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RESUMO 

 

 

O estudo busca entender o debate e as propostas que os autores vem realizando sobre o 

conteúdo das artes circenses como possibilidade de ensino na aulas de Educação Física 

escolar., e relatar a experiência pedagógica com o tema artes circenses. Como fonte de 

pesquisa são utilizados artigos, livros e capítulos de livros como meio de se entender de que 

forma ocorre o debate entre os autores.  Em um segundo momento é relatado a expêriencia 

desenvolvida no Programa de Educação Tutorial (PET), que através de uma oficina ofertada 

no ano de 2014, na graduação contextualizou as possibilidades pedagógicas produzidas pela 

participação dos alunos. Percebemos através da pesquisa bibliográfica que o tema das artes 

circenses ainda é pouco debatido pelo autores da área da Educação Física, e que o primeiro 

texto que inicia a discussão do papel do circo e das artes circenses na constituição da 

Educação Física é publicado somente no ano de 2002, e apenas  no ano de 2007 outro artigo é 

publicado em revista. Nossas conclusões nos mostram que é possível utilizar as artes 

circenses como conteúdo, pois elas tem muito a oferecer à Educação Física na construção de 

um projeto emancipatório, em que a educação é um dos pilares para essa transformação. 

 

Palavras-chave: Artes circenses, Formação, Educação Física, Conteúdo. 
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1. Introdução  

O estudo busca relatar uma experiência desenvolvida no Programa de Educação 

Tutorial (PET) Educação Física (EF) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), 

que durante o ano de 2014 desenvolveu  uma proposta de ensino que tinha como 

objetivo a vivencia das artes circenses
1
 e sua contextualização como conteúdo da 

Educação Física escolar. Em nosso estudo em um primeiro momento buscaremos 

entender o debate, as propostas e os autores que vem realizando proposições para que 

esse elemento da cultura popular se torne interessante como conteúdo da Educação 

Física escolar. Em um segundo momento apresentaremos alguns relatos da experiência 

desenvolvida no PET-EF, contextualizando a participação dos alunos e as possibilidades 

pedagógicas que foram produzidas, percebendo as potencialidades desse conteúdo na 

organização de um repertório de novos saberes e práticas para a Educação Física.
2
 

Para o desenvolvimento do estudo utilizamos como fonte os artigos publicados 

nos impressos da Educação Física, como anais de eventos, revistas e livros. Com base 

nessas informações, procuremos traçar um estado da arte da discussão, para 

posteriormente analisar os conteúdos dos artigos e livros para pensar o impacto das artes 

circenses nas aulas de Educação Física. Também utilizaremos como fontes os relatos 

dos alunos que participaram do projeto de ensino Educação Física e Artes Circenses, 

oferecido como oficina de 30 horas, no primeiro e segundo semestre de 2014,  para o 

curso de Educação Física da Ufes. Ao final de cada semestre os alunos fizeram 

experiências com as artes circenses e avaliaram a participação e os conhecimentos 

praticados. 

O interesse no tema das artes circenses, nasceu da minha inserção como bolsista 

no Programa de Educação Tutorial,
3
 Educação Física, da UFES,  que participou da 

                                                 
1
 É preciso "[...] diferenciar artes circenses de circo para que assim, seja possível abordar os aspectos das 

artes circenses num contexto educacional. Nesse sentido, entende-se por arte circense a manifestação da 

cultura popular, ou seja, expressões humanas em que existe uma linguagem corporal voltada para a 

expressão e vivência, enquanto que o circo é a institucionalização dessas práticas associadas a outras 

atividades não corporais como adestramento de animais. O circo é uma representação de entretenimento 

de diversos povos e culturas" (FONTES, 2010, p. 462). 
2 Durante o período em que foi realizada a oficina de Artes Circenses os bolsistas do PET-EF, como 

meio para o aprofundamento da discussão sobre a temática, organizou uma mesa de debates, composta 

por dois convidados que possuíam experiências com a temática das artes circenses e a escolarização, os 

professores  Marco Bortoleto e Wagner dos Santos, o que nos permitiu elaborar outras reflexões sobre 

esse conteúdo e as suas possibilidades como elemento de ensino da Educação Física. 
3
O PET busca propiciar aos  alunos, sob a orientação de um professor tutor, condições para a realização 

de atividades extracurriculares, que complementem a sua formação acadêmica, procurando atender mais 
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elaboração, desenvolvimento e avaliação do projeto de ensino. Como  responsável, 

conjuntamente com os outros bolsistas, tive como objetivo trazer para o âmbito da 

licenciatura e do bacharelado em Educação Física, um conteúdo que é pouco explorado 

na formação dos alunos. Com a minha participação nas oficinas acabei me aproximando 

do tema da artes circenses, o que fez com que eu me interessasse em aprofundar e 

sistematizar a experiência que produzimos nos dois semestres em que ocorreram as 

oficinas de artes circenses.
4
 

Com base nas experiências acumuladas nas oficinas os alunos do curso de 

Educação Física puderam sistematizar e colocar em prática os saberes que nessas 

atividades foram compartilhados. Como exemplo citamos algumas das atividades que 

foram apresentadas na VII Colônia de Férias da Ufes realizada, no ano de 2014, pelo 

PET-EF. Naquele momento percebemos que alguns alunos que atuariam como 

oficineiros ofertaram atividades que estavam relacionadas com o mundo do circo, em 

que as artes circenses tornaram viáveis para alimentar as experiências de ensino. Mesmo 

nas atividades relacionadas com o estágio supervisionado, disciplina que compõem a 

matriz curricular do curso de Educação Física da Ufes, recebemos relatos que alguns 

alunos utilizaram os conhecimentos compartilhados nas oficinas para construir seus 

planos de intervenção. 

 

 2. Relato sobre a história do circo 

Registros  apontam  que  por  volta  dos  anos  70  antes  de  Cristo,  surgiu  o 

primeiro  circo  em  Roma,  denominado  Circo  Máximo, lugar utilizado para 

espetáculos, muitas vezes sangrentos, em que os homens exibiam suas habilidades em 

combates corpo a corpo.  A  data  específica  da criação desse circo não é clara, assim 

como o contexto em que realmente foi construído. (BASTOS, 2013)  

Segundo Junior et al. (2013) citando Silva, apesar dessa origem distante, que 

remete ao Império Romano, foi somente no final do século XVIII que o circo passou a 

apresentar os valores e características que até hoje são preservadas, assumindo a postura 

de entretenimento contemplativo, realizado de forma criativa e mais organizada, com 

                                                                                                                                               
plenamente às necessidades do próprio curso de graduação e ampliar os objetivos e conteúdos que 

integram sua grade curricular. Extraído e adaptado de: <http://petcefd.pro.br/> Acesso em: 22/10/15. 
4
 Para conhecer o que foi ofertado na oficina, ver o Apêndice A, em que é apresentado o programa da 

disciplina. 
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seu picadeiro circular e variadas atrações, tendo seu ponto de partida na cultura popular, 

um conjunto de práticas rurais, ou urbanas que caracterizam um jeito próprio de um 

grupo, ou uma região que são transmitidas pela oralidade, por exemplos fornecidos 

pelos mais velhos aos mais jovens.
5
 

De acordo com Silva e Isidoro (2007) o circo teve origem nos tempos mais 

remotos da humanidade, onde há registros das práticas circenses em diversas 

civilizações da antiguidade. Durante esse processo histórico, as manifestações culturais 

sofreram transformações de acordo com as influências recebidas em cada época, 

fazendo com que essas atividades corporais acumulassem um rico patrimônio histórico 

e cultural que foi transmitido de geração a geração, por meio das famílias tradicionais 

de circo e das escolas circenses, criadas a partir do século XIX. 

Dentre as suas principais características, podemos dizer que as artes circenses 

tem objetivos muito abrangentes, que visam o entretenimento e a diversão dos seus 

espectadores. Segundo Soares (2002, p. 23) “O circo é uma atividade que [...] [exerceu] 

grande fascínio na sociedade europeia do século XIX. Ali o corpo [...] [era o] centro do 

espetáculo, de todas as "variedades" apresentadas pela multifacetada atuação de seus 

artistas.” 

Conforme Soares (2002, p. 23) citando Strasser,  

 

[...] nas duas últimas décadas do século XIX, o circo surgia 

como a encarnação do espetáculo moderno e seu sucesso era 

inegável nas diferentes classes sociais que, inclusive, assistiam 

ao mesmo espetáculo porém em dias e horários especiais. 
 

Foi somente em 1769 que o circo ganhou o formato que temos nos dias de hoje, 

o que segundo Junior et al (2013), atualmente a arte circense pode ser dividida em três 

principais ramificações: tradicional, que é a visão mais romântica do circo, constituída 

por famílias que há várias gerações vivem sob a lona; o novo circo, que esta inovando a 

linguagem dessa arte, inserindo elementos teatrais e multimídia, buscando uma 

concepção contemporânea, sendo que a maioria de seus artistas não são de famílias 

tradicionais; e por fim os artistas de rua, que são uma constante, desde os tempos do 

                                                 
5
 De acordo com Arantes (1987, p. 78) “Fazer teatro, música, poesia ou qualquer outra modalidade de arte 

é construir, com cacos e fragmentos, um espelho onde transparece, com as suas roupagens identificadoras 

particulares e concretas, o que é mais abstrato e geral num grupo humano, ou seja, a sua organização, que 

é condição e modo de sua participação na produção da sociedade. Esse é, a meu ver, o sentido mais 

profundo da cultura, 'popular' ou outra.”  
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Brasil império, e que sem lona e com muito improviso mantém a arte circense em sua 

essência mais simples.  

Atualmente, a arte do circo encontra-se em processo de expansão, o que 

modifica o seu campo de atuação, em que além da conotação profissional, são 

atribuídos as práticas circenses um potencial recreativo e educativo (SILVA; ISIDORO, 

2007). 

Para Bortoleto e Duprat (2007) a cultura circense vem sofrendo modificações 

profundas, abrindo-se às demais expressões artísticas (música, dança, teatro gestual, 

mímica etc.), o que foi um passo fundamental para que o circo passasse a ser ensinado 

nas escolas especializadas, assim como já se fazia com as demais artes do corpo.  O 

circo deixou de ser um saber apenas transmitido no interior das famílias, reduzidos a 

grupos de artistas, e passou a ser um conhecimento a ser tratado e desenvolvido nas 

escolas especializadas, dando abertura a um maior número de interessados e ampliando 

assim, de forma exponencial, as possibilidades de ação (expressão artística) dessa arte. 

Uma tendência que se espalha rapidamente por todo o mundo e que em poucas décadas 

gera uma nova geração de artistas, com ou sem antecedentes familiares, mas com 

grande valor artístico. 

 No Brasil, a primeira escola de circo, o Piolin, segundo Bortoleto (2007) 

instalou-se em São Paulo, no estádio do Pacaembu em 1977. Em 1982, surgiu a Escola 

Nacional de Circo, no Rio de Janeiro. A partir desse momento a multiplicação das 

escolas de circo foi um passo decisivo para a democratização desse saber, seja para um 

uso profissional, ou não. É por isso que a arte do circo pode, hoje em dia, ser aprendida 

e praticada por inúmeras pessoas que buscam na multidisciplinaridade a criação de 

coisas novas e diferentes. Provavelmente o circo nunca foi tão popular nesse sentido, 

nunca tanta gente praticou, nunca se falou e se viu tanto o circo. 

Para contextualizar o ensino das artes circenses nas aulas de Educação Física, 

por meio da pesquisa de Silva (1996), percebemos que o processo de ensino-

aprendizagem do circo era algo que acontecia pela transmissão da arte do pai para o 

filho, independente do formato do circo vigente, fosse ele tradicional, novo circo, 

moderno ou teatral. Porém, com o surgimento das escolas de circo, iniciou-se uma 

ruptura na forma de ensino desse saber, em que os elementos circenses começaram a 

serem trabalhados em diferentes espaços, inclusive na escola, na disciplina de Educação 

Física. 
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Atualmente, as técnicas circenses extrapolam os limites das lonas dos circos. 

Escolas de circo, academias, colégios e centros culturais ensinam as técnicas para um 

número cada vez maior de interessados, mesmo que muitos destes não desejem se 

apresentar em espetáculos. O que atrai, principalmente os mais jovens, é o lado lúdico 

das habilidades, assim como os benefícios que elas podem proporcionar. Muitas 

apresentações de música, de dança e de teatro incorporam a estética circense, 

proporcionando um espetáculo visual, sensível e arrebatador. 

Considerando as possibilidades de aprendizagem sensíveis que são abertas pela 

estética das artes circenses, existem propostas de que as práticas derivadas do mundo do 

circo sejam incorporadas aos processos de ensino da Educação Física, que sejam 

tratadas pedagogicamente como saberes que ajudaram a superar os já tradicionais 

conteúdos esportivos que tanto são desenvolvidos nas aulas. Dessa forma, nas novas 

propostas de conteúdos para essa disciplina, passa-se a observar como positiva a 

inclusão das artes ligadas ao circo,  que pertencem ao grupo de atividades expressivas e 

devem, portanto, ser tratadas nas aulas, como bem postula os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1997). 

Em função de uma revalorização da cultura popular, lugar do qual o circo 

deriva, as práticas circenses tornaram-se objeto de ensino, incorporadas por professores 

em suas aulas. Essas experiências são apresentadas por meio de artigos, livros e 

capítulos de livros em que esse conteúdo é apresentado como possibilidade pedagógica. 

Dessa forma, podemos perceber que o tema passa a ser debatido em uma produção 

intelectual, em franca expansão, que passa a historicizar, propor o seu uso, e relatar a 

prática pedagógica desenvolvida com os alunos de diferentes níveis de ensino, que 

puderam por meios de projetos experienciar as artes circenses nas aulas de Educação 

Física.  

Assim percebemos esse conhecimento da cultura circense, com suas práticas, 

sua estética, sua forma lúdica de trabalho com um repertório produz algumas 

experiências diferenciadas, em que nas aulas de Educação Física passaram a não 

focalizar em apenas alguns movimentos estereotipados dos esportes, com todas as suas 

regras, mas em uma gama variada de possibilidades de se movimentar que foi 

construída como um  conhecimento cultural, que representa uma parte importante da 

história do homem em movimento, que foi construído ao longo de séculos. 

 Apesar desses relatos de experiências, conforme Bortoleto (2008, p. 11), é 

preciso um maior investimento, pois: 
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[...] o processo pedagógico, considerado um dos aspectos mais 

importantes para o desenvolvimento desta arte, ainda carece de 

estudos, relatos, e de um material sistematizado que permita a 

transmissão do conhecimento acumulado sobre o ensino e a 

aprendizagem da arte circense com o rigor necessário. 

 

Conforme afirma o autor (2008), é necessário a busca de conhecimento, tanto 

prático, quanto teórico, além de ser necessário um maior interesse por parte dos 

professores, uma vez que nessa área ocorre uma carência nessa relação entre teoria e 

prática,  uma maior interação entre essas duas formas de se apropriar do conhecimento, 

pois a transmissão desse saber não pode estar desconectados da vivencia de um saber-

fazer, de uma episteme que se estabelece pela incorporação do conhecimento pelo corpo 

e por meio do corpo. Dessa forma,  um saber como este deve sempre estar ligado a 

conceitos teóricos, juntamente com o prática para que ocorra um melhor 

desenvolvimento dos alunos em relação ao saber. 

 

3. Propostas para a inclusão das artes circenses como conteúdo da 

Educação Física escolar. 

Como meio para compreender a forma, ou meios pelos quais as artes circenses 

estão sendo incorporadas às aulas de Educação Física, foi realizado um levantamento 

em periódicos e livros da área da Educação Física. Esse levantamento nos permitiu 

perceber como os autores estão tratando dessa temática, de onde estão buscando 

conhecimentos para realizar a discussão e como está acontecendo a circulação dos 

relatos dessas práticas e quais experiências estão sendo priorizadas pelos professores.  

Após a leitura de livros, capítulos de livros, artigos de anais de eventos e 

periódicos percebemos que apesar das artes circenses serem compreendidas como um 

conteúdo possível de ser ensinado nas aulas de Educação Física escolar, os conteúdos 

trabalhados nas aulas são sempre os mesmos: futsal, voleibol, handebol e basquete. A 

temática das artes circenses é pouco vista, fazendo com que os alunos tenham um 

precário acesso à diversidade cultural de conteúdos nas aulas de Educação Física, e isso 

pode se dar por vários fatores: falta de preparo e conhecimento do conteúdo por parte 

dos professores, desinteresse em trabalhar com  novos conhecimentos, e mesmo a 

estrutura precária de algumas escolas, o que ainda sim não justifica a pouca visibilidade 
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do conteúdo, pois por meio de estudos e pesquisas percebemos que para trabalhar com 

as artes circenses, materiais alternativos são sempre importantes em relação a um 

conjunto "oficial" de  equipamentos. 

Para Silva e Isidoro (2008) a falta de fundamentação teórica, em conjunto com a 

falta de experiência em tratar o conteúdo na escola, dificultam a realização de projetos 

envolvendo as artes circenses como conteúdo de ensino. 

Muitas atividades que envolvem a temática circo podem ser inseridas nas aulas 

de Educação Física, uma vez que  os benefícios desse conteúdo possibilitam, desde 

trabalhar a ludicidade, por meio da comédia física, que tem no personagem do palhaço a 

sua expressão,  na educação infantil, a expressão corporal, além dos exercícios de 

acrobacias no ensino fundamental, o que poderia proporcionar um melhor 

desenvolvimento de habilidades motoras dos alunos. 

Para Caramês e Silva (2011): 

A arte circense deve ser tratada pela Educação Física como um 

saber relativo à cultura corporal a ser trabalhado com os alunos, 

de maneira que possa promover a compreensão, valorização e 

apropriação desta manifestação artística, através de uma 

abordagem lúdica no âmbito pedagógico e, que também 

possibilite a cada aluno, a descoberta de suas possibilidades 

físicas e expressivas. 

Ao utilizar como referência essa reflexão procuramos compreender: como os 

autores vem buscando transformar as artes circenses em conteúdos da Educação Física 

Escolar? 

Percebendo a escola como um importante meio para produção e transmissão da 

cultura, lugar em que  os alunos devem ter total acesso as diversidades culturais, 

pensamos que realmente as artes circenses devem ser inclusas no processo de 

escolarização dos jovens, pois elas podem aumentar o repertório dos saberes sobre o 

corpo dos alunos e criar outras sensibilidades, tendo em vista que ela em muitos casos 

pode estar sendo constituída tendo como referência a competição, que utiliza os 

conteúdos clássicos, como o jogo, o esporte e as lutas, enfatizando em muitos casos 

apenas os esportes. Acreditamos que as artes circenses podem ser utilizados como um 

conteúdo alternativo que podem ajudar a enriquecer ainda mais esse legado cultural a 

ser ensinado e à formação humana de forma global, algo que defende Pérez Gallardo 

(2002). 
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Refletindo sobre o processo de ensino-aprendizagem, Pérez Gallardo (2003) 

propõe uma “postura didática” do profissional, que deve ser adotada pelo professor para 

viabilizar as trocas entre a cultura corporal entendida por ele e a cultura corporal própria 

do aluno, sendo fundamental considerar as experiências e vivências anteriores. Um 

posicionamento que pode abrir as portas para o conhecimento de outras culturas, sempre 

de forma contextualizada. 

 Bortoleto e Duprat, (2007, p. 176) afirmam que: 

 

O interesse pedagógico não está centralizado no domínio 

técnico dos conteúdos, mas sim no domínio conceitual deles, 

dentro de um espaço humano de convivência, no qual possam 

ser vivenciados aqueles valores humanos que aumentem os 

graus de confiança e de respeito entre os integrantes do grupo. 
 

Para a transmissão e assimilação desse saber, não é necessário que haja um 

domínio técnico perfeito, uma vez que o professor não é um profissional do circo, que 

como discutimos possui um número grande de especialistas, mas um professor com um 

domínio pedagógico de um saber-fazer que possibilita a conversão das artes circenses 

em conteúdos a serem ensinados, a sua pedagogização e adaptações aos contexto 

escolar para que faça sentido em um processo de ensino que prioriza a vivência da 

cultura por meio de prática culturais do se movimentar, dando sentido ao repertório dos 

movimentos que constituem o mundo do circo. Dessa forma, é imprescindível que o 

professor tenha, ou esteja disposto a desenvolver a base teórica que permita 

problematizar e experimentar novas possibilidades de ensino, o que pode abrir a 

possibilidade de os  alunos a vivenciar as práticas que as artes circenses podem oferecer 

ao mesmo tempo que ajudam a cultivar valores humanos, construir possibilidades para 

ampliar o repertório motor e uma nova estética dos gestos, menos estereotipados, que 

valorize a diversidade nas aulas de Educação Física. 

 

4. Referencial teórico-metodológico 

Como forma de desenvolver a temática e responder à questão “como transformar 

as artes circenses em conteúdos da Educação Física Escolar?” realizamos um processo 

de revisão bibliográfica, procurando em diferentes suportes as discussões que já foram 

produzidas sobre a inclusão das artes circenses como conteúdo da Educação Física 
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escolar, são eles artigos científicos publicados em revistas e anais de congressos, livros 

e capítulos de livros, que serão a base para subsidiar a análise dos dados. 

A pesquisa realizada tomando como fonte de informações os impressos (livros, 

revistas, anais de congresso e jornais) é intitulada como pesquisa bibliográfica. Ela é 

realizada para que se consiga elementos que possibilitem problematiza e teorizar o 

objeto de estudo, percebendo como uma temática é desenvolvida pela comunidade 

acadêmica em determinado período. Esse procedimento pode abrir frentes de análises 

para compreender como uma comunidade de autores se debruçam  sobre um objeto, 

fazem proposições, fazem análises e sínteses para que o debate seja desenvolvido. Dessa 

forma, possibilitando perceber as contribuições culturais e cientificas que circularam 

sobre um tema, recuperar problemas e produzir um mapa do estado da arte em um 

momento especifico. 

Segundo Salvador (1982, p. 11) “A pesquisa bibliográfica pode ser realizada 

concomitantemente com as diversas fases da pesquisa de campo, ou experimental para 

recolher informações prévias acerca do problema, das hipóteses, dos métodos.” 

Oliveira (2007, p. 69) argumenta que a principal finalidade da pesquisa 

bibliográfica é proporcionar aos pesquisadores e pesquisadoras o contato direto com 

obras, artigos ou documentos que tratem do tema em foco: o mais importante para quem 

faz a opção pela pesquisa bibliográfica é ter a certeza de que as fontes a serem 

pesquisadas já são reconhecidamente de domínio científico. 

Além da pesquisa bibliográfica, outro método utilizado foi a  elaboração do 

relato de experiência, que tratará da oficina desenvolvida pelo PET-Educação Física, no 

ensino das artes circenses, no ano 2013. Nesse processo procuramos fazer a descrição  

do processo desenvolvido pelo grupo, da participação dos bolsistas, dos convidados e 

dos alunos que se matricularam na atividade de ensino, além dos impactos observados 

no próprio curso de Educação Física da Ufes, após o termino da oficina de artes 

circenses. 

A seguir apresentaremos o levantamento que foi feito nos impresso da Educação 

Física e anais de congressos da área para compreender como os pesquisadores vem 

lidando com as possibilidades das artes circenses como conteúdo da Educação Física. 
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5. Levantamento de dados 

Os quadros a seguir foram extraídos de um conjunto de materiais distribuídos 

em diferentes suportes (livros, revistas, e anais de congressos) da Educação Física. que 

nos permitiu montar quatro quadros, em que a ordem das publicações, segundo uma 

tipologia e cronologia estão dispostas com um resumo dos textos localizados 

Autor Título do trabalho Ano Conteúdo 

BORTOLETO, M. A.; Introdução à pedagogia 

das atividades 

circenses 

2008 Esta obra pretende apresentar os 

princípios elementares para o ensino de 

diferentes modalidades circenses, 

independente do âmbito onde eles sejam 

tratadas, assim como discutir os 

fundamentos necessários para a 

otimização do processo de formação 

corporal do artista circense. 

BORTOLETO, M. A.; Introdução à pedagogia 

das atividades 

circenses vol. 2 

2010 Esta obra discute alguns aspectos 

formais e teóricos deste segmento 

artístico, saberes que permitem uma 

maior contextualização, visão crítica e 

educativa, e, desta forma, a consolidação 

de um campo do conhecimento, 

denominamos Circo. 

Quadro 1 – Livros que tratam das artes circenses e a Educação Física 

 Os livros da tabela acima, apresentam uma contextualização geral do circo, as 

diferentes modalidades de ensino que podem ser encontradas no âmbito circense, 

apresentando fundamentos para um processo de formação corporal no tema artes 

circenses. O autor Marco Antônio Bortoleto, busca propor uma sequência de ensino 

para essa modalidade. Na publicação do volume 1, o autor apresenta alguns princípios 

elementares para o ensino das artes circenses, já no volume 2, há um avanço da 

proposta, com uma melhor organização dos conteúdos, sua didatização e discussão 

teórica. 

 

Autor Título do trabalho Ano Conteúdo 

SOARES, Carmem.; Imagens da educação 

no corpo 

2002 Este estudo centrou-se na análise de uma 

forma específica de educação do corpo 
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na Europa do século XIX - a Ginástica. 

 

PÉREZ GALLARDO, 

J. S. 

DUPRAT, Rodrigo M.; 

Artes Circenses no 

Âmbito Escolar 

 

2010 O estudo das atividades circenses como 

componente da cultura corporal a ser 

desenvolvido pela Educação Física exige 

uma consideração mais rigorosa do que 

aquela baseada no senso comum. Ao 

longo deste livro é demonstrado que 

permanecer nesse senso comum é negar 

todos os conhecimentos historicamente 

construídos, ou negar a cultura própria de 

cada manifestação. 

Quadro 2 – Capítulos de livros que tratam das artes circenses e a Educação Física 

 No quadro 2, estão especificados capítulos de livros que tratam da artes circense 

no âmbito da Educação Física. O texto de Soares (2002) centra-se na forma como foi 

constituídos os métodos ginásticos, em especial a ginástica francesa e a relação dessas 

práticas com a história do circo, que ao mesmo tempo que dele se aproprio, também o 

negou como possibilidade do se movimentar. O segundo texto procura historicizar as 

artes circenses e a forma como essa manifestação cultural pode ser desenvolvida nas 

aulas de Educação Física, em ambos os capítulos o conhecimentos históricos são de 

ampla importancia. 

 

Autor Título do trabalho Ano Conteúdo 

DUPRAT, R. M.; 

BORTOLETO, M. A. 

C 

Educação Física 

Escolar: Pedagogia e 

didática das atividades 

circenses 

2007 O artigo apresenta alguns aspectos da 

dinâmica histórico-cultural da arte do 

circo, destacando os acontecimentos que 

foram fundamentais para sua 

aproximação à educação física.  

 

SILVA, L. V. L.; 

ISIDORO, N. J. X  

Educação física 

escolar: a arte circense 

como conteúdo de 

ensino.  

2008 Este artigo objetiva oferecer subsídios 

teóricos que contribuam com o processo 

de inserção da arte circense como 

conteúdo da Educação Física 

Escolar.apresentada uma proposta de 

inclusão dessas atividades corporais no 

universo escolar, adotando uma 

perspectiva de ensino que leve os alunos 
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a realizarem uma reflexão pedagógica 

que lhes permita fazer uma leitura crítica 

de sua realidade social. 

FERNANDES, N. C 

MARTINS, E. G 
Circo da Escola: 

uma experiência de 

Estágio 

Supervisionado em 

Educação Física no 

1º Ano do Ensino 

Fundamental 

2008 A temática escolhida então para se 

trabalhar nesta experiência de estágio 

supervisionado, especificamente com 

esta turma, foi o Circo, com práticas 

corporais que promovessem o equilíbrio, 

algumas habilidades motoras, acrobacias 

mais simples, brincadeiras, etc.  

TAKAMORI, S. F 

BORTOLETO, M. A et 

al. 
Abrindo as portas 

para as atividades 

circenses na 

Educação Física 

Escolar: Um relato 

de experiência 

2010 Este artigo relata a experiência do 

desenvolvimento de atividades circenses 

em aulas extra-curriculares de Educação 

Física, num projeto social patrocinado 

pela lei de incentivo fiscal na cidade de 

Mauá (SP), durante o ano de 2006. Nele 

descrevemos a importância deste tipo de 

atividade para as aulas de Educação 

Física, assim como as modalidades 

circenses abordadas, o processo 

pedagógico empregado e outros aspectos 

que permearam o referido projeto. 

CARAMÊS, A.; 

SILVA, D. 

Atividades Circenses 

como possibilidade 

para a Educação Física. 

Um relato de 

experiência. 

2011 Esse Relato de Experiência mostra a 

importância da possibilidade de trabalhar 

com as atividades circenses no âmbito da 

Educação Física para contribuir no 

desenvolvimento dos alunos. 

ONTAÑON, T; 

DUPRAT, R; 

BORTOLETO, M. A  

Educação Física e 

atividades circenses: 

"O estado da arte"  

2012 O objetivo deste estudo foi descrever o 

"estado da arte" no que tange às 

atividades circenses e à educação física 

por meio de uma revisão bibliográfica da 

produção acadêmico-científica nacional 

e internacional.  

CARAMÊS et al. 

Atividades 

2012  O estudo traz o trato do lazer e do lúdico 

de maneira geral e conceitual, um 

resgate em relação ao modo como as 
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Circenses no âmbito 

escolar enquanto 

manifestação de 

ludicidade e lazer  

atividades circenses são desenvolvidas 

na Educação Física escolar, assim como 

verificar a relação da Educação Física e 

o lúdico na escola 

Quadro 3 – Artigos em revista que tratam das artes circenses e a Educação Física 

  

 Os artigos trazem uma diversidade de propostas e o modo diferenciado com que 

ele foi tratado em um ambiente em comum, a escola, especificadamente nas aulas de 

Educação Física. Os autores mostram como foram feitas as abordagens de ensino, 

através de relatos de experiências e os benefícios do conteúdo para o ensino nas aulas de 

Educação Física. 

 

Autor Título do trabalho Ano Conteúdo 

FONTES, ANA.; 

 

Artes Circenses e a 

Educação Física 

Escolar 

 

2010 O presente trabalho tem como objetivo 

apresentar a possibilidade de utilização 

das artes circenses no contexto 

educacional, especificamente nas aulas 

de Educação Física da Educação Básica. 

Para isso, parte de uma revisão de 

literatura, caracterizando-se assim como 

um estudo de caráter qualitativo. 

AGUIAR, L. L.; 

BELLUMAT, L. C.;  

 

Artes Circenses, 

possibilidades de sua 

prática nas aulas de 

Educação Física 

Escolar 

 

2011 Artigo baseado na experiência da 

observação de estágio da escola Santa 

Catarina localizada no município de 

Santa Tereza-ES. Que tinha como 

objetivo utilizar as práticas circenses 

como forma de exploração de novas 

possibilidades da cultura corporal de 

movimento nas aulas de Educação 

Física.  

HAUFFE, K. M.; 

JUNIOR, G. E.; 

A Educação Física e as 

artes circenses no 

início do século xx 

2012 Este estudo teve como objetivo 

investigar a separação entre atividades 

circenses e a Educação Física, mais 

especificamente, a ginástica no início do 

século XX. 

ALMEIDA, T et al. 

 

Circo como conteúdo 

de ensino da Educação 

2014 Este trabalho surgiu como proposta do 

Programa de Educação Tutorial, como 
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Física: primeiras 

experiências do PET 

Educação Física 

uma forma para oferecer um conteúdo 

diferenciado aos alunos do centro de 

Educação Física e Desportos (CEFD), 

por meio de uma oficina designada Arte 

Circense como conteúdo da Educação 

Física. 

Quadro 4 – Artigos em anais de congressos que tratam das artes circenses e a 

Educação Física 

 No Quadro 4 sistematizamos o que foi publicado em anais de eventos da 

Educação Física. Todos buscam relatar a experiência do trato pedagógico possível das 

artes circenses na escola em um projeto de ensino. São relatos fundamentados em 

diferentes experiências de ensino do conteúdo em aulas de Educação Física, tanto na 

atualidade, como em uma perspectiva histórica. 

 Percebemos pela pesquisa bibliográfica que o tema das artes circenses ainda é 

muito pouco debatido pelos autores da área da Educação Física. O primeiro texto que 

começa a discutir o papel do circo e das artes circense na constituição da Educação 

Física é publicado somente no ano de 2002. O próximo texto, em forma de artigo 

publicado em revista, somente vai ser publicado no ano de 2007, então um hiato de 

quatro anos para que novamente a temática voltesse a chamar a atenção da comunidade 

de professores/pesquisadores da Educação Física.  

 No ano de 2008, um primeiro livro, dedicado especialmente ao tema das artes 

circenses, é publicado e ao que parece ele foi o elemento que passou a instigar a 

produção da área, uma vez que a partir desse momento a proposta passa fazer sentido e 

muitos relatos e propostas começam a circular em forma de artigos para revistas e 

congressos. 

 

6. Oficina de Artes Circenses do PET-EF: um projeto de ensino 

Durante o ano de 2014, foram ofertadas no primeiro e no segundo semestre, uma 

oficina sobre as artes circenses. Essa oficina fez parte do planejamento anual que é 

realizado pelo PET-EF do CEFD/UFES, e nela estiveram matriculados alunos da 
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licenciatura e do bacharelado em Educação Física.
6
 A oficina, em cada momento em 

que ocorreu, teve uma carga horária de 30h, período em que foi distribuído um conjunto 

de conteúdos relacionados com as artes circenses. Dos conteúdos das artes circenses foi 

feito uma seleção de cinco atividades que são oriundas do universo do circo, entre elas 

as acrobacias, a comédia física que é desenvolvida pelo palhaço, o equilíbrio, a mágica 

e os malabares.
7
 

Na Imagem 1, a seguir percebemos o desenvolvimento dentro da oficina do 

conteúdo equilíbrios, em que é possível uma grande variedade de formas de fazer uso de 

materiais para proporcionar momentos de instabilidade e recuperação de estabilidade 

corporal.  

 

Imagem 1: seção de equilíbrios 

 

 Na organização das atividades, cada bolsista do PET-EF ficou, naquele 

momento, responsável em desenvolver um dos conteúdos da oficina, com a 

possibilidade de receber convidados com experiência do mundo do circo para auxiliar 

na aplicação e avaliação de cada modalidade selecionada. 

                                                 
6
 O público atendido na oficina de artes circenses foram os alunos do curso de Educação Física da UFES, 

sendo que a maioria deles estavam cursando a licenciatura em diferentes períodos de formação. 
7
 Ver o (apêndice A) para perceber a distribuição dos conteúdos durante cada semestre. 
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As oficinas de artes circenses surgem também como uma proposta do grupo para 

responder a uma demanda do Manual de Orientações Básicas (MOB) do PET, 

documento que é organizado como um conjunto de diretrizes que discorrem sobre a 

forma como os grupos PET (tutor e bolsistas) devem interagir com o curso em que está 

inserido. Dessa forma, em articulação com projeto político pedagógico do CEFD, e ao 

mesmo tempo, tendo como horizonte interferir de forma positiva na construção dos 

conhecimentos necessários para o exercício da docência dentro e fora da escola, foi 

elaborada a oficina de artes circenses, objetivando que um tema pouco conhecido como 

conteúdo de ensino da Educação Física fosse tematizado no âmbito da formação inicial 

dos discentes do CEFD. 

As oficinas foram construídas com a finalidade de possibilitar aos alunos do 

CEFD/UFES o acesso e o contato com um conteúdo que ainda não havia sido 

privilegiado no currículo do curso. Os alunos bolsistas do PET-EF se organizaram em 

duplas, ou trios e dividiram os conteúdos que seriam ministrados nas aulas. Para tanto, 

tiveram que fazer pesquisas sobre cada tema, uma forma de se preparar teoricamente 

para discutir e aplicar os conteúdos estudados.  

Os alunos que se matricularam nas oficinas se mostraram bastante receptivos e 

entusiasmados com os conteúdos que fez parte de cada aula, uma vez que elas eram 

constituídas pela teoria e pela prática de ensino. Dessa forma, as oficinas de docência de 

artes circenses materializaram a proposta curricular presente no projeto político 

pedagógico do curso de Educação Física, que prescreve: 

Por Oficinas estamos denominando a unidade curricular 

que garante o tempo institucional de vivência de práticas 

corporais que constituem objetos de ensino específicos da 

área. As oficinas são optativas e ofertadas pelos 

Departamentos a partir do interesse dos professores e 

alunos do curso, considerando o eixo curricular. As 

oficinas devem ser registradas e aprovadas nos 

Departamentos de origem dos professores proponentes, 

atendendo a exigência de apresentação de plano de curso. 

Essas oficinas poderão ter caráter permanente ou 

esporádico, sempre com a carga horária de 30 horas/aula.  

 

 A oficina de artes circenses constituiu-se como uma experiência bastante 

produtiva, em que os alunos bolsistas do PET-EF e alunos matriculados, ao final de 

cada 30h puderam colocar em prática o que foi estudado ao longo de cada semestre 

letivo. 
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7. Artes circenses: uma experiência prática no curso de Educação 

Física da UFES 

Ao final de cada semestre foi possível aplicar os conteúdos apreendidos sobre as 

artes circenses, em uma atividade prática. Essa atividade prática foi sistematizada e 

aplicada a um grupo de participantes (crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade), 

de um projeto social do bairro de Bela vista, na cidade de Vitória, que promove ações na 

área da cultura, do esporte e da inclusão social conhecido como Caminhando Juntos 

(CAJUN). As crianças e os adolescente vieram ao CEFD-UFES para participar da 

atividade de encerramento da oficina, momento em que os alunos puderam trabalhar 

com os membros do CAJUN, proporcionando a eles uma experiência diferenciada do 

que faziam no projeto. 

Como metodologia, os alunos utilizaram conteúdos apreendidos durante a 

oficina, desenvolvendo em forma de rodízio, no qual cada grupo de alunos oficineiros 

se responsabilizava por um tema determinado. Dessa forma, todos os alunos do projeto 

social puderam vivenciar as atividades propostas, que foram realizadas por meio de 

práticas lúdicas, como bem convêm ao conteúdo das artes circenses. 

As atividades foram realizadas no centro de Educação Física, utilizando-se de 

materiais disponíveis no PET-EF (clava, aros, rolo de equilíbrio, diabolô, a fita de 

slackline para simular a corda bamba, dispositivos para mágicas, etc) e equipamentos da 

sala de ginástica (trampolim, argolas, cavalo com alças, etc., que compõem também 

parte da vivência das atividades circenses), o que auxiliou para que os participantes 

pudessem ter uma experiência bem próxima da que é realizada no mundo do circo. 

Na imagem 2, a seguir, podemos perceber um aluno bolsista do PET-Educação 

Física, auxiliando uma criança, membro do CAJUN  a vencer o medo de realizar 

acrobacias na Lira, um dispositivo que faz parte dos elementos aéreos das artes 

circenses. 



24 

 
 

 

Imagem 2: vencendo o medo 

O evento teve uma ótima visibilidade, os alunos da oficina conseguiram atender 

as propostas que foram selecionadas, fazendo com que todas as atividades fossem 

executadas corretamente, aumentando o capital cultural dos alunos do projeto, que 

puderam experienciar uma nova proposta de aula e conteúdo.  

Na imagem 3, a seguir podemos perceber que as artes circenses são muito mais 

que acrobacias e equilíbrios, ela pode ser também profundamente emocional, causando 

o riso, o deboche, a brincadeira e alegria. O envolvimento que o palhaço pode causar 

nas crianças é bem conhecido e ele é o mediador do espetáculo, com sua comédia física 

ele mantém a atenção, segura e desperta as emoções no momento certo. 
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Imagem 3: o palhaço, um envolvimento emocional 

 

As artes circenses permitem um conteúdo amplo de possibilidades, que vão para 

além da disputa, a rivalidade ou a competição. Ela instiga outros valores, como a 

amizade, o respeito às diferenças e a aprendizagem coletiva. Não tem "pagação de 

mico", tudo é diversão, tudo vira brincadeira e momento de libertação de estereótipos e 

preconceitos.  

8. Representações dos alunos sobre a participação na oficina de artes 

circenses 

Dentro de nossas análises e vivências ocorridas no grupo PET-EF, observamos 

que as artes circenses causaram impactos quando inseridas no processo de formação dos 

alunos do curso de Educação Física da UFES. Tais impactos se evidenciaram nas 

respostas à um formulário avaliativo,
8
 elaborado com o intuito de captar as 

representações que os alunos possuíam a respeito das artes circenses e os saberes 

apreendidos ao final de cada semestre em que a oficina foi desenvolvida, no período de 

2014/1 e 2014/2.  

                                                 
8
 Como meio para a avaliação das atividades realizadas, levamos em consideração a participação de cada 

aluno da oficina, a abordagem e o método utilizado para o desenvolvimento das sua atividades. 
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Cabe destacar em nossas reflexões algumas das respostas à questão número 10,
9
 

em que se pediu para que fosse feito um relato da experiência vivenciada e da 

importância do conteúdo ministrado, com as sugestões dos participantes para as 

próximas oficinas, ressaltamos que em nossas análises tem como ponto principal 

compreender os impactos que atividades desse cunho causam na formação de futuros 

professores de Educação Física.  

Para o aluno 1 “Essa oficina de docência me preparou para trabalhar com o 

conteúdo circo em instituições de ensino ou em outros espaços, como clubes e festas. 

Adquiri uma experiência nova porque essa foi a única oficina que abordou a temática 

artes circenses. Antes de cursar essa oficina, não tinha vivenciado esse tipo de prática 

corporal em nenhum momento da minha formação.” 

Aluno 2 “Considero a oficina como uma oportunidade que propõe atividades 

que fogem dos conteúdos básicos da Educação Física, possibilitando vivências 

diferenciadas e na maioria das vezes pouco ou quase não vivenciado por parte dos 

alunos.” 

Aluno 3 “Foi uma oportunidade que não havia tido em nenhum outro momento. 

Hoje, depois da oficina vejo possibilidades de trabalho. 

Analisando as falas dos alunos e pautados nos referencial teórico de Charlot 

(2000) podemos notar algumas semelhanças encontradas nos discursos, onde eles 

identificaram por meio de suas representações a importância que a oficina teve no 

processo de relações com os saberes compartilhados nessa atividade da graduação. 

Além disso, percebemos uma visão positiva em relação aos conteúdos propostos pela 

oficina, pois os alunos perceberam que ela proporcionou a eles uma gama de saberes  

diferenciados e não vivenciados nas disciplinas tradicionais ofertadas, saberes que 

podem  ser utilizados como meio de intervenção prática, tanto no período de formação 

(tendo em vista que muitos dos alunos utilizaram-se dos aprendizados nos estágios 

curriculares obrigatórios do curso), quanto em sua atuação profissional depois de 

formado, seja em uma escola ou em um espaço voltado para as práticas de lazer. 

 

                                                 
9
 Ver apêndice B, o questionário aplicados aos alunos. 
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9. Considerações Finais 

Nossas conclusões nos apresentaram um mapa bem  interessante sobre a forma 

como as artes circenses estão sendo discutida pela comunidade da Educação Física. 

Poucos são os autores que estão tratando da temática utilizando como referência a 

Educação Física Escolar. 

Os estudos mostram que as análises feitas nos levam a certos direcionamentos 

relacionados a temática do circo. O primeiro deles nos mostra que após todo o processo 

de análise, feito a partir da pesquisa bibliográfica, foi possível perceber que poucos 

autores tratam da artes circenses no que se refere ao âmbito escolar. 

O segundo direcionamento aponta para a uma reflexão que precisa ser realizada 

em relação às práticas pedagógicas que envolvem a docência do professor de Educação 

Física no ambiente escolar. Em princípio para que as artes circenses sejam utilizadas 

como conteúdos das aulas, deve se compreender que elas se constituem com base em 

outra estética, não há o certo, ou o errado em cada execução. O que importa é o que se 

aprende com  elas. Não existem regras fixadas para que os movimentos sejam 

realizados, cada participante pode executar conforme as suas habilidades, e elas vão 

ganhando volume ao passo que vão sendo assimiladas e aperfeiçoadas. Cada vez que 

acontecem as aprendizagens, outras vão sendo possíveis. Dessa forma, o ritmo de cada 

aluno deve ser perspectivado, não há um limite para o que ele consegue fazer, o que 

conta é a participação e o interesse de cada um. 

Nas artes circenses não existe a competição entre as pessoas, mas principalmente 

a colaboração, o que abre muitas possibilidades para uma formação mais humana e uma 

relação com o saber possível com a participação de todos. A única competição válida é 

consigo mesmo, para superar os próprios limites. Como existe um conjunto de 

atividades que se somam para compor as artes circenses, cada aluno pode ser mais 

habilidoso em uma prática do que em outra. Dessa forma, a estética do movimento, a 

execução e a forma como cada aluno lida com suas próprias ansiedades e habilidades é 

o que deve ser avaliado em uma proposta de ensino das artes circenses na escola. 

Os conteúdos desenvolvidos como artes circenses podem trazer diversos 

benefícios como o desenvolvimento de habilidades motoras, da construção de valores 
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éticos e morais e o respeito ao corpo do outro. Relações com o saberes que são muito 

necessárias na formação humana na contemporaneidade. 

Para Caramês (2012) 

Em virtude da sua riqueza cultural, a Arte Circense deveria ser 

tratada como um conteúdo do âmbito da Educação Física 

escolar, que vem por meio desta, desenvolver uma 

aproximação de modo a incluir o lazer e o lúdico, destacando e 

considerando que é possível essa relação, que vem a ser 

estimulada num processo pedagógico envolvendo ensino-

aprendizagem. Tornando-a uma nova possibilidade de 

entendimento das práticas no que tange ao ensino da Educação 

Física escolar, vista a partir de uma nova perspectiva. 

 

 O nosso estudo objetivou  apresentar algumas propostas para o desenvolvimento 

das artes circenses no âmbito escolar, tanto por meio de livros e artigos que foram 

publicados no campo da educação, quanto pelo relato de uma experiência bem positiva 

que foi desenvolvida pelo PET-EF, demonstrando que é possível utilizar as artes 

circenses como conteúdo, pois elas tem muito a oferecer à Educação Física na 

construção de um projeto emancipatório, em que a educação é  um dos pilares para essa 

transformação. 
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Apêndice A 

 

 

Universidade  Federal do Espírito Santo 
Centro de Educação Física e Desportos 

Departamento de Ginástica 
 

2014/2 
 

 

Prof. Dr. Omar Schneider 
Disciplina: Oficina de Docência em Ginástica Geral/Ginástica Acrobática  (Artes Circenses)  GIN05088 - 25 Vagas 

Créditos: 4 Carga Horária: 30 horas N. de encontros: 15  

Dias de encontros: Quartas-Feira  - 14h às 16h  
 

CALENDÁRIO DA DISCIPLINA 

 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

27 03, 10, 17, 24 01, 08, 15, 22, 29 05, 12, 19, 26                   03   

PROGRAMA 

EMENTA:  
A arte circense como conteúdo da Educação Física, sua contextualização como prática da cultura popular e da cultura corporal de 
movimento, conteúdos, conceitos, processo de ensino-aprendizagem, aspectos teóricos e metodologicos para o aprimoramento do 

trabalho de consciência corporal próprio da prática circense com aplicação cênica, dramática, individual e coletiva. 

 

OBJETIVOS:  
 

1 -  Compreender a  história do circo e a sua relação com a Educação Física; 
2 - Acesso à linguagem expressiva circense; 

3 - Confecção de materiais para o uso nas atividades circenses; 

4 - Compreender a relação com a sociedade e com a escola; 
5 - Aprendizagem das atividades básicas da arte circense; 

6 - Montagem de apresentação coletiva e individual da arte do circo. 
 
CONTEÚDO:  

 

Dia 27/08/2014 - Apresentação da oficina 
Dia 03/09/2014 - Acrobacia: geral e tecido (Amanda e Sabrinny) 

Dia 10/09/2014 - Acrobacia: lyra (Amanda e Sabrinny) 

Dia 17/09/2014 - Palhaço (Thais e Matheus) 
Dia 24/09/2014 - Palhaço (Thais e Matheus) 

Dia 01/10/2014 - Equilíbrios (Jessica, Jean e Henrique) 

Dia 08/10/2014 - Equilíbrio de objetos (Jessica, Jean e Henrique) 
Dia 15/10/2014 - Equilíbrio em objetos (Jessica, Jean e Henrique) 

Dia 22/10/2014 - Mágica (Marcus e Tiago) 

Dia 29/10/2014 - Mágica(Marcus e Tiago) 
Dia 05/11/2014 - Malabares (Lucas e Débora)  

Dia 12/11/2014 - Malabares(Lucas e Débora)  

Dia 19/11/2014 - Montagem da apresentação 
Dia 26/11/2014 - Apresentação final 

Dia 03/12/2014 - Avaliação da disciplina 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
BORTOLETO, M.A.C. Introdução à pedagogia das atividades circenses / Marco Antonio Coelho Bortoleto (org). - Jundiaí, SP : 

fONTOURA, 2008. 

BORTOLETO, M.A.C. Introdução à pedagogia das atividades circenses - Vol. 2 / Marco Antonio Coelho Bortoleto (org). - 
Várzea Paulista, SP : fONTOURA, 2010. 

 

AVALIAÇÃO: 
 

Participação e apresentação final 

 

Será aprovado o estudante que tiver no mínimo 75% de frequência nas aulas, ou seja, ter no máximo 3 faltas e nota igual ou 

superior a 7.0 (sete). 

 
Apêndice B 
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                       UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) 

Avaliação de Atividade 

  

  

1 – A oficina foi organizada adequadamente? 

(   ) Sim (   ) Não (    )Parcialmente 

  

2 - O que achou da temática? 

(   ) Atendeu a expectativa (   ) Não atendeu a expectativa 

  

3 – O tema foi bem desenvolvido? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Parcialmente 

  

4 – Conseguiu absorver o aprendizado? 

(   ) Sim. Qual? (   ) Não. Por quê? 

  

_______________________________________________________ 

  

_______________________________________________________ 

  

5 – Já possuía algum conhecimento prévio sobre o circo? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Parcialmente 

  

6 – O tempo disponível foi suficiente? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Parcialmente 

  

7 – A oficina atendeu as suas expectativas? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Parcialmente 

  

8 - De que forma você irá utilizar os conhecimentos adquiridos na oficina? 

_______________________________________________________ 

  

_______________________________________________________ 

  

9 – O que te levou a participar da oficina? 

  

(  ) Carga Horária  (   )  Ampliar os conhecimentos (   ) Outros 

  

 

  

10 - Faça um pequeno relato de sua experiência, e nos fale da importância do conteúdo ministrado dando 

sugestões para as próximas oficinas: 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

                                                                     

 

 


