diz respeito a distribuição adequada, em quantidade e qualidade, dos 

conhecimentos. Todavia, respeitando o estudante, a sua assimilação dos 

conhecimentos, sem despejar e empurrar muitos conteúdos. Com isso, 

possibilitamos uma aprendizagem significativa, sem criar uma confusão na 

aprendizagem dos estudantes. 

A continuidade relaciona a logicidade e a gradualidade, propicia a 

articulação entre os conteúdos, de tal maneira que estes irão se completar e integrar 

no decorrer do trabalho que está sendo desenvolvido. A continuidade deve atender 

ao crescimento, a maturidade e aos interesses do estudante. 

Para que os conteúdos sejam contemplados pelos professores e 

compreendidos pelos estudantes, iremos apresentar uma breve síntese do que são 

ensino e procedimentos de ensino. 
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4.4 Caracterização de Ensino e Procedimento de Ensino.  

Para compreendermos o que é ensino primeiramente vamos diferenciar 

Educação, Ensino e Instrução, estes não são a mesma coisa, mas estão 

relacionados e interligados, cada um com o seu sentido, significado e objetivos. A 

Educação se focaliza na formação do ser humano para a sua vida, o Ensino é a 

otimização da aprendizagem a produção de conhecimento e a Instrução é uma 

informação fornecida, sem que haja produção de conhecimento.  

Scheffler apud Castro afirmou: “o ensino pode ser caracterizado como uma 

atividade cujo rendimento é a aprendizagem e cuja prática deverá respeitar a 

integridade intelectual do estudante e sua capacidade de julgamento independente” 

(2006 p.22). 

Portanto, o ensino depende da aprendizagem para ser concretizado, ou seja, 

para que haver ensino tem que ocorrer aprendizagem. 

O ensino é a organização e a articulação de situações, entendidas como 

ações intelectuais em momentos contextualizados, complexos e incertos, visando 

promover aprendizagens significativas (PALMA et.al 2010). 

Já os procedimentos de ensino são os meios que o professor utilizará para 

ensinar os conteúdos, também é o planejamento em uma sequência lógica desses 

conteúdos e as estratégias para alcançar os objetivos propostos, ou seja, as 

atividades que irá realizar. 

 Esses procedimentos são pensados e adotados para facilitar o processo de 

aprendizagem dos estudantes, são esses: aulas expositivas, dinâmicas, seminários, 

debates e outros que o professor considere necessário para almejar os objetivos 

(PEÑA et.al 2005).  

Para que tudo isso seja contemplado é necessário que o professor tenha 

conhecimento prévio dos conteúdos a serem ensinados. 

 

5 OS CONTEÚDOS DAS ATIVIDADES CIRCENSENS A SEREM EN SINADOS. 

 Como as Atividades Circenses obtém uma variedade grande de elementos 

e não são todos os que têm conhecimento sobre esta manifestação cultural 

apresentaremos um breve histórico do circo e indicaremos algumas definições dos 

elementos circenses que serão mencionadas na sistematização das atividades. 

Desde modo, compreenderemos as Atividades Circenses que serão selecionadas na 

sistematização dos conteúdos. 
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  Este texto terá o intuito de auxiliar o professor no ensino das Atividades 

Circenses em suas aulas, ou seja, servirá de material didático de apoio ao professor. 

 

5.1 Origem/História das Atividades Circenses. 
 
 Não se pode datar certamente quando a atividade corporal circense foi 
originada, sabemos que é uma arte milenar. Torres ao citar Ruiz propõe que: 
 

(...) o remoto ancestral do artista de circo deve ter sido aquele troglodita 
que, num dia de caça surpreendentemente farta, entrou na caverna dando 
pulos de alegria e despertando com suas caretas, o riso de seus 
companheiros de dificuldade (1998, p. 97). 

 

 Segundo Castro (1997), apud Paraná (2006),  diz que: 

 
os primeiros registros sobre artes circenses foram encontrados na China, 
em pinturas de quase 5.000 anos onde aparecem acrobatas, contorcionistas 
e equilibristas. A acrobacia, por exemplo era uma forma de treinamento para 
guerreiros, cuja função social exigia agilidade, flexibilidade e força (p. 97). 
 
 

 As Atividades Circenses vem se adaptando ao decorrer dos séculos, 

décadas e anos suas raízes fazem parte em toda antiguidade clássica desde os 

hipódromos da Grécia antiga até o grande Império Egípcio. Sinais da arte circense 

está gravado, desenhado nas pirâmide do Egito como domadores, equilibrista, 

malabarista e contorcionistas. 

 Foi  na Europa que o circo ganhou força e se desenvolveu com grande 

significado. No Império Romano aconteciam espectáculos nos anfiteatros, cuja mais 

tarde seriam classificadas de Atividades Circenses. O Circo Máximo de Roma (40 

a.C) é um exemplo de grandiosidade dos espectáculos que aconteciam naquela 

época, mais tarde o espaço onde este circo se instalava  foi criado o Coliseu, que 

comportava mais de 87 mil espectadores onde acontecia combates de gladiadores, 

exibição de animais exóticos, engolidores de fogo. 

 

Porém, os espectáculos realizados no Coliseu tornaram-se sangrentos, com 
cristãos jogados às feras e isso teve como conseguêmcia uma redução no 
interresse pelas artes circenses. No final do Império Romano, os artistas 
circenses passaram a se apresentar, então em locais públicos, como praças 
e feiras. (CASTRO 1997 apud Paraná 2006,p. 98 ). 
 

Conforme Soares (1998), o circo no Renascimento deslocava habitantes das 

vilas e das cidades de suas rotinas simples que envolviam apenas trabalho e 

descanso. O circo rompia com a ordem estabelecida ao proporcionar, sobretudo, 
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diversão e encantamento ao público. Era uma arte de entreterimento. 

 O circo no século XIX, era considerado como uma atividade de grande 

fascínio na sociedade européia, em todas as classes sociais, porém havia horários e 

dias diferentes para cada classe assistir os espectáculos. 

 Até o final do século XX,  os circos eram chamados por “os de lonas”, que 

percorrem por todo canto do mundo com seus espectáculos.Toda a administração 

do circo era feita por familías de artistas, em que cada um ocupava uma função, os 

artistas “moram no circo”  em seus trailes e o conhecimento é transmitido de pai pra 

filho, são esses denominados de circos itinerantes e/ou circos tradicionais, circo 

família  (SILVA, 2003). 

 O circo vem se adaptando nos dias de hoje, acordo com Torres (1998) 

apud Paraná (2006),   “na verdade o circo adaptou-se aos novos tempos dos mass 

media” ( aos meios de comunicação de massa). Tornou-se performático. 

 A relação familiar e transmição e adminitração dos circos veio se 

modificando como Baroni (2006),  apud Paraná (2006), aponta, o circo novo se 

caracteriza por mescla de práticas, das quais podemos destacar a dança, teatro. A 

técnica, a estética, e os elementos da tecnologia como luz e som. Trata-se de um 

modelo artístico de circo em que não basta ser hábil, mas é preciso que se conte 

algo. Para sua efetiva realização, os artistas precisam ser polivalentes. O modelo 

mais expressivo deste tipo de circo é o canadense Cirque dul Soleil. 

 

5.2 O que é Acrobacia? 

 Segundo (Novo Dicionário da Língua Portuguesa) a palavra acrobacia vem 

do francês “acrobatie” e significa: “1. Arte ou profissão de acrobata; acrobatismo. 2. 

Exercício de exibição feita por acrobata. 3. Movimento que revela destreza, 

agilidade. 4. Ato ou procediemtno que revela habilidade ou astúcia” .  

Para Coasne (2004), apud Bortoleto (2008), a acrobacia é uma 

“transgressão” das leis da física, das regras do movimento humano, do risco, que 

provoca fascinação, tanto para quem realiza como para  quem observa.  

As acrobacias podem ser realizadas individualmente ou coletivo, é uma das 

Atividades Circenses que não requer de muitos materiais para serem realizadas 

apenas de colchonetes, portanto é de fácil  inserção nas aulas de Educação Física. 

Exemplos: acrobacias individuais: cambalhota, estrela, parada de mãos e ponte. 

Acrobacias coletivas: cambalhota dupla e segunda altura. 
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5.3 E Malabares o que é? 

Há muitos tipos de malabarismo, ele geralmente consiste em manter objetos 

no ar, lançando e executando manobras e truques. Também existem malabarismos, 

em que só se manipulam objetos em contato com o corpo. Os malabares de 

lançamentos são os mais comuns um exemplo é as bolinhas que o básico é jogar 3 

bolinhas, entretanto o malabarismo pode ser executado com claves (pinos de 

boliche), pedaços de madeiras, diferentes objetos e com grande número.  

O termo “malabares” decorre da costa de Malabar (região do sudeste da Índia). Uma 

destreza com que os habitantes desta região manipulavam objetos. (BORTOLETO, 

2008, p 39). 

Nas figuras a seguir podemos observar alguns aparelhos de malabares, 

entre eles temos os de lançamento como as bolas, os aros e as claves e os de 

manipulação como caixas, diabolô e devil stick. 

 

 

                                                        

Figura 15:Bolas                            Figura 26: Claves                      Figura 37: Aros  

 

   

 

                                                                                   

        Figura 48: Caixas                Figura 59:Chapéus            Figura 610:Devil Stick  

                                                 
5 Figura retirada do site: http://www.misterius.pt/loja/pt/2025-bolas-malabarismo-ervilha-o-6cm---40-gr-
-juggling-balls-.html. 
6 Figura retirada do site: http://www.ministeriodeartesfreedom.com/artes/?p=1247. 
7 Figura retirada do site: http://walesvickmalabar.blogspot.com/. 
8 Figura retirada do site: http://www.circos.com.pt/index_outros_malabares.html. 
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      Figura 711:Diabolo                 Figura 812:Lenços                Figura 913: Swings 

 

  

 5.4 Palhaço o símbolo do Circo. 

 

O Palhaço circense é um servidor exclusivamente da sua arte. Trabalha 
com o intuito de resgatar e preservar valores. Como intérprete e tradutor de 
sua linguagem cultural, tendo em mãos os conhecimentos transmitidos pela 
sua família, torna-se um inventor e criador nato, ou seja, trabalha como 
agente crítico e transformador de sua época. Sendo ele o próprio um 
nativista, o palhaço constrói o seu mundo e com ele entra no mundo dos 
outros, desafiaa lei da gravidade, desenvolvendo habilidades físicas, que 
passam pelo caminho do vôo, do equilibrismo, do engolidor de fogo 
(pirofagia) ( BORTOLETO, 2008, p.55 e 56). 
 
 

Palhaço  (termo possivelmente derivado do italiano omino di paglia, ou 

"homem de palha"), é o artista que, em espetáculos circenses ou em outros, se 

veste de maneira grotesca e faz gracejos (graça, gozação, piada), momices 

(caretas), pilhérias (piadas, graças) e trejeitos (gestos, caretas). É geralmente 

vestido de um jeito engraçado, com trajes desproporcionados e multicoloridos, com 

aplicações de pinturas (maquiagens) especiais e acessórios característicos. 

Entretanto, há também o palhaço mais dramático, melancólico, ou romântico (por 

exemplo, alguns palhaços já têm aplicada uma lágrima em seu rosto e roupas 

relativamente simples), além do que há as versões contrárias (símbolo do "mal", em 

contraste com o "bem"), casos estes em filmes ou em literatura de horror, pavor ou 

terror. 

                                                                                                                                                         
9 Figura retirada do site: http://www.circos.com.pt/index_outros_malabares.html. 
10 Figura retirada do site: http://www.tripmalabares.com/. 
11 Figura retirada do site: http://www.terraofertas.com.br/ofertas/diabolo-130mm-c-baquetas-corda-
amarelo-gema-new-ronio--5463047.html. 
12 Figura retirada do site: http://www.circos.com.pt/index_outros_malabares.html. 
13 Figura retirada do site: http://www.mundomazza.com.br/hp/produto. php?prod_id=696. 
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 5.5 Corda é uma das Atividades Circenses? 

As Atividades com Corda se caracteriza pela inovação e sincronismo, são 

movimentos inesperados que são realizados durante os saltos. É uma atividade que 

pode ser realiza individual ou em grupo. O diferencial  das Atividade Circenses com 

corda é a junção das acrobacias. 

 

5.6 As Atividades de Equilíbrio. 

Os equilíbrios são Atividades que requer de concentração para a sua 

realização e desperta grande interesse dos participantes, por estar sempre 

rompendo os limites. 

É uma atividade  que abrange uma ampla gama de habilidades físicas que 

envolvem a capacidade de manter o equilíbrio, quase sempre utilizando de 

aparelhos, alguns destes estão ilucidados nas figuras abaixo. 

 

                        

Figura 1014: Rola Rola                               Figura 1115: Perna de Pau      

 

 

 

 

 Figura 1216: Pé de Lata 

  

                                                 
14 Figura retirada do site: http://unicyclist.com/forums/showthread.php?t=72451. 
15 Figura retirada do site: http://escaravelhoandarilho.com/2008/09/05/top-10-coisas-estranhas-
deixadas-nas-cabines-por-passageiros/. 
16 Figura retirada do site: http://www.balaozinhomagico.com.br/blog.php?id=27. 
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6 A SISTEMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CIRCENSES PARA A EDUCAÇÃO 

BÁSICA. 

Para cada ciclo considerando a Educação Infantil (04 e 05 anos), Ensino 

Fundamental (1º ano ao 5º ano) e Ensino Fundamental (6º ano ao 9º ano) e Ensino 

Médio, apresentamos o objetivo geral das Atividades Circenses, depois iniciamos a 

sistematização dos conteúdos em quadros contendo conteúdos, objetivos e 

procedimentos de ensino, optamos em separar as etapas do processo de ensino 

para uma melhor visualização e entendimento, embora dispostas no quadro para 

melhor compreensão e visualização não ocorrem fragmentadas. 

 

QUADRO 3 – Objetivo das Atividades Circenses para a Educação Infantil 04 e 05 

anos. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 04 e 05 ANOS 

Objetivo 

Geral 

Organizar situações de ensino que proporcionam o aprendizado e 

simultaneamente, experiências motoras das Atividades Circenses 

favorecendo a percepção corporal de si, interações com os objetos e 

com o outro. 

 

QUADRO 4 – Organização das Atividades Circenses para Educação Infantil. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 04 e 05 ANOS 
 

CONTEÚDO  
 

 
OBJETIVOS  

 
PROCEDIMENTO DE ENSINO 

 
 
História do Circo 
 

 
- Possibilitar o conhecimento sobre 
a origem do circo. 
 
 
 

 
- Contextualizar a origem do circo, por meio 
de histórias e utilização de figuras, 
desenhos e filmes. 
 
- Contar a História do Circo por meio de 
fantoches. 
 
- Pequenas representações teatrais. 
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Acrobacia Individual 
- Saltitos em diferentes direções 
(frente, trás e laterais). E 
diferentes posicionamentos dos 
membros que auxiliam aos 
movimentos (braços ao lado do 
corpo, na lateral do corpo e 
estendidos acima da cabeça). 
 
- Cambalhota (à frente).  
 
- Diferentes formas de realizar os 
movimentos: Saltitos, tais como 
modificar posições de membros 
superiores e inferiores. 
 
 

 
- Favorecer o conhecimento do 
histórico das acrobacias individuais 
e a compreensão de que esta é 
uma das Atividades Circenses.  
 
- Experimentar os movimentos 
básicos (saltitos e Cambalhotas). 
 
- Construir um conceito junto um 
modo de realizar os movimentos. 
 

 
- Caracterização das Acrobacias individuais, 
utilizando de vídeos.  
 
- Vivência dos movimentos diferentes 
direções, formas e posições do corpo.  
 
- Experimentação dos saltos, saltitos e 
cambalhota. 
 
 
 
 

 
Malabares 
- Construção de bolinhas e 
swings. 
 
- Manipulação dos objetos 
confeccionados. 

 
- Propiciar o conhecimento do 
histórico do malabares e a 
compreensão de que essa 
modalidade é uma das Atividades 
Circenses. 
 
- Experimentar atividades com os 
materiais confeccionados. 

  
- Caracterização do malabares utilizando de 
figuras para contar a história do malabares. 
 
- Nominar os aparelhos de malabares que 
construíram e experimentar a prática com 
esses. 

 
Palhaço 
- Mímicas. 
 
- Experimentação de situações 
cômicas.  
 
 

 
- Contribuir para o conhecimento da 
história do palhaço, os diferentes 
tipos e o entendimento que esse é 
uma das figuras mais relevante do 
circo. 
 
- Vivencia de atividades de mímica, 
situações cômicas e de criação. 
 

 
 
- Priorizar atividades de mímicas, tais como 
de: animais, sensações frio, calor, 
sentimentos raiva, tristeza, amor. E de 
situações cômicas exemplo andar de acordo 
com a música de diferentes maneiras 
(rápido, devagar, em câmera lente). 
 

 

 

QUADRO 5 – Objetivo das Atividades Circenses para o Ensino Fundamental 1º ao 

5º ano. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO 

Objetivo 

Geral 

Possibilitar o conhecimento das Atividades Circenses como integrantes 

do movimento culturalmente construído, favorecendo a compreensão e 

construção da motricidade. 
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QUADRO 6 – Organização das Atividades Circenses para Ensino Fundamental 1º 

ao 5º Ano. 

 

 
ENSINO FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO 

 
CONTEÚDO  

 

 
OBJETIVOS  

 
PROCEDIMENTO DE ENSINO 

 
História do Circo/Cultura 
Circense 
 
- Características do Circo de 
Lona. 
 
- Estrutura do circo nas tarefas: 
(Homens: montagem da lona e 
aparelhos) e (Mulheres: 
organização dos figurinos, 
limpeza e cozinhar). 
 
- Chegada do Circo no Brasil. 
 
 

 
- Proporcionar o conhecimento 
sobre a história, estrutura e 
organização do circo itinerante “o 
de lona”. 
 
- Apresentar os primeiros registros 
das Atividades Circenses no Brasil 
e suas características. 
 
 
 
 

 
- Contextualizar por meio de pesquisa na 
internet, livros e estudos de textos as 
diferenças na realização das tarefas no circo 
as diferenças entre os gêneros. 
 
- Apresentar por meio de textos, vídeos, fotos 
e reportagens dos primeiros registros de circo 
no Brasil. 
 
 
 

 
Acrobacia Individual 
- Salto Grupado 
 
- Pirueta. 
 
- Cambalhota (à frente e atrás).  
 
- Ponte. 
 
- Parada de cabeça. 
 
- Estrela. 
 
 

 
- Conhecer o que são acrobacias 
individuais. 
 
- Experimentar alguns movimentos 
acrobáticos.  
 
 
 

 
- Distribuir aos estudantes pequenos textos 
sobre: o que é acrobacia, sua origem e 
características. Os estudantes serão divididos 
em grupo cada grupo ficará responsável em 
expor para sala o que o texto explicava. 
 
- Experimentar os movimentos acrobáticos 
individuais. 
 
 
 
 

 
Malabares 
- Iniciar truques com as 
bolinhas. (Shower, Columns 
bola na mesma posição, 
columns bola mudando de 
posição e columns alternado). 
- Truques com os swings. 
(intercalado para frente e para 
trás, cambio de plano e ondas 
para frente). 

 
- Apresentar e diferenciar os 
aparelhos de malabares. 
 
- Possibilitar o entendimento das 
características de cada aparelho 
de malabares. 
 
- Iniciar truques com as bolinhas e 
os swings. 

  
- Apresentar vídeo de números de malabares 
com diferentes aparelhos. (Manipulação, 
lançamento e contato). 
 
- Mostrar vídeos com diferentes truques com 
as bolinhas e swings. Junto aos alunos 
escolher os truques que deverão experimentar. 
 
- Auxiliar nos truques com os swings o site: 
http://newronio.net/site/videos.php?area=Swing  

 
Palhaço 
- Imitação. 
 

 
- Apresentar os diferentes tipos de 
palhaços e suas características. 
 

 
- Caracterização dos tipos de palhaços (Cara 
Branca, Vagabundo, Mímico, Augusto e 
Augusto europeu) utilizando de figuras. 
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- Experimentação de situações 
cômicas.  
 
- Criação de Maquiagem de 
palhaço. 

- Experimentar atividades de 
imitação, situações cômicas e de 
criação. 
 

 
- Priorizar atividades de imitação, tais como: 
situações cotidianas, exemplo: varrer o chão, 
tomar banho e cozinhar. E de situações 
cômicas exemplo realizar as atividades de 
imitação escolhidas de forma exagerada 
exemplo muito rápido, muito devagar e muito 
grande. 
 

 
Equilíbrios 
- Conceito 
- Construção do pé de lata 

 
- Possibilitar a compreensão do 
que são as atividades de equilíbrio 
no circo e quais são essas. 
 
- Identificar a principal 
característica das Atividades 
Circenses de equilíbrio. 
 
- Construir um aparelho de 
equilíbrio experimentar atividades 
com esse. 
 
 

 
- Solicitar aos alunos que tragam latas de 
alumínio (exemplo: de Nescau e leite ninho) 
assim construirão pé de latas com esse 
material. 

 
Corda 
- Entrada na corda nos dois 
sentidos. 
- Pulos sem tempo. 

 
- Propiciar o entendimento da 
diferença do pular corda como 
jogo e nas Atividades Circenses. 
 
- Experimentar as atividades. 

 
- Apresentar aos estudantes o número de 
corda do Cirque dul Soleil, para que possam 
analisar e refletir se é possível à realização de 
algumas atividades por eles nas aulas. 
 
- Priorizar passadas na corda de forma 
sincronizada e coreografada. 

 

QUADRO 7 – Objetivo das Atividades Circenses para o Ensino Fundamental 6º ao 

9º ano. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO 

Objetivo 

Geral 

Alargar os conhecimentos sobre as Atividades Circenses, por meio de 

estudos e experiências, reconhecendo os mais diversos elementos e 

formas. 
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QUADRO 8 – Organização das Atividades Circenses para Ensino Fundamental – 6º 

ano ao 9º ano 

 

 
ENSINO FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO 

 
CONTEÚDO  

 

 
OBJETIVOS  

 
PROCEDIMENTO DE ENSINO 

 
História do Circo/Cultura 
Circense 
 
 
- Diferenças entre os circos 
(nacionais e internacionais). 
 
- Aparelhos do circo e os 
respectivos artistas. Ex: 
Aparelho: trapézio Artista: 
trapezista.  
 
- Características das Atividades 
Circenses na antiguidade 
clássica desde os hipódromos da 
Grécia antiga até o grande 
Império Egípcio. 

 
 
- Diferenciar circos brasileiros e 
internacionais. 
 
- Apresentar os aparelhos circenses 
e os respectivos artistas. 
 
- Identificar as características de 
cada aparelho e sua execução e 
técnica de movimentação. 
 
 
- Possibilitar o conhecimento sobre 
a história do circo e suas 
características durante os tempos 
históricos. 
 
 
 
 

 
 
- Dividir a turma em dois grupos, para cada 
grupo distribuir figuras de circo nacionais e 
internacionais: como lonas e números 
circenses, cada grupo ficará responsável em 
recolher as figuras respectivas para circo 
nacional e circo internacional. 
 
- Caracterizar os aparelhos e seus 
respectivos artistas por meio de fotos ou 
vídeo. 
 
 
- Pesquisas sobre as características 
principais do circo em cada época. 
 
 

 
Acrobacia Individual 
- Saltos (grupado, carpado e 
afastado). 
  
- Cambalhota á frente e atrás, 
carpado e afastado.  
 
- Seqüencia: Cambalhota para 
frente meio giro cambalhota para 
trás. 
 
- Salto Leão. (cambalhota 
saltada). 
 
- Estrela com uma das mãos. 
 
- Seqüencia: Cambalhota estrela. 
 
- Parada de mãos.  
 
- Descida na Ponte. 
 
 

 
- Favorecer o conhecimento dos 
elementos das acrobacias 
individuais. 
 
- Identificar com a melhor maneira 
de realizar os movimentos das 
acrobacias individuais 
 
- Apontar diferenças entre 
estudantes na realização dos 
movimentos. 
 
- Experimentar alguns movimentos 
acrobáticos.  
 
 
 

 
- Mostrar figuras e vídeos dos movimentos 
que irão experimentar. 
 
- Analisar vídeos de meninas e meninos 
realizando movimentos acrobáticos, abrir 
discussão sobre se há diferença entre os 
dois na realização dos movimentos. Se na 
aula eles observaram alguma diferença. 
 
- Vivência/experiência dos movimentos 
acrobáticos. 
 
 
 
 

 
Acrobacia em Grupo 
- Em duplas (rolamento duplo, 
bichinho e centopéia). 
 

 
- Compreender o que são as 
acrobacias em grupo. 
 
- Discutir a importância do trabalho 

 
- Apontar que para as atividades em grupo 
existe os portos e o volantes e esses são 
indicados de acordo com suas 
características físicas. 
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- Em duplas (meia altura, 
bandeira, titânic, aviãozinho e 
mesinha). 
 
- Em grupo pirâmides (seis 
apoios, dois apoios e mesinha). 
- Reelaboração das pirâmides 

em grupo e a preocupação com o 
próximo. 
 
- Conhecer as nomenclaturas 
utilizadas no circo para a realização 
dessas atividades. 
 
- Experimentar as atividades de 
acrobacias em grupo. 

 
- Discutir a importância da atenção e 
concentração durante a realização das 
atividades, pois não estão realizando as 
atividades sozinhos tem outras pessoas 
para se preocuparem.  
 
- Apresentar figuras de pirâmides. 

 
Malabares 
- Confecção de aros e devil stick.  
 
- Iniciação do manuseio dos 
aparelhos confeccionados. 
 

 
- Identificar qual o é tipo de aparelho 
de malabares a ser  confeccionado. 
 
- Apresentar suas características. 
 
- Pesquisar e Construir diferentes 
truques com os aparelhos 
confeccionados. 
 
 

  
- Dividir a sala em grupo, cada grupo ficará 
responsável em caracterizar cada aparelho. 
 
- Experimentar movimentos com o aparelho 
confeccionado. 
 
- Pesquisar truques com os aparelhos 
confeccionados. 

 
Palhaço 
- Esquetes (pequenas cenas). 
- Criação de Esquetes. 

 
- Conhecer o que são esquetes. 
 
- Construir pequenas esquetes 
cômicas. 
 

 
- Caracterização do que são esquetes. 
 
- Apresentar alguns vídeos de esquetes. 
 
- Apresentar esquetes escritas. 
 
- Criação de esquetes de acordo com as 
que foram apresentadas. 
 

 
 
Equilíbrios 
- Construção do Rola-Rola. (é 
uma espécie de cilindro com 
uma tábua em cima). 

 
 
- Construir o aparelho de equilíbrio e 
experimentar movimentos com 
esse. 
 
 

 
 
- Apresentar vídeos de números circenses 
com o rola –rola. 
 
 
- Junto aos alunos identificar o melhor 
material para construírem o rola- rola. Rolos 
podem ser de PVC, papelão ou cilindros de 
toner. 
 

 
Corda 
- Corda dupla. 
- Corda Tripla (triângulo) 

 
- Propiciar o entendimento da leitura 
do tempo da corda. 
 
- Vivencia/Experiência das 
atividades com duas e três cordas. 

 
- Elaboração de outras formas de 
movimentos na corda. 
 
- Montar pequenas apresentações. 

 

 

QUADRO 9 – Objetivo das Atividades Circenses para o Ensino Médio 1º ao 3º ano. 

 

ENSINO MÉDIO – 1º AO 3º ANO 

Objetivo 

Geral 

Possibilitar a ampliação do conhecimento sobre as Atividades 

Circenses por meio da práxis. 
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QUADRO 10 – Organização das Atividades Circenses para Ensino Médio 

 
 

ENSINO MÉDIO – 1º AO 3º ANO 
 

CONTEÚDO  
 

 
OBJETIVOS  

 
PROCEDIMENTO DE ENSINO 

 
História do Circo/Cultura 
Circense 
 
- Características das Atividades 
Circenses no século XIX e XX. 
  
- Características da relação 
familiar entre os circenses e na 
estrutura e administração dos 
circos. 
 
- Circo Novo: o que é? Quais 
suas características?  
 
- Características das Atividades 
Circenses no Império Romano, 
Idade Média e Renascimento. 
 
- Circo Teatro: o que foi e suas 
características.  
 
 

 
- Possibilitar o conhecimento sobre 
a história do circo e suas 
características durante os tempos 
históricos. 
 
- Compreender as características do 
circo novo. 
 
- Diferenciar o circo novo do circo 
tradicional, apontando suas 
principais características. 
 

 
- Pesquisas sobre as características do circo 
em cada época. 
 
- Dividir em grupos e cada grupo 
apresentará o que foi pesquisado sobre as 
características do circo nas épocas citadas 
com pequenos textos, poemas, músicas, 
teatros e entrevistas.  
 
- Apresentar pequenos vídeos de 
apresentações do Circo Novo. 
 
- Dividir em grupos e cada grupo apresentar 
o que foi pesquisado sobre as 
características do circo nas épocas citadas.  
 
- Apresentar pequenos vídeos de 
apresentações de Circo Teatro. 
 
- Transmitir o filme Águas para Elefante. 

 
Acrobacia Individual 
- Oitava. 
 
- Parada de mãos Ponte. 
 
- Parada de mãos rolamento.  
 
- Reversão para frente e para 
trás. 
 
- Rodante.  
 
- Flic. 
 

 
- Proporcionar o conhecimento dos 
elementos das acrobacias 
individuais. 
 
- Experimentar alguns movimentos 
acrobáticos.  
 
 
 

 
- Mostrar figuras e vídeos dos movimentos 
que irão experimentar. 
 
- Experiência dos movimentos acrobáticos. 
 
 
 
 

 
Acrobacia em Grupo 
- Em movimento em duplas 
(estrela dupla). 
 
- Em duplas (segunda altura e 
florzinha). 
 
- Em trios (rola e pula). 
 
- Em grupo criação e 

 
- Compreender o que são as 
acrobacias em grupo. 
 
- Apontar e discutir a importância do 
trabalho em grupo e a preocupação 
com o próximo. 
 
- Conhecer as nomenclaturas 
utilizadas no circo para a realização 
dessas atividades. 

 
- Solicitar que pesquisem figuras de 
pirâmides. 
 
- Reelaborar e criar figuras de pirâmides.  
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reelaboração de pirâmides. 
 

 
- Experimentar as atividades de 
acrobacias em grupo. 

 
Malabares 
- Confecção de diabolôs e 
caixas.  
 
- Iniciação do manuseio dos 
aparelhos confeccionados. 
-Truques 

 
- Identificar que tipo de aparelho de 
malabares é os que estamos 
confeccionando. 
 
- Apresentar as características do 
aparelho de malabares. 
 
- Experimentar movimentos com os 
aparelhos. 
 
 

  
- Experimentar movimentos com o aparelho 
confeccionado. 

 
 
Palhaço 
- Palhaços brasileiros mais 
conhecidos e suas histórias. 

 
- Proporcionar o conhecimento das 
histórias dos palhaços brasileiros. 
 
- Construir esquetes relacionando a 
história e características de um 
palhaço brasileiro. 

 
- Pesquisar sobre os palhaços brasileiros 
mais famosos e sobre as suas histórias. 
 
- Apresentar a pesquisa em forma de 
seminário para a turma. 
 
- Escolher um dos palhaços e reelaborarem 
e criarem esquetes de acordo com sua 
história. 
 

 
Atividades Circenses e sua 
relação com aspectos sociais 
e biológicos. 
- Influência de meios de 
entreterimento nas Atividades do 
Circo.  
 
- As Atividades Circenses como 
atividades físicas.  
 
- Maus tratos aos animais. 
 
- Preconceito. 
 

 
- Compreender a influência da mídia 
nas atividades do Circo. 
 
 
- Proporcionar a reflexão sobre a 
influência das mídias nas atividades 
do circo. 
 
- Identificar a possibilidade das 
Atividades Circenses serem 
consideradas atividade física. 
 
- Possibilitar a reflexão sobre a 
questão dos maus tratos aos 
animais. 
 
- Refletir sobre se há discriminação 
ou não em relação às pessoas que 
são circenses ou praticam as 
Atividades Circenses.  

 
- Pesquisar sobre a relação da mídia com as 
atividades do Circo. 
 
 
- Pesquisar sobre as características das 
Atividades Circenses enquanto exercício 
físico. Expor a pesquisa realizada e discutir 
sobre as questões apresentadas. 
 
- Uma parte da turma ficará responsável em 
pesquisar sobre a defesa do circo e a outra 
em acusações a respeito dos maus tratos 
dos animais. 
 
- Apresentar reportagens a respeito dos 
maus tratos aos animais. 
 
- Fazer uma pesquisa com pessoas de 
diferentes idades perguntando se já foram á 
uma apresentação de circo? Quantas 
vezes? Que ano aproximadamente? E se 
não foram por qual motivo? Em seguida 
discutir se há influência ou não das mídias. 
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6.1 Sugestões de planos de aula para a intervenção docente. 

Apresentaremos algumas sugestões de aulas com tema Atividades 

Circenses, abordando seus diferentes assuntos que foram organizamos e 

sistematizados ao longo deste trabalho. Para cada ciclo foi elaborado dois planos de 

aulas com assuntos diferentes, tendo o intuito de contextualizar diversas 

possibilidades de aulas/ensino e atividades sobre o tema Atividades Circenses. 

Estes planos de aulas não são modelos para serem seguidos como uma verdade 

absoluta são possibilidades apresentadas para servirem de exemplos. 
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01- PLANO DE AULA  

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 

- Disciplina: Educação Física. 

- Conteúdo Estruturante: Ginástica. 

- Instituição: Escola Chapeuzinho Vermelho 

- Turma: Educação Infantil. 

- Idade: 04 e 05 anos. 

- Sexo: Turma mista. 

- Número de estudantes: 30 

- Duração da aula: 45 minutos. 

- Prof.ª Gisele Franco. 

 

 

2- BLOCO/EIXO DE CONHECIMENTO: 

- Tema/assunto: Atividades Circenses.  

- Assunto da aula: Origem das Atividades Circenses.  

 

3 – OBJETIVOS:  

- Compreender o que são as Atividades Circenses e possibilitar o conhecimento da sua 

origem. 

 

4 - RECURSOS AUXILIARES: 

4.1 Físicos: Aparelho de Tv e DVD. 

  Figuras e Fotos. 

 

5 - PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

ATIVIDADE 01: 

1 - Nome da atividade: Problematização do assunto da aula. 

2 - Objetivo: Familiarização do assunto a ser estudado. 

3 - Disposição: Os estudantes deverão estar em suas respectivas carteiras na sala de aula. 

4 - Desenvolvimento: Iniciar a aula perguntando aos estudantes: 

– O que são Atividades Circenses? 

– Quais são? 

– Qual a sua origem? 
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Comentários:  Considerando as respostas dos estudantes construir um conceito do que é  

as Atividades Circenses, (são diversas modalidades do circo, como o malabarismo, o 

equilibrismo, o palhaço fora ou dentro da lona de circo). Em seguida transmitir para os 

estudantes dois vídeos da turma da Mônica que mostram de forma resumida e ilustrada um 

pouco do mundo circo e o que foi discutido anteriormente. Os dois Links estão abaixo: 

http://www.youtube.com/watch?v=MIzEO3Xwu2g&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=vokX8juQdLA&NR=1 

 

 

ATIVIDADE 02:  

1 - Nome da atividade: Origem das Atividades Circenses. 

2 - Objetivo: Conhecer a origem das Atividades Circenses. 

3 - Disposição: Em suas respectivas carteiras na sala de aula  

4 - Desenvolvimento: O professor deverá contar a história da origem das Atividades 

Circenses através de figura para os estudantes.  

 

Comentários:  consultar o texto anteriormente citado História das Atividades Circenses no 

item 4.2.1. 

 

6 - AVALIAÇÃO.  

- Solicitar que os estudantes façam um desenho que represente o que estudaram e 

aprenderam na aula de hoje. 

- Retomar aos objetivos e as questões iniciais. 

 

7 - BIBLIOGRAFIA. 

BORTOLETO, M. (Org.) Introdução à pedagogia das atividades circenses. Jundiaí 

Fontoura, 2008 

Acesso ao site no dia 10/06/11 ás 20:25  

http://www.youtube.com/watch?v=MIzEO3Xwu2g&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=vokX8juQdLA&NR=1 

 

Observação:  Após cada atividade fomentar a reflexão individual e coletiva da ação motora. 

Este roteiro de aula é flexível. 
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02 - PLANO DE AULA  

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 

- Disciplina: Educação Física. 

- Conteúdo Estruturante: Ginástica. 

- Instituição: Escola Chapeuzinho Vermelho 

- Turma: Educação Infantil. 

- Idade: 04 e 05 anos. 

- Sexo: Turma mista. 

- Número de estudantes: 30 

- Duração da aula: 45 minutos. 

- Prof.ª Gisele Franco. 

 

2- BLOCO/EIXO DE CONHECIMENTO: 

- Tema/assunto: Atividades Circenses.  

- Assunto da aula: Acrobacia Individual.  

 

3 – OBJETIVOS:  

- Conceituar as acrobacias individuais;  

- Conhecer os movimentos que caracterizam as acrobacias individuais; 

- Possibilitar a experimentação de alguns movimentos básicos das acrobacias individuais. 

 

4 - RECURSOS AUXILIARES: 

4.1 - Físicos: Aparelho de Tv e DVD. 

  Colchonetes. 

 

5 - PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

ATIVIDADE 01: 

1 - Nome da atividade: Problematização e conceituação do assunto da aula. 

2 - Objetivo: conhecer o assunto a ser estudado. 

3 - Disposição: Sentados em círculo na quadra. 

4 - Desenvolvimento: Iniciar a aula utilizando das perguntas norteadoras: 

– O que é acrobacia? 

– Falem algum exemplo? 

– As acrobacias realizaram sozinhos ou em grupo? 
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Comentários:  Considerando tudo o que foi discutido com os estudantes durante as 

reflexões iniciais construiremos um conceito do que é acrobacia individual, considerando 

que são os diferentes movimentos: saltos, giros, rolamentos que os acrobatas realizam. 

 

ATIVIDADE 02:  

1 - Nome da atividade: Ilustração das acrobacias. 

2 - Objetivo: Conhecer alguns movimentos de acrobacia. 

3 - Disposição: Os estudantes deverão estar em suas respectivas carteiras na sala de aula  

4 - Desenvolvimento: Mostrar vídeos de acrobatas realizando movimentos desde mais 

simples como saltos, saltitos, giros até duplos, triplos mortais. (exemplo de vídeos: Cirque 

dul Soleil, Circo Imperial da China ou até de ginastas da Ginástica Artística). Em seguida 

explicar que no vídeo apareciam artistas realizando acrobacias individuais.  

 

ATIVIDADE 03: 

1 - Nome da atividade: Experimentação de movimentos acrobáticos. 

2 - Objetivo: Experimentar movimentos de acrobacia. 

3 - Disposição: Os estudantes deverão estar organizados atrás dos colchonetes. 

4 - Desenvolvimento: O professor explica os movimentos a serem experimentados 

apresentando-os um a um, cada estudante realizará o movimento sob os colchonetes na 

ordem prescrita. 

Saltitos para frente :  

- Os pés deverão estar lado a lado e apenas as pontinhas dos pés tocam o solo quando 

saltar e braços esticados paralelos à cabeça.  

- O professor irá propor algumas maneiras de realizar os saltitos: 

- Com as mãos do lado do corpo em baixo; 

- Com os braços estendidos em cima da cabeça; 

- Com pés separados; 

- Com pés juntos e  o corpo todo contraído.  

 

Comentários:  Após os alunos realizarem todas as formas irão identificar e verbalizar a 

maneira mais fácil e eficaz de realizar os movimentos, todos realizaram o movimento da 

maneira que o grupo propôs como a melhor. 

  

5 - Variação: Saltitos para trás:  Em seguida o professor irá propor aos estudantes que 

realizem saltitos para trás, sem indicar posição das mãos e pés realizaram.  
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Comentários:  Depois que todos realizarem o movimento o professor questionará, qual 

melhor posição dos membros para realizar o saltito para trás levando em consideração o 

que foi realizado no saltito para frente. Todos realizaram o movimento do modo que o grupo 

identificar o melhor. 

 

5.1 - Variação: Rolar lateralmente : Rolar pelos colchonetes (direita e esquerda) até o final 

orientando e corrigindo o movimento (braços em flexão vertical na largura do ombro a cima 

da cabeça e pernas estendidas).  

 

5.2 - Variação: Cambalhota para frente : queixo no peito, mãos á frente do corpo, pernas 

flexionadas (agachado), depois dessas etapas deverão estender as pernas para dar 

impulsão e rolar para frente. Não deverão colocar apoiar a cabeça no chão, pois poderão 

machucar o pescoço.  

 

6 - AVALIAÇÃO.  

- Disponibilizar revistas, figuras, jornais aos estudantes e solicitar que façam uma colagem 

que represente o que estudaram e aprenderam na aula.  

 

7 - BIBLIOGRAFIA. 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Livro Didático Público: Educação Física . 
Curitiba: SEED-PR,2006. 
 

Observação:  Após cada atividade fomentar a reflexão individual e coletiva da ação motora. 

Este roteiro de aula é flexível. 
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03 - PLANO DE AULA  

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 

- Disciplina: Educação Física. 

- Conteúdo Estruturante: Ginástica. 

- Instituição: Escola Chapeuzinho Vermelho 

- Turma: Ensino Fundamental 1º ao 5º ano. 

- Idade: 06 a 10 anos. 

- Sexo: Turma mista. 

- Número de estudantes: 30 

- Duração da aula: 45 minutos. 

- Prof.ª Gisele Franco. 

 

2- BLOCO/EIXO DE CONHECIMENTO: 

- Tema/assunto: Atividades Circenses.  

- Assunto da aula: Malabares.  

 

3 – OBJETIVOS:  

- Compreender o que é malabares e experimentar situações com o aparelho de malabares 

(bolinhas), de modo individual, duplas e em grupos; 

- Conhecer os truques que podem ser realizados com o aparelho de malabares; 

- Saber estar e trabalhar em grupo. 

 

4 - RECURSOS AUXILIARES: 

4.1 - Físicos: Bolinhas 

 

5 - PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

ATIVIDADE 01: 

1 - Nome da atividade: Problematização/Contextualização do assunto da aula. 

2 - Objetivo: conhecer o assunto a ser estudado. 

3 - Disposição: Sentados em círculo na quadra. 

4 - Desenvolvimento: Iniciar a aula relembrando a aula anterior: 

- O que é malabares? 

- Quais os tipos?  

- Qual foi o aparelho que os estudantes construíram?  

- Na aula de hoje iniciaremos os truques com as bolinhas: 
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- O que é truque?  

- Quais são os truques que pesquisarão? 

 

Comentários:  Considerando tudo o que foi discutido com os estudantes durante a reflexão 

inicial construir um conceito do que são os truques (entende se que são os diferentes 

movimentos manobras realizados com as bolinhas). Foi solicitado na aula anterior aos 

estudantes que realizassem uma pesquisa sobre o que são truques? E sobre os truques 

Shower e Columns. 

 

ATIVIDADE 02: 

1 - Nome da atividade: Roda das bolinhas. 

2 - Objetivo: Compreender que a atividade de malabares necessita de concentração e 

atenção. 

3 - Disposição: Os estudantes deverão estar divididos em grupos sendo que esses deverão 

estar em círculo em pé. 

4 - Desenvolvimento: Cada grupo iniciará o jogo com 01 (uma) bolinha. Os integrantes 

deverão jogar a bolinha um para o outro de forma aleatória, sem que ela toque o chão e sem 

repetir os participantes. A bolinha quando jogada deverá traçar uma trajetória de uma 

parábola. Os estudantes deverão trocar 15 (quinze) lançamentos entre o grupo sem deixar a 

bolinha cair. 

5 - Variação: Acrescentar mais uma bolinha. 

5.1 - Variação: Realizar o jogo com três bolinhas. 

 

ATIVIDADE 03: 

1 - Nome da atividade: Jogo em duplas Siamesas. 

2 - Objetivo: Cooperação entre os estudantes e familiarização com as bolinhas. 

3 - Disposição: Os estudantes deverão estar em duplas espalhados pela quadra.  

4 - Desenvolvimento: Cada dupla de estudantes estará com três bolinhas e ficarão um do 

lado do outro encostados ombro no ombro utilizaram apenas das mãos que estão nas 

laterais e mais distantes para jogarem as bolinhas as mãos que estão no centro e perto 

colocarão para trás. As duplas deverão realizar o jogo normal das bolinhas como se fosse 

uma pessoa só. Dicas: Quem inicia o jogo é sempre quem está com duas bolinhas na mão, 

as bolinhas deverão cruzar no meio formando um xis. 

 

ATIVIDADE 04: 

1 - Nome da atividade: Jogo de Duplas. 
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2 - Objetivo: Cooperação entre os estudantes e experimentação de diversas situações de 

movimentos com o aparelho de malabares. 

3 - Disposição: Agrupados em duplas espalhados pela quadra, um de frente para o outro. 

4 - Desenvolvimento: Cada dupla de estudantes deverá estar com três bolinhas, ficarão um 

de frente para o outro. Utilizará apenas uma das mãos a outra deverá colocar para trás, 

após iniciaram o jogo normal das bolinhas como se fosse uma pessoa só. Dicas: A pessoa 

que estar sempre com duas bolinhas na mão inicia o jogo, a outra pessoa joga a segunda 

bolinha quando a primeira bolinha estiver no meio do trajeto, nunca fique com duas bolinhas 

na mão uma sempre fica no ar. Jogar a bolinha para que faça uma trajetória em parábola. 

 

ATIVIDADE 05: 

1 - Nome da atividade: Truques Individuais. 

2 - Objetivo: Conhecer o que é truques experimentar um desses truques.  

3 - Disposição: Os estudantes deverão estar espalhados pela quadra. 

4 - Desenvolvimento: O truque a ser experimentado é o Shower e Columns bola na mesma 

posição. Iniciaremos a atividade perguntando o quê os estudantes pesquisaram sobre os 

truques com as bolinhas e o que são? E como que é o movimento que fazemos com as 

bolinhas para realizar o Shower, e Columns bola na mesma posição? Em seguida cada 

estudante experimentará realizar o truque Shower e Columns bola na mesma posição. 

 

Comentários:  Foi solicitado aos estudantes que realizassem a pesquisa na aula anterior. 

Acessar os sites abaixo para auxiliar na atividade. 

 

6 - AVALIAÇÃO.  

- Oral: Ao final da aula solicitar que os estudantes expliquem segundo a sua compreensão o 

que aprendeu na aula. 

- Retomar os objetivos e as questões iniciais. 

 

7 - BIBLIOGRAFIA. 

BORTOLETO, M. (Org.) Introdução à pedagogia das atividades circenses. 

Jundiaí Fontoura, 2008 

http://circos.blogs.sapo.pt/1701.html acesso em 13/08/2011 

http://www.plurall.com/forum/cultura-trance/malabarismo-afins/32281-truques-com-3-bolas/ 

acesso em 13/08/2011 

 

Observação : Após cada atividade fomentar a reflexão individual e coletiva da ação motora. 

Este roteiro de aula é flexível. 
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04 - PLANO DE AULA  

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 

- Disciplina: Educação Física. 

- Conteúdo Estruturante: Ginástica. 

- Instituição: Escola Chapeuzinho Vermelho 

- Turma: Ensino Fundamental 1º ao 5º ano. 

- Idade: 06 a 10 anos. 

- Sexo: Turma mista. 

- Número de estudantes: 30 

- Duração da aula: 45 minutos. 

- Prof.ª Gisele Franco. 

 

2- BLOCO/EIXO DE CONHECIMENTO: 

- Tema/assunto: Atividades Circenses.  

- Assunto da aula: Palhaço.  

 

3 – OBJETIVOS:  

- Conhecer e diferenciar os estilos de palhaços e suas maquiagens;  

- Caracterizar os estilos de palhaços, tendo em vista desenvolverem a criatividade na 

elaboração das maquiagens e nas experimentações de situações cômicas. 

 

4 - RECURSOS AUXILIARES: 

4.1 - Físicos: Figuras dos diferentes tipos de palhaço. 

                      Maquiagens. 

  Papel e caneta. 

 

5 - PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

ATIVIDADE 01: 

1 - Nome da atividade: Problematização/Contextualização do assunto da aula. 

2 - Objetivo: Conhecer o assunto a ser estudado. 

3 - Disposição: Sentados nas respectivas carteiras. 

4 - Desenvolvimento: O professor iniciará a aula relembrando o que foi estudado na aula 

anterior o que é o palhaço? Quais as suas características? Utilizará das perguntas 

norteadoras: 

– Quais os tipos de palhaço? 
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– O que é a maquiagem? 

– Existe diferença entre os palhaços? Quais são? 

 

Comentários:  O professor deverá proporcionar aos estudantes a reflexão das questões, e 

assim elaboraram uma opinião. 

 

ATIVIDADE 02: 

1 - Nome da atividade: Diferenciação dos tipos de palhaços. 

2 - Objetivo: Compreender que há diferentes tipos de palhaços e características da sua 

personalidade relacionadas com suas maquiagens. 

3 - Disposição: Na sala de aula cada um em suas respectivas carteiras. 

4 - Desenvolvimento: O professor mostrará algumas figuras dos principais estilos de palhaço 

(cara branca, mímico, augusto, vagabundo e augusto europeu) e explicará as características 

de cada estilo de palhaço. 

 

ATIVIDADE 03: 

1 - Nome da atividade: Pinta Cara. 

2 - Objetivo: Favorecer a criatividade de cada estudante. 

3 - Disposição: Em duplas nas carteiras. 

4 - Desenvolvimento: Cada dupla de estudantes receberá tintas pinta cara maquiagens em 

geral para que possam representar na face do amigo um estilo de palhaço. Um maquiará o 

outro levando em consideração os estilos dos palhaços que foram estudados anteriormente. 

 

ATIVIDADE 04: 

1 - Nome da atividade: Situações cômicas. 

2 - Objetivo: Experimentação de diversas situações cômicas. 

3 - Disposição: Os estudantes deverão estar divididos em grupos espalhados pela quadra. 

4 - Desenvolvimento: Os estudantes serão divididos em grupos de 05 (cinco). Cada grupo 

escolherá uma situação, uma atividade cotidiana e escreverão no caderno em forma de 

texto. Após esses papéis com as situações cotidianas serão trocados entre os grupos para 

que não fiquem com o que eles mesmos escreverão. O professor distribuirá aleatoriamente 

aos grupos papéis com as seguintes palavras: rápido, lento, exagerado e mudo de acordo 

com os papéis que receberam deverão imitar as situações cotidianas. Os grupos terão um 

tempo para que combinem e ensaie a imitação, depois cada grupo apresentará para o 

restante da sala. 
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6 - AVALIAÇÃO.  

- Escrita: Ao final da aula solicitar aos estudantes que escrevam em seus cadernos, 

segundo a sua compreensão, se algum grupo optou por algum dos estilos de palhaços 

estudado na aula, qual foi? E qual as suas características?  

 

7 - BIBLIOGRAFIA. 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Livro Didático Público: Educação Física . 
Curitiba: SEED-PR,2006. 
 
Observação:  Após cada atividade fomentar a reflexão individual e coletiva da ação motora. 

Este roteiro de aula é flexível. 
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05 - PLANO DE AULA  

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 

- Disciplina: Educação Física. 

- Conteúdo Estruturante: Ginástica. 

- Instituição: Escola Chapeuzinho Vermelho 

- Turma: Ensino Fundamental 6º ao 9º ano. 

- Idade: 11 a 14 anos. 

- Sexo: Turma mista. 

- Número de estudantes: 30 

- Duração da aula: 45 minutos. 

- Prof.ª Gisele Franco. 

 

2- BLOCO/EIXO DE CONHECIMENTO: 

- Tema/assunto: Atividades Circenses.  

- Assunto da aula: Acrobacia em Grupo.  

 

3 – OBJETIVOS:  

- Diferenciar as acrobacias individuais das acrobacias em grupo e conhecer as 

nomenclaturas utilizadas no circo para a realização dessas atividades. 

- Compreender a importância do outro para a realização das acrobacias em grupo. 

 

 

4 - RECURSOS AUXILIARES: 

4.1 - Físicos: Figuras de Acrobacia em Grupo. 

Papel e caneta. 

Colchonetes. 

 

5 - PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

ATIVIDADE 01: 

1 - Nome da atividade: Problematização/Contextualização das acrobacias. 

2 - Objetivo: Compreender as diferenças entre a acrobacia individual e acrobacia em grupo. 

3 - Disposição: Os estudantes estarão na quadra sentados em círculo. 

4 - Desenvolvimento / execução: O Professor Iniciará a aula com a com as perguntas 

norteadoras: 

 – Qual diferença da acrobacia em grupo e da individual? 

– Para realizar a acrobacia em grupo dependemos de alguém? 
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– Alguém sabe o que é porto e volante? 

 

Comentários:  Os estudantes apontarão as diferenças e elencarão a mais evidente. O 

professor explicará as nomenclaturas Pôrto e Volante. Posteriormente, o professor 

comentará da concentração e atenção para realizarem as atividades, pois além de pensar 

em si próprio terão que pensar no outro que estarão realizando os movimentos em grupo, 

para que ninguém se machuque e consiga realizar a atividade. 

 

Definição:  Porto e Volante são expressões utilizadas para desempenhar as funções dos 

participantes durante o exercício de acordo com as características físicas. Porto é a base 

(estatura maior, mais forte e mais pesado) o Volante é quem fica em cima (estatura menor, 

mais leve e ágil). 

 

ATIVIDADE 02: 

1 - Nome da atividade: Apontar nas figuras os volantes e portos. 

2 - Objetivo: Favorecer a compreensão da diferença entre a acrobacia individual e da em 

grupo e do significado das palavras porto e volante. 

3 - Disposição: Os estudantes deverão estar em duplas espalhados pela quadra.  

4 - Desenvolvimento: Cada dupla de estudantes receberá uma figura de poses de acrobacia 

em grupo, e deverão apontar na figura qual pessoa é o porto e qual é a volante. E também, 

deverão apontar quais as diferenças da acrobacia individual e da acrobacia em grupo.  

 

ATIVIDADE 03:  

1 - Nome da atividade: Experimentação de poses. 

2 - Objetivo: Experimentar movimentos básicos da acrobacia em grupo. 

3 - Disposição: Os estudantes deverão estar com colchonetes divididos em duplas (porto e 

volante). 

4 - Desenvolvimento: Cada dupla realizará as seguintes poses:  

- Mesinha; 

- Meia altura; 

- Bandeira; 

- Titanic; 

- Aviãozinho. 

 

Comentários:  Para auxiliar os estudantes o professor poderá levar as figuras das poses 

que irão experimentar. Item 4.2.4 auxiliará para essa atividade. 
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ATIVIDADE 04:  

1 - Nome da atividade: Apresentação das poses. 

2 - Objetivo: Experimentar a sensação de apresentar. 

3 - Disposição: Os estudantes que estarão apresentando deverão estar com os colchonetes 

e o restante sentados observando-os. 

4 - Desenvolvimento: Cada dupla escolherá algumas das seguintes poses que 

experimentaram e apresentaram para que os outros colegas vejam. 

 

6 - AVALIAÇÃO.  

- Escrita: Será considerado e avaliado o que escreverão nas figuras na atividade 02. 

 

7 - BIBLIOGRAFIA. 

BORTOLETO, M. (Org.) Introdução à pedagogia das atividades circenses. 

Jundiaí Fontoura, 2008 

 

Observação:  Após cada atividade fomentar a reflexão individual e coletiva da ação motora. 

Este roteiro de aula é flexível. 
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06 - PLANO DE AULA  

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 

- Disciplina: Educação Física. 

- Conteúdo Estruturante: Ginástica. 

- Instituição: Escola Chapeuzinho Vermelho 

- Turma: Ensino Fundamental 6º ao 9º ano. 

- Idade: 11 a 14 anos. 

- Sexo: Turma mista. 

- Número de estudantes: 30 

- Duração da aula: 45 minutos. 

- Prof.ª Gisele Franco. 

 

2- BLOCO/EIXO DE CONHECIMENTO: 

- Tema/assunto: Atividades Circenses.  

- Assunto da aula: Atividades com a  Corda.  

 

3 – OBJETIVOS:  

- Conhecer os movimentos com corda dupla e tripla, favorecendo a compreensão do melhor 

modo de pular as cordas. 

 

4 - RECURSOS AUXILIARES: 

4.1 - Físicos: 3 cordas grandes. 

 

5 - PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

ATIVIDADE 01: 

1 - Nome da atividade: Problematização/Contextualização. 

2 - Objetivo: Conhecer atividades com duas e três cordas. 

3 - Disposição: Os estudantes estarão na quadra sentados em círculo. 

4 - Desenvolvimento: O Professor iniciará a aula apresentando o conteúdo da aula a ser 

estudado, as atividades com corda dupla e tripla. Após utilizará das perguntas norteadoras: 

 – Alguém já viu corda dupla? E a Tripla? 

– Alguém já pulou? 

– É a mesma coisa que pular 01 (uma) corda? 

– Qual melhor maneira de pular a corda dupla? 
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Comentários:  Considerando e explorando as respostas dos estudantes as próximas 

atividades auxiliaram para a confirmação ou negação das respostas das perguntas 

norteadoras, ou até mesmo para ajudarem a responderem. 

 

ATIVIDADE 02: 

1 - Nome da atividade: Pular corda dupla. 

2 - Objetivo: Compreender como pular a corda dupla. 

3 - Disposição: Os estudantes estarão organizados na quadra. 

4 - Desenvolvimento: Os estudantes de forma organizada experimentaram pular a corda 

dupla, primeiramente deverão pular da maneira que achar melhor. Os estudantes analisarão 

o movimento de quem conseguiu pular a corda dupla, depois experimentarão pular a corda 

do modo que eles analisaram.  

 

Dicas:  Olhe a primeira corda para entrar e pular as cordas, pular no meio das cordas, 

joelhos pouco flexionados, pular na ponta dos pés, pular baixo e rápido. Para finalizar a 

atividade descreverão a melhor maneira de pular a corda dupla. 

 

5 – Variação: Passar entre as cordas sem pular “zerinho”. 

   Pular com os pés separados deslocando “andando”. 

  

ATIVIDADE 03: 

1 - Nome da atividade: Corda Dupla “Xis”. 

2 - Objetivo: Experimentar diferentes maneiras de pular corda dupla. 

3 - Disposição: Os estudantes estarão organizados na quadra. 

4 - Desenvolvimento: Quatro pessoas baterão a corda cruzando-as para que formem um 

“xis”. Os demais estudantes tentaram pular no meio das cordas onde elas se encontram. Os 

que estão batendo a corda revezarão com quem está pulando para que todos experimentem 

pular e bater as cordas. 

 

ATIVIDADE 04:  

1 - Nome da atividade: Corda Tripla “Triângulo”. 

2 - Objetivo: Compreender como pular a corda tripla. 

3 - Disposição: Os estudantes estarão organizados na quadra. 

4 - Desenvolvimento: Três pessoas formarão um triângulo com as cordas e bateram as 

cordas para o mesmo sentido, os estudantes tentarão pular juntos um em cada corda e 

sairão juntos. 
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5 – Variação: Cada estudante tentará passar pelas cordas executando três pulos em 

deslocamento para frente. Deverão trocar de corda passando pelas três cordas. 

Entrará um estudante em cada corda e tentarão passar pelas três cordas ao 

mesmo tempo. Todos pulando para o mesmo sentido. 

 

6 - AVALIAÇÃO.  

- Oral: Ao final da aula solicitar que os estudantes expliquem segundo a sua compreensão 

qual a melhor maneira para pular a corda dupla e as outras variações. 

 

7 - BIBLIOGRAFIA. 

BORTOLETO, M. (Org.) Introdução à pedagogia das atividades circenses. 

Jundiaí Fontoura, 2008 

 

Observação:  Após cada atividade fomentar a reflexão individual e coletiva da ação motora. 

Este roteiro de aula é flexível. 
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07 - PLANO DE AULA  

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 

- Disciplina: Educação Física. 

- Conteúdo Estruturante: Ginástica. 

- Instituição: Escola Chapeuzinho Vermelho 

- Turma: Ensino Médio. 

- Idade: 15 a 17 anos. 

- Sexo: Turma mista. 

- Número de estudantes: 30 

- Duração da aula: 45 minutos. 

- Prof.ª Gisele Franco. 

 

2- BLOCO/EIXO DE CONHECIMENTO: 

- Tema/assunto: Atividades Circenses.  

- Assunto da aula: História do Circo.  

 

3 – OBJETIVOS:  

- Possibilitar o conhecimento das características do circo durante os tempos históricos e as 

modificações que ocorreram.  

 

4 - RECURSOS AUXILIARES: 

4.1 - Físicos: Quadro 

 Data-show 

 

5 - PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

ATIVIDADE 01: 

1 - Nome da atividade: Problematização/ Contextualização. 

2 - Objetivo: Familiarização com o assunto. 

3 - Disposição: Os estudantes estarão em suas carteiras. 

4 - Desenvolvimento: O Professor iniciará a aula apresentando o conteúdo da aula a ser 

estudado. Após comunicará as perguntas que os grupos deverão responder deixar claro em 

suas apresentações: 

– Quais as principais características do circo em cada tempo histórico? 

– Como era feita as apresentações? 

– Quais os números circenses em cada tempo histórico? 
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– O que a sociedade pensava das atividades do circo em cada tempo histórico? 

 

Comentários: Foi solicitada a pesquisa e a divisão dos grupos na aula anterior.  

 

ATIVIDADE 02: 

1 - Nome da atividade: Seminário. 

2 - Objetivo: Compreender as características do circo nos tempos históricos. 

3 - Disposição: Os estudantes estarão na sala de aula cada um em sua carteira. 

4 - Desenvolvimento: Iniciará a apresentação dos seminários um grupo ficou responsável 

pelo tema características do circo no Império Romano, o outro sobre as características do 

circo na Idade Média e o outro no Renascimento.   

 

Comentários:  Após a apresentação dos grupos os estudantes apontaram as modificações 

que ocorreram no circo durante os tempos históricos. 

 

ATIVIDADE 03: 

1 - Nome da atividade: Seminário. 

2 - Objetivo: Compreender a visão da sociedade sobre as Atividades Circenses. 

3 - Disposição: Os estudantes deverão estar na sala de aula em suas carteiras.  

4 - Desenvolvimento: Iniciará a apresentação dos seminários dos outros três grupos que 

ficarão responsáveis em pesquisar as visões da sociedade sobre o circo no Império 

Romano, na Idade Média e no Renascimento. Após a apresentação dos grupos a sala 

apontará se ocorreram modificações na visão da sociedade sobre o circo durante os tempos 

históricos 

 

6 - AVALIAÇÃO.  

- Oral: Retomar as questões iniciais. 

- Escrita: O professor entregará para cada estudante uma figura em que haverá pessoas 

realizando Atividades Circenses nos seguintes tempos históricos Império Romano, na Idade 

Média e Renascimento. Cada estudante deverá apontar qual tempo histórico é a figura e 

justificar. 

 

7 - BIBLIOGRAFIA. 

XAVIER, Isa et al. Conteúdos Ginásticos no âmbito Circense . XIV Encontro 

Pernambucano de Pesquisa em Educação Física e Esporte, Recife, Escola Superior de 

Educação Física - PE. Anais... , 2005. 
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Observação:  Após cada atividade fomentar a reflexão individual e coletiva da ação motora. 

Este roteiro de aula é flexível. 
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08 - PLANO DE AULA  

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 

- Disciplina: Educação Física. 

- Conteúdo Estruturante: Ginástica. 

- Instituição: Escola Chapeuzinho Vermelho 

- Turma: Ensino Médio. 

- Idade: 15 a 17 anos. 

- Sexo: Turma mista. 

- Número de estudantes: 30 

- Duração da aula: 45 minutos. 

- Prof.ª Gisele Franco. 

 

2- BLOCO/EIXO DE CONHECIMENTO: 

- Tema/assunto: Atividades Circenses.  

- Assunto da aula: Atividades Circenses e a relação com aspectos bioló gicos.  

 

3 – OBJETIVOS:  

- Possibilitar o conhecimento das Atividades Circenses enquanto atividade física. 

 

4 - RECURSOS AUXILIARES: 

4.1 - Físicos: Quadro 

                     Televisão 

  DVD 

  Papel Craft 

  Figuras 

   

5 - PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

ATIVIDADE 01: 

1 - Nome da atividade: Problematização/Contextualização. 

2 - Objetivo: Familiarização com o assunto. 

3 - Disposição: Os estudantes estarão em suas carteiras. 

4 - Desenvolvimento: O Professor iniciará a aula apresentando o conteúdo da aula a ser 

estudado. Após comunicará as perguntas norteadoras: 

- Quais as principais características da atividade física? 
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- De acordo com as características das Atividades Circenses elas podem ser consideradas 

como atividade física? 

 

Comentários: Considera-se que os estudantes já estudaram o que é Atividade Física e 

Exercício Físico.  

 

ATIVIDADE 02: 

1 - Nome da atividade: Diferenciação entre Exercício e Atividade Física. 

2 - Objetivo: Compreender as diferenças entre Atividade Física e Exercício Físico. 

3 - Disposição: Os estudantes deverão estar na sala de aula em suas carteiras.  

4 - Desenvolvimento: Os estudantes serão divididos em dois grupos que ficaram 

responsáveis em montar um painel conceituando Atividade Física e o outro Exercício Físico. 

Será disponibilizado para os alunos figuras e palavras relacionadas com os dois temas estas 

estarão misturadas em uma caixa. Depois de concluírem a tarefa os grupos explicarão os 

painéis. Após analisaremos os painéis e elencaremos as diferenças entre os dois temas. 

 

ATIVIDADE 03: 

1 - Nome da atividade: Vídeos de Atividades Circenses. 

2 - Objetivo: Compreender as características das Atividades Circenses enquanto Atividade 

Física. 

3 - Disposição: Os estudantes estarão na sala de aula cada um em sua carteira. 

4 - Desenvolvimento: O professor apresentará vídeos de Atividades Circenses: 

malabarismo, acrobacias, corda, tecido e trapézio. Após a apresentação dos vídeos os 

estudantes deverão responder se as Atividades Circenses podem ser consideradas uma 

Atividade Física? Apontarão as características das Atividades Circenses que justifica a 

resposta que construirão, o professor escreverá essas características no quadro. 

 

6 - AVALIAÇÃO.  

- Oral: Será realizada durante todos os momentos da aula de acordo com a participação de 

cada estudante nas atividades propostas.  

 

7 - BIBLIOGRAFIA. 

BORTOLETO, M. (Org.) Introdução à pedagogia das atividades circenses. 

Jundiaí Fontoura, 2008 

 

Observação:  Após cada atividade fomentar a reflexão individual e coletiva da ação motora. 

Este roteiro de aula é flexível. 
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6.2 Sugestões de Avaliações. 

Escola:______________________ 

Disciplina: Educação Física 

Data:___/___/___ Série: Educação Infantil 

Nome:_______________________ 

Conteúdo: Acrobacias Individuais. 

 

1. Pinte as figuras que represente as acrobacias individuais. 

 

                                                       
Fonte: http://www.sol.eti.br                                      Fonte: http://www.birafitness.com/ginastica_olimpica/solo.htm 

 

                                       
Fonte: http://www.birafitness.com/ginastica_olimpica/solo.htm              Fonte: http://www.sol.eti.br                                       

 
Fonte: http://www.birafitness.com/ginastica_olimpica/solo.htm 
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Escola:______________________ 

Disciplina: Educação Física. 

Data:___/___/___ Série: 2ºAno Ensino Fundamental. 

Nome:_______________________ 

Conteúdo: Malabares. 

 

1. Circule as figuras dos aparelhos de malabares de lançamento. 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                                           

 

 

2. Classifique os aparelhos de malabares em : 

-Malabares de Lançamento. 

-Malabares de Manipulação. 

 

Claves______________________                        Swings______________________ 

Caixas______________________                        Lenços______________________ 

Bola de Contato______________                        Bolinhas______________________ 

Diabolo_____________________                        Bastão_______________________ 
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3. O que é malabares? Marque com X a resposta certa. 

(  )  lançar objetos em sincronismo. 

(  ) manter objetos no ar. 

(  ) arte de manipular objetos com destreza. 

(  ) típica arte de circo. 

 

4. Descreva com suas palavras os truques realizados em aula com o aparelho de 

malabares Bolinhas: 

 

Shower:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Columns:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Escola:______________________ 

Disciplina: Educação Física. 

Data:___/___/___ Série: 7ºAno Ensino Fundamental. 

Nome:_______________________ 

Conteúdo: Acrobacias em Grupo. 

 

1. Escreva com suas palavras o que são as Acrobacias em Grupo? Cite três 

exemplos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Escreva os nomes das poses das Acrobacias em Grupo a baixo: 

 

                                           

____________________                                      ____________________ 
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___________________                                           ____________________ 

 

3. Descreva o que são Volante e Portô e suas características, papel nas Acrobacias 

em Grupo.      

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________                    
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Escola:______________________ 

Disciplina: Educação Física. 

Data:___/___/___ Série: 1º Ano Ensino Médio. 

Nome:_______________________ 

Conteúdo: História do Circo 

 

1. Aponte o tempo histórico em cada figura e justifique sua resposta. 

 

 
Fonte: http://artenaoitava.zip.net/ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Fonte: http://www.tiosam.org/enciclopedia/index.asp?q=Malabarismo 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Fonte: http://www.circonteudo.com.br 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Fonte:http://zonaextremabrasil.blogspot.com/2010/08/voce-ja-foi-ao-circo.html 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Fonte: http://zonaextremabrasil.blogspot.com/2010/08/voce-ja-foi-ao-circo.html 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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6.3 Glossário das Atividades Circenses. 

Porto ou Base : é a pessoa que suporta ou lança. Este suporte ou lançamento 

ocorre de maneira bem variada. Em geral os outros participantes encontram- se 

sobre este, ou apoiados nele (Bortoleto 2009). 

 

Volante: é a pessoa que é sustentada ou projetada pelos demais praticantes. 

Geralmente se encontra no topo da pirâmide. Sua exigência física é menor, mas ele 

deve possuir boa técnica para minimizar o desgaste dos colegas. É o integrante que 

chama mais a atenção do público. 

 

Cambalhota dupla : Inicia o movimento com uma pessoa deitada com as pernas 

para cima e a outra em pé com os pés perto da cabeça da pessoa que está deitada 

uma segura na canela da outra, a que está em pé inicia a cambalhota rolando para 

frente. 
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Bichinho:  Volante (o mais leve) inicia deitado com as costas no chão, braços 

afastados e pernas afastadas, o porto (o mais pesado e forte) deverá estar de seis 

apoios com as mãos no meio das pernas do volante e os joelhos do lado do quadril. 

O volante deverá encaixar os pés no porto e as mãos segurar bem forte nas costas 

dele para que não escorregue assim o porto retira os joelhos do chão e andará 

carregando o volante. 

   

 

Centopéia: Volante e porto iniciam sentados com as pernas e braços afastados um 

na frente do outro, o porto deverá ficar na frente.  Depois contarão até 03 três 

batendo as mãos no chão para virar para o lado, o porto ficará com os pés e as 

mãos no chão e o volante com as mãos no chão e os pés nas costas do porto, 

depois deverão deslocar para frente.  
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Meia altura: O porto deverá estar em pé com as pernas afastadas e levemente 

flexionadas e o volante em pé atrás do porto.  O volante inicia o movimento 

colocando as mãos no ombro do porto e os pés entre a coxa e o quadril, os joelhos 

ficam encostados nas costas da base para dar mais equilíbrio. 

 

                             

 

Bandeira:  O porto deverá estar em pé com as pernas afastadas e levemente 

flexionadas e o volante também em pé na frente do porto.  O volante inicia o 

movimento segurando nos pulsos do porto e colocando um dos pés entre a coxa e o 

quadril dele, depois deverá inserir o outro pé. Após o porto esticará os braços e 

inclinar levemente as costas para trás e o volante levemente inclina o corpo para trás 

para que um contrabalance o peso do outro. 
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Titânique: O porto deverá estar em pé com as pernas afastadas e levemente 

flexionadas segurando na cintura do volante que estará em pé na sua frente de 

costas e segurando em seus pulsos.  O volante inicia o movimento colocando os pés 

na coxa do porto, depois esse deverá segurar nas coxas do volante que inclinará o 

corpo para frente e o porto para trás para contrabalancear um o peso do outro. 

 

                          

 

Aviãozinho: O porto está deitado de costas no chão com as pernas estendidas para 

cima de forma que forme um ângulo de 90 graus entre as pernas e o chão 

segurando as mãos do volante que estará em pé apoiado sobre o quadril pelos pés 

do porto. Para saírem do chão o volante dá um pequeno pulo e o porto estica as 

pernas, o volante deve estar olhando para frente e com o corpo reto. 
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Mesinha em Dupla: O porto está sentado com as mãos no chão para trás do ombro 

e os pés no chão com as pernas flexionadas. O volante estará em pé com as mãos 

no ombro e as pernas afastadas em cima do porto na direção dos joelhos dele. O 

volante deverá colocar as mãos no ombro do porto e os pés em cima do joelho dele, 

após deverão subir os quadris os dois juntos para que fiquem retos e sustentar por 

alguns segundos.  

 

 

Pirâmide de Mesinha : Pode ser realizado com um número maior de integrantes, o 

que modificará é que o volante deverá colocar as mãos e os pés em portos 

diferentes, ou seja, ficará entre dois portos e colocará a mão e o pé direito no porto 

que está na sua direita e do lado esquerdo a mesma coisa. 
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Estrela dupla: O porto estará em pé com os joelhos levemente flexionados e o 

volante também em pé ao lado do porto. O volante deverá colocar as mãos na coxa 

do porto que segurará na cintura dele para que possa realizar o movimento da 

estrela.  

 

                  

 

Segunda Altura: O porto está em pé com os pés afastados e paralelos, as pernas 

flexionadas e o volante estará atrás do porto em pé. Segurarão um nas mãos do 

outro, o volante colocará o um dos pés no quadril do porto e o outro no ombro do 

lado da orelha, ficará em pé em cima do porto os tornozelos do volante deverá estar 

encostados atrás da cabeça do porto que deverá segurar atrás dos joelhos dele para 

que possa equilibrar melhor. 
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Florzinha: O porto está deitado de costas no chão com as pernas flexionadas de 

forma que forme um ângulo de 90 graus entre as pernas e o chão e os braços 

estendidos para cima para segurar os ombros do volante, esse deverá estar com as 

mãos no joelho do porto e os ombros na mão dele. O volante deverá tirar os pés no 

chão e ficar na posição de como estivesse fazendo uma parada de cabeça. 

 

                               

 

Pirâmide de Seis apoios: Os portos ficam com as mãos, joelhos e pés apoiados no 

chão, sendo que as mãos devem ficar na distância da largura do ombro, os joelhos e 

os pés também afastados uns dos outros para maior equilíbrio e as costas devem 

estar sempre retas, nunca curvadas. Os volantes apóiam as mãos abertas nas 

costas dos portos “em cima das escapulas” e os joelhos nas laterais das costas, 

nunca no meio na coluna vertebral, esses apoiaram em dois portos sendo que a 

mão e o joelho esquerdo em um porto e a mão e joelho direito em outro porto. Pode 

ser realizadas com um número maior de integrantes. 
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Pirâmide de Dois apoios: Os portos ficam com as pernas afastadas na largura dos 

ombros e levemente flexionadas. Os volantes atrás dos portos apóiam as mãos nos 

ombros deles para subirem, em que vão colocar os pés na “virilha” entre a coxa e o 

quadril deles, após se equilibrarem os volantes soltam as mãos e os portos seguram 

em suas coxas para dar apoio. Pode ser realizadas com um número maior de 

integrantes. 

 

              

 

Rola e Pula: É realizado com três pessoas esses ficam na seguinte posição inicial: 

alinhados sendo que os que estão nas pontas de frente para o integrante do meio e 

o do meio de frente para algum dos lados. A acrobacia inicia-se quando o integrante 

do meio realiza a cambalhota grupada para frente à pessoa que esta em sua frente 

deverá saltar para frente e para o alto com as pernas afastadas, assim passará por 

cima de quem está realizando a cambalhota e em seguida já faz uma cambalhota. 

Essa seqüencia de movimentos são realizadas pelos três integrantes 

sucessivamente, esses trocam de lugar o tempo todo.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Defendemos a Educação Física pela exige da motricidade humana em que o 

indivíduo é entendido como ser único e global que age sob a sua história. Para isso 

deve ter conhecimento crítico do patrimônio cultural da humanidade, que são as 

manifestações culturais. Consideramos as Atividades Circenses parte importante 

das manifestações culturais e rica de conhecimentos ligados a cultura e a 

motricidade. 

Desta forma, justifica-se a inclusão deste conhecimento no universo 
educativo como um conteúdo pertinente. Mais especificamente, como um 
conteúdo do professor de educação física, responsável por ofertar os 
conhecimentos da cultura corporal (Duprat 2007 p.50). 

 

Consideramos que as Atividades Circenses são conteúdo da Educação 

Física na escola, especificamente da Ginástica, portanto devem ser ensinadas pelos 

professores em suas aulas. Mas para que ensinem esse conteúdo esses devem ter 

conhecimento sobre essa manifestação cultural e o que pode ser ensinado delas em 

suas aulas de Educação Física, pois algumas dos elementos das Atividades 

Circenses não são adequadas para o âmbito escolar.  

Durante a elaboração desta pesquisa, ao estudarmos os autores que 

consideram as Atividades Circenses como conteúdo a ser ensinado nas aulas de 

Educação Física notou poucos estudos que indiquem as Atividades Circenses 

pertinentes para o âmbito escolar, e os conteúdos a ser ensinados apontando seus 

objetivos e procedimentos de ensino nos respectivos ciclos da Educação Básica. 

Para isso, esta pesquisa tratou de organizar e sistematizar as Atividades 

Circenses, tendo em vista a intervenção na escola. E identificar e classificar as 

Atividades Circenses pertinentes para o seu ensino no âmbito escolar, apresentando 

algumas sugestões de planos de aulas com o tema Atividades Circenses. Tendo em 

vista auxiliar os professores na sua ação docente, no ensinar conteúdo, rompendo o 

distanciamento que há entre os mesmos. E assim, aumentando o respaldo teórico 

para ministrar esse conteúdo em suas aulas. 

Possibilitando a esse profissional uma visão ampliada do ensino das 

Atividades Circenses em que não fique no mero fazer e sim que esse conhecimento 

tenha sentido e significado, tanto para o professor quanto para o estudante. Para 

isso deva ir além do domínio de técnicas de execução (o como fazer), deve-se tratar 

de todas as possibilidades de conhecimentos que este conteúdo carrega tais como a 
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capacidade de indicar suas origens, analisar os valores que estão implícitos nele, 

portanto, o tema Atividades Circenses é muito mais amplo e complexo que o 

meramente fazer da Educação Física tradicional. 

Consideramos que as Atividades Circenses podem ser ensinadas nas aulas 

de Educação Física, utilizando materiais adaptados e de critérios para a seleção das 

atividades pertinentes para o âmbito escolar. 

Por fim, o trabalho produzido pode ser considerado um referencial para 

muitos outros e que servirá como base para novas pesquisas e estudos que 

pretendemos realizar, como ir a campo para ministrar algumas das propostas de 

ensino das Atividades Circenses indicada neste trabalho e esperamos que nossas 

ideias sejam discutidas e reformuladas por muitos outros pesquisadores e 

estudiosos das Atividades Circenses e da Educação Física, pois não somos os 

donos da verdade e no presente trabalho possa haver equívocos e erros. 
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