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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva conhecer e compreender as percepções e significações que os/as 

jovens artistas circenses sociais da comunidade de Canoa Quebrada, Aracati, Ceará, 

atribuem as suas experiências educacionais e artísticas sócias proporcionadas na escola de 

circo social, Circo Teatro Escola Canoa Criança, da Associação Cultural Canoa Criança 

(ACCC), que faz parte da Rede Circo Mundo Brasil (RCM-BR). Metodologicamente, 

apoia-se na proposta de pesquisa qualitativa com características do método 

autoetnográfico (Santos, 2017), (Adams; Ellis; Jones, 2015). Para a investigação foram 

selecionados cinco jovens artistas circenses sociais, que em comum, vivenciam as 

experiências educacionais e artísticas sociais no Circo Teatro Escola Canoa Criança. A 

pesquisa de campo aconteceu no período de vinte e dois meses, entre os anos de 2016 a 

2017, onde foram realizados: observações; anotações no diário de campo; entrevistas; e 

os percursos autobiográficos. No referencial teórico utilizado para apresentar e refletir as 

categorias: circo social, corpo, experiência, juventudes, dentre outras, destacam-se os 

estudos realizados nos/nas autores/as: Certeau (1995; 2008), Dayrell (2002; 2007), Eisner 

(2008), Freire (1975; 2004; 1993), Ghedin (2002), Larrosa (2002; 2008; 2011), Le Breton 

(1992; 2012), Pais (2003; 2005), Silva (2003; 2007; 2009). A pesquisa a partir das 

significações dos/as jovens, apresenta os aprendizados adquiridos nessas experienciais 

educacionais artísticas circenses sociais, dentre eles destacam-se: a aquisição da 

consciência corporal, por desenvolverem o domínio e a precisão da virtuose nos seus 

movimentos corporais; as percepções intrapessoais e interpessoais proporcionadas nos 

encontros e construções coletivas vivenciadas no circo social; as trampolinagens juvenis 

circenses sociais identificadas por ousarem conseguirem viver os seus tempos no 

presente, contorcendo as cobranças sociais que reconhecem a juventude como um tempo 

de construção dos seus futuros, num constante processo de vir a ser; e por fim, o 

aprendizado da transcendência expressa no sentimento de alteridade percebido quando 

escolhem oferecer as suas artes circenses sociais para alegrar as pessoas e melhorar o 

mundo. Conclui-se nessa tese que esses aprendizados juvenis artísticos circenses sociais 

podem ancorar reflexões-críticas-criativas capazes de contribuir com novos saberes e 

fazeres pedagógicos, espaços escolares e não escolares, e as percepções, posturas e 
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proposições docentes educacionais, ocasionando a possibilidade de gerar os 

pertencimentos e os sentidos almejados para e nos processos educacionais brasileiros. 

 

Palavras-chaves: Juventudes. Circo Social. Corpo. Experiência. Educação. 
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RÉSUMÉ 

 

Ce travail a pour objectif de connaître et de comprendre les perceptions et les 

significations que les jeunes artistes de cirque social de la communauté de Canoa 

Quebrada, Aracati, Ceará attribuent à leurs expériences éducatives et artistiques 

présentées dans l’école de cirque social Circo Teatro Escola Canoa Criança, da 

Associação Cultural Canoa Criança (ACCC), qui fait partie du réseau Rede Circo Mundo 

Brésil (RCM-BR). La démarche méthodologique s'appuie sur la proposition de la 

recherche qualitative présentant les caractéristiques de la méthode autoéthnographique 

(Santos, 2017) (Adams, Ellis, Jones, 2015). Pour l’enquête, cinq jeunes artistes de cirque 

social ont été sélectionnés à cause de leurs expériences sociales éducatives et artistiques 

au Circo Teatro Escola Canoa Criança. La recherche sur le terrain a été menée sur une 

période de vingt-deux mois, de 2016 à 2017, pendant lequel des observations ont été 

faites, notes dans le journal de recherche ont été faites, des entretiens et voyages 

autobiographiques. Dans le cadre théorique utilisé pour présenter et refléter les 

catégories: cirque social, corps, expérience, jeunesse, entre autres, les études suivantes se 

démarquent chez les auteurs: Certeau (1995; 2008), Dayrell (2002; 2007), Eisner (2008), 

Freire (1975; 2004; 1993), Ghedin (2002), Larrosa (2002; 2008; 2011), Le Breton (1992; 

2012), Pais (2003; 2005), Silva (2003; 2007; 2009). La recherche, basée sur les 

significations des jeunes, présente l’apprentissage acquis dans ces expériences éducatives 

artistiques de cirque social, parmi lesquelles: l’acquisition de la conscience corporelle, en 

développant la maîtrise et la précision du virtuose dans ses mouvements corporels; les 

perceptions intrapersonnelles et interpersonnelles fournies dans les rencontres collectives 

et les constructions vécues dans le cirque social; les sauts en trampoline de la jeunesse du 

cirque social identifiés en osant vivre leur temps dans le présent, contournant les charges 

sociales qui font de la jeunesse un moment de construction de son avenir, en devenir 

permanent; et enfin, l'apprentissage de la transcendance exprimé dans le sens de l'altérité 

perçue lorsqu'ils choisissent d'offrir leurs arts du cirque social pour illuminer les gens et 

améliorer le monde. Nous concluons dans cette thèse que ces circuits sociaux 

d’apprentissage artistique des jeunes peuvent ancrer des réflexions créatives critiques 

capables de contribuer avec de nouvelles connaissances et pratiques pédagogiques, des 

espaces scolaires et non scolaires, des perceptions pédagogiques, des postures et des 
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propositions pédagogiques, générant la possibilité de générer les biens et les 

significations destinés à et dans les processus éducatifs brésiliens.  

 

 

Mots-clés: jeunesse. Cirque social. Corps. Expérience Éducation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 “Ao escrever eu me dou as 

mais inesperadas  surpresas.” 

(Clarice Lispector) 

 

Ao escrever, crio e recrio movimentos internos e inquietos que me convidam 

constantemente a parar, a pensar, a sentir e, assim como Lispector (1998, p. 20), a 

reconhecer que “tenho é que me copiar”. Admitir “[...] que o que vou escrever já deve 

estar na certa de algum modo escrito em mim” (LISPECTOR, 1998, p. 20), em textos 

múltiplos, não-lineares, escritos em uma trajetória de vida marcada por muitos tempos, 

lugares, sentimentos e experiências que, ao longo dessa construção do meu território de 

subjetividades e singularidades, foram se encontrando, reencontrando, tocando, 

instigando e possibilitando o acontecer das significações que fundamentam, no presente, 

as intenções desta pesquisa. 

Significações também possíveis por reconhecer e valorizar, principalmente, o 

que eu não entendo e o que eu não sei, como um lugar sem fronteiras que me faz 

concordar com Lispector (1992, p. 449) quando escreve que “[...] tudo o que não sei é a 

minha parte maior e melhor: é a minha largueza”. E é justamente por reconhecer a 

possibilidade de entrar nesse lugar e ampliar cada vez mais as possibilidades da minha 

largueza, que constituo as motivações da minha postura enquanto pesquisadora na área de 

educação e juventude. Elegendo, nesse trabalho, os conceitos de juventude, corpo, circo 

social e experiência relacionando-os às discussões sobre cotidianos e aprendizagem, por 

reconhecer as suas inserções nas experiências educacionais e culturais circenses sociais. 

Categorias que, na realidade, não escolhi, pois elas foram surgindo, me 

encantando e me acontecendo nas experiências (LARROSA, 2002) e nos processos 

educacionais proporcionados nos encontros, diálogos e vivências como pedagoga de circo 

escola social. Momentos que instigaram as minhas inquietações e, inicialmente, 

potencializaram o meu desejo de querer pesquisar e ampliar as minhas compreensões 

teóricas e empíricas dessas artes de fazer e artes de dizer1, presentes nos processos 

                                                           
1
 Conceito utilizado por Michel de Certeau (2008), para expressar os saberes e os fazeres particulares que 

expressam a cultura popular de um povo ou comunidade. Para estudos mais aprofundados, pesquisar nas 

referências bibliográficas presentes neste trabalho. 
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educacionais que constituem cotidianamente a pedagogia dos circos escolas sociais do 

nordeste brasileiro. 

Com o tempo, esse objeto de pesquisa foi modificado diante dos estudos, 

diálogos e encontros realizados no grupo de estudo de juventude2 na Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e nas experiências empíricas realizadas nos encontros, diálogos e 

trabalhos desenvolvidos para e com os/as jovens educadores/as sociais circenses3. Nessas 

experiências, reflexões e novos saberes, direcionei o meu desejo de pesquisar a pedagogia 

do circo social a partir das percepções e significações dos/as jovens circenses e, ao seguir 

com estas reflexões, passei a eleger os/as próprios jovens educadores circenses sociais 

como sujeitos desta pesquisa. A possibilidade de encontrar nas suas expectativas de 

futuro as possíveis influências, marcas individuais e grupais adquiridas no convívio e no 

domínio das técnicas corporais, artísticas e educacionais circenses sociais, passaram a me 

acontecer e a guiar o meu olhar entanto pesquisadora. 

Acredito e defendo que esse lugar, onde habitam as experiências e as falas 

que constituem as juventudes circenses sociais, representa a justificativa dessa pesquisa 

em educação brasileira. A possibilidade de encontrar novos olhares e novas significações 

em relação ao circo, as escolas de circos sociais, processos educacionais e as suas 

próprias significações e condições juvenis, podem contribuições para ampliar, refletir e 

resinificar as imagens e percepções preconceituosas (FIGUEIREDO, 2007) ofertadas 

pelo senso comum, quando reconhecem as atividades circenses apenas como atividades 

culturais de lazer, e nunca como uma possibilidade de trabalho remunerado ou mesmo 

como um processo educacional sério e relevante para a sociedade. 

Imagens sociais dessas artes de fazer e dizer que fazem com que os/as jovens 

envolvidos nessas experiências artísticas educacionais circenses, não recebam apoio e 

credibilidade profissional dos seus familiares, por acreditarem que não vão conseguir contribuir 

com o orçamento familiar ou mesmo se manter economicamente.  

                                                           
2
 Entrei no grupo de estudo Juventude, Sociedade e Cultura no segundo semestre de 2009, quando ingressei 

no mestrado na UFC, sob a orientação da professora doutora Celecina de Maria Veras Sales, que é também 

responsável pela coordenação deste grupo.  
3
 Na escrita desse trabalho, vamos nomear os jovens educadores sociais circenses, apenas como jovens 

circenses, buscando proporcionar mais objetividade para a leitura do texto. 
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Visões que retratam exatamente as preocupações, percepções e discursos que 

presenciei nos diálogos, encontros e pesquisas4 realizadas na comunidade e com os 

familiares dos/as jovens circenses, quando atuei como pedagoga no Circo Escola de 

Ecocidadania Juriti – CEEJ5 no Instituto de Ecocidadania Juriti – IEJ6, na cidade do 

Juazeiro do Norte – CE. Comprovadamente, para esses familiares, o circo escola social 

representa apenas um lugar seguro que oferece atividades artísticas e lúdicas onde as suas 

crianças e os/as seus/suas jovens podem brincar e passar o tempo do contra turno das suas 

escolas. Representa uma alternativa para que esses/as crianças e jovens não fiquem 

“soltos/as” nas ruas, expostos/as aos riscos presentes nos seus contextos sociais e 

sociedade como um todo. 

As atividades educacionais desenvolvidas no cotidiano do circo escola, não 

representam (FIGUEIREDO, 2007) para as famílias uma oportunidade de conseguir um 

futuro promissor, compreendido enquanto classe trabalhadora, como a possibilidade de 

adquirir uma estabilidade financeira. Essa concepção tem origem nos contextos históricos 

da nossa sociedade, possível de ser reconhecida nos estudos de Soares (2005, p. 23), ao 

escrever que “[...] 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”. Porém, este encantamento não impediu o receio que passou a existir. 

Os estilos de vidas nômades, a consciência corporal e habilidades artísticas 

representavam um ameaça e um perigo para a disciplina imposta pelos setores e agentes 

vigilantes e reguladores da ordem social burguesa (SANTOS, 2005). A liberdade 

expressa com os sorrisos fáceis e as inteirezas lúdicas gestuais dos artistas circenses, 

                                                           
4
 Coordenei, enquanto pedagoga do Instituto de Ecocidadania Juriti, em 2008, uma pesquisa na comunidade 

onde está situado o Circo Escola de Ecocidadania Juriti. Tínhamos, entre os objetivos, entender como as 

famílias reconheciam a atuação da instituição na e para a comunidade. Na ocasião, percebemos na maioria 

dos questionários, que o circo escola era um lugar de lazer e tempo livre, mas, em algumas respostas, 

gostariam que oferecessem atendimento médico (o posto de saúde vivia fechado), e, em outras entendiam 

que faltava um bar para completar a diversão. Em nenhum momento a instituição foi reconhecida como um 

lugar de educação, ou de trabalho, apenas como um lugar mais seguro que a rua para as crianças e os/as 

jovens passarem o tempo.   
5
 O Circo Escola de Ecocidadania Juriti – CEEJ é um dos projetos educacionais desenvolvidos pelo 

Instituto de Ecocidadania Juriti – IEJ, localizado em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará.  
6
 O Instituto de Ecocidadania Juriti – IEJ é uma Organização Não-Governamental localizada na cidade do 

Juazeiro do Norte – CE, que realiza, há aproximadamente duas décadas, projetos educacionais que versam 

sobre os seguintes temas: cultura, meio ambiente, audiovisual, artes circenses, informática, contações de 

histórias, juventude, E.C.A., TV e Griôs da tradição orais. 



19 

 

 

encantavam e na mesma proporção, também desequilibravam o modelo social imposto 

pelos pensamentos e anseios burgueses. 

Compreensões socais que norteiam e habitam os nossos contextos até os dias 

de hoje, imprimindo valores capitalistas que estabelecem como devemos lidar e 

“enquadra” os nossos corpos, tempos e caminhos para a apreensão dos conhecimentos, 

que também são classificados entre importantes ou desnecessários nos ambientes 

culturais e sociais do capital. Por esse motivo, na compreensão das famílias desses/as 

jovens circenses, tudo o que seus/suas crianças e jovens vivem nas lonas das escolas 

circenses sociais não são considerados úteis para que possam sobreviver na vida real 

adulta. Simbolicamente, identificam a existência de “dois mundos”: um que corresponde 

ao artístico, alegre e lúdico universo circense, e o outro ao mundo das responsabilidades 

adultocêntricas sociais e capitais que esses/as jovens circenses precisam adquirir e 

assumir e, na maioria das vezes, para também contribuir no orçamento familiar7. 

No cotidiano desses/as jovens circenses são constantes as cobranças 

familiares para realizarem essa transição entre esses “dois mundos”. Nem os/as jovens 

circenses que já são remunerados/as por suas atuações enquanto educadores/as sociais ou 

nos trabalhos como artistas nas trupes circenses8 estão isentos dessas pressões familiares. 

Nesses casos, normalmente são questionados/as pela sociedade e seus familiares para 

saber e responder quando irão deixar de “brincar de trabalhar” e quando efetivamente, 

vão procurar um “emprego de verdade”, com carteira assinada e todas as garantias legais. 

Expectativas que, na realidade, são realizadas pela nossa sociedade adultocêntrica para 

todos/as os/as jovens em geral. 

Cobranças e compreensões que, ao longo desses anos, acompanho e, 

concomitantemente, também analiso, a partir das seguintes situações que presenciei: a 

constante instabilidade financeira, comuns aos circos escolas sociais do Nordeste 

brasileiro e, portanto, na vida desses/as jovens circenses que escolhem viver e se dedicar 

aos circos escolas sociais; a ausência de motivação na maioria dos/as jovens circenses 

para concluírem a educação básica e, consequentemente, ingressarem e concluírem uma 

graduação ou curso profissionalizante; as inúmeras falas desses/as jovens circenses que 

                                                           
7
 Nesses contextos e classes sociais é comum os/as jovens começarem a trabalhar cedo e contribuir com 

orçamento familiar. 
8
 É muito comum os jovens educadores circenses construírem trupes circenses para realizar espetáculos 

independentes e animações de festas particulares, com o objetivo de aumentar seus orçamentos mensais.  
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expressam o desejo de ter legitimada essa profissão – educador/a social circense – para 

que possam conseguir um reconhecimento profissional e a tão sonhada estabilidade 

financeira e, assim, também continuar investindo nas habilidades corporais, artísticas e 

cognitivas necessárias para a elaboração e a execução dos espetáculos sociais circenses. 

Percepções construídas nos encontro e diálogos como pedagoga de circo escola 

social junto a jovens educadores sociais do Nordeste que tive a oportunidade de encontrar 

em formações e viagens circenses, me proporcionando inicialmente eleger para esta tese 

o seguinte objeto e questão central: Como as experiências educacionais circenses sociais 

ocupam um lugar na vida desses/as jovens educadores/as sociais circenses e quais são as 

suas significações, projeções e expectativas de vida adulta. 

Contudo no caminhar do campo dessa pesquisa, quando precisei substituir os 

sujeitos desta pesquisa que correspondiam aos jovens educadores sociais circenses 

pelos/as jovens artistas circenses sociais da comunidade de Canoa Quebrada, Aracati, 

Ceará, que fazem parte do Circo Teatro Escola Canoa Criança. Instituição escolhida por 

compor a Rede Circo do Mundo Brasil – RCM - BR e conseguir, apesar da escassez de 

editais e verbas administrativas, manter aulas regulares de artes circenses. Passei a 

compreender, principalmente após observar, conviver, escutar e dialogar com esses/as 

jovens artistas circenses sociais, sujeitos dessa pesquisa, que a questão central deveria ser 

mais uma vez reformulada para: Como as experiências educacionais e artísticas circenses 

sociais ocupam um lugar na vida desses/as jovens artistas circenses sociais. 

Definindo como objetivo geral: Compreender as percepções e as significações 

que os/as jovens artistas circenses sociais da comunidade de Canoa Quebrada, Aracati, 

Ceará, atribuem as suas experiências educacionais e artísticas proporcionadas no Circo 

Teatro Escola Canoa Criança, da Associação Cultural Canoa Criança (ACCC), que faz 

parte da Rede Circo Mundo Brasil (RCM-BR). Mudanças que só aconteceram após 

reconhecer que precisava compreender essa pergunta como uma possibilidade de novos 

aprendizados e não como uma guia para encontrar respostas já determinadas. 

Confesso que por um bom tempo, convivi, observei, escutei e investiguei os/as 

jovens artistas circenses sociais do Circo Teatro Escola Canoa Criança, apenas querendo, 

nos nossos encontros e diálogos, encontrar e escutar as respostas que correspondessem ao 

universo de possibilidades que dialogassem com o objeto e o objetivo que norteava o 

início deste trabalho. Posturas e contorções que seguem detalhadas por ter eleito 
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metodologia qualitativa com características da autoetnografia que viabiliza espaços para 

expressar as minhas significações, diálogos, percepções e significações dos/as jovens 

dessa pesquisa estruturada nos seguintes capítulos.  

Nomeado por “I Ato: Histórias, itinerâncias e significações das artes circenses e 

dos circos sociais brasileiros”, o primeiro capítulo pretende, a partir das suas três cenas - I 

Cena: A Milenar Arte Circense, II Cena: As itinerâncias das artes circenses no Brasil, III 

Cena: Circo Social - um picadeiro trampolim para cidadania -, apresentar as histórias, 

itinerancias e significações das artes circenses e dos circos tradicionais e contemporâneos 

até chegar ao Brasil e os percursos nacionais que constituíram na criação dessa categoria 

Circo Social. 

No “II Ato: Metodologia, métodos e os registros da intrépida arte do 

desconhecer vividos na pesquisa de campo”, apresento na “I Cena: O problema enquanto 

contorções e (des)equilíbrios da e na pesquisa” as contorções que realizei para entender e 

conseguir enxergar as mudanças que precisava realizar no meu olhar enquanto 

pesquisadora de juventude. Na “II Cena: Acrobacias circenses particulares”, partilho as 

minhas memórias em relação aos circos e como conheci, passei a trabalhar e me encantei 

com a possibilidade de pesquisar a categoria Circo Social, percursos que me ocasionaram 

as resistências e a cegueira enquanto pesquisadora expressa na cena anterior. A III e 

ultima Cena desse ato, nomeada como “Os saltimbancos percursos, métodos e registros 

no campo de pesquisa desta intrépida arte do desconhecer”, destinasse a partilhar o meu 

processo de inserção no campo da pesquisa, ao percorrer, conhecer e compartilhar as 

experiências e significações da comunidade e do Circo Teatro Escola Canoa Criança. 

A categoria juventude vem expressa no III Ato: “As juventudes e as suas 

cotidianas trampolinagens nas vidas e nos espetáculos do picadeiro social”. Juventudes 

que reconheço expressas na poesia do ator Luiz Gustavo Sánchez9, quando escreveu: 

“Quero meu coração em direção ao risco. Porque eu sou de circo! Eu brinco com a 

vertiginosa audácia do trapézio e lá no alto, no topo da lona, no meio de um salto mortal, 

eu sou capaz de roubar um holofote. Porque eu sou de circo! [...] Não, eu não me 

desequilibro. A alegria me alarga!” 

                                                           
9
 A poesia, Eu sou de Circo! É da autoria do ator Luis Gustavo Sánches Blanco, inspirada e dedicada ao 

ator, Domingues Montagner, após assistir um dos seus espetáculos circenses na Companhia La Mínima.    
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Assim reconheço e significo esses/as jovens sujeitos dessa pesquisa, verdadeiros 

desbravadores dos seus corpos e sensações, desencadeadas quando assumem o risco de 

viverem as habilidades artísticas circenses, assumindo a postura do sujeito da experiência 

presente nos estudos do Larossa (2002, 2011, 2016), por terem coragem de se “ex-por” 

com toda vulnerabilidade e risco que essa postura pessoal e social possa vir a oferecer.  

Afetos, vulnerabilidades e riscos que reconheço e expresso nas “Cenas: I: 

Juventude: um conceito que só cabe no plural” e “Cenas II: Meu filho, eu sou é de Circo! 

”, onde apresento os seus cotidianos juvenis onde comprovam que de fato “[...] a 

existência é corporal” Le Breton (2012, p. 7).  Percebendo ainda, que esses corpos 

representam um papel de emissor, receptor e produtor de sentidos, que os inserem, “[...] 

no interior de um dado espaço social e cultural” (LE BRETON, 2012, p. 8), ao realizarem 

as suas artes de dizer e artes de fazer (CERTEAU, 2008) expressando suas particulares 

trampolinagens juvenis circense, reconhecidas entre as características presentes na 

categoria de juventude, por entender que experimentam o mundo enquanto pessoas 

autônomas e singulares, sendo também a partir dos respectivos signos que emitem com os 

seus corpos e estilos de vidas (FERREIRA, 2009) a categoria sociais de juventude.   

Processos que também podem ser compreendidos quando Ferreira (2009) 

sublinha os estudos de Ribeiro (2003, p. 50), ao escreve que, “A imagem do corpo tem de 

fato um determinado valor para o sujeito, e é com base nesta cotação que ele define 

atitudes e organiza comportamentos no plano social. E a nota que atribui ao corpo conta, 

com um peso significativo, para a sua auto-estima”.  

Corpo, que também corresponde a uma das categorias de estudos desse 

trabalho, por estabelecer uma rota de conhecimento expressa por Pais (2003) ao 

considera as experiências do cotidiano e fruições juvenis aos contextos sociais. Contudo 

as percepções e significações em relação aos aprendizados e experiências artísticas 

circenses sociais viabilizadas no cotidiano do circo escola social, desses/as jovens 

sujeitos desta pesquisa, só seguem apresentadas no IV ato: Respeitável público, o 

espetáculo dos/as jovens artistas circenses sociais, vai começar! 

No IV Ato, apresento as várias dimensões e alcances das suas Polipiruetas, 

que versam entre os aprendizados corporais e artísticos viabilizados pelas artes circenses 

sociais, seguido das significações e apreensões das competências interpessoais e 

extrapessoais, decorrentes dos processos de sociabilidades juvenis, que acontecem no 



23 

 

 

encontro com o corpo eu-seu-nós, necessário para construírem e apresentarem 

espetáculos em grupo.  

Destaco que as polipiruetas na escrita desse texto representam as suas 

trampolinagens juvenis circenses sociais (CERTEAU, 2008) quando conseguem 

impulsionar as suas experiências artísticas circenses em outros espaços e dimensões 

subjetivas e sociais. Quando reconhecem e utilizam as habilidades adquiridas nos 

picadeiros sociais para conseguir empregos ou apresentar melhor os seus trabalhos 

escolares, entendem e escolhem realizar os seus números artísticos para gerar alegrias e 

transformações sociais, e por fim, suspendem as constantes cobranças sócias que 

cotidianamente recebem, pelo simples fato de serem jovens, ao conseguirem viver nas 

artes circenses sociais os seus tempos no presente.  

No mais, já finalizando a escrita dessa pesquisa, vai encontrar no final desse 

IV Ato e na conclusão desse trabalho, reflexões educacionais que reconhecem essas 

experiências artísticas circenses sociais como possibilidades, enquanto educadores/as, de 

realizamos reflexões-críticas-criativas (GHEDIN, 2002) que possam contribuir com as 

desejadas transformações, competências e desejos educacionais (EISNER, 2008) 

propostas aos espaços escolares e não escolares brasileiros, bem como as nossas posturas, 

saberes, proposições e praticas pedagógicas educacionais. Percepções, sugestões e 

reflexões que ouso escrever por desejar que possamos sentir e sermos constantemente 

alargados por alegrias advindas das possíveis e necessárias transformações educacionais.  
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I ATO: HISTÓRIAS, ITINERÂNCIAS E SIGNIFICAÇÕES DAS ARTES 

CIRCENSES E DOS CIRCOS SOCIAIS BRASILEIROS 

 

 

O I Ato de um espetáculo acontece quase sempre como boas vindas 

destinadas a realizar o encontro da plateia com o drama, tema, mote e/ou personagens que 

dão vida ao espetáculo. Neste nosso I Ato, não seria diferente, e escolhemos, com ele, 

apresentar em uma estrutura de três cenas, os contextos e desdobramentos históricos que 

proporcionaram encontrar as experiências educacionais circenses sociais no Brasil e no 

mundo. Na sua primeira cena, privilegiamos partilhar os contextos e registros históricos 

das primeiras artes circenses milenares do e no mundo. Na segunda, nomeada “As 

itinerâncias das artes circenses no Brasil”, sublinhamos autores, períodos e contextos 

históricos que registraram a chegada das artes circenses na América do Sul e em especial 

os solos brasileiros. Finalizando este primeiro Ato com a terceira cena “Circo Social – um 

picadeiro trampolim para cidadania”, destinado a elucidar a origem da categoria Circo 

Social, que corresponde e apresenta os cenários que viabilizaram as experiências 

educacionais, artísticas e sociais dos/as jovens artistas circenses sociais, sujeitos desta 

pesquisa. Picadeiros de vivências, significações e percepções juvenis eleitas como foco e 

objetivo desta pesquisa. 

 

I Cena: A Milenar Arte Circense 

 

“Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem 

charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem 

ver o circo de verdade. Tem, tem, tem picadeiro de 

qualidade. Corre, corre, minha gente que é preciso 

ser esperto. Quem quiser que vá na frente, vê 

melhor quem vê de perto...” (Sidney Miller) 

 

Conhecer, aproximar-se e ver de perto estas artes milenares significa, no 

mínimo, realizar um percurso histórico que, de acordo com os estudos de Castro (2005), 

teve o seu início com a presença de registros simultâneos, encontrados em várias partes 
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do mundo, nos quais é possível destacar as antigas civilizações da Grécia, antigo Egito, 

Índia, Turquia e China. Dentre estes lugares e registros históricos, compartilhamos 

também os estudos de Duprat e Bortoleto (2007), quando escreve e apresenta que as artes 

circenses “[...] são datadas de mais de 3.000 anos em pinturas encontradas na China que 

retratavam acrobatas, contorcionistas e equilibristas” (2007, p. 22). 

As acrobacias, segundo Mauclair (1995), foram as primeiras manifestações 

artísticas corporais do homem, eram inicialmente utilizadas como uma das etapas dos 

treinamentos dos guerreiros de quem se exigia agilidade, flexibilidade e força.  

Posteriormente, neste contexto histórico, foram encontradas dentre as pinturas 

das pirâmides do Egito (Figuras 1 e 2), desenhos de jovens mulheres contorcionistas e 

jovens homens malabaristas, equilibrando bolinhas, numa sequência de desenhos que 

podem ser associados aos movimentos desenvolvidos em um espetáculo artístico 

circense, partilhados na sequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Acrobacia encontrada nas pinturas das pirâmides do Egito. 

 

 
Fonte:  KANAWATI, N.; WOODS, A. (2010) 
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Nesta mesma região, Castro (2005, p. 20) escreve que foram encontrados 

relatos que os faraós possuíam o hábito de ter bufões medievais: 

 

Os mais hábeis eram considerados verdadeiros sábios, conseguindo 

manter o sutil equilíbrio de divertir sem se comprometer muito. Como 

os bufões medievais, os palhaços das cortes egípcias eram, em sua 

maioria, anões ou corcundas. A deformidade lhe colocava em posição 

de inferioridade, o que facilitava a aceitação de seu comportamento 

ousado. Afinal, o que vem de um ser tão desprezível não deve ser 

levado a sério, é ‘só’ uma piada. 

 

Seguindo com essa exposição das posturas e percepções sociais dos bufões, 

nome dado aos palhaços nesta época, vamos sublinhar nos seus registros históricos o 

seguinte personagem cômico da China, que “[...] conservou o nome de Yu Sze, bufão do 

Imperador Shih Huang-Ti, que no ano 300 A.C promoveu uma reforma completa na 

Grande Muralha” (CASTRO, 2005, p. 21). Segundo os relatos, a construção da Grande 

Muralha da China acontecia em condições adversas e ocasionava a morte de muitos 

trabalhadores, mas, apesar dos numerosos danos, o imperador insistia em finalizar a sua 

idealiza obra só depois da conclusão da pintura de toda a extensão da muralha. 

Castro (2005) relata que foi nesta ocasião que o palhaço bufão Yu Sze, 

utilizando a sua liberdade de poder ter um “comportamento ousado”, entrou para a 

história. “Não sabemos exatamente que cena ele fez, mas graças a sua representação de 

 

 

Figura 02 – Malabaristas representados nas pinturas das pirâmides do Egito. 

 

Fonte:  KANAWATI, N.; WOODS, A. (2010) 
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como ficaria a China com a morte de mais trabalhadores, o Imperador suspendeu a 

pintura da muralha e o palhaço Yu Sze virou um herói nacional” (2005, p. 21). 

Os bufões, atualmente encontrados no Brasil como uma das categorias de 

palhaços, também foram encontrados nos registros históricos dos teatros indianos e na 

Grécia como os gelotopoioi, homens que faziam rir em espetáculos públicos e 

frequentavam as reuniões e as mesas dos ricos e os symposiuns dos filósofos.  

Expressões e representações artísticas, cômicas, descritas por Hipólito e 

encontradas nos estudos de Castro (2005, p. 23) sublinhadas com o seguinte relato: “[...] 

entraram dançarinas itifálicas, malabaristas, mulheres nuas que faziam toda sorte de 

equilibrismos com espadas e lançavam fogo pela boca (Hipólico, Festa de Caramos, 

citado por Ateneu, IV, 129-130)”.  

Aspectos históricos das artes circenses que vamos também somar com os 

estudos de Godoy (1996), quando expressa que as paradas de mãos, o equilíbrio mão com 

mão, os números de força e o contorcionismo eram modalidades olímpicas na antiga 

Grécia. Região onde também aconteciam as peças teatrais, em ambientes fechados, que 

remetiam aos modelos atuais de acrobacias presentes nos espetáculos circenses. Com 

estes subsídios históricos, retornamos aos estudos de Castro ao apresentar relatos das 

peças teatrais na Grécia.   

 

O teatro começa na Grécia com peças curtas representadas pelas trupes 

ambulantes, vindas da região dórica. Temos notícias da presença desses 

grupos em Espartas há, pelo menos, 2.700 anos atrás. Eram os 

deikelistai – os que mostravam. Estes artistas itinerantes apresentavam 

um espetáculo de variedades com as cenas cômicas entremeadas de 

números de acrobacias, malabarismo e funambulismo (CASTRO, 2005, 

p. 24). 

 

A associação dessas artes circenses aos jogos e entretenimentos sociais, 

também é encontrada nos estudos do Bolognesi (2003), quando destaca que nos jogos 

realizados na Roma Antiga, estes espetáculos “[...] eram, antes de mais nada, atos 

religiosos, momentos em que a cidade se encontrava e se reconcilia com os deuses” 

(GRIMAL apud BOLOGNESI, 2003, p. 26). Estabelecendo, na época, um lugar fixo e 

fechado para realizar estas manifestações artísticas reconhecidas historicamente como a 

política do pão e circo, ao oferecer e assegurar a população o divertimento e as ideologias 

religiosas do Imperador romano (Figura 3): 
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A organização espacial do circo romano adequava-se ao exercício das 

formas simbólicas reais e ideais. O circo-hipódromo era a principal 

arena para realização de importantes eventos sociais, tais como a 

corrida dos carros e as cerimônias imperiais. Ele era um dos espaços 

privilegiados no qual efetiva a relação do soberano com seus súditos. A 

planta elíptica alongada do Circo Máximo, que comportava em seu 

centro uma série de símbolos, dentre os quais se destacava o obelisco, 

evocava os motivos religiosos dos rituais públicos (BOLOGNESI, 

2003, p. 28). 

 

Com o declínio do Império Romano, os jogos foram instintos e os/as artistas 

precisaram reencontrar o seu lugar de atuação no mundo. Passaram, então, a realizar 

viagens e assumir o nomadismo artístico como um estilo de vida, já que precisavam 

aproveitar as festas pontuais, as feiras locais e todas as outras formas de concentrações 

públicas de pessoas em várias cidades, vilarejos e localidades habitadas. 

 

 

Nestas trajetórias artísticas, tornaram-se efetivamente nômades, e com estas 

novas posturas sociais, desterritorializaram e consequentemente causaram “tremores” 

(LARROSA, 2016) na ordem social imposta pelos valores vigentes da Idade Media, ao 

desafiar as orientações das instituições religiosas e politicas desta época:  

Figura 3 – Circus Maximus. 

 

 
Fonte:  BAND Review, (2011). 
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Compunham assim todos os atos do ‘teatro do povo’ [...] Traziam o 

corpo como espetáculo. Invertiam a ordem das coisas. Andavam com as 

mãos, lançavam-se ao espaço, contorciam-se e encaixavam-se em potes, 

em cestos, imitavam bichos, vozes, produziam sons com as mais 

diferentes partes do corpo, cuspiam fogo, vertiam líquidos inesperados, 

gargalhavam, viviam em grupos (SOARES, 1998, p. 25). 

 

Estilos de vida que percorreram ruas e cidades da Europa, imprimindo nos 

séculos XVI, XVII e XVIII, uma cultura de saltimbancos. Com o advento histórico da 

trégua nas grandes batalhas entre as nações, passou a existir um tempo de paz, onde os 

artistas de rua saltimbancos começaram a encontrar nos seus percursos e poéticas o culto 

à arte equestre, realizada por militares que precisaram assumir outros papéis sociais. 

Estes encontros viabilizaram a troca de saberes e a construção de novos espetáculos 

artísticos, considerando ainda o fato de passarem a ter acesso aos cavalos. 

 

Ao sair do reduto exclusivo aristocrático, o cavalo ficou mais disponível 

no mercado com preços acessíveis, possibilitando que os grupos 

ambulantes os adquirissem e se transformassem, também, em hábeis 

cavaleiros e disputassem os mesmos espaços com os ex-cavaleiros 

militares, tornando-se comum a ambos o repertório de exercícios 

equestres e a rotina dos saltimbancos. As agilidades corporais no chão, 

no ar e em cima do cavalo, denominadas acrobacias equestres, eram 

realizadas ao som de fanfarras militares e paradas espetaculosas 

(SILVA, 2003, p. 1). 

 

Mudanças sociais decorrentes de aspectos políticos, religiosos, econômicos e 

culturais, contribuíram para surgir o “circo novo” (SILVIA, 2003), num momento 

histórico em que as modalidades artísticas circenses deixaram as ruas, as praças e as 

feiras livres e passaram a ocupar os anfiteatros. Lugares que, inicialmente, foram 

destinados ao lazer da aristocracia e, posteriormente, para a emergente classe burguesa. 

Esta arte, lugar inicialmente “[...] ocupado pelo mito e pela religião tornou-se laico e, 

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

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

trupes e das famílias circenses. O culto cedeu lugar à abstração da moeda” 

(BOLOGNESI, 2003, p. 24). 

Em relação a este novo momento e configuração das artes circenses, que 

corresponde ao século XVIII, Castro (2005, p. 53) noticia que o primeiro “circo novo” 
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com o formato circular, como conhecemos nos dias de hoje, surgiu em 1768, com a 

iniciativa do sargento inglês Philip Astley (1742 – 1814), ao construir:  

 

[...] um anfiteatro a céu aberto onde pela manhã dava aulas de hipismo e à tarde 

apresentava espetáculos equestres. Astley não era o único. Nessa época, em 

Londres, apresentavam-se também as companhias equestres de Hayam, Jacob 

Bates e Price. Mas foi Astley quem teve a ideia que acabaria por revolucionar o 

mundo dos espetáculos: num picadeiro de 13 metros de diâmetro mesclou 

exercícios equestres com as proezas dos artistas de feira. Os 13 metros são a 

medida ideal para que a força centrífuga ajude o cavaleiro a manter-se em pé 

sobre o cavalo e essa descoberta, que alguns atribuem à Astley, fez com que o 

espetáculo se passasse num círculo, o que proporcionou uma dinâmica toda 

especial para as cenas e trouxe de volta a milenar arena dos gregos e a 

tradicional roda das praças públicas. 

 

Contudo, o termo “circo”, nessa era moderna, surge apenas em 1782, com a 

inauguração do estabelecimento rival, Royal Circus, do ex-cavaleiro Charles Hughes, que 

compôs a primeira companhia do anfiteatro do Astley. Esta concorrência deu início a 

uma disputa pelo domínio do monopólio deste tipo de espetáculo (AUGUET, 1974), que 

continuou a ser replicado em 1807 com a construção do fixo Cirque Ilympique, pelo 

domador de animais Antonio Franconi, no primeiro espaço utilizado por Astley.  

De acordo com as pesquisas históricas realizadas por Silva (2003, p. 47): 

 

Rapidamente, a ideia de um local de apresentações, em que se reunia a 

diversidade artística do período – o teatro, a música, dança, acrobacias e os 

cavalheiros – expandiu-se pela Europa, Américas e chegou até ao Japão. 

Assim, o modelo de espetáculo ‘recriado’ por Astley uniu os opostos básicos 

da teatralidade, o cômico e o dramático; associou a representação teatral, 

dança, música, bonecos, magia, a pantomima e o palhaço com as acrobacias de 

solo e aéreo com ou sem equipamentos, o equilíbrio, as provas equestres e o 

adestramento de animais em um mesmo espaço. 

 

Definiu-se, com este modelo de espetáculo, uma estrutura de circo que foi 

replicada para o mundo, “[...] organizando diferentes circos, marcando relações 

singulares estabelecidas com as realidades culturais e sociais específicas de cada região 

ou país” (SILVA, 2003, p. 47). As maiores companhias que permaneceram na Europa 

alugavam os espaços dos teatros e/ou construíam em madeira os chamados “circos 

estáveis”, que tinham como característica manter uma estrutura física conservada e 

intacta até a próxima temporada de espetáculos nesta região.  

Já os circos ambulantes “sob tendas ou barracas”, que representavam na 

Europa um espetáculo de segunda categoria, passaram a ser consolidados e valorizados 
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no território americano, por consequência das enormes distâncias entre as suas pequenas 

e grandes cidades. Segundo Silvia (2007, p.51): 

 
Os artistas ambulantes, que já conheciam a tecnologia de viajar em barracas, 

transformassem-nas no espaço principal dos espetáculos e moradias. Tudo o 

que dizia respeito ao circo era armado, desarmado e transportado, não ficando 

nada nos terrenos. Portadores que eram da tradição nômade, conseguiram viver 

por séculos em consequência de sua capacidade de integração e, em particular, 

à funcionalidade de seus instrumentos e a essencialidade e praticidade de seus 

conhecimentos. 

   

Com estas artes de fazer e artes de dizer (CERTEAU, 2008), foram viajando 

o mundo e, com o tempo, aperfeiçoaram as suas estruturas, com a troca das suas tendas 

de algodão para lonas impermeabilizantes, incluindo mastros que possibilitaram ampliar 

o espaço do picadeiro, das arquibancadas e instalar os trapézios e as iluminações elétricas 

que substituíram as iniciais tochas de fogo.  

Mudanças e experiências que foram possíveis por que tinham como um dos 

seus principais alicerces, na formação destes artistas e companhias circenses, a 

transmissão oral, presente e valorizada até os dias de hoje na realidade circense brasileira, 

que vamos apresentar na sequência desta pesquisa. 

 

II Cena: As itinerâncias das artes circenses no Brasil 

 

“Hoje tem espetáculo? Tem, sim sinhô.  

Hoje tem marmelada? Tem, sim sinhô. 

 Hoje tem goiabada? Tem, sim sinhô.  

O palhaço o que é? É ladrão de mulher. 

Ó raio, ó sol, suspende a lua,  

Ó o palhaço no meio da rua...  

Eu vou ali e volto já,  

O espetáculo já vai começar!” 

(Autor desconhecido) 

 

O espetáculo na América do Sul começou a acontecer no início do século 

XIX, q “[uando...] registra-se a chegada de famílias europeias compostas por circenses ou 

saltimbancos” (SILVA, 2007, p. 53). Viajaram e se apresentaram por várias cidades da 

Argentina e Uruguai, chegando ao Brasil, de acordo com as memórias e relatos orais das 

famílias circenses tradicionais, a partir de 1830. Registros familiares que foram 



32 

 

 

confirmados por Silvia (2007, p. 53), ao confrontar as descrições dos historiadores 

europeus e latino-americanos: 

 

[...] a maioria dos circenses desembarcou em grupos familiares, quase todos 

oriundos do continente europeu, mas vários deles tem dificuldade de precisar 

as nacionalidades, pois, como nômades, apresentavam-se em vários países [...] 

acabam por definir o próprio grupo familiar como referência importante, mais 

do que os locais de nascimentos. 

 

Contudo, ressaltamos que a arte circense chegou ao Brasil na década de 1780, 

com a presença de imigrantes e grupos de artistas circenses egressos da Argentina que 

circulavam entres estes países realizando espetáculos públicos. As suas presenças ficaram 

registradas nos protocolos das cidades, onde solicitavam a permissão para realizarem os 

seus espetáculos de ruas, feiras e praças públicas. Lugares onde transitavam muitas 

pessoas que contribuíam com as suas artes e sustentos, ao passarem o chapéu no final de 

cada apresentação. Segundo Silvia: 

 

Até o final dos anos de 1810, registram-se apenas esse grupo. Ainda não havia 

nenhuma referência, na América Latina, de companhias que se denominassem 

circo equestre. Isso ocorrerá na década de 1820, em Buenos Aires, com o Circo 

Bradley, propriedade de um cavaleiro inglês do mesmo nome (2007, p.57). 

 

No Brasil, o primeiro registro de um circo com a estrutura física organizada, 

só aconteceu em 1834, com a companhia de artistas circense do Giuseppe Chiarini. 

Reconhecida como uma das maiores dinastias italianas de circo, antes de chegar ao Brasil 

realizou espetáculos no Japão, América do Norte e em países da América Latina. E em 

1842, na cidade de São João Del Rei, a companhia do Grande Circo Olímpico, inaugurou 

no Brasil o primeiro espetáculo equestre que, segundo Duprat e Bortoleto (2007, p. 35): 

 

Introduzindo um novo Linguajar que aos poucos vai fazendo parte do 

vocabulário local: ‘equestre, equilíbrio, corda bamba, palhaço, acrobata, salto 

mortal’ (SILVA, 2003, p. 47). Vai constituindo-se como sinônimo de diversão 

garantida para as populações dos lugares mais distantes e longínquos, aonde, 

talvez, não chegasse nem um outro tipo de atividades do entretenimento, 

tornando-se um promulgador de cultura. 

 

Espetáculos que viraram um fenômeno cultual e econômico, assim como já 

tinha acontecido na Europa. Presentes em todos os jornais e revistas da época onde 

realizavam propagandas, ofereciam emprego para os/as artistas locais e recebiam muitas 

críticas por terem interferido na cultura e interesse dos teatros. Com público garantido por 
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onde passavam, tornou-se nesta época, segundo Duprat e Bortoleto (2007, p. 36), “o 

espetáculo do povo”.  

Com estes espetáculos, os/as artistas circenses constituíram um modelo de 

circo ocidental que estabelecia vínculos sociais, quando apoiavam campanhas solidarias 

nas cidades, incluíam e adaptavam seus espetáculos com especificidades culturais de cada 

região por onde passavam e quando contratavam artistas locais e diretores de teatros para 

escrever os seus enredos cênicos. Contudo, mantinham e valorizavam como principal 

pilar de sustentação das suas companhias a família e nomeavam-se por “circo dos 

tradicionais” (SILVIA, 1996, p. 02): 

 

[...] ser tradicional, para o circense, não significava e não significa apenas 

representação do passado em relação ao presente. Ser tradicional significa 

pertencer a uma forma particular de fazer circo, significa ter passado pelo ritual 

de aprendizagem total do circo, não apenas de seu número, mas de todos os 

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

recebido e ter transmitido, através das gerações, os valores, conhecimentos e 

práticas, resgatando o saber circense de seus antepassados. Não apenas 

lembranças, mas uma memória das relações sociais e de trabalho, sendo a 

família o mastro central que sustenta toda esta estrutura. 

 

Experiências educacionais de formação artística circense que foram 

perpetuadas com a tradição oral, inicialmente, com as famílias e, posteriormente no 

século XX, com os intercâmbios de saberes e técnicas das mais variadas origens 

artísticas, teatrais, gestuais e musicais que passaram a coabitar os picadeiros circenses. 

Tornando o circo (DUPRAT; BORTOLETO, 2007) uma arte que se constituía dos 

encontros e trocas de saberes. Criavam, copiavam, incorporavam e apropriavam-se de 

todas as artes de fazer e artes dizer, construindo um produto cultural que agregava e 

difundia as mais variadas expressões artísticas e culturais por onde passava. 

Espetáculos, expressões e estilos de vida que encantavam e despertavam o 

fascínio das pessoas por onde se apresentassem, ocasionando também o fenômeno social 

das “[...] fugas de crianças e adolescentes com o circo [...] exercia nas pessoas, nos seus 

desejos de se tornarem artistas, de pertencerem a um grupo que percorria o mundo, além 

das possíveis imagens de que a vida nômade seria oposta ao trabalho fixo e às pressões de 

uma vida cotidiana familiar” (SILVA, 2003, p. 75). Estes entendimentos acarretavam 

preocupações e críticas sociais de jornalistas da época, que passaram a pontuar a falta de 
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profundidade e caráter civilizador e moralizador dos seus espetáculos, rotulados como 

exagerados e sensacionalistas. 

Críticas e compreensões históricas que apontam esta arte como um lugar, 

existência constituída por uma constante postura de disputa e astúcias para continuar 

existindo na cena cultural brasileira.  Segundo Duprat e Bortoleto (2007, p. 40), “os 

circos fixos que fizeram sucessos nas capitais, em fins do século XVIII, durante o século 

XIX e início do século XX, fecham as portas, podendo dizer que houve um retorno ao 

circo ambulante”. Este declínio pode ser justificado com a decadência e o não 

investimento do governo em festas populares, a consequente carência de profissionais 

capazes de atrair o público com inovações criativas nos seus espetáculos (AUGUET, 

1974) e a chegada da concorrência inovadora do cinema e da televisão. Ressaltamos 

ainda:  

 

[...] diversos fatores sempre influenciaram a sobrevivência do circo, desde 

decretos políticos e religiosos, até a proibição das apresentações circenses em 

dias de apresentações teatrais (SILVA, 2003), o circo em nenhuma época se 

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

espetáculo (DUPRAT; BORTOLETO, 2007, p. 41) 

 

Transformações que foram apontadas, em um número expressivo de relatos 

bibliográficos dos circos no Brasil, como as responsáveis por estas crises das artes 

circenses, alterando (SILVA, 2003) o típico espetáculo dos circos tradicionais. Contudo, 

responsáveis também pelos caminhos e processos que constituíram o “circo novo” que 

fez ressurgir “fora da lona”, novas modalidades e espetáculos artísticos circenses, que 

também desencadearam novas formas de ensinar estas artes de fazer: 

 

[...] em 1978, ocorreu a primeira experiência voltada para o ensino das artes 

circenses, para fora do espaço familiar e da lona, que foi a Academia Piolin de 

Artes Circenses, na cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, desde 1974, estava 

sendo gestada a proposta de formação de uma Escola Nacional de Circo, [...] a 

consolidação, em maio de 1982, da Escola Nacional de Circo (SILVA, 2009, p. 

180). 

 

No seu primeiro momento, as escolas privilegiaram uma educação para o 

aprimoramento técnico com “[...] o enfoque do ensino nas acrobacias, quer dizer, a busca 

da construção de um aluno virtuose do corpo” (SILVA, 2009, p. 181). Porém, com o 

tempo e a soma das outras formações artísticas dos seus alunos, as escolas de circo 
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retornaram metodologicamente à ampla formação dos circos tradicionais. Instituindo 

inovações na linguagem circense, ao constituir o que conhecemos hoje por “circo novo”, 

que “[...] tem sido utilizado como instrumento pedagógico de arte-educação para 

cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social” (ROCHA, 2010, p. 58).  

Surgem então as bases, estruturas e os princípios das escolas de artes 

circenses técnicas, profissionalizantes e sociais no Brasil. Espaços educacionais e 

técnicos que nestas ultimas décadas se expandiram e viabilizaram, em todas as regiões 

brasileiras, as formações dos/as educadores/as técnicos e sociais e consequentemente dos 

(as) artistas circenses que encontramos nas companhias artísticas circenses, trupes e 

demais configurações artísticas que realizam em grupo ou de forma individual as 

modalidades artísticas circenses no Brasil. 

Experiências artísticas que de alguma forma estão representadas nesta 

pesquisa por corresponderem aos espaços e expressões circenses onde encontramos os/as 

jovens artistas circenses sócias, sujeitos deste trabalho. Contudo, antes de seguirmos com 

as suas percepções e significações em relação às suas artes de fazer e ser um/a artista 

circense social, escolhemos realizar um breve contexto histórico do conceito de 

juventude, assim como realizamos com as artes circenses, para melhor compreendemos 

os lugares de falas destes/as jovens artistas circenses sociais, que neste trabalho, também 

refletem e anunciam essa categoria social nomeada por cultura juvenil circense. 

 

 

III Cena: Circo Social - um picadeiro trampolim para cidadania 

 

 

“A arte de alimentar o desejo de aprender”. 

(César Marques) 

 

A estreia do primeiro ato desta arte circense social aconteceu no Brasil, 

imprimindo um registro histórico reconhecido como um consenso entre todos que vivem 

e estudam e propagam a categoria circo social no mundo. Contudo, é certo afirmar 

também que o mesmo não possui um conceito único, com uma determinada “propriedade 

intelectual” (SILVA, 2009), mas foi em terras brasileiras que este conceito começou a ser 

gestado: 
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Circo Social enquanto reflexão sistemática sobre uma prática tem suas origens 

num determinado espaço de tempo: a ação dos educadores do Se Essa Rua 

Fosse Minha (SER), junto às crianças nas ruas de Copacabana, no Rio de 

Janeiro, nos idos de 1990. [...]. Assim, em 1991, a procura por uma 

metodologia de trabalho para crianças e jovens em situação de rua levou a 

equipe do SER a adotar a linguagem circense como instrumento pedagógico, 

construindo, a partir da prática, o embasamento para o conceito de Circo Social 

(MARQUES (trecho de entrevista) apud TRINDADE, 2009, p. 16 e 17). 

 

Metodologias e instrumentos pedagógicos que foram viabilizadas com a 

parceria do Se Essa Rua Fosse Minha (SER) e a Intrépida Trupe, mais tarde, com o 

Teatro de Anônimos em diálogos permanentes entre os/as educadores/as sociais, estes/as 

artistas circenses e os/as jovens em situação de rua. Experiência de uma Educação 

Popular que desejava e sistematizava como prioridade oferecer, segundo Cassoli (2006, 

p. 53), uma “[...] formação de cidadãos” para as “[...] crianças e adolescentes em situação 

de risco, vulnerabilidade social, desvinculadas ou não de processos educacionais, sociais 

e culturais, sem oportunidades de acesso a lazer e entretenimentos” (SILVA, 2009, p. 

182).  

Intenções presentes na Educação Popular descrita por Brandão (1984, p. 72), 

quando afirma que “[...] a educação popular não é uma atividade pedagógica para, mas 

um trabalho coletivo em si mesmo, ou seja, é o momento em que a vivência do saber 

compartilhado cria a experiência do poder compartilhado” (grifos do autor). Identificada 

nas reflexões do Zezo de Oliveira
10

, quando compartilha as suas vivências e reflexões 

neste universo circense social (OLIVEIRA, (trecho de entrevista) apud TRINDADE, 2009, 

p. 09): 

 

Sempre fui influenciado pela educação popular, no qual militei. Estávamos 

mergulhados no período em que todos os espaços de educação buscavam 

métodos, como se o problema da educação residisse em encontrar a fórmula 

mágica. Deparei-me com uma proposta que não se restringia a métodos. 

Mesmo que os processos de aglutinar, criar e recriar método sejam inerentes a 

sua existência, o circo social não é um método. Cada projeto é singular na sua 

forma de ser na área de intervenção. [...]. Vejo o circo como uma nova forma 

de intervenção social, na qual, apesar da sociedade ser o foco da ação, falamos 

de arte. Onde o limiar entre o social e o artístico/cultural é tão tênue que ainda 

não consigo explicar. Se bem que, hoje, não considero mais necessário 

explicar, pois é algo a ser vivido. Assim, envolvido pelos pensamentos do 

educador brasileiros e teórico da educação Paulo Freire, percebi que estava 

diante de um novo modo de intervenção pedagógica: o circo social! 

                                                           
10

 Zezo de Oliveira foi fundador da Escola Pernambucana de Circo (PE) e o primeiro diretor geral da 

Escola Nacional de Circo da Funarte no Rio de Janeiro. 
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Experiência educacional idealizada por César Marques, arte-educador 

responsável pelo projeto Se Essa Rua Fosse Minha (SER), quando viabilizou 

intervenções educacionais ao estabelecer parcerias, diálogos e atividades educacionais 

que fundamentaram e sistematizaram estas ações e reflexões pedagógicas. Neste sentido, 

torna-se indispensável as suas significações nesta apresentação do Circo Social: 

 

Desde o início do trabalho do SER, a ideia era desenvolver metodologias onde 

o lúdico fosse um elemento aglutinador. A proposta pedagógica sempre esteve 

ancorada em uma leitura que entende a criança e o adolescente na sua potência 

criadora, cerceada pelas condições sociais às quais são expostas. [...]. Nesta 

perspectiva, os sentidos circenses de educação popular, ou o que passamos a 

chamar de circo social, começam a ser desenhados com base nos saberes 

corporais que estes meninos e meninas aprenderam no universo ludocircense 

da capoeira e nos saberes ancestrais, com os quais resgatavam nas rodas os 

valores de circularidades da expropriada vivência de territorialidade africana. 

Esta abordagem circense mantinha o rigor técnico e o encantamento que 

inspiraram muitas histórias de fugas atrás das caravanas, mas se apresentava 

como um circo (círculo) de retornos, reencontros, e fortalecimento do binômio 

corporeidade/identidades na perspectiva de reencantamento das ‘infâncias 

perdidas’ nos desertos da cidade (MARQUES, (trecho de entrevista) apud 

TRINDADE, 2009, p. 19). 

 

Estas compreensões, somadas às nossas experiências e diálogos educacionais 

nos encontros e nas formações circenses sociais nacionais, fazem-nos reconhecer que esta 

proposta educacional de Circo Social deseja contribuir e auxiliar na percepção e na 

construção de uma subjetividade autônoma e cidadã dos/as seus/suas participantes. Com 

este fim, associa fundamentos teóricos e práticos, incluindo a arte circense como um 

elemento mediador para desencadear as potencialidades corporais e subjetivas que 

possibilitem realizar transformações nas suas perspectivas de futuro. Em relação às 

metodologias dos grupos de formação, normalmente encontramos três estágios: Básico, 

Intermediário e Avançado, que, de acordo com Macedo (2011, p. 145), correspondem às 

seguintes atividades e formações circenses: 

 

No grupo Básico, o ensino das técnicas acontece de maneira lúdica, sendo 

ressaltado o aprendizado global do aluno, visualizando, sobretudo, o processo 

vivenciado. A participação neste grupo implica o vínculo com a escola formal 

e para fazer aula de circo os alunos têm que estar não apenas matriculados, mas 

também frequentando as aulas. No grupo Intermediário, enfatiza-se o treino 

com a finalidade de preparação técnica e rendimento individual, incluindo-se 

novas atividades como música, dança e teatro. O curso Avançado, que pode ser 

denominado de curso de Instrutor de Circo Social, de Educador Social, visa à 

formação de multiplicadores da ação educativa através da ‘Artecirco-

educação’. 
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Etapas de formações que nos fazem identificar os/as jovens artistas circenses 

sociais, sujeitos desta pesquisa, em dois grupos, egressos/as da formação Intermediário e 

Avançado. Contudo, é preciso sublinhar que esta realidade, definições e ações dos grupos 

de formação, não correspondem a todos os Circos Escolas Sociais do Nordeste, 

destacamos, inclusive, o não estabelecimento desta imposição do vínculo escolar na 

realidade onde trabalhamos como pedagoga. Compreendíamos que o picadeiro não 

poderia representar mais um lugar de exclusão social e escolhíamos primeiro resgatar o 

lúdico e a autoestima deste/as crianças e jovens, viabilizando experiências educacionais e 

artísticas que pudessem lhes apresentar as suas potências criadoras, e só depois, 

refletíamos o quanto eles/as tinham condições de retomar e/ou seguir com os seus 

estudos. 

Recordamos que, nos momentos destinados ao PPP, destacávamos o quanto 

já tinham a determinação, foco, disciplina e equilíbrio emocional por conseguirem 

aprender e, principalmente, ensinar as artes circenses sociais. Características que 

poderiam ser também utilizadas em relação aos seus estudos e demais situações nas suas 

vidas. 

Ações e diálogos educacionais que correspondem a esta proposta do circo 

escola social, por eleger a horizontalidade como estrutura para viabilizar a linguagem 

entre crianças, jovens e educadores/as sociais, envolvendo todos/as para reconhecer e 

valorizar seus potencias, bem como sugestões, escolhas, definições e preparações dos 

espetáculos. Nestas ocasiões, todos/as são convidados a contribuir, sugerir temas 

advindos das questões sociais presentes nos seus cotidianos, e, ao construírem os 

espetáculos fundamentados nas suas realidades sociais, produzem verdadeiras reflexões e 

performances. Constitui-se, com isso, uma experiência educacional também 

fundamentada na abordagem triangular da arte educação sistematizada por Barbosa 

(2005), por realizar uma proposta que une a prática, a contextualização e a apreciação da 

arte, quando realizam e avaliam seus espetáculos, bem como os temas sociais e culturais 

que fundamentam os mesmos. 

Participações e linguagens entendidas e apresentadas por Soares (1986, p. 

16), ao escrever que “[...] a linguagem é o principal produto da cultura, e é o principal 

instrumento para a sua transmissão”. Constitui com a arte circense uma expressão não-
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verbal de ensino e aprendizagem que exploram outras percepções, sensações, e 

possibilidades com e no corpo e, consequentemente, com e nas suas subjetividades. 

Macedo (2011, p. 148) afirma que: 

 

[...] as capacidades e habilidades desenvolvidas através da linguagem circense 

contribuem para o desenvolvimento cognitivo do sujeito e auxiliam, por 

conseguinte, na aprendizagem de conteúdos escolares, por nelas estarem 

envolvidos elementos que são úteis e propiciam o aprendizado. Observa-se, 

portanto, que a linguagem circense se revela uma prática propiciadora de 

experiências que levam ao aprimoramento de capacidades relacionadas com o 

desenvolvimento do indivíduo em seus múltiplos aspectos, ou seja, um 

desenvolvimento integral. 

 

Experiência que foi a base, modelo, para criar o programa social Cirque du 

Monde, inicialmente realizado em um intercâmbio entre o Cirque du Soleil, a ONG 

canadense Jeunesse du Monde e o Se Essa Rua Fosse Minha do Brasil, adotando o 

conceito de Circo Social e difundindo pelos cinco continentes do mundo, ao apoiar, 

compartilhar, divulgar, aprender e registrar a diversidade de experiências, vivências e 

culturas circenses populares do Brasil e do mundo. 
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II ATO: METODOLOGIA, MÉTODOS E REGISTROS DA INTRÉPIDA ARTE 

DO DESCONHECER VIVIDOS NA PESQUISA DE CAMPO 

 

 

 
“O acrobata o que é que? Confiante! 

O trapezista o que é que é? Valente! 

Não é grande coisa realmente  

Para um circo levantar! 

E o palhaço o que é que é? Gozadis! 

E a plateia o que é que é? Vibrante! 

Tá ficando mais interessante 

Vamos ver no que é que dá. 

Confiança com coragem, 

Vibração com fantasia 

E mais dia menos dia  

À lei do circo vai mudar. 

Todos juntos somos fortes 

Somos flecha e somos arco 

Todos nós no mesmo barco 

Não há nada pra temer 

- Ao meu lado há um amigo[...] 

E no mundo dizem que são tantos 

Saltimbancos como somos nós.” 

Saltimbancos Trapalhões 

 

Nunca me aconteceram milagres nestas horas em que precisei encontrar 

inspirações para começar uma nova escrita, confesso inclusive que sempre fui acometida 

por um misto de ansiedade e angustia que tornam estes momentos ainda mais difíceis e, 

consequentemente, demorados. Imagine então, precisar escolher como iniciar a escrita 

das escolhas, estudos, definições dos percursos, encontros e experiências vividas nesta 

intrépida arte do desconhecer
11

 que escolhe trilhar inspirada na autoetnografia.  

Diante de tantas coisas que foram sentidas, refletidas, estudadas, significadas 

e apreendidas nestes percursos metodológicos, compreendi que o melhor caminho era 

parar e procurar me conectar com estas experiências para encontrar um jeito particular de 

simbolizar estas vivências proporcionadas com na pesquisa. Por este motivo, decidi 

escolher começar essa escrita com música. Afinal, até Platão, ao escrever a República no 

                                                           
11

 Expressão que passei a significar a metodologia de inspiração autoetnográfica que realizei neste trabalho 

de doutorado. 
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século IV a.C., já conhecia e anunciava a sua relevância, deixe-me fazer as canções de 

uma nação, que pouco me importa quem faz a suas leis. 

No entanto, apenas uma composição poderia personificar esta intenção, Todos 

Juntos do Chico Buarque, na interpretação de Lucinha Lins com as participações 

especiais do Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, presente no álbum Saltimbancos 

Trapalhões, lançado no ano 1981. Escolha que aconteceu não só por ser uma música do 

universo circense e compor a minha playlist particular, entre as músicas que são capazes 

de enganar o tempo ao me transportar a momentos e sensações do passado. Na realidade, 

poderia até inaugurar uma nova pasta na minha playlist por conseguir me conectar a dois 

tempos, os momentos e as sensações da minha infância, e algumas experiências e 

sentimentos vividos nesta pesquisa de campo.  

Entretanto, a seleção aconteceu especificamente por outros dois motivos: 

conseguir anunciar que os meus passos e caminhadas, enquanto pesquisadora foram 

itinerantes e saltimbancos, repletos de tombos educacionais
12

 que me proporcionaram 

(re)encontrar a minha pedagoga e pesquisadora palhaça neste campo de pesquisa; e por 

propagar que esta experiência, em alguns momentos, foi vivenciada e consequentemente 

construída por várias trupes. Encontros e parcerias que me proporcionaram sentir que, 

“Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco, todos nós no mesmo barco não 

há nada pra temer”, e reconhecer que “ao meu lado” existiam amigos/as, e neste 

percurso foram chegando mais amigos/as me provando que “no mundo dizem que são 

tantos saltimbancos como somos nós”. 

 

 

I Cena: O problema enquanto contorções e (des) equilíbrios da e na pesquisa 

 

“– Posso dizer tudo? 

– Pode. 

– Você compreenderia? 

– Compreenderia.  

Eu sei de muito pouco.  

Mas tenho a meu favor tudo que eu não sei 

                                                           
12

Tombos pedagógicos ou educacionais correspondem a uma expressão que criei para representar e 

apresentar todas as experiências e processos educacionais que me proporcionaram desconfortos e novas 

reflexões, percepções e saberes educacionais enquanto pedagoga e pesquisadora circenses. 
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– por ser um campo virgem – está livre de 

preconceitos.  

Tudo o que não sei é a minha parte maior e 

melhor: é a minha largueza. É com ela que eu 

compreenderia tudo.” 

Clarice Lispector 

 

Recordo que este texto de Lispector – Diálogo do Desconhecido – representava 

uma das minhas principais inspirações no período em que me propus a realizar esta 

pesquisa de doutorado. Estava fascinada com a possibilidade de explorar a minha 

largueza em relação ao universo das percepções e significações dos/as jovens 

educadores/as sociais circenses. Acreditava que tinha a meu favor a experiência de já ter 

vivenciado uma pesquisa de caráter etnográfico no mestrado
13

. Por este motivo, me sentia 

preparada para encarar e vivenciar esta intrépida arte do desconhecer, expressão que 

passei a significar esta metodologia com inspirações e tons da autoetnografia no período 

do campo desta investigação educacional.  

Por ser essencialmente intrépida, construída e sentida na arte do encontro com o 

outro e com a gente mesmo nos acontecimentos cotidianos do seu lugar, a autoetnografia 

exige de nós, enquanto pesquisadoras/es, que tenhamos a habilidade de saber chegar 

respeitoso/a e igualmente estarmos abertos/as para (con)viver nestas teias culturais 

(GEERTZ, 1973) de significações sociais do outro que por vezes também é a nossa. 

Corresponde a uma especificidade metodológica apresentada etimologicamente por 

Santos (2017, p. 218): 

 
“Autoetnografia” vem do grego: auto (self = “em si mesmo”), ethnos (nação = 

no sentido de “um povo ou grupo de pertencimento”) e grapho (escrever = “a 

forma de construção da escrita”). Assim, já na mera pesquisa da sua origem, a 

palavra nos remete a um tipo de fazer específico por sua forma de proceder, ou 

seja, refere-se à maneira de construir um relato (“escrever”), sobre um grupo de 

pertença (“um povo”), a partir de “si mesmo” (da ótica daquele que escreve). 

Inserida na Escola de Chicago, por sua tradição interacionista, a autoetnografia 

surge da etnografia urbana e organizacional onde saímos da condição inicial de 

estrangeiros/as para atingirmos o status de membro (CORSARO, 2005) capaz de 

viabilizar os encontros, a participação nos acontecimentos e nos diálogos, memórias e 

reflexões, inclusive pessoais, que podem vir a responder a questão central que mobilizou 

                                                           
13

 Mestrado realizado na Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Educação no Programa de Pós-

Graduação em Educação Brasileira intitulado: Pedagogia do Griô: customizando experiências de vidas e 

culturas educacionais, no ano de 2011. 
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a existência da pesquisa. Método que se equilibra, segundo Chang (2008), em um 

“modelo triádico”. 

Com base na descrição deste modelo triádico expresso por Chang (2008) segue 

uma breve apresentação: o primeiro corresponde à orientação metodológica analítica da 

etnográfica, já mencionada anteriormente neste texto, o segundo elege o aspecto cultural 

que valoriza a interpretação dos fatores vividos (memórias) decorrentes da relação entre 

os/as pesquisadores/as, sujeitos e objetos da pesquisa e os fenômenos sociais 

investigados, e por fim, o conteúdo autobiográfico de caráter reflexivo. Características 

ressaltadas por Santos (2017) ao apresentar uma síntese construída após realizar estudos 

com autores que apresentam historicamente a construção deste método: 

 
A autoetnografia é um método de pesquisa que: a) usa a experiência pessoal de 

um pesquisador para descrever e criticar as crenças culturais, práticas e 

experiências; b) reconhece e valoriza as relações de um pesquisador com os 

“outros” (sujeitos da pesquisa) e c) visa a uma profunda e cuidadosa 

autorreflexão, entendida aqui como reflexividade, para citar e interrogar as 

interseções entre o pessoal e o político, o sujeito e o social, o micro e o macro 

(Santos, 2017, p. 221). 

 

Ao considerar essas contorções da intrépida autoetnográfica, sublinhamos 

também as contribuições de Bossle e Molina Neto (2009, p. 133) quando descrevem que 

“a autoetnografia surge como um tipo de etnografia centrada nas vivências do próprio 

sujeito em seu contexto social”, e somamos as definições apresentadas por Ellis e Adams 

(2014, p. 254) quando afirmam que é uma “pesquisa, escrita, histórias, e métodos que 

conectam o autobiográfico e o pessoal ao cultural, social e político”. Características 

metodológicas capazes de alicerçar a forma como intuímos e escolhemos compartilhar a 

pesquisa de campo desse doutorado. 

Neste contexto, anunciamos que em alguns momentos desta escrita destinada aos 

percursos metodológicos desta pesquisa, vamos usar o verbo na primeira pessoa do 

singular, por entendermos que as experiências relacionadas às dimensões autobiográficas 

advindas das memórias particulares precisam dessa escrita autoral. Acreditamos que a 

mesma também vai viabilizar a necessidade de adquirirmos a clareza do lugar, do olhar e 

da escuta que ocupávamos no momento em que iniciávamos e percorríamos o campo da 

pesquisa. O caráter reflexivo exige posturas atentas para seguirmos flexíveis e dispostos a 

reorganizar estas nossas ocupações subjetivas diante das situações e mudanças inerentes à 
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própria experiência da pesquisa. No entanto, para atingir esta presença reflexiva, 

entendemos que precisamos investigar, inicialmente, os nossos próprios arbitrários 

culturais
14

, que consiste em “identificar os lugares e as posturas culturais e simbólicas 

que ocupamos quando estamos realizando uma pesquisa” (FONTENELE, 2016, p.99).  

Reconhecer que estamos inseridos e, consequentemente, interferindo nos 

caminhos e mudanças que podem acontecer na pesquisa. Admitir que a nossa presença, 

lugar, olhar e escuta sempre estabelecem os limites e alcances das percepções, bem como 

os aprendizados que podem vir a ser adquiridos na experiência do campo da investigação.  

Por este motivo, cientes desta nossa interferência subjetiva nos processos 

interpretativos que acontecem no campo da pesquisa. Inicio este segundo ato – destinado 

às fundamentações, aos procedimentos, aos percursos metodológicos de inserção e aos 

significados no campo desta pesquisa – com a partilha do lugar, olhar e escuta que me 

acompanhavam ao ingressar nesta intrépida arte do desconhecer, somadas às contorções 

que precisei apreender para definir, entender e responder o objeto deste trabalho, 

momentos e aprendizados que foram extremamente necessários para finalmente enxergar 

e valorizar o real, as surpresas (LARROSA, 2008) as ofertadas nos encontros, cotidianos 

e diálogos com os/as jovens artistas circenses, eleitos/as como sujeitos desta pesquisa. 

Dito isso, ressalto ainda que esta proposta de doutorado também correspondeu à 

primeira vez que elegi e defini o objeto de uma pesquisa a partir das minhas inquietações, 

do envolvimento e de tombos
15

 pedagógicos circenses, os quais foram somados, 

fundamentados, refletidos nos estudos e nos diálogos vivenciados no grupo de estudo de 

juventude
16

 na Universidade Federal do Ceará – UFC. Procedimentos empíricos e 

teóricos que contribuíram na construção dos meus entendimentos metodológicos, 

revelados em partes, nestes percursos construídos e vivenciados neste campo 

investigativo.  

                                                           
14

 A expressão, conceito de arbitrários culturais é utilizada por Gilberto Velho (1980, p.18) para identificar 

como os sujeitos definem, organizam e classificam suas experiências sociais. Em 2016, no artigo, A 

experiência etnográfica de viver o “ô de casa!” para quem sempre respondeu “ô de fora” no Cariri do 

Ceará. Adaptei e utilizei esse termo devido a necessidade de também procurarmos identificar, ao começar 

uma pesquisa etnográfica, os nossos arbitrários culturais antes de procurar os dos nossos sujeitos 

vinculados às pesquisas. 
15

 Expressão que vou apresentar no tópico 2.3 desta metodologia. 
16

 Entrei no grupo de estudo Juventude, Sociedade e Cultura no segundo semestre de 2009, quando 

ingressei no mestrado da UFC, sob a orientação da professora doutora Celecina de Maria Veras Sales, que é 

também responsável pela coordenação desse grupo.  
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Ocasiões e reflexões que me proporcionaram entender que “toda pesquisa, desde 

a escolha do tema, não se define por acaso, pois as questões vão surgindo em um 

movimento contínuo de encontros e desencontros” (SALES, 2006, p. 15), similares às 

contorções vivenciadas bem no início deste processo, quando ainda estava nas tentativas 

de eleger e definir o objeto deste trabalho. Recordo que só cogitava as experiências 

educacionais que envolviam o trabalho pedagógico dentre os inúmeros neste universo de 

possibilidades circenses sociais, afinal era o que vivia, sentia e pensava na Escola de 

Circo de Ecocidadania Juriti. Com o tempo, reconheci que estava presa na minha zona de 

conforto, principalmente quando passei a visualizar as inúmeras possibilidades presentes 

nos saberes e fazeres educacionais e artísticos potencializados nos circos sociais. 

Por esse motivo, iniciei uma segunda ideia de pesquisa, tendo a mesma linha de 

raciocínio – processos educacionais circenses – porém, com o desejo de conhecer as 

percepções e as significações dos/as jovens educadores/as sociais circenses, em relação às 

suas próprias experiências e atuações educacionais do circo. Este segundo objeto me 

acompanhou por um bom tempo, e só deixou de corresponder aos meus planos quando 

resolvi compartilhá-lo com alguns/umas jovens educadores sociais circenses, já no intuito 

de receber sugestões e conhecer suas opiniões para este trabalho. Com os novos diálogos 

e escutas
17

, compreendi que, na realidade, precisava privilegiar não só os seus lugares de 

fala e suas experiências educacionais circenses, mas também suas significações em 

relação às suas expectativas de vida no que se referia às artes circenses.  

Mesmo diante desta constatação, ainda precisei vivenciar outros encontros e 

escutas juvenis circenses sociais
18

 para finalmente eleger como objeto de estudo desta 

pesquisa as expectativas de futuro dos/as jovens educadores/as sociais circenses, 

acompanhada com o desejo de encontrar nas suas significações, possíveis influências 

destas experiências artísticas circenses sociais. Nesta perspectiva, elaborei a seguinte 

questão central: Como as experiências educacionais circenses sociais ocupam um lugar 

                                                           
17

 Encontros que aconteceram no III Colóquio de Educadores Sociais de Cama Elástica do Nordeste, na 

cidade do Juazeiro do Norte – CE. Esses encontros são detalhados na Cena II deste Segundo Ato, onde 

compartilho algumas das minhas memórias e experiências como pedagoga de circo social.    
18

 Encontros, diálogos e reflexões realizadas na Semana de Artes Circenses em 2012, no Centro Urbano de 

Cultural, Arte, Ciência e Esporte – CUCA Barra, na cidade de Fortaleza - CE, que seguem também melhor 

detalhados na Cena II deste Segundo Ato, onde compartilho algumas das minhas memórias e experiências 

como pedagoga de circo social. 



46 

 

 

na vida desses/as jovens educadores/as sociais circenses e quais são as suas significações, 

projeções e expectativas de vida adulta. 

Estabeleci como objetivo geral conhecer as trajetórias, significações e projeções 

de vidas de jovens que possuem em comum a experiência de atuar como educadores/as 

sociais circenses nos circos escolas sociais que fazem parte da RCM – BR, no Nordeste 

brasileiro. Objeto que me proporcionou ser aceita neste programa de doutorado em 

Educação Brasileira da UFC e prosseguiu intacto após a primeira qualificação deste 

trabalho. Por este motivo e legitimada relevância, passou a guiar boa parte das minhas 

vivências e reflexões realizadas no campo desta intrépida arte do desconhecer. 

Esse período de “projeção” ou “primeiro exercício de entrever metodológico” 

(JOCA, 2013, p. 301), também correspondia à minha primeira significação do objeto e, 

consequentemente, da questão central desta proposta de pesquisa. Ambos – objeto e 

questão central – representavam para mim, metaforicamente, o equivalente ao mastro 

central da lona circense, responsável pelo equilíbrio da estrutura do circo, por garantir o 

lugar seguro dos possíveis acontecimentos sociais nesse espaço.  

Relembro que mesmo me sentindo aberta à largueza do desconhecido 

(Lispector, 1992) inerente às possíveis mudanças que normalmente acontecem nestes 

percursos da pesquisa de campo, confesso que nem cogitava a possibilidade de questionar 

o mastro da lona circense. Afinal, como poderia questionar o objeto que me proporcionou 

entrar no doutorado e posteriormente foi legitimado na qualificação como o problema que 

iria nortear o encontro e resposta desta tese? Seria o mesmo que ponderar a possibilidade 

de viver uma épica tragédia circense, como os memoráveis incêndios que aconteciam em 

circos tradicionais ou ficar à deriva em mar aberto, sem ter ao lado as artes do fazer e as 

astúcias (CERTEAU, 2008) dos tradicionais pescadores com quem estava convivendo na 

comunidade de Canoa Quebrada - CE. 

Admito aqui a imaturidade acadêmica que me acompanhava, apesar de ter 

conhecido e vivenciado a arte do desconhecer para responder à questão central definida 

no trabalho de pesquisa realizado no mestrado, nunca tinha me questionado sobre a 

relevância do objeto, da pergunta e das suas possíveis influências e mudanças nos 

percursos trilhados na pesquisa de campo. Porém, no decorrer dos encontros, diálogos e 

escutas dos/as jovens artistas circenses, sujeitos desta pesquisa, precisei, pela primeira 

vez, me deparar com alguns questionamentos nunca antes feitos enquanto pesquisadora. 
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Iniciar uma pesquisa de campo, tendo uma pergunta central como guia, 

atrapalhou ou ajudou os caminhos que realizei nesta pesquisa? Ou melhor, essa pergunta 

central direcionou e por consequência estabeleceu fronteiras para as minhas escutas? Ter 

um direcionamento é ou não é oportuno para realizar uma intrépida arte do desconhecer? 

E por último, como conseguir realizar a intrépida arte do desconhecer com um olhar, 

escuta e postura capazes de encontrar a resposta, mesmo negativa, à pergunta central 

desta pesquisa?  

Esses questionamentos foram essenciais para entender que numa pesquisa de 

campo nem o mastro central do circo é fixo e permanece estável. Tudo, inclusive o 

mastro, estão em constantes processos de contorções acrobáticas sociais. Diante desta 

constatação, a única saída foi assumir o risco, assim como fazem cotidianamente os/as 

jovens artistas circenses, de viver a virtuose arte de se equilibrar no desequilíbrio.  

Essa virtuose experiência metodológica me fez contestar Souza (2016, p. 166) ao 

afirmar que “é o objeto de pesquisa que indica quais são os melhores percursos a serem 

trilhados”. No entanto, apesar de não o reconhecer mais como o guia dos melhores 

percursos para realizar o trabalho, passei a entender que “é no encontro com o campo que 

o pesquisador se depara com as circunstâncias que o objeto de pesquisa apresenta” 

(JOCA, 2013, p. 48). O objeto e a pergunta central da pesquisa tornaram-se as referências 

necessárias para os movimentos, reflexões e aprendizados advindos da experiência no 

campo, não mais o guia e o fim dos aprendizados e conhecimentos que precisamos, 

enquanto pesquisadores/as, construir. 

Constatações que me aconteceram (LARROSA, 2002) como forças motrizes e 

impulsos para intrepidamente saltar, de forma subjetiva, num mini-trampi
19

 e alcançar 

movimentos e contorções acrobáticas reflexivas que me proporcionaram compreender a 

“sociedade pedagogizada” apresentada por Rancière (2002). Perceber e reconhecer 

como significava e me comportava em relação ao objeto desta pesquisa, similar a uma 

máquina explicadora, descrita por Rancière (2002), quando olhava a pergunta central da 

minha pesquisa apenas como uma etapa diretamente vinculada à necessidade de encontrar 

a sua resposta e concretizar a resolução do problema. 

                                                           
19

 Aparelho circense que corresponde a um pequeno trampolim utilizado para impulsionar a realização de 

saltos aéreos em apresentações de acrobacias de solo.  



48 

 

 

Diante das sensações ocasionadas por essas reflexivas contorções acrobáticas, 

decidi investigar o problema nas contribuições de Saviani (2004) e Gallo (2008), e nas 

dimensões filosóficas, sublinhei em Gallo que “o processo educativo deve partir da 

experiência do problema como mobilizador e motor do pensamento[...]” (2008, p. 117).  

Possível quando vivemos o problema como uma experiência que possa nos proporcionar 

uma exposição capaz de nos acontecer algo (LARROSA, 2002) e não apenas o 

movimento mecânico de utilizar métodos para alcançar uma resposta, entendida como um 

saber. 

Adquirir esta percepção do problema me fez questionar até que ponto tinha 

transformado a pergunta central desta pesquisa em uma obstinada meta capaz de 

inviabilizar a experiência que possibilitaria o apreender neste doutorado. Ao admitir que 

partes dos momentos vivenciados no campo desta pesquisa tinham como propósito a 

busca dessa meta, guiando o meu olhar, escutas e principalmente interpretações dos 

cotidianos, percepções e significações dos/as jovens artistas circenses, me fez entender 

porque inicialmente não conseguia valorizar nada do que estava encontrando nesta minha 

inserção no campo da pesquisa. Na realidade, como não conseguia “identificar” os 

“dados” para “responder” ao problema eleito como guia dessa pesquisa, nada que tinha 

escutado e presenciado pareciam relevantes, já que não contribuíam para identificar o 

lugar que estas experiências educacionais circenses sociais ocupavam, ou não, nas 

significações, projeções e expectativas de vidas adultas desses/as jovens artistas sociais 

circenses. 

O curioso é que, ao sentir estas vertiginosas sensações ocasionadas nestas 

reflexões metodológicas em relação à questão central deste trabalho, ocasionadas nestes 

momentos em que precisei aprender e sentir a virtuose arte de me equilibrar nos 

desequilíbrios metodológicos desta pesquisa, percebi que poderia ousar mais e aproveitar 

para realizar novas contorções e acrobacias subjetivas. Entre os novos desafios, passei a 

enxergar que, apesar de me anunciar como uma pesquisadora da categoria de juventude 

(s) com clareza da relação desta categoria com os tempos sociais, as minhas 

compreensões, refletidas na pergunta central deste trabalho, denunciavam o meu olhar e 

postura impregnada de expectativas sociais adultocêntricas.  

Conhecer, estudar e refletir os/as teóricos desta categoria de juventude (s) só me 

proporcionou adquirir um saber teórico que me permitia identificar, por exemplo, que as 
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juventudes, normalmente, são entendidas como uma etapa da vida onde já não são mais 

crianças, contudo também ainda não são adultos. Parece que não estão autorizados a 

existir no presente, já que vivem recebendo constantes pressões sociais para definirem e 

começarem a construir o que vão ser nas suas vidas adultas. Esta compreensão, dentre 

outras adquiridas sobre esta categoria social, não foi suficiente para evitar que eu tivesse 

e oferecesse a mesma percepção adultocêntrica, expressa no objeto que elegi para este 

trabalho. 

Ao revisitar e observar a minha questão central – Como as experiências 

educacionais circenses sociais ocupam um lugar na vida desses/as jovens educadores/as 

sociais circenses e quais são as suas significações, projeções e expectativas de vida adulta 

– fica claro que não tinha conseguido privilegiar as suas percepções e existências juvenis 

no tempo presente. No máximo, ao responder a essa questão, conheceria as trajetórias e 

significações dessas artes circenses sociais com o desejo de encontrar as suas possíveis 

projeções nas suas vidas adultas. Ou seja, o interesse nos seus futuros, e não nos seus 

presentes, definiam o meu olhar, escuta e intensões nesta pesquisa. 

Percepção que me fez relembrar algumas leituras, seguido do desejo de 

compartilhar e valorizar um questionamento apontado por Sales (2001, p. 25), “os jovens 

são apontados como o “futuro do país”. Como vivem esses jovens no presente?”. Senti, 

ao viver essas acrobacias subjetivas reflexivas acrescidas por este questionamento, dois 

significativos e essenciais tombos pedagógicos: o primeiro correspondeu aos 

desequilíbrios e a queda na relação com o problema eleito nesta pesquisa; o segundo foi o 

cair das minhas percepções e convicções enquanto pesquisadora desta categoria de 

juventude(s). Constatar que, apesar de estudar, conhecer e trabalhar com essa categoria, 

ainda não possuía a percepção e o olhar que me proporcionasse eleger uma experiência 

(LARROSA, 2002) de pesquisa que considerasse os tempos presentes dos/as jovens 

artistas circenses sociais.  

Sentir estas vertigens e tombos enquanto pesquisadora me fez valorizar e 

defender que na realidade precisamos estar atentos e disponíveis para conhecer os nossos 

aspectos subjetivos, como bem escreve Goldschmidt (1977, p. 294), ao afirmar que “de 

certo modo, toda etnografia é autoetnografia”, por reconhecer a necessidade do 

envolvimento pessoal do pesquisador/a num tipo particular de análise reflexiva. Neste 

sentido, reafirmo a escolha de guiar esta pesquisa com os tons e inspirações do método 
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autoetnográfico, por entender, a partir desses tombos e vertigens, que não basta estamos 

atentos e dedicados a desvendar apenas os acontecimentos e as situações externas que 

encontramos no campo da pesquisa. 

O campo da pesquisa acontece como um picadeiro em noites de espetáculos, um 

lugar passível de muitas surpresas, suspenses, alegrias, encantamentos e encontros e 

reencontros subjetivos. Dentre os quais, nesta pesquisa, destaco o que vive com Manoel 

de Barros ao reler o trecho do seu poema: “Aprendi nessas férias a brincar de palavras 

mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavras engavetadas. Aquela 

que não pode mudar de lugar.” (2010, p.43). Entendi que as palavras engavetadas de 

Manoel de Barros eram como a ausência da possibilidade de viver a experiência de 

Larrosa (2002) e a habilidade de brincar de palavras como a probabilidade de encontrar 

as larguezas de Lispector (1992) – que sempre me encantaram – e mobilizaram as minhas 

principais intenções com esta pesquisa educacional. 

Devido a estas experiências subjetivas, entendi que não poderia iniciar esta cena, 

destinada às fundamentações e aos procedimentos metodológicos realizados nesta 

pesquisa, sem antes apresentar como cheguei e como me relacionei com o objeto e a 

questão central deste trabalho, bem como reconheci a minha influência nos processos e 

percursos metodológicos desenvolvidos neste doutorado. Reconhecer estes meus lugares 

e as transformações ocasionadas com os meus arbitrários culturais (VELHO, 1978) e 

experiências empíricas vivenciadas, foram essenciais para redefinir o objeto central desta 

pesquisa, como a possibilidade de conhecer como as experiências educacionais circenses 

sociais são significadas e quais os lugares que ocupam nas vidas desses/as jovens 

educadores/as circenses sociais. 

Ao retirar o foco do desejo de encontrar a influência dessas experiências 

artísticas circenses sociais nas projeções e significações de vida adulta desses/as jovens 

artistas circenses sociais, passei a viabilizar um espaço, olhar e escuta capazes de 

apreender como esses/as jovens vivem e significam nos seus cotidianos e presentes suas 

experiências artísticas circenses sociais, constituindo o que Lispector (2010) anuncia 

como a possibilidade de um campo virgem, livre de preconceitos que possibilitou 

encontrar a largueza, na qual fui capaz de compreender e apreender por outro ângulo 

como estes/as jovens vivem e significam no hoje, estas experiências com as artes 

circenses sociais. 
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Ressalto, contudo, que apesar de vivenciar todas essas contorções e reflexões 

metodológicas no período dessa pesquisa de campo, o início dessas acrobacias e tombos 

subjetivos na minha vida aconteceu no paralelo da minha primeira atuação como 

pedagoga de circo social, na segunda metade da década de 2000. Neste período, passei a 

identificar por meio dos meus tombos e inadequações pedagógicas circenses, a existência 

da minha pedagoga palhaça que vou apresentar na próxima cena – Acrobacias circenses 

particulares – com as minhas memórias, significações e experiências pedagógicas 

circenses. Acredito que, após conhecer estes meus percursos, memórias e tombos 

pedagógicos, também será possível compreender porque eu significava o objeto e a 

questão inicial desta pesquisa como um mastro de circo, fixo e intocável. Afinal, ao 

iniciar uma pesquisa de campo de caráter autoetnográfico, não conseguimos chegar 

imparciais ou desnudos das experiências e significações que nos levaram a escolher, 

propor e vivenciar uma pesquisa de doutorado. Dito isso, seguimos para a próxima cena, 

em uma viagem no tempo das minhas acrobacias circenses particulares. 

 

 

II Cena: Acrobacias circenses particulares  

 

Eleger e apresentar as experiências, percursos e significações que definem as 

minhas acrobacias circenses particulares, para além de corresponder às características 

metodológicas da autoetnografia, por incluir o “Eu” (do sujeito pesquisador) minhas 

práticas, crenças, experiências e significações culturais e educacionais (ADAMS; ELLIS; 

JONES, 2015, p. 16-17), também estão permeadas pela influência do poeta Manoel de 

Barros.  

Sinto que os seus poemas conseguem me afetar de inimagináveis e 

particulares formas, e contribuem para modificar minha percepção de mundo. Por este 

motivo, reconheço que as minhas acrobacias circenses são resultado dessas influencias 

particulares que senti ao ler Manoel de Barros. Conheci o poeta em 2010, e neste período 

adora apenas ler e reler seu livro Memórias Inventadas para descansar e esvaziar a mente 

das leituras acadêmicas realizadas na época para o mestrado. Você já leu ou lê com 

frequência o Manoel de Barros? Estabelece alguma relação reflexiva com os seus 

poemas?  
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Com o passar do tempo, percebi que poderia, com os seus poemas, significar 

algumas das sensações vividas enquanto pesquisadora e passei a construir, com o seu 

auxilio poético despretensioso para o universo acadêmico, um estilo de escrita que me 

acompanha e me anuncia até os dias de hoje. Aprendi com Manoel de Barros, por 

exemplo, que uma experiência – memória afetiva – precisa, para ser compartilhada, do 

advérbio quando. “Porque o tempo não anda pra trás. Ele só andasse pra trás botando a 

palavra quando de suporte” (BARROS, 2010, p.113). E só com o quando infante, eu seria 

capaz de rememorar o que de mais prestante vivi nos meus primeiros encontros e 

significações com os circos tradicionais. Lembranças crianceiras que elegi como as 

minhas primeiras acrobacias circenses particulares, expressas no tópico Vai, vai, vai 

começar a brincadeira, vem, vem, vem ver o circo de verdade!  

Iniciar com as minhas lembranças crianceiras, é reconhecer que “No fundo, 

ninguém chega lá, partindo de lá, mas de um certo aqui” (FREIRE, 1992, p. 59), que 

habita sempre a nossa intimidade. Subjetividade que passei a apreciar tanto quanto o 

poeta quando diz: “acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A 

gente só descobre depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há de ser 

medido pela intimidade que temos com as coisas” (BARROS, 2010, p. 67).  

O encontro com este olhar e gostar oblíquo do poeta, descomparado, capaz 

de revelar os desobjetos e transmitir “respeito às coisas desimportantes e aos seres 

desimportantes”, (apud, 2010, p.19) contribuíram para que eu pudesse valorizar e 

considerar as minhas lembranças crianceiras e exercitar o olhar oblíquo do poeta, o 

mesmo capaz de viabilizar a escrita autobiográfica indispensável nas pesquisas de caráter 

autoetnográfico (SANTOS, 2017). Nessas tentativas de vivenciar o olhar oblíquo, 

recordo um dos ensinamentos do poeta.  

Após aprender com a sua vó “a não desprezar as coisas desprezíveis e nem os 

seres desprezados” (BARROS, 2010, p. 19) e sempre propagar a possibilidade de 

encontrar e valorizar os desobjetos (BARROS, 2010, p. 23), Manoel ensina outra lógica 

no ver e sentir as coisas e me proporciona ver e valorizar os meus primeiros tombos 

educacionais circenses que me apresentaram a minha pedagoga palhaça, nos percursos e 

diálogos com os/as jovens dos Circos Sociais do Nordeste. Percursos, encontros e 

aprendizados que seguem descritos no tópico “O encontro com o Circo Social nos 

saltimbancos passos da pedagoga palhaça”, na segunda etapa presente nesta Cena. 
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“Vai, vai, vai começar a brincadeira, vem, vem, vem ver o circo de verdade! ”
20

 

 

As minhas primeiras – acrobacias circenses particulares – aconteceram na 

infância, exatamente como ocorria com a grande maioria das crianças que moravam nas 

cidades do interior, incluídas nos percursos e agendas dos circos tradicionais. Vivíamos o 

privilégio de escutar, de tempos em tempos, “Hoje tem espetáculo? Tem, sim senhor! 

Hoje tem marmelada? Tem, sim senhor! E o palhaço o que é? É ladrão de mulher! 

Tombei, tombei, tornei a tombar, a brincadeira já vai começar! O raio o sol suspende a 

lua, olha o palhaço no meio da rua! ”.
21

 

Recordo que inúmeras foram as vezes em que esta música tradicional circense 

embalou e anunciou a presença e os espetáculos dos circos tradicionais na minha cidade, 

Crato, Ceará. Localizada ao sul do Estado, na região do Cariri, fronteira com os estados 

da Paraíba, Pernambuco e Piauí do Nordeste brasileiro, o Crato constituiu-se ao longo do 

seu contexto histórico, por consequência da presença de estação ferroviária, diocese, 

seminário e escolas católicas, agências bancárias, universidades, feiras populares, dentre 

outras características estruturais e sociais urbanas, como uma cidade que sempre 

favoreceu as conexões e a passagem entre as cidades, estados e as expressões culturais. 

Por estes motivos, acredito que foi sempre incluída nos roteiros e agendas das 

companhias de circos tradicionais que viajavam pelo interior do Brasil. 

Aspetos geográficos que na década de oitenta, período da minha infância, 

também podem ser somados à coexistência de grandes terrenos
22

 baldios encontrados em 

                                                           
20

 Corresponde a uma parte da música, O Circo, com a composição assinada por Sidney Miller, presente no 

álbum Vento de Maio, lançado em 1967 com a interpretação de Nara Leão. 
21

 Corresponde a uma parte da música tradicional circense, Canções de Palhaço, que foi gravada por 

Antônio Gomide que criou a Companhia Carroça dos Mamulengos. É possível localizada musica e letra no 

site <https://www.ouvirmusica.com.br/carroca-de-mamulengos/1147519/>. Acesso em: 10 março 2017. 
22

 Hoje com o processo de desenvolvimento e urbanização das cidades, é certo afirmar que quase não 

existem espaços para receber os circos tradicionais itinerantes. Na antiga gestão da Secretária de Cultura do 

Estado do Ceará, no período de 2013 - 2015, o secretário Guilherme Sampaio aproveitou para expandir 

aspectos da Lei do circo municipal nº 9.959/2012, de 24 de dezembro de 2012, que criou enquanto vereador 

na cidade de Fortaleza, CE. Na sua gestão enviou um oficio à todas as Secretarias de Culturas Municipais 

do Estado do Ceará, solicitando o apoio e a disponibilidade de terrenos baldios para viabilizar e valorizar a 

estadia temporária dos Circos Tradicionais do e no Ceará. Esta demanda, dentre outras, foi um dos 

resultados das reinvindicações das famílias tradicionais circenses nos encontros realizados por esta 

secretaria com o intuito de expandir e apoiar a cultura das artes circenses no estado.  

https://www.ouvirmusica.com.br/carroca-de-mamulengos/1147519/
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diferentes localidades e bairros da cidade. Espaços que, particularmente, sempre 

conseguia visualizar nos meus percursos cotidianos para ir e retornar à escola bem como 

as demais atividades que realizava nesta época. 

Recordo que nestes caminhos, sempre passava ao lado, ou conseguia avistar ao 

longe, cinco dentre estes vários terrenos
23

 baldios que normalmente eram consentidos 

pela prefeitura municipal para receber as temporadas dos circenses tradicionais. Com o 

tempo, só em avistar os tratores limpando estes lugares, já ficava em estado de alerta e 

euforia. Imaginava e desejava presenciar o momento em que os primeiros trailers 

coloridos circenses iriam estacionar. O meu tempo passava a ser ocupado com as 

tentativas de adivinhar quantos caminhões teriam jaulas dos animais. Sentia-me em festa 

só em avistar, mesmo que de longe, os enormes elefantes dóceis, os elegantes cavalos, os 

inúmeros cachorrinhos poodles, os chipanzés vestidos com roupas de crianças e os 

grandes e magrelos leões ferozes
24

.  

E confirmava com os meus pais os meus pressentimentos circenses, que 

realmente estávamos às vésperas de mais uma temporada de circo tradicional na cidade, 

aquele percurso já acostumado pelo cotidiano, tornava-se a cada dia uma nova e 

fascinante caminhada. Na escola também assumia um novo lugar, entre os/as amigos/as, 

me tornava a portadora das novidades circenses, e a cada dia sempre reservávamos um 

momento para partilhar algo novo, como: o terreno já estava completamente limpo, 

quantos trailers e carros já estavam estacionados; quais as cores predominantes do circo; 

os bichos que já tinha conseguido visualizar; e os artistas, estes eu recordo que descrevia 

até as suas características físicas e passávamos um bom tempo tentando identificar se 

eram os trapezistas, os mágicos, os acrobatas ou os palhaços circenses.  

Contudo, nada se comparava à emoção e ao encantamento que sentia quando 

tinha a oportunidade de passar exatamente no momento em que erguiam a lona circense. 

Ver todo aquele colorido espalhado no chão em poucos minutos subir por inteiro, 

                                                           
23

 Estes terrenos baldios existentes na década de oitenta correspondem hoje aos espaços em que foram 

construídos: o Fórum da cidade do Crato, vizinho a rodoviária; o restaurante popular que fica ao lado da 

antiga Estação Ferroviária da cidade; a Escola Estadual Profissionalizante Violeta Arres em frente ao curso 

de Direito da Universidade Regional do Cariri – URCA; a Quadra Poliesportiva da URCA que fica ao lado 

do Campus do Pimenta da URCA; e no terreno ao lado do trilho conhecido como “o gesso”, realizaram 

umas reformas inviabilizando a instalação de circos.  
24

 No Brasil só no ano de 2001, no art. 1º da Lei Federal nº 10.220, de 11 de abril de 2001, o país passou a 

proibir em todo o território nacional a presença e uso de animais nos espetáculos circenses. 
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adquirindo forma, era concretizar que estava próximo de sentir as emoções e alegrias 

circenses. Rememorar o que sentia e sinto nestas raras ocasiões, me fazem entender 

Manoel de Barros quando diz, “a importância de uma coisa há de ser medida pelo 

encantamento que a coisa produza em nós” (BARROS, 2010, p. 109).  

Os encantamentos vividos com o encontro e a presença das lonas circenses me 

fazem seguir a partilha dessas minhas acrobacias circenses particulares, com as 

recordações da minha mãe. Recordo que estava na véspera de mais uma das viagens a 

trabalho que realizei já como pedagoga do Circo Escola de Ecocidadania Juriti - CEEJ, na 

ocasião organizava a mala, quando a minha mãe se aproximou para auxiliar e começamos 

a conversar. Neste diálogo, questionou como eu tinha conseguido estabelecer uma relação 

entre pedagogia e circo. 

Após a minha tentativa de explicar como acontecia a pedagogia do circo social, 

ela disse que não entendia esse circo que era escola, mas sempre soube que eu ia 

encontrar um jeito de trabalhar em circo. E diante da minha curiosidade em relação a essa 

sua certeza do meu envolvimento circense, ela abriu um baú de memórias e contou que 

entre os seus três filhos, eu era a única que tirava o seu juízo sempre que avistava de 

longe um parque ou uma lona de circo. Contou, e sempre que tem oportunidade volta a 

dizer, que eu era especialista em localizar os parques e as temporadas de circo na cidade, 

e não me aquietava até assistir aos espetáculos circenses por várias vezes.   

Nestas memórias, destacou umas férias que passamos em Fortaleza, capital do 

Ceará, quando eu tinha aproximadamente uns seis anos de idade. Disse que assim que 

cheguei à varanda do apartamento onde estávamos hospedadas, avistei de longe uma lona 

circense, porém, nenhum adulto conseguia ver. Durante a noite, após retornarmos de um 

passeio, avistaram uma lona do circo iluminada a quilômetros de distância. Segundo 

conta, todos ficaram impressionados com a minha visão e o afeto que eu estabelecia com 

as lonas circenses. O engraçado é que eu tenho a imagem da vista dessa varanda nas 

minhas lembranças, como uma fotografia desse circo e de muitos outros que avistei na 

infância, mas não recordava dessas insistências para ir aos espetáculos circenses. 

Ainda em relação a estas minhas posturas, encontro alguns desses relatos 

presentes até os dias de hoje nos encontros e conversas familiares. Sempre que o assunto 

é estudo meu pai diz: “Inambê nunca gostou de escola, nunca gostou de estudar, gostava 

mesmo era de parque de diversão e circo, era só ver uma roda gigante ou uma lona de 
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circo, que já pedia pra ir”
25

 (Março, 2017). E sempre que tem oportunidade, a minha mãe 

lembra que o pior acontecia quando eu conseguia avistar de longe os circos que se 

instalavam, na “beira da linha”, próximo aos trilhos da ferrovia que passavam no “bairro 

Gesso”, exatamente ao lado dos “principais cabarés” que existiam na cidade nesta época.  

Neste bairro
26

, de acordo com a sua descrição e memorias sociais, “as mulheres 

decentes de família, que se dessem ao respeito, jamais deveriam passar por perto para não 

ficarem mal faladas na sociedade”
27

 (julho, 2016). Porém, contou que sempre que eu 

conseguia avistar algum circo naquelas localidades: 

 

Precisava encontrar alguém de confiança na comunidade que pudesse te 

levar, eu pagava todos os ingressos para você ir naqueles circos velhos 

todos cheios de remendos que sempre se instalavam por lá. Não tinham 

bichos, só palhaços bem imorais. Mas você tirava o meu juízo, depois o 

juízo do seu pai, e ele vinha me cobrava porque eu ainda não tinha dado 

um jeito de você ir para esses circos. Ai sempre encontrava uma mãe ali 

de baixo pra ir com você e os filhos. Mas quando voltava era outro 

problema porque queria ir mais vezes até o circo ir embora (Julho, 

2016). 

 

Escolher estas memórias para iniciar as apresentações das minhas acrobacias 

particulares, acontece por identificar que as mesmas, correspondem às primeiras 

caminhadas entendidas e apresentadas com o Machado Pais (2003, p. 72-73) quando 

escreve que: 

 

O curso da vida são caminhadas nas quais os caminhos percorridos, conforme 

são percorridos, se vão enrolando sobre si mesmo, carregando-se nos dorsos 

dos caminhantes – de caminhos transformam-se em bagagens, em capital 

adquirido. [...] um determinado conjunto de acontecimentos que passaram a um 

individuo e que este <<carrega>> no seu presente.  

 

                                                           
25

 Trecho que anotei da conversa informal que presenciei entre o meu pai e uma amiga sua no carro em que 

estávamos a caminho do aniversário do meu irmão, no dia 25 de março de 2017.   
26

 Bairro Gesso, conhecido popularmente como a Comunidade do Gesso, tem a passagem da linha férrea e 

por muitos anos foi um território onde descarregavam cal para a produção do gesso. Constituindo um lugar 

de muito trabalho braçal com muitos homens que também gerou a presença de muitos cabarés, 

estabelecimentos destinados a compra do sexo. Por essa característica, as mulheres que moravam nessa 

comunidade ou próximo ao bairro, mesmo não trabalhando como prostitutas, eram vinculadas ou mesmo 

até estigmatizadas como “não direitas socialmente”.     
27

 Conversa entre a minha mãe e a pesquisadora Lurdes Rafaella Florêncio, a mesma estava entrevistando a 

minha mãe para a sua pesquisa de doutorado em Educação Brasileira pela UFC em 02 de julho de 2016, 

com o objetivo de conhecer as memórias em relação aos comportamentos femininos e as memórias do 

bairro onde existia o Cabaré de Glória na cidade do Crato. 
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Bagagens e signos afetivos de um capital adquirido nestes universos de 

encantamento circenses que hoje reconheço como responsáveis por sentir essa empatia e 

abertura para as experiências como pedagoga de Circo Social. Vivências educacionais 

ludocircenses que defini apresentar, na sequência deste texto, como o segundo momento 

dos encontros com as minhas acrobacias circenses particulares. 

 

O encontro com o Circo Social nos saltimbancos passos da Pedagoga Palhaça 

 

 
“Éita vai começar o têtêrêtêtê! 

Ô meninagem? Oi! 

 Vocês já estão preparados? Estamos! 

Posso dar início à passeada? Pode!! 

Tombei, tombei, tornei a tombar, 

A brincadeira já vai começar!” 

Tombei, tombei, tornei a tombar, 

A brincadeira já vai começar!
28

 

(Companhia Carroça dos Mamulengos) 

 

Tombei, tombei, tornei a tombar são os movimentos que definem exatamente as 

sensações internas que senti como pedagoga, nos encontros e acrobacias educacionais 

circenses vivenciadas nos circos escolas sociais. Neste universo educacional circense, me 

reconheci, em inúmeras situações educacionais, como uma verdadeira palhaça, seguindo 

a definição apresentada pelo circense Marcio Libar que vou partilhar após expor alguns 

questionamentos que elaborei para refletir sobre esta arte da palhaçaria e a minha 

identificação como pedagoga palhaça circense.  

Em algum momento você já parou para pensar o que é um palhaço/a? Qual é o 

verdadeiro significado do/a palhaço/a em um espetáculo circense? Será que possui uma 

função especifica? É comum, no nosso imaginário, significarmos as entradas, 

participações e cenas dos/as palhaços/as nos espetáculos circenses, como os momentos 

destinados às alegrias e aos risos na plateia. Contudo, apesar de existir coerência nesta 

nossa percepção, também é certo afirmar que normalmente não pararmos para questionar 

                                                           
28

 Como já foi apresentada, corresponde a uma parte da música tradicional circense, Canções de Palhaço, 

que foi gravada por Antônio Gomide, criador da Companhia Carroça dos Mamulengos. É possível 

localizada musica e letra no site <https://www.ouvirmusica.com.br/carroca-de-mamulengos/1147519/>. 

Acesso em: 10 março 2017. 

https://www.ouvirmusica.com.br/carroca-de-mamulengos/1147519/
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como e porque os/as palhaços/as conseguem tão facilmente arrancar esses nossos risos.  

Será que existe uma técnica particular? 

De acordo com Libar
29

 (2013), o espetáculo circense é um verdadeiro desafio “à 

lei da gravidade”, ao ressaltar que os/as artistas conseguem voar, equilibrar e andar em 

cordas bambas;, dinamizar, ao mesmo tempo, vários objetos no ar, e contorcer os seus 

corpos como se fossem elásticos, dentre tantas outras habilidades artísticas corporais que 

nos fazem cogitar, principalmente quando somos crianças, que os/as mesmos/as não são 

humanos como nós. Porém, entre todas estas expressões artísticas circenses que desafiam 

a lei da gravidade, ele faz questão de lembrar que também nos deparamos com a presença 

e a atuação do/as palhaço/a, e este/a representa o oposto de todas essas outras habilidades 

já citadas, porque simplesmente ele/a “é aquele que cai, é aquele que erra, o palhaço é 

aquele que sempre perde.” (LIBAR, 2013). 

Contudo, ao cair, errar, perder e constantemente fracassar, delimita com a sua 

arte da palhaçaria, exatamente aquele meio do caminho, onde também se encontra a nossa 

dimensão humana. Realça com o seu constante desequilíbrio, perdas, quedas e 

ingenuidades, este lugar/movimento interno onde sempre estamos, enquanto humanos, 

precisando escolher se vamos seguir ou ficar, e conseguir equilibrar no mínimo dois lados 

da nossa subjetividade.  

Segundo Libar (2013), estes dois lados executam movimentos paralelos e ao 

mesmo tempo opostos, enquanto um está alinhado ao desejo de realizar os nossos sonhos 

e projetos particulares comuns à nossa dimensão pessoal e afetiva, o outro vive na 

tentativa de corresponder às projeções e as expectativas racionais que constante 

recebemos como demandas dos nossos contextos culturais e sociais. Esta é a base da 

técnica do palhaço, realizar movimentos conflitantes e desequilibrados que são 

decorrentes da não habilidade de saber escolher entre os impulsos afetivos e as ações 

racionais que precisam realizar nos seus cotidianos, causando consequentemente os seus 

tombos, quedas e os constantes fracassos que tanto nos fazem gargalhar nas 

arquibancadas.  

                                                           
29

 Ator e palhaço brasileiro que realiza palestras e oficinas sobre a nobre arte do palhaço, nomeadas por: A 

Nobre Arte do Palhaço; Alegria; Onde está a graça?; e participou também do documentário Eu Maior, sobre 

autoconhecimento. As citações que estou apresentando neste texto são da sua palestras Onde está a Graça? 

que aconteceu no TEDx da Vila Madalena em São Paulo no ano de 2013. 
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Ao apresentar a técnica da palhaçaria, Libar (2013) esclarece que “o erro é a 

nobre arte do palhaço, a imperfeição”, quando interpretar o desequilíbrio e a imperfeição 

humana os/as palhaços/as conseguem arrancar das arquibancadas muitas gargalhadas e 

sorrisos, e sem que percebermos, também conseguem arrancar a nossa cumplicidade:  

  
O riso sobre o palhaço não é o riso da chacota. – Você é feio! É o riso da 

aceitação, quando ele aparece careca na tua frente e barrigudo ele esta dizendo 

pra você, o teu cabelo vai cair e a tua barriga vai crescer também, você me ama 

mesmo assim? Eu sou barrigudo e careca, você me ama mesmo assim? Você 

diz eu amo porque eu sei que o meu cabelo vai cair e a minha barriga vai 

crescer também. É um riso de cumplicidade [...] eu acho isso um exercício de 

maior grandeza humana, que é a aceitação, aceitação sua, aceitação do outro e 

a sua aceitação através do outro (LIBAR, 2013, p) 

  

Encontrar com esta definição da técnica da palhaçaria nestes percursos circenses, 

significou a possibilidade de refletir e reconhecer o quanto tombei, tombei e tornei a 

tombar atuando como pedagoga de circo escola social. Hoje vejo com clareza que muitas 

das minhas experiências educacionais circenses sociais, foram na realidade uma 

sequência de movimentos conflitantes e passos desequilibrados, onde por vezes fui uma 

palhaça tentando equilibrar e dinamizar os saberes teóricos acadêmicos; as intenções e 

motivações afetivas e educacionais; e o desejo de colaborar e corresponder à proposta 

ludocircense de educação cidadã presente nos princípios que norteiam os Circos Sociais 

brasileiros.  

O processo de passar a me assimilar como uma pedagoga palhaça foi 

fundamental para entender e valorizar também o quanto me aconteceram experiências 

(LARROSA, 2002) que me proporcionaram novos aprendizados e um novo olhar a cada 

conflito, desequilíbrio, tombo e queda educacionais. Por este motivo, decidi ter como 

guia para apresentar o meu encontro com o Circo Social, algumas dessas experiências e 

aprendizados que vivi nos meus primeiros tombos educacionais circenses como pedagoga 

de circo escola social em encontros com os/as jovens educadores/as sociais circenses.  

Entendo que sem os mesmos, possivelmente não teria vivenciado as 

inquietações, reflexões e as significações educacionais que me conduziram, enquanto 

pesquisadora, eleger, propor e realizar esta pesquisa de doutorado em educação. Diante 

da relevância desses tombos, sigo expondo o meu encontro com o Circo Social, guiada 

também com o desejo de conseguir expressar, ao partilhar esses passos saltimbancos, o 

quanto estas experiências educacionais me ocasionaram contorções subjetivas ao 
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reencontrar e reavaliar as minhas atuações, convicções e percepções educacionais e 

circenses sociais.  

Conheci a categoria – Circo Social – em 2007, quando passei a compor a equipe 

multidisciplinar do Observatório da Criança e do Adolescente, um projeto sócio 

educacional responsável por oferecer e acompanhar ações educacionais para os/as jovens 

que cumpriam medidas socioeducativas na sede da Casa Brasil em Juazeiro do Norte - 

Ceará, sob a coordenação da socióloga Ana Cristina Diogo, também responsável pelo 

Instituto de Ecocidadania Juriti – IEJ, organização não governamental que desenvolvia 

entre as suas ações educacionais, aulas de artes circenses direcionadas para crianças e 

jovens no CEEJ. 

Neste período, que correspondia a janeiro de 2007, o IEJ precisou 

temporariamente desmontar a lona e o picadeiro circense, paralisar com as aulas de circo 

para iniciar a construção da sua sede. Por efeito destas mudanças, resolveram também 

encaminhar os/as jovens educadores/as sociais circenses para o projeto da Casa Brasil 

com o objetivo de participarem inicialmente de uma semana pedagógica, realizada 

pelos/as integrantes da equipe multidisciplinar, e na sequência, continuarem 

cotidianamente contribuindo na realização das ações educacionais desenvolvidas no 

Observatório da Criança e do Adolescente.  

O encontro e convívio com estes/as jovens educadores/as sociais circenses me 

proporcionou conhecer algumas das suas habilidades artísticas, agregadas na proposta 

educacional que ofertávamos para os/as jovens que estavam cumprindo as medidas 

socioeducativas. Recordo que já nos primeiros contatos com estes processos educacionais 

circenses, percebi uma presença
30

 permeada por alegria e entusiasmo aos participantes. 

Passei então a querer entender e conhecer mais sobre esta educação que dinamizava nas 

suas artes de fazer (CERTEAU, 2008) o corpo, a cognição, a afetividade, o risco, o 

lúdico e a construção coletiva de criativas expressões culturais (CERTEAU, 1995) 

circenses com o objetivo de proporcionar reflexões pessoais e sociais. 

                                                           
30

 Normalmente os/as jovens cumpriam as medidas socioeducativas por que eram obrigados judicialmente, 

era comum realizarmos atividades com as suas mães para contarmos com elas na presença e permanência 

dos/as seus/suas filhos/as em todo o processo educacional. Contudo após a inclusão das atividades 

circenses eles/as passaram a não faltar e passamos a presenciar sorrisos fáceis e alguns brilhos nos olhos, 

parecia que a arte circense oferecia uma trégua, um hiato mágico, nas suas condições, crenças e posturas 

sociais.  
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Embora tivesse concluído a graduação em Pedagogia no final do ano 2004, 

reunindo apenas dois anos de formação profissional, considerava que já tinha adquirido 

uma boa bagagem (PAIS, 2003) educacional, e ponderava as viagens realizadas a 

trabalho como professora em projetos formação continuada para os/as profissionais da 

Educação Básica nos municípios de Abaiara, Aurora, Caririaçu, Potengi, Várzea Alegre e 

Salitre pela Faculdade Patativa do Assaré – FPA, somada ainda a minha atuação como 

professora substituta nas licenciaturas de Pedagogia, Letras, História, Biologia e 

Geografia da Universidade Regional do Cariri – URCA. 

Contudo estas experiências, dentre outras que já tinha vivenciado até este 

momento, por mais que tivessem me proporcionado sempre novos estudos, 

conhecimentos, reflexões metodológicas, aprendizados e entusiasmos com a ação 

docente, não tinham me inquietado tanto quando presenciei estas possibilidades 

educacionais ludocircenses cidadãs. Por este motivo, logo na primeira oportunidade, me 

ofereci como voluntária para ser a pedagoga do CEEJ, mesmo sem ter exatamente noção 

do que deveria propor ou fazer nesta função de pedagoga de um Circo Escola Social. 

Com o aceite da minha proposta pela instituição, recordo e compartilho 

exatamente o dia em que pisei pela primeira vez no picadeiro do circo escola social, por 

coincidência, foi justamente no dia 02 de maio de 2007, data que correspondia aos 10 

anos da morte do educador Paulo Freire. Lembro que iniciei a minha fala com a história 

de vida desse educador, sublinhando algumas das suas contribuições para a educação 

popular e entreguei algumas citações suas sobre diálogo, alegria e educação para 

compartilharmos as nossas compreensões e percursos de vidas até conhecer e viver as 

artes circenses. 

Após este primeiro encontro, segui com o objetivo de conhecer como os/as 

jovens educadores/as sociais circenses planejavam e realizavam as suas propostas 

educacionais, suas aulas circenses, para isso decidi que nas minhas primeiras semanas de 

trabalho no circo escola social ia apenas observar e anotar as suas atuações educacionais. 

Neste período, tive a oportunidade de identificar todas as etapas dos procedimentos 

metodológicos realizados, importante sublinhar que um/a jovem para se tornar um/a 

educador/a social circenses precisava apenas dominar os saberes das artes circenses e 

seguir algumas orientações metodológicas para tornar seguro e organizado o começo, 
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meio e fim das aulas. Procedimentos e intenções metodológicas educacionais circenses 

descritos nas sequências. 

O encontro começava sempre com uma grande roda que tinha como propósito: 

receber todas as crianças e jovens, realizar as boas vindas, iniciar sempre com 

brincadeiras que estimulavam os movimentos corporais para posteriormente dar início 

aos exercícios de alongamento e aquecimento. Após estas etapas, ainda na grande roda, 

as crianças e os/as jovens eram convidados/as a escolher qual a modalidade
31

 circense 

queriam participar, entre as ofertadas pelos/as jovens educadores/as sociais circenses, e 

em filas eram guiadas/os por estes/as jovens educadores/as para o espaço destinado a 

oficina dessas ações circenses.  

Na segunda etapa, que corresponde as oficinas, as crianças e os/as jovens 

contavam sempre com a presença de no mínimo dois/duas educadores/as sociais circenses 

responsáveis por ensinar as técnicas específicas das modalidades; sensibilizar para a 

importância das técnicas que garantiam a segurança física, individual e coletiva dos/as 

jovens e, por último, garantir a ordem e a segurança de todos/as os/as envolvidos/as. 

Destaco ainda que estas oficinas aconteciam em dois momentos, porque sempre existia 

um intervalo para que as crianças e os/as jovens tivessem tempo para beber água e ir ao 

banheiro.  

Por último, na etapa final dessas aulas circenses, os/as educadores/as retornavam 

com todas as crianças e jovens para construir outra grande roda, onde o objetivo era 

estabelecer diálogos, quando necessários, e realizar alongamento e relaxamento final para 

que todos/as retornassem tranquilos e relaxados às suas casas. Em relação às crianças e 

os/as jovens que chegavam atrasados/as, saiam mais cedo, ou assumiam umas posturas 

indisciplinadas capazes de inviabilizar a realização dessas etapas, normalmente eram 

suspensos por um dia, ou uma semana ou mesmo de realizar a modalidade circense que 

mais gostavam, pois precisavam entender que existe no mundo regulamentos. 

Ao observar estes momentos e etapas educacionais circenses, também consegui 

perceber que os/as jovens educadores/as sociais circenses ofereciam, propositalmente, 

várias sequências de movimentos repetitivos, tendo como exemplo a realização sucessiva 

                                                           
31

 Neste período existia a oferta das seguintes modalidades circenses: acrobacias aéreas na cama elástica, 

corda indiana, lira, com mini-trampi, tecido, trapézio, acrobacias de solo construindo pirâmides intercaladas 

com os malabares de claves, bolinhas, swing, diabolô, monociclo e perna-de-pau.  
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de várias cambalhotas. O objetivo era preparar as crianças e os/as jovens para 

conseguirem adquirir uma consciência corporal capaz de realizarem, com precisão, os 

movimentos artísticos mais refinados, adequados e desejados para a construção e a 

realização dos espetáculos circenses. 

Dentre as propostas educacionais do circo escola existia a intensão de também 

contribuir com a formação de plateia, e por este motivo a cada três ou quatro meses 

construíam e realizavam, respeitando todos/as no que já conseguiam fazer, enquanto arte 

circense, um espetáculo de livre acesso para os pais e a comunidade. O circo escola 

acreditava e defendia que as crianças e os/as jovens que passavam a adquirir e 

desenvolver estas habilidades corporais vivenciadas inclusive nesta exposição pública, 

proporcionada com os espetáculos para comunidade, passavam a adquirir uma maior 

segurança, consciência corporal, emocional e autoestima para lidar com o desequilíbrio, 

quedas e dores inerentes aos processos vividos nas artes circenses. 

Tudo isso que consegui observar e apreender nas minhas primeiras semanas de 

circo escola social, me proporcionou o meu primeiro tombo pedagógico. O mesmo me 

aconteceu no instante em que comecei a perceber e a anotar as palavras que os/as jovens 

educadores/as utilizavam cotidianamente como comandos para incentivar as crianças e 

jovens na execução dos movimentos propostos nos momentos das oficinas circenses. A 

sensação de escutar cotidianamente as palavras: acredita, alegria, concentra, confia, 

coragem, equilíbrio, firmeza, força, leveza, respira, sorria, segurança, cabeça erguida, 

dentre outras, naqueles momentos das oficinas, estimulavam as potências criadoras e 

humanas daquelas crianças e jovens e foram pra mim momentos de verdadeiras vertigens 

e tombos pedagógicos. Diante desta afirmação, entendo que possa questionar: O que 

exatamente são momentos de tombos pedagógicos? 

Esclareço essa possível dúvida elucidando que ousei nomear por tombos 

pedagógicos todos aqueles momentos em que as minhas convicções, compreensões, 

saberes e entendimentos educacionais caíram por chão, e me ocasionaram a possibilidade 

de adquirir outro olhar diante de tudo isso que até então parecia tão firme enquanto 

saberes e entendimentos educacionais. Experiências onde vivi e senti o desconforto e a 

vertiginosa sensação de não conseguir mais me equilibrar e dinamizar os saberes 

pedagógicos bem como as realidades educacionais que passavam a me acontecer 

(LARROSA, 2002). Expressas também com as sensações de estranhamento e 
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estrangeirismo que senti em relação aos saberes, metodologias e experiências 

educacionais que já estavam no meu cotidiano.  

Lembro que no momento deste meu primeiro tombo, já me sentia dentro e parte 

da lona, por me acreditar capaz de viver e contribuir com esta proposta de educação 

ludocircense cidadã. Compreendia que a mesma valorizava o corpo, o encontro, as 

vivências em grupo e a criatividade despertada na construção coletiva dos espetáculos 

circenses que desejavam proporcionar o exercício da cidadania. No entanto, este tombo 

me fez perceber que ainda não tinha conseguido ver ou mesmo desconfiar da potência 

pedagógica presente no ato de eleger e utilizar palavras como ferramentas para comandos 

e estímulos pessoais. 

Diante desta nova percepção em relação ao uso das palavras, reencontrei-me em 

Manoel de Barros ao escrever “que as palavras possuem no corpo muitas oralidades” 

(2010, p.15) e assim como ele desejei “escovar as palavras e escutar os primeiros sons” 

(2010, p.15). Na realidade, passei a desejar conhecer outros sons, aplicações e sentidos 

que me proporcionasse continuar com essa experiência de adquirir novas assimilações 

para ampliar os saberes já acomodados. Com este propósito, comecei as primeiras 

acrobacias educacionais que consolidaram o início do Picadeiro Político Pedagógico - 

PPP.  

Após um encontro com os/as educadores sociais circenses, pude perceber que, 

mesmo utilizando essas palavras como estímulos nas suas práticas educacionais, esses/as 

educadores não as tinham planejado. Então propus utilizar as referidas palavras na nossa 

proposta pedagógica de forma mais consciente e reflexiva, e passamos a realizar as 

seguintes etapas educacionais: O primeiro momento era destinado aos encontros e 

reuniões pedagógicas onde tínhamos o objetivo de planejar a nossa semana; no segundo 

elegíamos uma dessas palavras para trabalhar por toda a semana. A proposta era refletir a 

palavra e procurar identificar como poderíamos utilizá-la enquanto questionamento e 

postura nas nossas vidas. 

Como exemplo, segue as reflexões que realizávamos após elegermos a palavra 

equilíbrio: O que é equilíbrio? Vocês possuem equilíbrio? Em quais momentos precisam 

ter equilíbrio nas artes circenses? É preciso ter equilíbrio como educadores/as no circo 

escola? Por quê? Onde mais? E nas nossas vidas, estudos, relações familiares e etc., é 

preciso equilíbrio? É possível exercitar o equilíbrio pessoal assim como já fazem e 
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ensinam nas modalidades circenses? Conseguimos alguma coisa a mais na vida quando 

temos este equilíbrio pessoal? Evitamos alguma coisa no nosso corpo e na nossa vida?  

Estas reflexões e diálogos também nos preparavam para incluir as palavras na 

grande roda, onde anunciávamos a palavra da semana logo após a recepção, boas vindas, 

brincadeiras e alongamento da segunda-feira, utilizando de alguma forma já no 

aquecimento, antes de começar as oficinas. Nas oficinas, era a palavra que tínhamos a 

atenção de falar mais e no retorno a grande roda, refletíamos nos momentos dos diálogos, 

dos relaxamentos corporais e no decorrer da semana. Passavam a ser transformadas em 

tarefas de casa, onde as crianças e jovens precisavam identificá-las, nos seus cotidianos e 

relações escolares e familiares. Com o tempo, as próprias crianças e jovens passaram 

também a propor palavras. 

Nas quintas e sextas feiras, as crianças e os/as jovens tinham na grande roda um 

espaço para voluntariamente compartilhar, de forma lúdica, como tinham conseguido 

localizar a palavra da semana nas suas casas, escolas, espaços sociais e comportamentos 

pessoais. Assim, passamos a entender e valorizar que todas as atividades
32

 desenvolvidas 

no PPP, deveriam privilegiar as reflexões e os diálogos que proporcionassem uma ponte 

entre as experiências artísticas circenses e as demais experiências individuais e sociais 

das suas vidas.  

A cada dia, reconhecia e estimava cada vez mais as possibilidades, sensações e a 

singularidade inerente ao próprio espaço redondo e lúdico do – Picadeiro – o mesmo me 

proporcionava crer, defender e desejar construir cotidianamente um lugar cada vez mais 

dialógico e – político – onde as nossas escolhas, atuações e construções – pedagógicas – 

fossem coletivas. Acreditava que viabilizávamos ações ludocircenses essenciais para os 

processos e transformações sociais de todos/as os/as envolvidos/as nesta proposta 

educacional nomeada por – Picadeiro Político Pedagógico – PPP. 

                                                           
32

 Construímos muitas fichas pedagógicas onde os/as educadores/as sociais circenses deveriam refletir 

também sobre as suas práticas individuais de lazer e cultura para identificarem até que ponto era possível 

ou oportuno adequá-las como reflexões sociais no picadeiro. Exemplo: O PPP Música tinha como objetivo 

convidar os/as jovens educadores sociais a listar as músicas que mais estavam ouvindo nos seus momentos 

de lazer. No PPP tinha o momento que escutávamos estas músicas juntos e analisávamos as suas letras, 

após identificarmos e dialogarmos até que ponto as letras estavam construindo ou induzindo uma “verdade 

social inadequada”, pensávamos como poderíamos utilizá-las como uma ferramenta pedagógica no 

picadeiro com as crianças e com os/as jovens. Muitas foram às músicas de forró que depreciavam as 

mulheres e ou induziam a bebida alcoólica como única forma de diversão que foram percebidas e utilizadas 

no picadeiro justamente para refletir e alertar as consequências desses comportamentos.  
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Como efeito, deste exercício de revisitar as minhas assimilações e construções 

em relação à proposta educacional do CEEJ, não poderia deixar de ressaltar e 

compartilhar que neste período também recebi a oportunidade de participar e dialogar em 

encontros, festivais e eventos nacionais com os/as demais pedagogos/as e educadores/as 

sociais dos circos escolas sociais da Rede Circo Mundo Brasil – RCM-BR
33

. Nestas 

ocasiões, constatei que realmente não existiam referenciais teóricos específicos para 

orientar estas nossas práticas educacionais ludocircenses e passei a entender, escutar, que 

deveria trabalhar como uma “produtora pedagógica
34

” e “acrobata intelectual
35

”, 

responsável por construir, sistematizar e apresentar as contribuições desta educação social 

circense.  

Retornava destas viagens completamente motivada, confiante e disposta a 

ampliar e consolidar a proposta educacional do nosso Picadeiro Politico Pedagógico – 

PPP, contava com a parceira e o incentivo da coordenação administrativa e 

compreendíamos essa nossa proposta poderia somar neste cenário nacional de educação 

circense social. No entanto, ainda entendia que precisava construir instrumentos 

metodológicos educacionais semelhantes aos utilizados nos espaços escolares de ensino 

sistematizados para legitimar e também sistematizar esta nossa educação circense.  

Hoje reconheço que o próprio nome, Picadeiro Politico Pedagógico – PPP, que 

correspondia a uma adaptação criativa do Projeto Político Pedagógico – PPP, proposto e 

desenvolvido por todas as escolas de Educação Básica no Brasil foi, de fato, a primeira 

tentativa de adaptar a realidade do circo escola social ao universo burocrático escolar, 

cujos passos seguintes foram construir os modelos de plano de ensino circense, planos de 

aulas circense, diários de classes circenses e estabelecer um livro de ocorrência para 

registrar os acidentes e a quebra das regras dos acordos sociais. Com todas essas 

                                                           
33

 A Rede Circo Mundo Brasil (RCM-BR), é uma rede de apoio aos Circos Sociais do Brasil que surgiu em 

2000, com o apoio do Cirque du Monde, instituição do Cirque du Soleil que apoia os Circos Sociais no 

mundo. Atualmente, a RCM-BR conta com 24 circos sociais nas cinco regiões do Brasil. Informo ainda que 

na escrita desse texto vou utilizar apenas a sigla RCM-BR quando for mencionar esta rede. 
34

 Produtoras Pedagógicas porque nas ações destinadas ao pedagogo/a de circo social existe como demanda 

realizar trabalhos de produção cultural dos espetáculos, montar, organizar e acompanhar a produção das 

cenas, as escolhas dos figurinos, maquiagens, músicas e iluminação dentre tantas outras demandas com 

alimentação, transporte e segurança das crianças e dos/das jovens. 
35

 Acrobatas intelectuais porque estávamos assumindo a responsabilidade de estudar, sistematizar e 

apresentar que educação era essa que estávamos viabilizando nos Circos Sociais. Quais as principais 

fundamentações teóricas, princípios norteadores e como estávamos conduzindo e defendendo estes 

procedimentos, metodologias e pensamentos educacionais. 
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ferramentas burocráticas pedagógicas, acreditava conseguir sistematizar, registrar, e 

legitimar e dar corpo as nossas experiências ludocircenses cidadãs. 

Era só observar com atenção para reconhecer que os conteúdos, vivências, 

sensações e intenções educacionais circenses sociais, assim como os próprios percursos 

de formações, saberes e competências educacionais dos/as jovens educadores/as sociais 

circenses aconteciam em outros contextos, estímulos e tônus cognitivos. Experiências 

educacionais que não dialogavam e também não encontravam um sentido no modelo de 

sistematização e burocracias escolares que eu estava estabelecendo com esta proposta 

pedagógica, já que as mesmas, por mais que possuíssem a intenção, não estavam sendo 

conduzidas por mim para favorecer práxis educacionais.  

Por acreditar na importância destes processos de sistematização educacional, 

elegi enquanto pedagoga os mesmos como as ferramentas essenciais para construção 

desta pedagogia circense social. Contudo a cada dia, passei a assistir um sentimento de 

martírio nos/as jovens educadores sociais circenses, nos momentos destinados aos 

encontros, reuniões e construções pedagógicas do PPP. Os/as mesmos/as passavam horas 

construindo os planos de cursos, planos de aulas, preenchendo e conferindo as 

frequências nos diários e as demais demandas burocráticas. Nestes momentos também 

existiam as atividades destinadas as reflexões pedagógicas, que correspondiam aos: PPP 

– Música; PPP – Filme; PPP – Lazer (espaços culturais), dentre outros, como objetivo de 

juntos refletirmos e identificarmos como éramos transformados por todas essas vivencias 

culturais e posteriormente como poderíamos também construir ferramentas para gerar 

reflexões sociais nas atividades educacionais que realizávamos no circo escola. 

Confesso que foram tempos de muitos embates, resistências, onde literalmente 

exigia que os/as jovens educadores sociais circenses entendessem e preenchessem 

corretamente os instrumentos pedagógicos do PPP, mesmo ciente que muitos desses/as 

jovens possuíam dificuldades reais com os processos de leitura e escrita. O curioso desta 

situação, é que ainda passei um bom tempo para admitir, internamente, a vertiginosa 

sensação que sentia ao insistir com essas burocracias que só atestavam para comprovar 

que tinha escolhido um caminho inadequado para construir esta proposta de educação 

circense. 

Admito ainda que mesmo acometida por esta constante vertigem e a certeza que 

algo não estava me acontecendo (LAROSSA, 2002), não consegui, na época, sentir e 
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levar o tão oportuno tombo pedagógico. O mesmo teria me proporcionado a possibilidade 

de reconhecer e enxergar que mesmo já trabalhando como pedagoga em um circo social 

há quase dois anos eu não tinha conseguido avançar o meu olhar e pensamento 

educacional para além dos paramentos da educação escolar brasileira, nos seus aspectos 

de inovações pedagógicas apenas nos aspectos regulatórios e burocráticos (VEIGA, 

2003) apreendidos na graduação.  

As experiências ludocircenses já me aconteciam como cambalhotas de afetos, 

alegrias, entusiasmos e desejava verdadeiramente contribuir com as suas transformações 

sociais. Contudo, as minhas compreensões e posturas pedagógicas reguladoras, ainda não 

me permitiam apreender que os processos educacionais ludocircenses presentes no 

redondo espaço educacional dos picadeiros sociais, não precisavam ser adaptados e ou 

transformados nos processos regulatórios e burocráticos que por vezes tornam a imagem 

e as percepções das escolas brasileiras em retângulos.  

Nesta época, ainda me faltava maturidade para reconhecer que esses 

instrumentos de inovação pedagógica, a exemplo do Projeto Politico Pedagógico – PPP, 

deveriam acontecer nas escolas, e, consequentemente, no circo escola social, como 

inovações emancipatórias, apresentadas a seguir por Veiga (2003, p. 275):  

 
Sob esta ótica, o projeto é um meio de engajamento coletivo para integrar 

ações dispersas, criar sinergias no sentido de buscar soluções alternativas para 

diferentes momentos do trabalho pedagógico-administrativo, desenvolver o 

sentimento de pertença, mobilizar os protagonistas para a explicação dos 

objetivos comuns definindo o norte das ações a serem desencadeadas, 

fortalecer a construção de uma coerência comum, mas indispensável, para que 

a ação coletiva produza seus efeitos. 

 

Por sorte, numa dessas manhãs intermináveis e regulatórias em que tinham se 

tornado os momentos destinados ao PPP, quando mais uma vez orientava e fiscalizava a 

construção desses instrumentos pedagógicos, escutei em tom bem irônico e desafiador, a 

seguinte proposta de Ivan, um dos jovens educadores sociais circenses: 

 
Tudo bem, Inambê! Nós vamos fazer estes planos de aulas e preencher todos 

estes outros papeis pedagógicos aí. Mas o que você vai aprender de circo? Já 

que tudo precisa ser dialógico, como você mesmo tanto fala, é preciso que 

aprenda alguma coisa de arte circense com a gente, não acha? Já que agora 

temos que fazer essas coisas da sua pedagogia, vocês não acham que ela 

também precisar fazer alguma coisa nossa de circo? (Indagou aos outros/as 

educadores sociais circenses) – Sim! (Todos responderam). (Informação 

verbal. Ivan, 18 anos, 2008). 



69 

 

 

 

Após acatar a proposta do Ivan, porta-voz dos/as demais jovens educadores/as 

sociais circenses, decidimos que eu teria aulas de perna de pau e tecido acrobático. As 

aulas iniciariam nessa mesma manhã no tecido e tinha certeza que seria fácil, já que todas 

as meninas conseguiam fazer o tecido. Porém, na realidade vivi uma trágica comédia 

anunciada, por não ter a força física necessária para conseguir segurar e equilibrar meu 

corpo no tecido. 

Subir no tecido com auxilio dos/as jovens foi bem fácil, mas me manter após 

eles me soltarem foi o difícil, comecei imediatamente a cair e na tentativa de amenizar a 

queda e as suas possíveis consequências, tentei segurar o tecido enrolando o mesmo no 

meu braço esquerdo e desci literalmente queimando todo o meu antebraço, que ficou na 

carne viva. Diante deste ocorrido, os/as jovens decidiram que era mais seguro para todos 

nós, me ensinarem apenas à perna de pau, de preferência na mais baixa, por um bom 

tempo.   

Viver esta exposição e outras inúmeras quedas e tombos nas tentativas de 

apreender alguma modalidade circense, proporcionaram-me sentir no próprio corpo, as 

sensações de risco, medo, dor, tensão, desânimo e, consequentemente, a adrenalina que 

também foi com o tempo chegando e somada às sensações de equilíbrio, confiança e a 

alegria após adquirir a desejada habilidade de andar sozinha em uma perna de pau 

pequena. Enquanto pedagoga, essas experiências me proporcionaram também outros 

tombos educacionais, que me fizeram reconhecer que estava diante de outras percepções 

e práxis educacionais.  

Mas esse processo de reconhecer não significava que me dava condições para 

explicar e consequentemente criar metodologias e ações educacionais que pudessem 

efetivamente potencializar esta educação/corpo/sensações presentes e possíveis nos 

picadeiros sociais circenses. Confesso que por um bom tempo, segui me sentido em pleno 

desequilíbrio enquanto pedagoga, sensação que era constantemente agravada por querer 

encontrar, como se fosse possível, uma resposta ou um saber que conseguisse dar conta 

de todas as coisas que escutava e vivenciava neste universo educacional dos circos 

sociais.  

A respeito destas acrobacias circenses particulares, preciso ainda destacar como 

uma das etapas essenciais para a existência desta tese, os encontros, escutas e tombos 
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pedagógicos que vivi junto aos jovens
36

 educadores/as sociais circenses que participaram 

dos projetos particulares onde também realizei momentos destinados ao PPP. 

Aconteceram nos Colóquios de Educadores Sociais Circenses de Cama Elástica do 

Nordeste, nos anos de 2007, 2009, 2011 e 2013, e nas Expedições Acrobatas, nomeadas 

por: Expedição Acrobatas da Serra da Capivara, realizada em abril de 2011, na cidade 

de São Raimundo Nonato no estado do Piauí; Expedição Acrobatas na Curva do Tempo, 

em novembro de 2012, na cidade de Carnaúba dos Dantas, no estado do Rio Grande do 

Norte.  

Os Colóquios de Educadores Sociais Circenses de Cama Elástica do Nordeste 

foram elaborados e desenvolvidos pelo Circo Escola de Ecocidadania Juriti – CEEJ com 

o objetivo de proporcionar uma formação continuada de técnicas artísticas circenses de 

cama elástica, realizadas sempre com um profissional específico dessa modalidade, 

intercedida com uma formação pedagógica que acontecia nos momentos destinados ao 

Picadeiro Político Pedagógico - PPP. Nestas ocasiões pedagógicas, realizávamos 

reflexões e construções metodológicas educacionais que privilegiavam as preocupações 

com segurança física e as questões sociais presentes e comuns aos circos escolas sociais 

do Nordeste. Construções e reflexões educacionais individuais e coletivas que os/as 

jovens educadores/as sociais circenses deveriam repassar nos seus circos escolas sociais. 

Em relação às Expedições Acrobatas, tínhamos como objetivo principal 

construir um espetáculo circense inspirado em pinturas rupestres do Nordeste brasileiro. 

Proposta que surgiu após conhecermos as assimilações compartilhadas por Alice Viveiro 

de Castro
37

 em relação às modalidades circenses identificadas nas pinturas rupestres na 

Serra da Capivara no estado do Piauí. Por este motivo, contando inclusive com a 

participação da Alice, construímos e realizamos os momentos do PPP destinados a 

contribuir com os processos de assimilações e apreensões da nossa ancestralidade no 

encontro com as pinturas rupestres. O estímulo da construção dos registros nos diários de 

campo; trabalho com a argila, artes e músicas ancestrais que favoreceram a construção 

das significações juvenis circenses.  

                                                           
36

 Educadores sociais circenses dos circos escolas sociais nordestinos que fazem parte RCM – BR. 
37

 Pesquisadora, atriz, diretora de teatro, especialista em circo – se auto definindo como acrobata mental. 

De acordo com sua apresentação, foi também: vedete de teatro de revista com Luiz Mendonça, 

contramestra do Pastoril, comediante de televisão. Abraçou o circo em 1979 quando conheceu Gugu 

Olimecha, Oscar Polydoro e Labanca. Autora do livro: O Elogio da Bobagem - palhaços no Brasil e no 

mundo - seu blog: acrobatasmentais.blogspot.com. Acesso em 10 de março de 2017. 

http://www.circonteudo.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1900:o-elogio-da-bobagem-palhacos-no-brasil-e-no-mundo&catid=157:livraria&Itemid=493
http://www.circonteudo.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1900:o-elogio-da-bobagem-palhacos-no-brasil-e-no-mundo&catid=157:livraria&Itemid=493
http://acrobatasmentais.blogspot.com/
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Experiências que constituíram experimentações educacionais que me deslocaram 

e me motivaram a aprofundar os estudos e as pesquisas destes universos juvenis circenses 

sociais.  As mesmas que me fazem sublinhar o Colóquio de 2011, quando compartilhei 

com os/as jovens educadores sociais circenses o meu desejo de realizar a minha pesquisa 

de doutorado, tendo-os/as como sujeitos dessa pesquisa. Após receber a permissão de 

todos/as, anunciei que precisava escutar suas opiniões e sugestões para elaborar esse 

trabalho. O objetivo inicial era conseguir realizar um trabalho que, de alguma forma, 

também fosse relevante para eles/as, e perguntei: O que vocês consideravam importante, 

ou um problema, quando se é um/a jovem educador/a social circense?  

Entre as respostas, partilho a fala do Dydha, um jovem educador social circense 

do Recife – PE, que me fez sentir, nesta sua fala, um dos meus maiores e necessários 

tombos educacionais circenses: 

 
Olha, Inambê, eu admiro muito o seu trabalho de pedagoga no circo, acho que 

ele é superimportante, gosto muito de vir participar dos Colóquios, mas eu não 

desejo ser pedagogo, entende?! Como também não desejo fazer uma faculdade 

de Educação Física, que todo mundo acha que eu deveria fazer, já que sou um 

educador social circense. Então, uma coisa que é importante pra mim e que 

pode ser uma dica para essa sua pesquisa aí com a gente que é jovem educador 

em circo escola social, é que eu queria mesmo era ser um profissional 

reconhecido do que eu já faço. Isso é um problema pra gente, entende?! 

Dedicamos, tempo, amor, somos bons no que fazemos, mas profissionalmente 

não somos de verdade, nada ainda (Informação verbal. Dydha, 26 anos, 2011). 

 

Escutei e não consegui dizer nada, apenas abracei, agradeci e permaneci ali por 

um tempo no exercício de vasculhar internamente tudo o que eu pensava, imaginava e 

principalmente instigava, nas minhas propostas pedagógicas, como anseios, 

possibilidades e expectativas de futuro para esses/as jovens educadores/as sociais 

circenses. Sempre entendi a nossa proposta institucional e pedagógica como um 

trampolim que poderia contribuir para esses/as jovens educadores/as sociais circenses 

realizarem saltos subjetivos e significativos nas suas vidas. No entanto, até este momento, 

não reconhecia, ou não teria sido capaz de perceber que eles/as desejavam criar novos 

saltos profissionais circenses.  

Como pedagoga, me vi novamente cair e tombar ao limitar os desejos e as 

expectativas juvenis circenses apenas nas oportunidades e alternativas que já 

conhecíamos, e pelas quais trabalhávamos, dentre elas recordo que visualizávamos 

apenas: o egresso em um curso de graduação em Educação Física, Artes Cênicas ou 
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mesmo Pedagogia; a criação de uma Trupe e Coletivos Artísticos Circenses; passar na 

seleção para estudar na Escola Nacional de Circo na cidade do Rio de janeiro; e, por 

último, como um dos saltos mais ousados, passar na audição do Cirque du Soleil ou 

ingressar em uma companhia circense grande e estruturada, que viajasse por todo o país e 

o mundo.  

Sentir este tombo, acrescido pelas outras escutas juvenis nesses Colóquios e 

Expedições Acrobatas, fez-me entender que era preciso sair desse meu lugar 

aparentemente equilibrado, constituído por certezas e crenças que na realidade refletiam 

apenas o lugar e a ótica adultocêntrica e institucional. Definitivamente, percebi que 

precisava adquirir outra postura para conseguir encontrar, escutar, valorizar e apreender 

com outras tantas realidades, percepções e significações deste universo juvenil circense 

social.  

Neste sentido, passei a adotar e confiar nos passos saltimbancos e 

desequilibrados dos/as palhaços/as para procurar reconhecer e distinguir as percepções 

dos/as gestores/as, coordenadores/as e idealizadores/as
38

 dos circos escolas sociais, 

produtores/as pedagogos/as
39

, acrobatas intelectuais
40

 circenses e dos/as demais jovens 

educadores sociais circenses que tive a oportunidade de encontrar e dialogar nas minhas 

viagens e experiências educacionais circenses pelo Brasil. Percursos que me fizeram 

identificar as diferenças entre estes inúmeros lugares de fala, com as suas respectivas 

significações, realidades e expectativas em relação aos Circos Escolas Sociais do Brasil.  

Ocasiões e experiências permeadas por certezas, incertezas, inquietações, 

significações e (re) significações circenses educacionais, onde aprendi que o importante 

era procurar estabelecer um movimento capaz de viabilizar acrobacias e contorções 

subjetivas a cada encontro, diálogo e escuta que pudessem me proporcionar sempre novos 

tombos educacionais. Acompanhadas com esta compreensão e o desejo de viver 

acrobacias particulares circenses em diferentes espaços educacionais, sublinho ainda mais 

                                                           
38

 Tive a oportunidade de conhecer e dialogar com o Cesar Marques, idealizador do primeiro circo escola 

social do mundo, o Se Essa Rua Fosse Minha, que fica na cidade do Rio de Janeiro e foi fundado no início 

da década de 1990, por conta dos diálogos para a reformulação e contribuição do Estatuto da Criança e 

Juventude – ECA.  
39

 Considerando as nossas práticas, enquanto pedagogos circenses, denominamos que éramos na realidade 

produtores pedagógicos já que atuávamos como produtores culturais quando construímos e realizávamos os 

espetáculos educacionais dos circos sociais. 
40

 Pedagogos, sociólogos, pesquisadores e intelectuais de circo e circos escolas sociais. 
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um encontro e escuta que vivi quando trabalhava como coordenadora pedagógica no 

Centro de Cultura, Arte e Tecnologia – CUCA Barra, um equipamento destinado a 

viabilizar às politicas de juventudes com e para os/as jovens na cidade de Fortaleza - 

Ceará. 

Entre as metas elaboradas e destinadas ao setor de educação, precisávamos a 

cada ano, realizar uma Semana de Artes, com uma programação extensa de cursos, 

espetáculos e rodas de conversas sobre a temática escolhida em cada ano. Em 2012, 

definimos as Artes Circenses e resolvi assumir o desafio de mediar uma roda de 

conversar com representantes de várias categorias circenses da cidade. Neste encontro, 

entre circos contemporâneos, tradicionais, escolas de circos sociais, artistas de rua, 

trupes, coletivos e demais expressões e representantes das artísticas circenses, tive a 

oportunidade de escutar e tornar a tombar com a fala de um jovem educador social 

circense do Circo Escola do ABC:    

 

Realmente por um tempo é muito importante essa proposta do circo escola que 

tira os jovens e as crianças das ruas, isso realmente mudou a minha vida. O 

problema é depois, o que não fazem depois com esses jovens e crianças? Já 

estou com dez anos no circo escola, aprendi tudo de circo e hoje já sou até um 

educador no ABC, mas isso na realidade não garante nada pra minha vida. Aí, 

hoje, pergunto: para quê tirar das ruas se não pensam alternativas que vão 

servir de verdade para os seus futuros? Porque, hoje, é só olhar e perguntar 

para quem está aqui! A gente consegue oportunidades de trabalho para todos 

que estão aqui? Não, não consegue aqui em Fortaleza, nem aqui no CUCA a 

gente consegue dar aula, porque não temos um diploma para apresentar. E aí? 

Será que me serviu? Sei e reconheço que serviu e muito para a minha vida, mas 

também acho que faltou muita coisa. E é por isso que quis vir aqui nessa tarde, 

pra saber se já estão percebendo isso (Informação verbal. Jovem, 26 anos, 

2012). 

 

A cada questionamento, vi-me tombando, tombando e tornando a tombar até 

me sentir, enquanto pedagoga de circo social, completamente no chão. Nunca tinha 

presenciado nos meus seis anos de acrobacias circenses sociais particulares, um/a jovem 

educador/a de circo social realizar um questionamento tão severo em relação à utilidade e 

a objetividade prática desta experiência artística sociais para suas vidas adultas. Por mais 

que desejassem construir saltos distantes ou ainda inexistentes, e se sentirem diante de 

um problema, como foi expresso com a fala do Dydha, nunca tinha presenciado a 

experiência artística circense ser colocada em xeque, como aconteceu nesta tarde com a 

fala e significação deste jovem educador social do Circo Escola do ABC.  
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O impacto que senti neste último tombo, fez-me reconhecer que todos estes 

desequilíbrios e quedas apresentadas neste texto, somadas às outras que trago nas minhas 

memórias, proporcionaram-me conhecer, pensar e eleger estas experiências educacionais 

juvenis circenses sociais, como o objeto desta pesquisa de doutorado. 

Viver esta polifonia, por várias óticas e significações, causou-me desconforto, 

alegrias, vertigem, estesias e desequilíbrios que me possibilitou entender que a mesma 

pode ser apresentada a partir de várias óticas e significações. Dentre elas, destaco os 

aspectos e lugares: artísticos, estéticos, corporais, emocionais, educacionais, sociais, 

intelectuais, individuais, coletivos, financeiros, políticos, ideológicos, profissionais, 

culturais e familiares, que podem também sempre acontecer a partir das significações 

adultocêntrica, juvenis e infantis envolvidas direta ou indiretamente nestes circos escolas 

sociais. 

Diante destas apreensões e possibilidades, elegi apresentar as minhas acrobacias 

circenses particulares por meio dos tombos e passos desequilibrados saltimbancos que 

me apresentaram a minha pedagoga palhaça, por reconhecer que estes aprendizados me 

oportunizaram reconhecer e eleger os/as jovens educadores/as sociais circenses e as suas 

percepções e significações em relação as suas experiências educacionais circenses como 

o objeto desta tese, assim como o desejo de poder contar com a companhia da minha 

pedagoga palhaça e os seus passos e tombos saltimbancos no campo desta pesquisa.  

Afinal, a cada inadequação identificada com as vertigens, fracassos e tombos 

pedagógicos que me conectaram com a minha pedagoga palhaça, proporcionaram-me 

reconhecer que a sua companhia corresponde à possibilidade que algo verdadeiramente 

me aconteça (LARROSA, 2002) nesta pesquisa de doutorado. Por este motivo, elegi 

como estrutura desta escrita metodológica, primeiro compartilhar as minhas acrobacias 

particulares circenses, para só depois apresentar e detalhar os portôs teóricos, as 

descrições e significações que apresentam do campo desta pesquisa.  

Escolha que acontece por entender que tanto os portôs teóricos como o meu 

olhar e significações no e do campo desta pesquisa foram diretamente influenciadas por 

estas minhas memórias afetivas e significações educacionais expressas nas minhas 

acrobacias circenses particulares. Neste sentido, na sequência desse texto, seguem os 

aportes teóricos eleitos como verdadeiros portôs circenses nesta pesquisa, por me 
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proporcionarem a segurança teórica para alcançar os encontros e as significações 

desejadas para a realização deste trabalho.   

 

 

III Cena: Os saltimbancos percursos, tombos, acrobacias, métodos e registros no 

campo de pesquisa desta intrépida arte do desconhecer 

 

 
“Ói nós aqui, Ói nós aqui 

Hollywood fica ali bem perto 

Só não vê quem tem um olho aberto 

Ói nós aqui, Ói nós aqui 

Hollywood é um sonho de cenário 

Vi um pau-de-arara milionário 

E eu que nem sonhava conhecer o tal Recife 

Pobre saltimbanco trapalhão 

Hoje sou mocinho sou vizinho do xerife 

Dou rabo-de-arraia em tubarão 

Ói nós aqui, Ói nós aqui 

Tem de tudo nessa Hollywood 

Vi um índio cheio de saúde 

Ói nós aqui, ói nós aqui 

How do you do Caruaru 

I wanna see piripipi 

Ói nós aqui...” 

 

Sergio Bardotti, L. Enriquez Bacalov e 

Chico Buarque 

 

“Ói nós aqui” expressa exatamente como cheguei, comecei e, em vários 

momentos no campo desta pesquisa, construí e realizei os percursos, bem como os 

procedimentos metodológicos, contando com o privilégio de estar acompanhada por 

inúmeros outros saltimbancos. Participações que contribuíram também para constituir, 

em um período de exatos vinte e dois meses, uma metodologia de inspirações na 

autoetnografia bem particular, por ser em parte partilhada, dialogada, construída e 

vivenciada em verdadeiras trupes. Companhias que simbolicamente nomeei de 

saltimbancos por atuarem, a partir das suas realidades, com as suas possíveis e generosas 

contribuições e participações distintas, como verdadeiros artistas circenses especialistas 

nas modalidades de acrobatas e portôs. Sempre me apoiavam e impulsionavam as etapas 

e definições metodológicas desta pesquisa. 
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Experiências de encontros, apoios e construções metodológicas em trupes que 

seguem apresentadas neste texto, numa organização cronológica dos meus processos 

metodológicos vivenciados nesta pesquisa. Correspondem especificamente à minha 

inserção no campo, às observações, às participações e ás significações aprendidas nos 

cotidianos das entrevistas vividas no espaço do Circo Teatro Escola Canoa Criança, bem 

como na própria comunidade de Canoa Quebrada, localizada na cidade de Aracati, Ceará, 

lócus desta pesquisa. 

Descrições e relatos que correspondem a uma escolha metodologia de caráter 

autoetnográfica que também vão privilegiar as itinerâncias e os diálogos realizados em 

outros lugares e sujeitos, com o objetivo de somar com as reflexões e compreensões que 

precisei adquirir no processo de compreensão e resolução deste trabalho. Dito isso, 

esclareço a escolha feita para a construção da escrita desta metodológica e posso então 

iniciá-la.  

 

Os primeiros passos e percursos saltimbancos no campo da pesquisa 

 

Após definirmos na primeira qualificação deste trabalho, em 29 de junho de 

2015, que os sujeitos desta pesquisa seriam os/as jovens educadores/as do Circo Teatro 

Escola Canoa Criança, localizado na comunidade de Canoa Quebrada, cidade de Aracati 

– Ceará, iniciei no mês de julho de 2015 os primeiros contatos e passos desta intrépida 

arte do desconhecer, que tinha como questão central como as experiências educacionais 

circenses sociais ocupam um lugar na vida desses/as jovens educadores/as sociais 

circenses e quais as suas significações, projeções e expectativas nas suas vidas adultas? 

A primeira ação, que corresponde a estes primeiros passos, foi conversar por 

e-mail e telefone com Andreza Paladino, que na ocasião respondia pela coordenação 

geral do Circo Teatro Escola Canoa Criança. O objetivo desse contato era partilhar as 

novas delineações do projeto e conseguir, na medida do possível, o apoio e algumas 

orientações para a minha inserção, além do auxilio em encontrar uma estadia 

correspondente ao período destinado à realização desta pesquisa na instituição e 

comunidade de Canoa Quebrada, Ceará. 

A estadia representava um dos meus primeiros desafios, porque a comunidade 

de Canoa Quebrada corresponde simplesmente à segunda praia turística mais visitada do 
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Nordeste brasileiro e conseguir um lugar com preço acessível não seria uma tarefa 

simples. Como já conhecia Andreza das viagens e formações circenses que havíamos 

realizado nos últimos anos pela Rede Circo do Mundo Brasil – RCM – BR, sabia que a 

minha presença no cotidiano do Circo Teatro Escola Canoa Criança
41

 também 

significava uma parceria institucional e educacional entre essa instituição social e o Circo 

Escola de Ecocidadania Juriti – CEEJ
42

, no qual, até hoje, sou pedagoga voluntária em 

projetos pontuais
43

. Por essas afinidades educacionais, Andreza se prontificou em me 

auxiliar nesse processo de conseguir chegar e me instalar na comunidade e nos primeiros 

diálogos com o circo escola social. 

Elejo Andreza como um dos primeiros saltimbancos que reencontrei neste 

campo de pesquisa, digo isso por contar com a sua constante atuação como portô, muito 

antes da minha primeira viagem para realizar o início da minha inserção no campo. 

Afinal, foi ela que aceitou e apresentou a pesquisa a todos/as os/as membros/as da 

Associação Cultural Canoa Criança, entidade beneficente de assistência social, 

responsável legal e institucional pelo Circo Teatro Escola Canoa Criança. 

Andreza também conseguiu, junto a Ana Maria Antunes Barbosa, uma das 

fundadoras e a responsável legal pela associação, um lugar seguro na comunidade para 

que eu pudesse alugar e ter a condição de conviver no cotidiano deste campo de pesquisa. 

Por sua vez, Ana Maria também entra nesta pesquisa acompanhada com a sua trupe de 

saltimbancos portôs e juntos passam a me auxiliar no cotidiano da vida em Canoa 

Quebrada. Dentre estas pessoas, destaco a presença do Paulo que, neste período, foi o 

meu vizinho e responsável pelo espaço
44

 onde aluguei um quartinho com banheiro.  

                                                           
41

 No cotidiano de Canoa e entre os membros do Circo Teatro Escola Canoa Criança, é comum escutar 

apenas Circo Canoa Criança quando estão nomeiam ou se referem à instituição. 
42

 Na próxima cena, deste segundo ato - Acrobacias circenses particulares – expresso como conheci esta 

categoria Circo Social e como aconteceu a minha aproximação e atuações como pedagoga de circo social 

no Circo Escola de Ecocidadania Juriti – CEEJ. Instituição que fazia parte da Rede Circo do Mundo Brasil 

– RCM assim como este Circo Teatro Escola Canoa Criança. Por esse motivo já conhecia Andreza devido 

as parcerias institucionais em formações de educação e eventos culturais circenses.  
43

 O Circo Escola de Ecocidadania Juriti – CEEJ, está localizado na cidade de Juazeiro do Norte - CE. Por 

conta desta distância geográfica, não consigo estar presente atuando como coordenação pedagógica, 

realizando as ações que fiz durante três anos antes de vir morar na cidade de Fortaleza, CE - Por isso hoje, 

só participo de projetos pontuais. Alguns estarão compartilhados na próxima cena deste ato.   
44

 Esse espaço correspondia um terreno grande, murado com duas entradas: uma era larga para carros e a 

outra era estreita como uma porta. No meio um grande pátio com plantas e jardim e em uma das suas 

extremidades existe uma casa grande. Em frente a essa casa, na outra extremidade, um quarto com banheiro 

que morava o Paulo e no outro lado do terreno existiam dois quartos com banheiros que são alugados 

separadamente e possuem uma cozinha coletiva. Assim que cheguei em Canoa, aluguei o quarto que ficava 
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Sublinho também nesta trupe da Ana a pessoa do Erivando, conhecido por 

todos em Canoa como o Louro, o “xerife” da música dos saltimbancos, que na medida do 

possível, organizava a vida de todos/as por trabalhar na Secretaria de Infraestrutura e 

Urbanismo - SEINFRA da prefeitura de Aracati e ser locado na comunidade de Canoa 

Quebrada, onde também passou a ocupar a presidência do Conselho Comunitário de 

Canoa Quebrada e ser procurado por todos para resolver os mais variados problemas da 

comunidade. 

O encontro com a Ana e estes dois outros saltimbancos portôs, aconteceu no 

final do mês de agosto de 2015, quando realizei a primeira viagem para iniciar os meus 

diálogos com os/as jovens educadores sociais circenses do Circo Teatro Escola Canoa 

Criança. Recordo que aproveitei o convite, carona e hospedagem de uma amiga que 

precisava de um auxílio para finalizar as entrevistas do seu mestrado na área de 

Administração da UFC com os/as jovens, gestores e a coordenadora do Circo Teatro 

Escola Canoa Criança.  

Nessa viagem, reencontrei Andreza, conheci o quartinho que iria alugar na 

comunidade e aproveitei para acertar todos os detalhes desta minha morada. Nos 

encontros e reencontros realizados para concluir as entrevistas destinadas ao mestrado da 

minha amiga, comecei a entrar em contato com realidade do Circo Teatro Escola Canoa 

Criança, expressa em um dos diálogos com Erivando Alves, na época ainda atuava como 

coordenador educacional do projeto: 

 
Muitas dificuldades. Sempre existiu e sempre vai existir. Assim, esse projeto 

existe há vinte anos. Quase dez anos a Ana, idealizadora daqui bancava esse 

projeto do bolso dela. A partir do circo, que a gente fez espetáculo e a 

comunidade começou a perceber que o trabalho era sério e tal, a própria 

comunidade passou a divulgava nosso trabalho e foram abrindo portas pra 

gente. E com isso a comunidade foi acreditando e a gente foi participando dos 

editais que o governo oferece e daí a gente começou a ser aprovado por um, 

por dois, por três e acho que já perdi as contas de quantos projetos nós já fomos 

aprovados. Agora nesse momento atual que a gente tá vivendo, com essa crise 

que tá passando o país, está afetando o projeto. Porque assim, a gente precisa 

de recursos, a gente também não pode viver voluntariamente né?! Nós, seres 

humanos, temos que sobreviver. Nós temos que comer, se vestir, um monte de 

coisa. E aí esse momento tá um momento crucial (Depoimento Erivando Alves, 

2015). 

 

                                                                                                                                                                             
próximo a entrada de carros. Quatro meses depois consegui me mudar para o outro quarto que tinha uma 

varanda maior, ficava em frente ao jardim e perto da saída de pedestres.  
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Preocupações e restrições financeiras que foram agravadas por outra decisão 

que literalmente desestruturou o Circo Teatro Escola Canoa Criança. Exatamente nesta 

minha primeira semana na comunidade, os/as gestores/as, educadores/as, jovens e 

crianças do circo escola foram informados/as que a metade do espaço físico da instituição 

se tornaria o estacionamento da Pousada Lua e Estrela. Esta pousada e o terreno onde 

encontramos as instalações do Circo Teatro Escola Canoa Criança são propriedades da 

Ana Maria Antunes, que em 1995 fundou juntos com pessoas da comunidade, a 

Associação Cultural Canoa Criança, e prontamente cedeu o uso deste terreno para passar 

a acontecer ações educacionais destinadas à comunidade.  

Contudo, agora era preciso agregar aos serviços da Pousada Lua e Estrela a 

oferta de um estacionamento seguro para corresponder a uma das demandas mais 

solicitadas pelos atuais turistas que procuram a comunidade de Canoa Quebrada. 

Reestruturando as instalações físicas do Circo Teatro Escola Canoa Criança que 

correspondiam à: 

 
a) Sala medindo 3m x 6m com banheiro anexo onde funciona sala de 

Coordenação; b) Sala medindo 3m x 4,5m utilizada para oficina de artes 

plásticas; c) Sala medindo 3m x 5m utilizada como camarim; d) Sala medindo 

3m x 5m utilizada como almoxarifado; e) Dois banheiros para uso de crianças 

e adolescentes; f) Cozinha equipada medindo 3m x 4m; g) Espaço cimentado 

coberto com lona de circo medindo 16m x 16m e h) Espaço cimentado, coberto 

com lona de circo medindo 12m x 12 m.  

 

Dentre estes espaços, foram inviabilizadas as salas destinadas à coordenação 

e as oficinas de artes plásticas e o espaço cimentado que possuía a lona armada de 12m x 

12m. Presenciei o início da construção do muro que dividia a instituição no meio e logo 

em seguida retornei para Fortaleza, quando voltei a Canoa no mês de setembro para 

receber e me instalar no quartinho e começar o processo de inserção no campo, escutei 

em várias situações o impacto negativo dessa decisão e construção do muro em diálogos 

que passei a realizar com a vizinhança e nas minhas constantes idas à padaria, tomar café 

da manhã e jantar. 

No Circo Teatro Escola Canoa Criança observei que, na medida em concluía 

a construção do muro, instalava-se também uma insegurança visível nas crianças e 

juventude. Recordo que algumas crianças se aproximavam para conversar comigo e 

perguntavam coisas do tipo: “- Tia você vai trabalhar aqui agora? Sabe se o circo vai 
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fechar?!” e geralmente saiam felizes quando eu confirmava que o circo não ia fechar. Em 

relação aos jovens, era comum presenciar alguns/as aparecerem no final da tarde, 

vestidos/as com farda da escola, querendo saltar na cama elástica e reclamando da 

restrição no turno da manhã, horário que costumavam praticar as artes circenses antes 

dessas recentes mudanças.  

Dentre essas mudanças, destaco a redução dos custos em cinquenta por cento 

que alterou o valor dos salários e teve como consequência a saída do coordenador 

educacional Erivando Alves, substituído por James Santos que já trabalhava no projeto 

como educador social responsável pelos projetos da sala de leitura, aulas de artes 

plásticas e percussão. Outra medida diante desta crise foi reduzir os atendimentos apenas 

para o turno da tarde, causando essas queixas já apontadas pelos/as jovens e aumento no 

índice de evasão das crianças e dos/das jovens circenses sociais que normalmente 

participavam no turno da tarde. 

Situações que só atestavam os rumores que percorriam a comunidade, 

segundo os mesmos, “era só uma questão de tempo para o circo fechar”. Essas situações 

viabilizaram alguns diálogos com os/as jovens e em uma dessas tarde escutei
45

 a seguinte 

fala do jovem Nadabe (2015, 18 anos): “isso é a pior coisa que teve, não?! A pior coisa é 

se o circo acabar. Se acabar, aí os meninos daqui eu acho que vão pro mundo, não sei o 

que vão fazer da vida”. Opinião que foi acrescida com a preocupação do Helinton:   

 

É preciso dá valor mais ao circo. Porque agora o circo tá quase acabando. Teve 

uns tempos que ficou até parado, nas férias. Antes aqui tinha colônia de férias, 

aí agora nessas últimas férias não teve mais porque tava faltando dinheiro. 

Chega eu senti a diferença, fiquei triste um tempo porque eu não ia pro circo, ai 

eu senti uma coisa diferente. Porque eu não tava com aquele tempo, aquele 

tempo era só em casa. Aí eu fiquei um pouco deprimido, assim. E é por isso 

que tem que dar mais valor ao circo, porque ele não pode acabar não (Helinton, 

2015, 14 anos). 

 

Preocupações que desencadearam na gestão a necessidade de realizar ações 

na comunidade para novamente adquirir o apoio dos pais e a presença das crianças. 

Dentre essas ações, a Andreza sugeriu que eu poderia contribuir com um momento de 

                                                           
45

 Como tinha contribuído com o trabalho da minha amiga no mês de agosto, esses jovens em particular já 

me conheciam como pesquisadora e por esse motivo tinha combinado que iria ligar o gravador de áudio do 

celular sempre que conversássemos durante o retorno para casa.    
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estudos junto ao novo coordenador e as duas educadoras sociais circenses: Rosângela 

Santos e Ana Helena, o objetivo seria aprofundar compreensão das categorias circo social 

e educação popular. Também sugeriu que auxiliasse no processo de revisão dos 

instrumentais internos e demais demandas pedagógicas particulares de uma escola de 

circo social. Logo após iniciarmos esses processos destinados aos estudos que foram 

agendamos para acontecer nas tardes das quartas feiras, resolvemos marcar uma reunião 

de pais para compartilhar as mudanças e novamente aproximá-los da instituição. 

Mesmo não podendo estar presente nesta reunião, identifiquei os seus 

resultados uma semana depois, quando retornei à Canoa e fui tomar café e assistir o 

noticiário da TV na padaria. Na ocasião, um morador da comunidade que sempre 

realizava brincadeiras com o atendente disse: “Vida boa é desse novo filho do Gordim
46

, 

olha como todo dia está mais gordo! Se eu fosse você Gordim eu ficava de olho, teu lucro 

tá indo todo embora.”. Todos riram muito e o atendente respondeu: “- Vida boa quem tem 

é essa daí ó, (apontando pra mim), passou o mês de férias e foi ficando em Canoa só na 

vida boa. Ai quando o marido está com saudades vem olhar pra ela, né?” (Sorriu me 

perguntado). Respondi rindo: - É isso mesmo! E ele continuou: “Pensa que a gente num 

sabe que você adotou o circo quando bate a saudade de trabalhar, aí assim pode continua 

com essa vida boa!”. Todos riram e lembrei imediatamente do Vianna (2007, p.40), 

quando escreve que, 

 
A observação ocorre no âmbito de um contexto que expressa realidades entre 

pessoas que agem, se comunicam e interagem com os demais membros do 

grupo, observando uns aos outros e ao próprio observador. Assim, se um 

observa um grupo e dele participa, estará sendo simultaneamente observado e 

comentado pelos integrantes do grupo, objeto de estudo. 

 

Posições de pesquisadora e pesquisada também demarcadas com o meu 

próprio corpo quando passei a morar no lado mais simples de Canoa Quebrada, 

localizado nas ruas que ficam na direita da rua principal, nomeada por Broadway
47

, no 

lado oposto onde normalmente estão localizadas as pousadas e hotéis da comunidade. O 

                                                           
46

 Gordim é o apelido do dono da padaria. Toda a comunidade ao se referir a padaria diz: “Padaria do 

Gordim” e esse atendente, que sempre é muito simpático e dava conta de tudo que acontecia na 

comunidade, recebia o apelido de “filho do Gordim”.  
47

 Corresponde à Rua Dragão do Mar, transformada em um extenso calçadão onde se encontram, na sua 

extremidade, o maior número de restaurantes, bares, cafés, boates, lojas, mercantis e farmácias. No meio 

desse calçadão há mesas e barracas dos/as artesãos/ãs que normalmente oferecem os seus artefatos aos 

transeuntes. 
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quartinho que eu tinha me instalado não possuía forro e assim como as demais casas 

localizadas neste lado da comunidade, faltava constantemente água, possuía uma precária 

iluminação e limpeza pública, por não corresponder ao local transitado normalmente 

pelos turistas (Figura 4). Por conta dessa estrutura, sofri na pele um processo alérgico 

devido ao número expressivo de muriçocas e mosquitos que atacavam as minhas pernas, 

agravando sempre que eu permanecia em Canoa Quebrada por mais de cinco noites 

consecutivas. 

 

Figura 4 – Dribles cotidianos para a falta de água na comunidade e o combater o 

processos alérgicos desencadeados com o exerço de mosquitos e muriçocas agravados 

com a ausência do forro no teto do quartinho.     

   

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Como sempre andava de short, camisa de malha, tênis ou havaianas, percebia 

os olhares das pessoas da comunidade. No circo escola, as crianças preguntavam: “ Tia 

por que as suas pernas estão assim? ”, ou “ Tia num vai ficar boa dessas coisas nas pernas 

não?” Certa vez, antes que eu respondesse, uma educadora social disse em tom de 

brincadeira: “É por que ela não é daqui de Canoa, ainda é sague novo e as muriçocas 

estão fazendo a festa nas pernas dela! ” Percebi neste exato momento que ia precisar dar 

um jeito para o meu corpo não me prejudicar nesta minha inserção na pesquisa, onde um 

dos principais objetivos era ser reconhecida como membro da comunidade.  

O tempo foi passando, a primavera chegou e, aos poucos, também 

floresceram mudanças estruturais nesta minha estadia na comunidade. Com a 

inauguração do estacionamento ao lado do circo, um dos meus vizinhos do quartinho que 
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trabalhava como o vigia da pousada, foi morar na sala onde funcionava a coordenação do 

circo escola. Com a sua saída, consegui negociar a minha mudança para o outro quartinho 

que era um pouco maior e possuía uma varanda capaz de comportar duas redes, tinha um 

banheiro revestido de azulejo branco ilustrado com a foto a seguir (Figura 5) onde 

continuei colocando os dois baldes de 60 litros constantemente abastecidos para resolver 

a recorrente falta de água no nosso lado da comunidade. 

 

Figura 5 – Foto do quartinho que aluguei para realizar a pesquisa na comunidade de 

Canoa Quebrada. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

Tempos depois, recebi a autorização de colocar um forro de madeirite com o 

apoio e supervisão do Louro, que conseguiu a pessoa para executar o serviço, deixando 

até um mosquiteiro instalado. Já em relação à pintura, aproveitei para convidar Erivânio, 

um dos jovens do circo que eu estava tentando me aproximar para incluí-lo na pesquisa. 

Esse jovem realinhou as telhas, pintou o chão de vermelho e todas as paredes de branco. 

Neste novo lugar, continuei contando com o auxílio de uma raquete eletrônica para matar 

muriçoca, velas de citronela, repelente, ventilador e antialérgicos para que finalmente 

conseguisse ter condições de permanecer em Canoa por mais de cinco dias consecutivos e 

transitar no cotidiano da comunidade com um corpo que não denunciaria a minha 

completa condição de estrangeira no campo da pesquisa. 
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Ainda nesses tempos de primavera, aos poucos foram florescendo outros 

encontros, novos diálogos, processos de participação e observações na comunidade. 

Dentre estes convívios, ressalto a relação que construí com a vizinha que morava na casa 

grande, no mesmo terreno onde ficava o meu quartinho. Sandra é uma bancária 

aposentada de Fortaleza que decidiu passar dois anos em Canoa Quebrada para costurar, 

cuidar dos seus cachorros, fazer cursos de artesanatos em associações comunitárias no 

centro de Aracati e aproveitar a qualidade de vida desta localidade. Nesse meu processo 

no campo da pesquisa, ela significou um saltimbanco volante, por sempre me levar junto 

nas suas atividades cotidianas e me proporcionar o acesso às pessoas do seu convívio em 

Canoa. 

Recordo que os meus horários foram todos modificados. Passei a acordar seis 

horas da manhã para sete horas já estar na areia da praia iniciando a aula de yoga que 

acontecia todas as segundas, quartas e sextas, ministradas por uma professora argentina 

chamada Lorena, que morava em Canoa há mais de dez anos e que fazia esse trabalho 

voluntário para as pessoas da comunidade. No final dessas aulas, Sandra e eu 

caminhávamos até o último símbolo de Canoa Quebrada, a lua e estrela, e ficávamos um 

tempo nas piscininhas proporcionadas pelo recuo do mar. Normalmente, íamos e 

conversávamos com Socorro, uma bancária aposentada de São Paulo que resolveu 

comprar um terreno para construir duas casas em Canoa: uma para morar e outra para 

alugar aos turistas e receber os seus parentes. Outra senhora também sempre nos 

acompanhava: Fofa, uma nativa de Canoa, casada há muitos anos com um estrangeiro 

que ensinava inglês na varanda da sua casa. 

Nestes mesmos dias, nos finais de tarde, quando retornava do circo escola, 

íamos para a comunidade dos Estevam, vila de pescadores onde começou Canoa 

Quebrada. Lá participávamos das aulas de ginástica aeróbica do projeto Recicriança, uma 

das ações destinadas aos moradores da comunidade de todas as idades. Dadi, mestre de 

um grupo de capoeira tradicional de Canoa, era o professor e nessas aulas ríamos muito 

com o malabarismo que ele fazia para realizar essas aulas que participavam crianças de 

aproximadamente dez anos de idade e senhoras com mais de oitenta anos. No Recicriança 

também acontecia yoga nas terças e nas quintas e aulas de artesanato, das dezesseis às 

dezessete horas, horário que eu nunca conseguia estar presente devido a minha 

observação no circo escola. Esse convívio com Sandra imprimia um cotidiano coletivo na 
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comunidade que não seria viabilizado ou mesmo visualizado nos percursos anteriores que 

realizei como turista. Nestas participações, recordei  Hastrup quando escreve que: 

 
O trabalho de campo se resume em viver outra cultura. Existe, obviamente, 

muito trabalho sistemático envolvido, muito de método e problematização, mas 

a essência do trabalho de campo está em aprender outra cultura por meio da 

experiência; trata-se de experiência social compartilhada, ou seja, a base do 

conhecimento antropológico (HASTRUP,1995, p. 74)   

 

Inserções que me proporcionaram perceber que ao passar na Broadway, 

alguns comportamentos em relação a minha presença na comunidade já estavam 

mudando. Ao me aproximava dos stands de vendas das artesãs, mulheres que também 

participavam da aula de Yoga ou na ginástica do Estevam, já não me ofereciam os seus 

produtos, me recebiam com um sorriso ou um “oi!”. Chegávamos até a conversar sobre 

as aulas ou mesmo sobre as novidades da comunidade que eu não tinha vivido por ter ido 

passar uns dias em Fortaleza. 

Com essas as novas rotinas de inserção na comunidade fui percebendo a 

necessidade de mudar alguns hábitos que tinha estabelecido. Dentre eles resolvi não mais 

tomar o café da manhã na padaria, passava agora só para comprar pão, como todos 

faziam e decidi também realizar os meus percursos pela praia e as minhas compras de 

frutas, comidas, material de limpeza na Rua Zé Melancia, localizada na rua paralela a 

Broadway, onde também era possível comprar peixes frescos nas casas dos pescadores e 

frequentar as mesmas lanchonetes que os moradores frequentavam.  

Por este motivo, antes de retornar às observações e aos cotidianos realizados 

no espaço e nos acontecimentos sociais específicos do Circo Teatro Escola Canoa 

Criança, se faz relevante também partilhar o momento em que o meu corpo, onde outrora 

contribuía para propagar a minha condição estrangeira, devido ao processo alérgico, 

passou a me auxiliar em diálogos bem particulares e comuns aos moradores da 

comunidade de Canoa Quebrada.  

Em meados de novembro a dezembro de 2015, passei a identificar nos meus 

pés pontos pretos que pareciam espinhos, mas o incomodo causado era outro: deixava-os 

vermelhos, provocavam coceiras e, dependendo da localização, inflamava ao ponto de 

andar com dificuldades. Percebi que Paulo, meu vizinho, tinha o mesmo problema e ao 

conversar com ele descobri que estávamos com bichos de pé.  
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Nesse mesmo período algumas crianças do circo escola também chegavam 

sempre coçando os pés e isso passou a proporcionar conversas com novas afinidades. Ao 

todo, neste período da pesquisa de campo tive doze bichos de pés. A cada semana, 

apareciam-me no mínimo um ou dois. Por conta disso, andava mancando nos percursos 

que realizava na comunidade. Esse jeito de andar ocasionou alguns diálogos do tipo: “É 

bicho de pé, né?”, “Você sabe né? Que tem uma senhora na rua por trás da Zé Melancia 

que tira os bichos de pé aqui da comunidade? Vai lá que dói menos! É só perguntar lá na 

rua que todo mundo sabe onde é a casa”, ou orientações do tipo, “não se esqueça de 

sempre colocar álcool para evitar uma inflamação. Lá em casa já deixo até uma agulha 

separada, faça isso também, é o melhor jeito de não inflamar mais”.  

Tornei-me uma especialista em bichos de pés, mas para além de adquirir essa 

habilidade nestes processos de participações e observações no campo da pesquisa, 

reconheci, assim como fez e escreve Favret-Saada (2005), que: 

 

O próprio fato de que aceito ocupar esse lugar e ser afetada por ele abre uma 

comunicação específica com os nativos: uma comunicação sempre involuntária 

e desprovida de intencionalidade, e que pode ser verbal ou não. [...] Ora, entre 

pessoas igualmente afetadas por estarem ocupando tais lugares, acontecem 

coisas às quais jamais é dado a um etnógrafo assistir, fala-se de coisas que os 

etnógrafos não falam, ou então as pessoas se calam, mas trata-se também de 

comunicação. Experimentando as intensidades ligadas a tal lugar (FAVRET-

SAADA, 2005, p. 159).    

 

Constatando ainda que, neste caso em particular, a comunicação com os 

moradores de Canoa também foi estabelecida a partir do meu corpo afetado, gerando 

assim reações e diálogos que podem ser refletidos com Hastrup (1995) ao escrever que “a 

maioria do conhecimento cultural é transmitida por meio do corpo (mais do que pelas 

palavras). Isso é o corpo-em-vida, a pessoa vivendo, ou seja, o lócus da experiência. Para 

que se conheça realmente uma cultura é preciso sofrê-la” (HASTRUP,1995, p.75).  

Neste caso, vivê-la em todas as suas estações, já que, segundo Paulo (2015), o 

meu vizinho, “em Canoa os bichos de pés sempre acontecem no período da floração do 

caju e é por isso que sempre colocamos cal nos lugares que ficamos com mais frequência 

descalços”. Assim também fizemos, mas confesso que não foi eficaz, já que os bichos de 

pés não foram extintos de toda a comunidade. E apesar desses incômodos físicos, os 

bichos de pés foram essenciais para começar a modificar a minha imagem de estrangeira. 

Contudo em relação ao circo escola e os/as jovens artistas circenses sociais, sujeitos desta 



87 

 

 

pesquisa, estes processos de inserções ao “status de membro” (CORSARO, 2005) 

permaneciam estéreis.  

Por este motivo, na sequência desse texto, vou apresentar o Circo Teatro 

Escola Canoa Criança e partilhar de forma reflexiva, já que segundo Adams (2015, p. 30) 

a “reflexividade consiste em nos voltarmos para nossas experiências, identidades e 

relações a fim de considerarmos como elas influenciam nosso trabalho presente”, como 

neste processo de inserção no cotidiano da instituição, consegui me aproximar dos/das 

jovens, destruir essas aproximações e reconstruir tanto os encontros como os diálogos 

com esses/as os/as jovens artistas circenses sociais que correspondem aos sujeitos desta 

pesquisa. 

 

Encontros, tombos e reencontro com o Circo Teatro Escola Canoa Criança e os/as 

jovens artistas circenses sociais de Canoa Quebrada 

 

Sempre estudei e entendi que ao contar a história de uma instituição nunca 

deveria cair no erro de desvincular dos seus acontecimentos, significações culturais e as 

histórias do seu lugar, bem como da cultura constituída por seus sujeitos. Entendo que a 

partir do momento que a instituição passa a existir, os seus percursos, escolhas e ações 

são, de alguma forma, entrelaçadas aos acontecimentos e contextos socioculturais do seu 

território. No entanto, preciso admitir que nos primeiros momentos desta pesquisa de 

campo, não fui capaz de conhecer o Circo Teatro Escola Canoa Criança a parir das suas 

realidades socioculturais. 

Confesso que cheguei acompanhada de um olhar tão comprometido com as 

realidades, compreensões, práticas e modelos educacionais de outros circos escolas 

sociais, que prejudiquei, por um bom tempo, as aproximações e os aprendizados que 

deveriam acontecer neste campo de pesquisa. Situações que me fizeram ver refletida em 

Joca (2013) ao escrever: “estamos sempre carregados de códigos, de signos, portadoras 

de valores, crenças, provocadores de atitudes, de sentimentos e sensações que não se 

anulam no campo da pesquisa” (JOCA, 2013, p. 63). Dito isso, anuncio que vou 

compartilhar a história da instituição relatando também algumas posturas pessoais, 

quando não me permitir conhecê-la alicerçada neste seu lugar, escolha de escrita possível 

por se tratar de um trabalho fundamentado em características autoetnográficas que 
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segundo Ellis e Bochner (2000, p. 739) é um tipo de trabalho acadêmico que elege “um 

gênero autobiográfico de escrita e de pesquisa que exibe camadas múltiplas de 

consciência, conectando o pessoal ao cultural”. 

A Associação Cultural Canoa Criança foi fundada em 1995, elegendo de 

acordo com os seus documentos institucionais (2016) a missão de “promover o 

desenvolvimento psicossocial, cultural e educacional de crianças e adolescentes através 

das atividades de teatro, de dança contemporânea e de artes plásticas”, nutrindo o desejo 

de proporcionar melhorias nas relações familiares e comunitárias, bem como ocupar as 

crianças e adolescentes da comunidade, que no contra período das suas escolas estavam 

vagueando na praia, abordando os turistas para pedir esmolas e permanecendo nas ruas 

até altas horas da noite, expostos ao uso de drogas, exploração sexual e as consequências 

negativas da ociosidade. 

Porém, a atuação como circo escola social só passou a existir no ano de 2003, 

por consequência de uma sugestão da Ana Maria Antunes, após assistir o Cirque du Solei 

em uma viagem que realizou fora do Brasil. Diante da aprovação dessa ideia, a 

associação incluiu as artes circenses entre as suas atividades e oficialmente surgiu o Circo 

Teatro Escola Canoa Criança. Entre os relatos e memórias da Ana Maria, “os primeiros 

educadores circenses foram os membros de uma família de circo tradicional que na época 

estava passando uma temporada aqui na comunidade de Canoa Quebrada” (Depoimento 

em 2016). Desse tempo para cá, muitos foram os/as educadores/as e as referências 

educacionais e artísticas circenses que contribuíram com as definições, princípios e 

propostas educacionais, as quais alicerçam as ações educacionais do circo escola e os 

processos de formações continuadas das três atuais educadoras sociais circenses, junto 

com um educador de circo, advindo de realidades artísticas circenses mais técnicas. 

 Entre essas influências e processos de formações continuadas artísticas 

circenses sociais, destaco que no ano de 2006 o Circo Teatro Escola Canoa Criança 

passou a integrar a Rede Circo do Mundo Brasil – RCM, e neste processo de encontros, 

estudos e assimilações da categoria Circo Social, definiu que as suas metodologias 

educacionais teriam como eixo norteador os seguintes conceitos: Circo Social, 

Resiliência, Participação infantil e juvenil. Apresento as seguintes demarcações expressas 

no documento institucional Histórico da Associação Cultural Canoa Criança, atualizado 

no ano de 2016 após a eleição da atual presidente da associação Aires Freire Pinto: 
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O Circo Social caracteriza-se como uma prática pedagógica alternativa 

utilizada no trabalho com crianças, adolescentes e jovens em situação de 

exclusão, risco social e pessoal. As atividades circenses possibilitam ás 

crianças e jovens atuar sobre a realidade operando mudanças e transformar a 

visão do mundo e do entorno social, familiar e comunitário (Associação 

Cultural Canoa Criança, 2016, p.5). 

 

Resiliência, entendido como a capacidade emocional, cognitiva e sociocultural 

de pessoas/grupos que permite reconhecer, enfrentar e transformar 

construtivamente situações causadoras de sofrimento/dano que ameaçam seu 

desenvolvimento. Segundo diferentes autores, nenhuma pessoa nasce resiliente, 

mas, por se tratar de uma capacidade é possível promover a Resiliência em 

pessoas, grupos e comunidades (Associação Cultural Canoa Criança, 2016, 

p.6). 

 

A participação é um dos eixos fundamentais para promover o protagonismo da 

infância, sendo que o conceito de protagonismo infantil precisa ser entendido 

como a participação das crianças como atores sociais, exige que os 

reconheçamos como pessoas com direitos, indivíduos com critérios, 

capacidades e valores próprios, participantes de seu próprio processo de 

crescimento e desenvolvimento pessoal e social. Para que essa participação 

seja efetiva é necessário reconhecer a infância em sua capacidade e 

possibilidade de perceber, interpretar, analisar, questionar, propor e agir em seu 

ambiente social, comunitário e familiar (Associação Cultural Canoa Criança, 

2016, p. 7).  

 

Assim foram estruturados os pensamentos, construções e as apresentações das 

suas metodologias educacionais circenses sociais que, ao longo destes últimos onze anos 

enquanto Circo Social contribuíram para a elaboração e realização de projetos artísticos 

educacionais que foram premiados ou aprovados em editais os quais correspondem, por 

exemplo, as seguintes instituições: Premio Funarte Carequinha de Estimulo ao Circo no 

Edital de Incentivo às Artes – Secretária da Cultura do Ceará, 2007; Fundação Beto 

Studart de Incentivo ao Talento, 2006 a 2013; Ministério da Cultura – Lei de Incentivo à 

Cultura – Funarte, 2007 a 2009 e 2010 a 2012; Ponto de Cultura “Espaço de Formação, 

Cultura e Cidadania”, 2009 a 2012; Secretaria de Trabalho e desenvolvimento Social do 

Ceará, 2009; IV Mecenas do Ceará – Secretaria de Cultura do Ceará, 2012 a 2014.  

Dentre outros editais de incentivo à cultura que neste mesmo período, 

proporcionaram viabilizar a construção e realização dos seguintes espetáculos: Vento 

Leste, 2004; Lua, Estrela, Sonho, 2005; Imagine, 2006; O Circo Chegou!, 2007; 

Invenção, 2007 a 2008; Fantasia, 2009; Nordestino, sim!, 2009 a 2010 em homenagem a 

Patativa do Assaré; Elos, 2011; Rei do Baião, 2012 em homenagem a Luiz Gonzaga; 

Acqua, 2013; e por último, de acordo com os dados expressos do currículo institucional, 
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o espetáculo O Riso no ano em 2014. Esses espetáculos foram apresentados em Canoa 

Quebrada, nas escolas municipais de Aracati, nas cidades vizinhas, em eventos e festivais 

dentro e fora do estado do Ceará. 

Por todos esses anos de realizações e atendimentos educacionais circenses 

sociais, procurei conhecer, já nos primeiros diálogos com a instituição, ainda na 

coordenação do Erivando Alves, por já ter um diálogo próximo de membro (CORSARO, 

2005) construído nos encontros e viagens realizadas para as formações proporcionadas 

pela RCM, se ele tinha uma noção de quantos atendimentos o circo escola já havia 

realizado.  

 
Bom, a gente não tem assim precisamente os números. Mas eu creio que 

durante esses vinte anos já passaram mais de três, quatro mil crianças e 

adolescentes aqui. No início do projeto nós tínhamos cento e vinte 

atendimentos, mas quando colocamos o circo houve um processo de evasão, 

por conta da disciplina, do compromisso, tudo isso que as artes circenses 

exigem. Mas depois que eles conheceram a proposta do circo social esse 

número dobrou, entendeu. A demanda aumentou e existem também aquelas 

pessoas que vêm, vão embora e constroem esse rodízio. Existem as pessoas de 

outros países que vêm pra cá pra Canoa passar uma temporada de três meses e 

também trazem os seus filhos para circo. Mas hoje em dia a gente atende uma 

média de cinquenta, sessenta, crianças e adolescentes (Depoimento Erivando 

Alves, 2015). 

   

Partilhou ainda que em relação às estratégias de participação e interação com 

as crianças e com os/as jovens, costumam sempre realizar inovações educacionais:  

 
A gente prende uma criança, um jovem na atividade de circo porque estamos 

sempre inovando, é como nossa vida mesmo, todo dia tem que ter coisas novas. 

Assim, eles não vêm obrigados, vêm porque eles querem. Às vezes a gente tem 

até que expulsá-lo, quando passa do horário a gente tem que expulsá-los, uso 

essa palavra “expulsar”, mas no bom sentido, certo. Na realidade a gente pede 

pra que eles saiam porque existe um horário pra entrar e pra sair. Mas por eles, 

eles ficariam aqui até mais tarde.  

  

Comportamentos e relatos que também são comuns nas realidades de outros 

circos escolas que eu já tive a oportunidade de conhecer e ou dialogar, normalmente as 

crianças e os/as jovens não querem finalizar as aulas circenses e até desejam, realçando 

relatos que já presenciei, que as suas escolas fossem iguais aos circos sociais. Contudo, 

apesar dessas realidades em relação aos envolvimentos das crianças e da juventude, 

constatei, nos primeiros dias e diálogos desta pesquisa de campo, que os/as jovens 

educadores/as sociais circenses que participaram dos Colóquios e Expedições realizadas 



91 

 

 

no Circo Escola de Ecocidadania Juriti – CEEJ, não frequentavam mais a instituição. 

Eduardo agora morava na Alemanha; Ramon em Fortaleza; Nicoly, apesar de continuar 

morando em Canoa, não frequentava mais o circo; Poliana teve um bebê que estava com 

meses e por este motivo não ia mais ao circo escola; Nicaelly casou-se com o Hugo, 

jovem educador social circense da CEEJ, e hoje estão trabalhando como artistas circenses 

em uma companhia de circo tradicional brasileiro, viajando por todo o nordeste. 

Com o atual contexto, em relação aos jovens educadores sociais circenses, 

estava claro que eu não possuía mais o status de membro (CORSARO, 2005) com os 

sujeitos eleitos para esta pesquisa.  Estava diante de um novo desafio, conseguir 

novamente encontrar outros sujeitos para essa pesquisa e do zero esse processo de 

inserção e aproximação necessário a esse método de pesquisa. Neste novo cenário, 

também identifiquei que só existia uma jovem educadora circense social e a mesma, 

apesar de ser solícita e simpática, nunca fez um esforço, nestes quatros primeiros meses 

da pesquisa, de encontrar um tempo para conversar. Com o tempo, e diante de todas as 

tentativas de encontros que tentei marcar e “ocasionalmente” causei a situação, 

claramente expressou que não teria tempo de participar ao dizer, “Inambê, realmente não 

tenho tempo, quando não estou ocupada no circo escola, estou trabalhando, estudando e 

resolvendo outras coisas. É melhor não contar com a minha entrevista” (Ana Helena, 

educadora social, 2015).  

Nestes primeiros momentos e situações no campo da pesquisa, reconheci a 

necessidade de modificar o objetivo central dessa pesquisa que consistia, após a primeira 

qualificação, em conhecer as trajetórias, significações e as projeções de vidas de jovens 

que possuem em comum a experiência de atuar como educadores sociais circenses no 

Circo Teatro Escola Canoa Criança, no qual foi substituído “a experiência de atuar como 

educadores sociais circenses”, por “a experiência de vivenciar as artes circenses sociais”, 

ampliando a possiblidade de encontrar e conseguir a adesão dos/as jovens desse circo 

escola social. 

Aproximações que se tornaram um verdadeiro desafio por já ter conseguido 

realizar o meu primeiro e significativo tombo como pesquisadora neste trabalho de 

campo. O mesmo aconteceu por consequência da postura que adotei quando passei a 

auxiliar nos processos e organizações internas do Circo Teatro Escola Canoa Criança. 

Acontecimento que me fez identificar nos estudos do Brandão (2007):  



92 

 

 

  
Estando pessoalmente no lugar e observando e compreendendo aquilo que está 

acontecendo, por participar da vida cotidiana das pessoas. Eu quero me meter 

nos bares, dentro da casa, nas manhãs da vida das pessoas, nos lugares de 

igreja e principalmente nos lugares de trabalho. Quero estar ali vendo o que 

está acontecendo. E participar em um seguinte sentido também: de que eu me 

envolvo pessoalmente com o próprio trabalho quando posso. [...] Não para 

sentir, não para que as pessoas me sintam como alguém deles, mas que para 

esse participar faça com que eu me identifique mais de perto como uma pessoa 

não deles, mas mais próxima deles (BRANDÃO, 2007, p. 14). 

 

Com o envolvimento pessoal adotando algumas nuances profissionais que 

estabeleci na instituição, senti-me na obrigação de alertar sobre o acesso e a utilização do 

trampolim, equipamento circense conhecido popularmente como cama-elástica. Nas 

tardes que acompanhava e tentava me aproximar dos/as jovens circenses sociais, observei 

que os/as mesmos/as estavam utilizando o trampolim de forma inadequada. Nos seus 

treinos, não retiravam os seus colares com pingentes, anéis, brincos e demais acessórios 

que poderiam vir a enganchar na tela da cama elástica e não tinham estabelecido o hábito 

nos seus treinos de ter e oferecer o apoio aos outros/as jovens utilizando os recomendados 

colchões de segurança.  

Recordo que fiquei extremamente preocupada, incomodada por ter ciência 

dos reais riscos dessas práticas e alertei ao coordenador e às educadoras sociais. Repassei 

as orientações para a utilização com segurança desse instrumento circense e ainda 

apresentei uma lista de consequências reais do uso inadequado desse equipamento. 

Contudo essa minha intervenção pedagógica me custou a antipatia dos/a jovens Heliton, 

Vitória, Nadabe e Erivânio. Principalmente porque, nos momentos das aulas, o 

coordenador me pedia para explicar aos/as jovens os danos físicos que poderiam 

acontecer se continuassem utilizando a cama-elástica de forma inapropriada, conforme 

faziam anteriormente. 

Após essa situação, precisei conversar com o coordenador e as educadoras 

sociais, para explicar que na realidade precisava construir uma relação próxima e 

dialógica com os/as jovens do circo social e não poderia ocupar o lugar de castração ou 

fiscalização dos seus atos. Por este motivo, anunciei que particularmente não iria mais 

realizar intervenções nos momentos das aulas, principalmente com os/as jovens. E passei 

a adotar outra estratégia nos encontros e cotidiano com esses os/as jovens circenses: 

comecei a realizar uma produção de imagens deles/as com o meu celular, experiência que 
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me fez lembrar Joca (2013) quando escreve que “a produção da imagem fixa dos jovens 

viabiliza os primeiros contatos da relação pesquisador/pesquisados, ou seja, funciona 

como “um dos instrumentos da relação com o outro” e permitiria, posteriormente, a 

elaboração de um discurso” (2013, p. 59). Estratégia de pesquisa que gerou a curiosidade 

e a necessidade de escolher e adquirir as imagens que eu poderia postar nas minhas redes 

sociais Facebook e Instagram. Aos poucos, consegui retomar os diálogos com Heliton e 

Vitória, comecei e aprofundei os diálogos com Mirian e me aproximei do Nadabe e 

Erivânio no espaço do circo escola.  

Os resultados dessa estratégia de tirar fotos, postar nas mídias sociais e 

posteriormente começar a convidá-los, ser aceita e passar a marcá-los no Facebook e no 

Instagram, proporcionou me aproximar muito da Mirian, Vitória e Heliton. Em pouco 

tempo também já tinha conseguido os seus números de celulares para enviar suas fotos 

via WhatsApp. Inauguração de um novo tempo nesta pesquisa que me fez sentir, mais 

uma vez, representada em Joca (2013), ao escrever que “apesar de não haver a 

intencionalidade em realizar uma netnografia, além dos métodos e procedimentos 

descritos, mantive durante o período da pesquisa de campo acesso a páginas de alguns 

dos jovens pesquisados em redes sociais - o Facebook” (2013, p.86).  

Contudo, é preciso ressaltar que apesar dessas novas estratégias, quase nada 

tinha mudado em relação aos diálogos e aproximações com os jovens Erivânio e Nadabe. 

Para completar, esses jovens, neste período da pesquisa, ainda não possuíam celulares 

com tecnologia android e permaneciam arredios à minha presença, principalmente por 

serem os mais dedicados nos treinos dos saltos acrobáticos realizados no trampolim 

acrobático, popularmente conhecido e já mencionado como cama - elástica.  

Aspectos relacionais que foram, aos poucos, modificados entre os meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2015, quando me disponibilizei a fotografar dois 

espetáculos realizados por eles para a comunidade e as escolas dos bairros vizinhos, em 

comemoração ao dia das crianças. Neste período, acompanhei e apoiei quando assumiram 

o desafio de construir um espetáculo, em menos de um mês, para recepcionar os/as 

alunos/as da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – 

UNILAB.  

Demanda que fez o coordenador James convocar todos/as os/as jovens 

circenses para criarem os seus próprios números e, juntos, construírem um roteiro que 
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deveria ser agregado aos números das crianças do circo escola social. Anunciou que o 

tema deste espetáculo seria a consciência negra no Brasil, abrindo a possibilidade de me 

inserir no processo como colaboradora e parceira nos estudos e saberes que normalmente 

antecedem e definem a construção dos números, escolha dos figurinos, cores, 

maquiagens, estilo das músicas, localizações e as cores das luzes que deveriam utilizar no 

espetáculo. 

Indiquei e disponibilizei o vídeo O Povo Brasileiro para as educadoras sociais 

e coordenação, e em particular no WhatsApp dos/as jovens, sugerindo como um auxílio 

para auxiliar na pesquisa do tema proposto. Posteriormente, enviei só para os/as jovens as 

influências afro presente no hip-hop, jazz e blues, e pouco a pouco comecei a ficar no 

circo escola apenas para assistir, e me fazer presente, nos ensaios específicos dos/as 

jovens. 

Neste processo de produção do espetáculo, percebi que Mirian assumiu a 

construção das coreografias e passou a organizar os ensaios das meninas, convocar outras 

jovens que já não vinham mais para o circo. Enquanto isso, presenciava que os jovens 

ocupavam um bom tempo realizando pesquisas na internet para construir os seus números 

de palhaços e acrobacias. Após a definição dos esquetes, começavam o processo de 

customizar com papelão, isopor, tesouras, arames, colas e tintas, todos os utensílios e 

objetos cênicos dos seus personagens de palhaços. Por conta do pouco tempo, James 

autorizou e disponibilizou a chave do circo escola para os/as jovens realizarem os seus 

ensaios sempre após as aulas e ensaios das crianças que aconteciam no turno da tarde. 

Nesse período, finalmente comecei a presenciar o processo de criação e autonomia 

juvenil descrito na prática metodológica do circo escola social, no eixo participação 

juvenil. 

Finalmente chega o dia do espetáculo, vinte e três de novembro de 2015, e as 

arquibancadas do circo escola social ficaram lotadas com a presença dos alunos/as da 

UNILAB, turistas, pais e pessoas da comunidade. As crianças e os/as jovens artistas 

circenses sociais realizaram um espetáculo lindo. Todos nós estávamos imensamente 

felizes e orgulhosos com o resultado. Em particular, confesso que estava me sentindo em 

casa, particularmente afetada por ter acompanhado e participado desse processo onde 

passei, por consequência, a estabelecer uma relação de parceria com os/as jovens.  
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Instituindo como pesquisadora o início de outro tempo, com relações mais 

próximas com os/as jovens circenses sujeitos da pesquisa, somadas com os diálogos e a 

aproximação que passei a realizar com o Erivânio, ao contratá-lo para pintar a minha 

nova estadia na comunidade, situação que já mencionada neste trabalho, as solicitações, 

em particular, a Mirian para participar do grupo de WhatsApp que ela tinha criado para 

pensar o espetáculo com os/as antigos/as e atuais jovens do circo, a atenção e a 

companhia do Helinton, Nadabe e Eduardo nas aulas circenses e nos momentos de lazer, 

fora do circo quando levei a minha sobrinha Andressa, que tinha a mesma média de idade 

deles, para passar uns dias comigo em Canoa Quebrada.  

 Convívio cotidiano e diálogos que me proporcionaram novamente chegar, 

encontrar e construir finalmente uma relação com estes/as jovens artistas circenses. Desta 

forma, foi possível eleger inicialmente um expressivo número de jovens sujeitos desta 

pesquisa: Mirian, Vitória, Nicoly (após o seu retorno e participação no espetáculo), 

Poliana (que sempre encontrava na comunidade), Eduardo, Heliton, Nadabe e Erivânio. 

No entanto, conseguir elegê-los/as, mesmo com suas permissões, não significava ainda 

adquirir com todos estes/as jovens artistas circenses a intimidade e o diálogo individual 

necessário para iniciar as entrevistas da pesquisa. Etapas que demarcam o início de novos 

tempos com novas estratégias metodológicas que foram realizadas nesta pesquisa de 

campo. 

Contudo, antes de prosseguir com a descrição dessas estratégias, percursos, 

cotidianos, diálogos e entrevistas que demarcaram o ano de 2016, preciso partilhar 

algumas itinerâncias que também foram realizadas neste segundo semestre de 2015. As 

mesmas corresponderam e representavam o meu primeiro entendimento do objeto central 

desta pesquisa que, neste período, pretendia conhecer como as experiências educacionais 

circenses sociais ocupam um lugar na vida desses/as jovens educadores/as sociais 

circenses e quais são as suas significações, projeções e expectativas de vida adulta. 

Acompanhada e focada em responder essa pergunta central, acreditava que 

os/as jovens desta pesquisa poderiam ser influenciados/as, nos seus projetos de vida 

adulta, pelas atuais experiências artísticas circenses e por este motivo resolvi participar 

como voluntária na construção e elaboração da proposta pedagogia da Escola Municipal 

de Circo de Fortaleza, que correspondia a uma das demandas presentes na lei municipal 

do circo nº 9.959/2012, de 24 de dezembro de 2012. Após comparecer nas primeiras 
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reuniões na Secretaria Municipal de Cultura – SECULTFOR coordenadas por Rosana 

Rodrigues
48

 e a presença de representantes dos artistas circenses de circos tradicionais, 

trupes mambembe, palhaços, artistas de rua, malabaristas e companhias contemporâneas, 

todos com as suas particulares intenções e compreensões de como poderia ser a formação 

pedagógica e artística mais adequada para esta escola municipal de circo. Resolvi 

também apresentar uma proposta educacional. 

Entendia que todas estas demandas apresentadas e construídas até aquele 

momento poderiam ser etapas presentes no currículo de um curso técnico 

profissionalizante reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC. Proposta que 

apresentei e imediatamente foi recusada por uns e, na mesma medida, despertou o 

interesse e a curiosidade de outros. Diante dessas reações, solicitaram-me apresentar 

como seria possível transformar todas estas demandas em um curso técnico 

profissionalizante. Prontamente, comprometi-me e apresentei o Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos Brasileiros, destacando o Eixo Tecnológico: Produção Cultural e 

Design, sublinhando especificamente o curso Técnico em Artes Circenses. Atentando que 

nestas recomendadas 800h, poderíamos adaptar e também incluir boa parte das demandas 

já definidas naquele coletivo e ainda ampliar as possibilidades de atuações dos artistas, 

principalmente em relação ao mundo do trabalho. 

Diante da participação e compromisso na construção desta política pública, 

fui convidada a planejar e colaborar com o Seminário Escola de Circo de Fortaleza: 

Caminhos e Propostas. Na ocasião, indiquei que deveríamos convidar um representante 

do Circo Escola Crescer e Viver do Rio de Janeiro - RJ para conhecermos a sua proposta 

de educação, currículo e como realizam o trabalho de inserção dos/as seus/as alunos/as e 

ex-alunos/as no mercado de trabalho artístico circense. Também sugeri convidar o Zezo 

Oliveira, artista, pesquisador, diretor de artes em circo e ex-diretor da Escola Nacional de 

Circo do Brasil - RJ, colaborador na construção da proposta do curso Técnico em Artes 

Circenses.  

Com as sugestões aceitas, realizamos nos dias treze e quatorze de outubro de 

2015, onde atuei como mediadora, o seminário municipal destinado a criar a Escola 
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Funcionária da secretaria que estava encarregada por este processo de construção coletiva e pública dessa 

escola  
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Municipal de Circo de Fortaleza com uma expressiva participação dos artistas circenses 

da cidade. Na ocasião, aproveitei para realizar entrevistas com Paulo Borges, 

representante do Circo Escola Crescer e Viver, localizado no Rio de Janeiro, e o Zezo 

Oliveira que já conhecia das minhas viagens para as formações circenses sociais 

enquanto pedagoga de circo social do IEJ.  

Experiências itinerantes em outros locus que só foram realizadas por, neste 

momento da pesquisa, entender que estava construindo conhecimentos para esta tese e 

também já atendendo ao meu desejo de poder auxiliar na construção de uma política 

pública que poderia responder às possíveis expectativas de futuro e vida adulta desses/as 

jovens artistas circenses sociais. Possuía verdadeiramente a crença que esses/as jovens 

circenses sociais poderiam ter a mesma intenção do Dydha e da maioria dos/as demais 

jovens educadores sociais circenses que participavam dos Colóquios já mencionados 

neste trabalho, que almejavam continuar vivendo as artes circenses ou mesmo se 

profissionalizar como artistas circenses nas suas vidas adultas.  

Crença que hoje reconheço e admito como as respostas que estava desejando 

encontrar para a pergunta central dessa pesquisa. Confesso que essa expectativa, que me 

fez ir contribuir com a construção desta politica pública circense, prejudicou, por um bom 

tempo, a minha assimilação e valorização dos aprendizados adquiridos na convivência, 

convívio e nas entrevistas e significações que generosamente recebi desses/as jovens 

artistas circenses da comunidade de Canoa Quebrada, Ceará. Tombos e aprendizados 

metodológicos refletidos nas experiências vividas na e sobre o campo da pesquisa que 

apresento na sequência desta escrita.  

 

 

Os novos (des)equilíbrios tombos e contorções metodológicas na “esquina do 

mundo”     

 

Nas primeiras horas do ano de 2016 já estava na comunidade de Canoa 

Quebrada, aproveitei o espaço maior do segundo quartinho que me instalei para convidar 

algumas pessoas da família vir passar juntos a virada para o novo ano. Enquanto 

pesquisadora, o desejo era também percorrer e observar, por dentro, essa comunidade que 

ilustra tantos cartões postais, após ser descoberta por turistas de todos os lugares do 
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mundo nas décadas de setenta e oitenta.  De acordo com Silva (2018, p.10), “a beleza de 

Canoa e a hospitalidade de seu povo são, sem dúvida, elementos que colaboram para que 

Aracati esteja incluída nos melhores roteiros turísticos do Ceará e do Brasil”, 

consolidando-se como a segunda praia do nordeste brasileiro, mais procurada como 

destino turístico por pessoas de todas as partes do mundo.  

Comunidade que neste trabalho, escolho apresentar com as interações, 

diálogos e memórias autobiográficas das pessoas entrevistadas, essa escolha acontece por 

concordar com Santos (2017, p.239) quando escreve: 

 
É a partir das interações desses indivíduos, inclusive com os sujeitos 

pesquisadores, que poderemos estar mais próximos de captar o sentido das 

representações sociais e das estratégias individuais, permitindo um grau de 

análise mais acurado. A autoetnografia vem reforçar o vigor e a reflexividade 

de um conhecimento que advoga o relevo dos microprocessos (individuais) 

para o entendimento dos processos macrossociaisdos. 

 

Nos relevos desses micros processos, escutei, aprendi e passei também a 

nomear Canoa Quebrada como “esquina do mundo”, por atrair nas últimas três décadas, 

“visitantes tanto nacionais como internacionais” (SANTOS, 2018, p.4) e gerar as 

seguintes significações do Paulinho, ex-pescador, dono de barrada de praia há no mínimo 

trinta anos, tio da jovem artista circense Mirian, que em uma manhã na sua barraca, me 

disse “minha amiga pesquisadora, Canoa é a esquina do mundo! ” (2016) e 

propositalmente, saiu para atender clientes em umas mesas. Ao retornar me perguntou: 

 
Ainda não tinha percebido isso, menina? Vou lhe dar uma dica, ande na 

Broadway com o ouvido aberto, vai sempre escutar no mínimo três a quatro 

línguas. Mais uma vez saiu para atender outra mesa e de longe, bem alto falou 

“olhe, não tenha dúvidas, neste momento você está na esquina do mundo! ” 

(Paulinho, 55 anos, 2016). 

 

Definição que me aconteceu (LARROSA, 2002) como puro encantamento e 

verdade. Imediatamente lembrei das vezes que comentei com o vizinho Paulo ou com a 

Sandra que o mercantil estava uma verdadeira torre de babel, com a diferença que todos, 

de alguma forma, conseguiam se entender e realizar as suas compras: 

 
Muitos chegavam motivados pelas belezas do lugar comentadas por amigos, 

outros como antropólogos e sociólogos, vinham para conhecer e fazer 

pesquisas. Os artistas encontravam em Canoa Quebrada um lugar tranquilo 
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para inspiração de trabalhos. Os hippies um espaço alternativo para uma vida 

próxima da natureza (FIGUEIREDO, 1979, p. 83). 

 

No diário de campo, em relação às observações realizadas sobre o encontro 

com essas várias culturas e línguas no cotidiano da comunidade, destaco que anotei a 

seguinte situação: “hoje consegui me surpreender, mais uma vez, na Broadway, nem 

acreditei quando reconheci a música Borbulhas de Amor, do cantor cearense Fagner, 

interpretada em uma versão italiana, no show de voz e violão que sempre acontece 

naquele restaurante de massas que fica no final da rua, perto da praça Dragão do Mar” 

(2016). 

A“Esquina do mundo” começou a se constituir como essa polifonia cultural 

nas décadas de setenta e oitenta, já mencionadas neste trabalho, onde os seus acessos e 

percursos de areia começaram a ser modificados, contudo, seguem presente nas memórias 

dos/as seus/suas moradores/as e podem ser utilizadas para contar as suas histórias, ao 

concordar com Bosi, (1994, p. 81) quando escreve que: 

 
Não há evocação sem uma inteligência do presente, um homem não sabe o que 

ele é se não for capaz de sair das determinações atuais. Aturada reflexão pode 

preceder e acompanhar a evocação. Uma lembrança é diamante bruto que 

precisa ser lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da reflexão e da localização, 

seria uma imagem fugidia.  

 

Com essa percepção sobre escolher as memórias das pessoas para apresentar 

a comunidade, começo com uma das conversas que tive com a Dona Aldizia, artesã 

rendeira de labirinto, avó da Mirian
49

:  

 
Era o melhor tempo de Canoa! Um tempo bom, viu? Fazíamos muitas festas, 

eu dançava muito, namorava muito também (riu muito nessa hora). Essa rua 

aqui (mostrando a Broadway) antes era o quintal da comunidade, nesse tempo 

as casas ainda eram soltas e a gente tinha uma vista larga e viva só do mar, do 

mar e da renda (Aldizia, 81 anos).  

 

Mudanças estruturais e culturais apontadas nos estudos de Esmeraldo (2002) 

quando escreve que os pescadores passaram a perceber “uma forma de melhorar a sua 
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 Mirian e a sua avó moram em uma das duas únicas casas residenciais que não se transformaram em 

comércio na Broadway. Sempre que passamos por lá é possível ver a Dona Aldizia fazendo os seus 

labirintos ou assistindo os noticiários da TV. 
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qualidade de vida” e por consequência visualizaram “a possibilidade de acesso aos bens 

de consumo” (2002, p. 100), ressaltadas também nas memórias e diálogos com o Louro: 

  

Antigamente não se falava em arroz, nem macarrão, era só a farinha o pirão de 

peixe. O custo era quase zero porque você usava lamparina e as roupas eram de 

saco. No começo, usavam o que a natureza disponibilizava, é claro que não 

dispunha de tudo, mas eram pouquíssimas coisas que eram usadas de fora 

porque realmente não tinha dinheiro. Então, quando foi aparecendo as pessoas, 

mochileiros, aventureiros, pessoas que vinham pra Canoa Quebrada só pra 

desbravar mesmo, conhecer, não importava o conforto, não vinham atrás de 

luxo, vinham atrás do descobrir, do novo, e aí foi surgindo o interesse de ficar 

numa praia paradisíaca, uma praia com pessoas hospitaleiras, então aquelas 

pessoas passaram a ficar, ficar um mês, dois e todo ano vinham passar as 

férias, depois passaram a morar e foi ficando, começou a aparecer os 

estrangeiros também e as pessoas começaram a dar uma televisão cara, uma 

bicicleta e em troca de um pouco de terreno. Os primeiros terrenos foram 

trocados por televisão, fogão, geladeira; depois foram vendendo e despertou a 

curiosidade de outras pessoas: ‘fulano vendeu um pedaço de terreno, agora ele 

tem uma televisão, fez a casa de tijolo’ e assim outros foram vendendo. Com 

isso houve um descontrole muito grande, porque não houve um controle 

urbano, uma vez uma jornalista disse ‘Canoa é uma favela esotérica’ porque, 

realmente, na parte de morador da vila, entrando só mais um pouco ali onde 

você está morando, tem vilas, tem ruelas, tem becos, na verdade não é rua, tem 

locais que se você comprar um carro você não passa, porque não entra, e pra 

carregar o material pra fazer uma casa tem que ser em um carro de mão, porque 

um veículo maior não passa no beco. Então nestes anos veio evoluindo, as 

pessoas passaram a ter uma vida melhor, chegou energia, a água encanada e 

estamos assim hoje (Edivando conhecido por Louro, 2016, 52 anos) 

 

História da comunidade que me faz lembrar o caso da própria Andreza, que 

nasceu em Belo Horizonte, e na década oitenta veio passear em Canoa Quebrada e nunca 

mais voltou ou o exemplo da própria moradia do jovem Heliton que atualmente reside em 

um apartamento no primeiro andar no quintal da sua avó paterna, em cima de dois 

quartos que ela aluga para turistas. Segundo relatos do jovem Heliton, estes quartos foram 

presentes de turistas estrangeiros que ela costumava hospedar todas as férias na sua 

pequena sala de estar, na década de setenta e oitenta, mesmo sem entender nada que eles 

falavam, hospedava-os e em agradecimento recebeu esse dinheiro e a orientação de 

construir esses quartos para ter sempre uma renda extra no seu orçamento. 

Por último, Josilda, mãe da jovem Letícia do circo escola social, nasceu e 

sempre morou no estado do Piauí, mas vinha passar as férias em Canoa Quebrada onde 

conheceu o seu marido, um turista italiano, e juntos resolveram inaugurar uma pousada 

na comunidade e constituir a sua família neste lugar que considera muito bom de viver 

por ser:  
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Um lugar tranquilo, as pessoas são diversas, aqui a gente encontra gente com 

os mais diversos comportamentos, porque aqui tem gente de todo o mundo. 

Mas a maioria das pessoas são pessoas que vieram ou vivem aqui em busca de 

tranquilidade, na maioria das vezes as pessoas que moram aqui são pessoas 

simples, que gostam de um estilo de vida simples e que vieram de uma 

metrópole, de um centro urbano em busca dessa vida menos ostensiva, assim, 

sem muita coisa, sem muito luxo e consumo mesmo (Josilda, 2016, 50 anos). 

 

Diversidades culturais que, ao longo dessas últimas décadas, foram se 

encontrando e customizando jeitos particulares de conduzir coletivamente este lugar 

reconhecido há quinze como um bairro urbano da cidade de Aracati - Ceará. Estando 

situada geograficamente no litoral leste, distante 14 km do centro de Aracati e 176 km da 

capital do estado, Fortaleza, quando utilizamos a BR-116 ou 161 km se utilizarmos a CE-

040.  

Esse último percurso, correspondia a minha escolha para chegar ao campo desta 

pesquisa ilustrada a seguir em dois mapas (Figuras 6 e 7), o primeiro é do artista Juracy 

Montenegro (2006) e o segundo corresponde a um desenho disponibilizado no site mapas 

blog (2013).  

 

Figura 6 – Mapa de Canoa Quebrada  

 

Fonte: MONTENEGRO, J. (2016). 
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Figura 7 – Mapa de Canoa Quebrada  

 

Fonte: GOOGLE.MAPS (2016) 

O reconhecimento como um bairro urbano, causou alguns incômodos para a 

comunidade, principalmente pela ausência de apoio público possível de reconhecer 

quando se passa mais de um mês convivendo junto a comunidade. Aspectos e 

sentimentos identificados na fala do Louro, que representa bem um sentimento comum na 

comunidade: 

 
É um bairro. Infelizmente, eu acredito, se eu não estou enganado, há uns 15 

anos por aí mais ou menos, eles votaram que Canoa era bairro, se tornou área 

urbana e isso dificulta a gente tratar a questão da emancipação. Porque pra 

você passar a ser município você tem que ser distrito, então, como a gente 

passou a ser área urbana que não tem nada a ver com uma área urbana já que 

estamos à 14km e não tem nada que configure isso, porque para ser uma área 

metropolitana tem que está ligado a sede e não existe nenhuma ligação. Mas, 

infelizmente, eles colocaram como bairro e agora pra gente ser município teria 

que voltar a ser distrito, e não tem como voltar, é quase impossível. Mas em 

relação à autonomia, essa independência seria possível se conseguirmos pelo 

menos transformar em distrito turístico, que tem alguns benefícios em relação a 

um bairro normal. Ser um distrito turístico garante que o recurso gerado ali 

dentro tenha uma certa prioridade dentro daquele mesmo distrito. Então, a 

gente está se aprofundando, estudando essa questão do distrito, se pode, como 

é que pode, se realmente é benéfico, porque às vezes você vai mudar e se torna 

pior, então, tem que ser, dentro da particularidade de Canoa (Erivando, 2016, 

52 anos). 

 

 Hoje a comunidade de Canoa Quebrada possui uma população de três mil 

habitantes, composta por nativos e imigrantes vindos de outras regiões do país e de outros 
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países, que na grande maioria são europeus e latino-americanos, e é a responsável por 

quarenta por cento do imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviço - 

ICMS da cidade de Aracati - Ceará. Contudo, mesmo gerando esse expressivo imposto e 

a maioria das vagas de emprego formais e informais da cidade, paira na comunidade um 

sentimento de abandono político, percebido também em outra fala do Louro: 

 
Na verdade, não é dada a devida importância que Canoa tem sobre todos os 

aspectos: econômico, de imagem, porque se você chegar em qualquer lugar do 

país, não digo em qualquer país, mas em qualquer estado brasileiro perguntar 

sobre Aracati ninguém conhece, mas perguntar sobre Canoa Quebrada aí todo 

mundo já ouviu falar. Então aí a importância do nome, do marketing em cima 

do nome Canoa Quebrada que está atrelada a Aracati, e isso eles deveriam ver 

com bons olhos, eu acho que qualquer prefeito, de qualquer município do 

Brasil gostaria de ter Canoa Quebrada como um bairro seu, como uma praia 

sua, porque é o que tem que fazer em Canoa? Nada! Deus já esculpiu, Deus já 

desenhou ela, a nossa mercadoria são as belezas culturais, as belezas cênicas, 

só teria que tirar o lixo, pintar o meio fio e pronto. É só um zelo, não precisa 

inventar muita coisa, mas isso é um sacrifício, você que está vivendo ali dentro 

da comunidade está vendo e sentido na pela as consequências desse descaso 

(Erivando, 2016, 52 anos). 

 

Na tentativa de poder partilhar esta fala como um sentimento presente na 

comunidade, sem o risco da mesma corresponder apenas a uma questão pessoal e política 

com a atual administração, procurei investigar nas conversas e entrevistas realizadas com 

a Josilda sobre essa sensação de abandono da gestão municipal e como a comunidade 

diante dessa situação se organizar para resolver as suas demandas sociais. Josilda além de 

ser proprietária de uma pousada na comunidade, por alguns anos compôs o quadro de 

gestão da Associação Comunitária de Canoa Quebrada. Com esta investigação mais 

direcionada, sublinho mais uma vez a Josilda (2016) ao esclarece: 

 
Quando chegamos aqui em Canoa ainda era toda a cidade de areia, não tinha 

calçamento e as mudanças que aconteceram aqui, assim, a grande mudança que 

aconteceram que a gente ver que sofreu ação política, que foi uma coisa que 

veio da prefeitura, ou do governo do estado, federal, seja o que for, foi essa 

pavimentação de algumas ruas, das principais, porque a maioria das outras 

coisas de conquistas pra o desenvolvimento, essa história ai do posto de saúde, 

geralmente, é feito pela as próprias pessoas que moram aqui, ou pelos 

empresários ou uma pessoa que mora aqui. Agora mesmo teve uma menina que 

mora aqui que é professora de educação física e começou a dar aula de 

basquete, de vôlei e junto com os próprios meninos, jovens daqui, conseguiu, 

penso que com uma candidata, umas tintas e umas bolas. E os próprios 

meninos, falo isso porque os meus filhos estavam lá, participaram, eles 

mesmos pintaram tudo, instalaram as traves novas, as cestas do basquete e 

passaram uns três dias trabalhando firme mesmo. Então, de vez em quando tem 

um empresário que toma a frente pra fazer um pedaço de calçamento, 

realizamos reunião pra colocar uns cestos de lixo na rua. Então, aqui as coisas 
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acontecem muito por ação da comunidade mesmo, muita coisa aqui é a 

comunidade que vai atrás, como você conhece aquele projeto do circo, nunca 

ele foi um projeto assistido pelo governo daqui, pela prefeitura daqui, é sempre 

a gente, quando sabíamos que ia abrir uma possibilidade íamos e ainda vamos 

atrás (Josilda, 50 anos). 

   

Articulação comunitária e política que é claramente expressa pela quantidade 

de organizações e associais sociais que existem em Canoa Quebrada, dentre elas, 

sublinho: as organizações não governamentais Canoa de Luz, Recicriança, o Circo 

Teatro Escola Canoa Criança; as Associações de Bugueiros, Pousadeiros, Barraqueiros 

de Praia e Empreendedores; as Associações mais destinadas às questões sociais, que são 

o Conselho Comunitário de Canoa Quebrada, Associação de Moradores dos Estevão, 

Associação dos Transportes Alternativos dos Topiqueiros; e por fim alguns outros grupos 

organizados que ainda não possuem o cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ na 

Receita Federal. Organizações sociais expressas nos estudos de Silva, quando pontua que: 

 

A chegada de estrangeiros e de brasileiros de vários lugares do Brasil 

investindo e se fixando em Canoa, fez mudar rapidamente a paisagem e os 

hábitos da população que antes tinham na pesca e no artesanato a base de sua 

economia. As modificações ocorridas na comunidade começaram a despertar 

em seus habitantes a necessidade de organização para tentar gerenciar o seu 

crescimento. Atualmente, a sociedade de Canoa Quebrada e Estevão conta com 

associações que desenvolvem trabalhos de parcerias com ONG e grupos 

empresariais nacionais e estrangeiros visando, além de um desenvolvimento 

sustentável, a promoção humana e social da população que sofre o impacto do 

crescimento rápido e desordenado (SILVA, 2018, p.10).  

 

Posturas políticas agregadas no ano de 1998 com o reconhecimento federal da 

praia de Canoa Quebrada como Área de Preservação Ambiental – APA, conforme a Lei 

nº 40/98 de 20 de março de 1998. Estabelecendo o objetivo de preservar as comunidades 

bióticas nativas, as dunas fixas e móveis, as paleodunas, falésias, gamboas, lagoas 

perenes e intermitentes, mangues, formações geológicas de grande potencial paisagístico, 

arrecifes e solos. Legislação que em 2002 foi alterada com a ampliação dos seus limites 

territoriais para uma extensão de quatro mil hectares. Referendando e fortalecendo 

algumas das ações comunitárias autônomas, identificadas também nas entrevistas 

realizadas com o Louro:  

 
A sociedade de Canoa é um pouco organizada pela parte da classe e por 

categoria, por exemplo, hoje nós temos ong’s, associações de categorias de 

serviços e outras associações que agregam mais a parte social com CNPJ e 

organizações que ainda não tiraram o seu CNPJ. Tem também um movimento 
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em Canoa dos jovens que se organizam, do pessoal das igrejas, do coral, da 

banda de música que também tem uma escolinha de música que são para os 

meninos pequenos e aqueles que se destacam vão entrando na banda pra sair se 

apresentando na comunidade e na cidade. O conselho comunitário agrega todas 

as associações, porém todos têm autonomia, mas a gente orienta que quando o 

assunto for Canoa seja tratado junto com o conselho aqui dentro, se o assunto 

for de sua categoria eles têm a autonomia de tratar só. Normalmente, quando a 

gente manda um ofício reivindicando alguma coisa de Canoa, a gente manda 

pelo ‘Conselho Comunitário de Canoa Quebrada – CCCQ, junto com ASDEC, 

que é de empreendedor e bugueiros (Erivando, 52 anos). 

 

Organizações que estabelecem e constituem boa parte das teias culturais e 

sociais (GEERTZ, 1973) não reveladas facilmente, ou mesmo nem percebidas em todas 

as suas tramas e tessituras. Principalmente quando uma comunidade já aprendeu a se 

reservar aos olhares externos dos turistas. Digo isso porque já tinha estado em Canoa 

Quebrada nos anos de 1991 quando a Broadway ainda não tinha o calçamento e retornado 

nos anos de 2006, 2008, 2010, 2011 e 2013, como turista ou parceira em eventos 

circenses sociais. Em todas essas ocasiões, por mais que conversasse com as pessoas da 

comunidade, não tinha entrado em contato, por exemplo, com a constante falta de água, o 

descaso com a limpeza pública onde mora boa parte das pessoas e muito menos com a 

ausência da gestão municipal. 

Identifico que esta postura mais reservada da comunidade, em relação as suas 

questões e resoluções sociais, acontece como uma estratégia (CERTEAU, 2008) para 

continuarem proporcionando memórias afetivas aos seus turistas, refletindo a imagem do 

cenário paradisíaco que após ser descoberto não parou mais de encantar as pessoas que 

tiveram a oportunidade de conhecer os seus percursos. Ao oferecerem essas referências 

positivas favorecem o encantamento e o possível retorno dos/as seus/as turistas, gerando 

consequentemente os meios de sobrevivências desta diversidade cultural que constitui a 

comunidade de Canoa. 

Realidades sociais que escapam aos percursos estabelecidos para os/as 

turistas, roteiros que incluem praia, lagoa do paraíso, dunas para apreciar o pôr do sol, 

culinária diversificada, festas noturna na Broadway (Figura 8) e os inúmeros cenários 

paradisíacos para realizarem os seus registros fotográficos que incluem o símbolo da lua e 

estrela esculpidas nas falésias da praia e no portal de madeira que anuncia a chegada à 

comunidade. 
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Figura 8 – Registro fotográfico do portal de madeira que anuncia a chegada à comunidade e 

entrada na rua Dragão do Mar, nomeada popularmente Broadway. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

Estratégias, astúcias comunitárias e expressões culturais (CERTEAU, 2002) 

que me fazem dialogar com Brandão (2002, p. 92-93) ao escrever que: 

[...] as culturas do povo não existem como ‘coisas feitas’, como um estado de, 

prontos, atrasados e acabados, [...] aquilo que parece ser um conjunto mais ou 

menos fragmentado de conhecimentos, arte, tecnologia rústica, sistema de 

crenças, mitos e rituais é, ao contrário, uma ativa estrutura social de produção 

simbólica que a cada dia de muitos modos se reproduz a si mesma, criando e 

recriando, preservando e modificando, fazendo circular entre uns e outros, 

através de redes de pessoas, grupos e instituições populares, tudo aquilo que 

pessoas reais, em situações concretas, fazem através de seus trabalhos 

culturais.  

 

 Constituem, portanto, um vasto campo abstrato de pesquisa que precisamos 

adquirir a sensibilidade para saber ler, afinal “[...] a cultura de um povo é um conjunto de 

textos” (GEERTZ, 2009, p. 212). Porém, esse processo de assimilação não acontece 

como as habilidades cognitivas habituais que realizamos ao ler textos impresso, ler a 

cultura do povo é conseguir “[...] colocar os atores como eles se apresentam” (MATTOS, 
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2001, p. 8), em todos os seus processos e fluxos de construções e transformações 

individuais e sociais. Requer, enquanto pesquisadora, a condição descrita segundo Geertz 

(1989, p. 4) de: 

 
[...] estabelecer relações, selecionar informações, transcrever textos, levantar 

genealogias, mapear campos, manter um diário, e assim por diante. Mas não 

são essas coisas, as técnicas e os processos determinados, que definem o 

empreendimento. O que define é o tipo de esforço intelectual que ele 

representa: um risco elaborado para uma ‘descrição densa’. 

 

Descrição que acredito ter conseguido realizar ao refletir Geertz (1989) 

quando cita Gilbert Ryle para expressar a noção e compreensão da “descrição superficial” 

e “descrição densa”, elucidando os possíveis, os imagináveis e os complexos motivos, 

que podem desencadear uma ação e reação cultural. Apreendidos quando fui capaz de 

reconhecer “[...] a cultura como sendo essas teias e as suas análises; portanto, não como 

uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à 

procura de significados” (GEERTZ, 1973, p. 4), que aconteceram também e a partir da 

inclusão das minhas reflexões e significações deste processo (SANTOS, 2017). 

Contudo, ressalto que estas minhas inserções, observações, percepções e 

reflexões adquiridas no campo desta pesquisa, específicas da comunidade de Canoa 

Quebrada, não tinham ainda me apresentado às significações sociais dos/as jovens artistas 

sociais circenses, sujeitos desta pesquisa, em relação à comunidade e em especial, as suas 

experiências artísticas sociais circenses adquiridas nas suas experiências educacionais 

vivenciadas no Circo Teatro Escola Canoa Criança. Desafios agendados como etapas da 

pesquisa de campo que pretendia realizar já no primeiro semestre do ano de dois mil e 

dezesseis, após constatar o desconhecimento dos percursos e dos lugares que os/as jovens 

vivenciavam nos seus tempos livres em Canoa Quebrada. 

Nestes primeiros dias de janeiro, percorrendo a comunidade no período de 

alta estação onde presenciava um fluxo constante de turistas por todos os lugares, 

identifiquei que não conseguia visualizar os/as jovens, sujeitos desta pesquisa em nenhum 

desses lugares. Normalmente, nas outras estadias encontrava com eles/as no circo escola 

social, contudo neste período o Circo Teatro Canoa Criança estava fechado por conta do 

recesso de férias e nos caminhos que realizei, consegui localizar apenas o Nadabe no 

restaurante que trabalhava como garçom na Broadway e a Nicoly que, neste período, 
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estava vendendo bijuterias que tinha produzindo com o seu namorado. Essa ausência, fez-

me intuir e questionar sobre a existência de outra Canoa Quebrada, especifica desses/as 

jovens artistas circenses sociais.  

Constatei que precisava conhecer e entender essa comunidade a partir das 

suas realidades, significações e apropriações cotidianas que, segundo esclarece o Dayrell 

(2001), “significa compreendê-la na ótica da cultura sob um olhar mais denso, que leve 

em conta a dimensão do dinamismo, do fazer-se cotidiano” (DAYRELL, 2001, p. 136) 

desses/as jovens artistas circenses sociais, com o desejo de tentar entender até que ponto 

essa comunidade influenciava também nas suas expectativas de futuro. Neste sentindo, 

continuava com o desafio de caminhar significado em Certeau (2008), quando escreve 

que: 

 

O ato de caminhar está para o sistema urbano como a enunciação. [...] Vendo 

as coisas no nível mais elementar, ele tem com efeito uma tríplice função 

“enunciativa”: é um processo de apropriação do sistema topográfico pelo 

pedestre [...]; é uma realização espacial do lugar [...]; enfim, implica relações 

entre posições diferenciadas, ou seja, “contatos” pragmáticos sob a forma de 

movimentos [...]. O ato de caminhar parece, portanto, encontrar uma primeira 

definição como espaço de enunciação (CERTEAU, 2008, p.177). 

 

Enunciação que na minha compreensão só poderia acontecer se ao viver este 

específico ato de caminhar (CERTEAU, 2008) estivesse atenta à postura enquanto 

pesquisadora e de preferência, apropriada do olhar do viajante, caracterizado por Cardoso 

(1988, p. 349), quando escreve:  

 
O olhar não descansa sobre a paisagem contínua de um espaço inteiramente 

articulado, mas se enreda nos interstícios de extensões descontínuas, 

desconcertadas pelo estranhamento. [...] o olhar não acumula e não abarca, mas 

procura; não deriva sobre uma superfície plana, mas escava, fixa e fura, 

mirando as fretas deste mundo instável e deslizante que instiga e provoca a 

cada instante sua empresa de inspecção e interrogação. 

 

Vestida por esse olhar, continuei as minhas observações do cotidiano 

desses/as jovens utilizando também os diálogos que realizavam no grupo do WhatsApp, 

criado por Mirian para definirem os horários dos ensaios e as resoluções do primeiro 

espetáculo que estavam construindo sozinhos com o apoio do coordenador James. Neste 

grupo, também iniciei os nossos diálogos antes mesmo de retornar para a minha segunda 

estadia na comunidade neste referido ano de dois mil e dezesseis. Dentro do espaço 

virtual, pude perceber, quando retornaram o período de ensaios, que nunca agendavam 
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para o turno da manhã e para o início da tarde, por mais que estivessem de férias 

escolares. Todos tinham ocupações em trabalhos na comunidade, ajudando nas atividades 

das suas casas ou mesmo só cuidado das crianças mais novas das suas famílias ou 

conhecidos. 

Descobri que alguns tinham o hábito de ir à praia, conciliavam o horário do 

ensaio com os horários do grupo de capoeira e ensaio da banca da comunidade, que 

normalmente aconteciam nos sábados à tarde e em alguns dias da semana no turno da 

noite. Nestes diálogos, sempre estava presente, desejava um bom ensaio, enviava vídeos 

com números circenses engraçados, divertidos ou vídeos contemporâneos como sugestão 

para construírem suas esquetes. Em alguns momentos, quando começavam a discutir e 

sair do grupo, tentava apaziguar a situação, lembrava o desejo que estavam de fazer o 

primeiro espetáculo só deles/as e por fim me comprometi de chegar uns dias antes para 

fotografar os ensaios e, principalmente, todo o espetáculo. 

 Contudo, os meus planos de retornar nos últimos dias do mês de janeiro e 

permanecer até a primeira semana de fevereiro foram cancelados, atestando inclusive que 

a vida que acontece fora do campo da pesquisa de um etnógrafo não para, e nesta ocasião 

em particular, precisei viajar para acompanhar o meu pai que estava internado na minha 

cidade natal Crato – Ceará, após uma cirurgia. Comuniquei o ocorrido a todos do grupo. 

Para a minha surpresa, recebi no dia do espetáculo algumas fotos da Vitória com a 

seguinte frase, “Pra você acompanhar um pouco o nosso espetáculo, sei que também 

gostaria de tá aqui” (Vitória, 15 anos).  

Mensagem que inicialmente me chegou como um afeto e posteriormente, 

como pesquisadora, entendi que estava me aproximando e começando a construir as 

relações que iriam viabilizar os encontros essenciais para iniciar as entrevistas individuais 

desta pesquisa. Diferente dos processos iniciais, onde estabelecíamos as aproximações e 

as observações apena no espaço do circo escola social: 

 
A realização das entrevistas exige do pesquisador a capacidade de mobilizar 

interlocutores e de descobrir (ou criar) espaços/tempos viáveis à execução 

desse método de pesquisa. Nem sempre os sujeitos se colocam à disposição 

para a sua formalidade que os tiram da rotina, dos espaços vividos e os 

colocam em uma posição de “interpelados”, frente a frente com um 

pesquisador. Por vezes, falar em “entrevista” parece “assustador”, mesmo para 

aqueles mais disponíveis a conversas informais e a interações em seus espaços 

de sociabilidade (JOCA, 2015, p. 80). 
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Ciente das possíveis dificuldades que poderia encontrar nesta próxima etapa 

da pesquisa de campo, também estava confiante por ter continuado estabelecendo 

pequenos, porém constantes, diálogos virtuais com Mirian, Heliton e Vitória, mesmo 

após a realização do espetáculo. Sublinhando que o mesmo não acontecia com o Nadabe, 

Erivânio e Eduardo, por não possuírem celular com tecnologia que permitisse o acesso ao 

WhatsApp. E assim, reconheço que retornei ao campo de pesquisa em fevereiro de 2016. 

Ao chegar ao Circo Teatro Escola Canoa Criança fui informada pelos jovens 

de algumas mudanças que estavam acontecendo no universo do picadeiro, dentre elas: o 

retorno da Poliana ao circo escola, o sumiço das aulas e ensaios da Nicoly e do Eduardo, 

a ausência da Mirian em quase todos os dias da semana por conta do ingresso na 

faculdade de Serviço Social na cidade vizinha, Mossoró - Rio Grande do Norte e, por 

último, a saída do coordenador para assumir um concurso efetivo para professor do 

Estado do Ceará. Permanecendo no circo escola até o final do mês de março que 

correspondia o tempo que deveria realizar a sua mudança para Itaitinga - Ceará.  

Confesso que diante das notícias, fiquei bem feliz com a possibilidade de 

encontrar Poliana com mais frequência e no espaço do circo escola, preocupei-me com o 

sumiço da Nicoly e do Eduardo, principalmente por não ter conseguido estabelecer com 

os dois um envolvimento e a motivação para participar na pesquisa. No dia seguinte, logo 

pela manhã, no retorno da caminhada com a Sandra, passei na casa da Mirian para 

parabenizá-la por sua aprovação no vestibular e procurar entender quais seriam os seus 

dias e horários na comunidade. Mirian, em particular, já estava bem envolvida com a 

pesquisa e só faltava realizar o percurso para conhecer os seus cotidianos em Canoa e 

realizar só mais algumas entrevistas individuais.  

Ocupada e com um olhar restrito às preocupações de continuar construindo as 

relações e os processos de inserções nos cotidianos dos/as jovens da pesquisa, não 

consegui prever as consequências da mudança de coordenação. Muito pelo contrário, 

quando encontrei o James lamentei por sua saída do circo. Também festejei e desejei 

muitas felicidades nesta nova etapa da sua vida. Sabia que essa etapa significava adquirir 

uma estabilidade financeira importante para a sua família. No entanto, após me deparar 

com as consequências institucionais e relacionais que aconteceram por conta da mudança 

na gestão do circo escola, senti-me exatamente como a descrição de Malinowski (1984, p. 

25) “o etnógrafo que se predisponha a estudar apenas a religião ou a tecnologia ou a 
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organização social está a isolar artificialmente um campo de pesquisa, o que prejudicará 

seriamente o seu trabalho.”. 

Após o espetáculo que as crianças e jovens realizaram na semana santa, em 

homenagem e agradecimento ao James, por todos os anos na instituição, oficializando a 

sua saída do Circo Teatro Escola Canoa Criança, os/as jovens artistas circenses que 

ainda permaneciam no cotidiano do circo escola também resolveram sair da instituição. 

Essa decisão surpreendeu a todos e convidou a nova coordenação do circo escola a 

praticar uma das suas intenções institucionais, que segundo Trindade (2009) consiste: 

 
Além de grande motivador dos atendidos, ela funciona como uma avaliação 

contínua de evolução do projeto no que se refere à participação, ao 

compromisso e à capacidade de superação e de enfrentar desafios, tanto pelas 

crianças e jovens como pela equipe de educadores e gestores (Trindade, 2009, 

p. 43-44). 

 

Anunciava-se um tempo de novas acrobacias institucionais, somadas e 

agravadas com a decisão da saída de todos/as membros da Associação Cultural Canoa 

Criança, incluindo a saída da Andreza Paladino, que sempre foi a responsável por 

escrever os projetos que concorriam aos editais públicos. Mudanças que causaram um 

(des) equilíbrio que precisava ser institucionalmente contornado, já que não existia a 

intenção de desarmar a lona circense. Entre as novas contorções, sublinho que a Poliana 

passou a ocupar o lugar de educadora social junto com a Ana Helena e a Rosangela 

Santos assumiu a coordenação do circo escola social.  

Neste período, em relação aos encaminhamentos da pesquisa com os/as 

jovens, resolvi imprimir mapas da planta baixa da comunidade de Canoa Quebrada para 

entregar aos/as jovens da pesquisa com a orientação para eles/as identificassem as suas 

casas, lugares que costumaram ir e por quais caminhos realizavam normalmente os seus 

percursos. A proposta era receber quando fôssemos nos encontrar para realizar a nossa 

caminha na comunidade, que consistia no momento que eles iam me apresentar a sua 

Canoa Quebrada enquanto realizávamos as suas entrevistas individuais. 

No entanto, apesar de ter acertado antes com todos/as essa metodologia, 

consegui realizar a caminhada apenas com a Mirian e com o Heliton. Esse me auxiliou 

como um habilidoso e gentil saltimbanco no encontro e na entrevista com o Nadabe que 

na realidade efetivamente só estava interessado em falar dos seus filmes do Em Riso, 
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momentos que me apresentavam os lugares onde realizavam as filmagens. Sei que para o 

Nadabe eu refletia o circo escola social e sempre fazia questão de deixar bem claro, “não 

vou voltar! Ali perdeu a graça sem o James, agora não dá pra fazer nada lá, não tem lugar 

pra nós” (Nadabe, 20 anos). Opinião que foi apoiada também por Heliton, Mirian e 

Vitória em outros momentos. 

Nas três primeiras experiências de pesquisa, não recebi o retorno dos mapas e 

como permanecia agarrada ao objeto de pesquisa, entendia que todos os encontros e 

diálogos principalmente com o Heliton e o Nadabe não estavam sendo suficientes para 

responder essa pesquisa, suas expectativas de futuro já tinham mudado algumas vezes 

neste tempo e as experiências artísticas circenses não estavam exatamente presentes nas 

suas projeções de vida adulta. Ao perguntar se tinha algum sonho de futuro ligado ao 

circo ou a arte circense social, Heliton sempre respondia: 

 
Antes eu tinha, mas agora eu não tenho muito assim não, porque pra circo é 

muito difícil, assim a pessoa ser uma pessoa assim do circo. Não 

discriminando, é muito bom, né, ser do circo, só que eu não quero ser assim do 

circo pra sempre. Eu vou levar isso pra minha vida, mas o que eu quero ser 

mesmo é me formar, ter um emprego bom pra poder ajudar minha família e as 

pessoas que me ajudaram quando eu era pequeno e nesse momento tô pensando 

que vou fazer engenharia, era arquitetura, mas agora quero engenharia 

(Heliton, 15 anos).  

 

No segundo semestre de dois mil e dezesseis, que correspondia ao período 

que tinha estabelecido como o tempo limite para concluir esta pesquisa de campo, 

começou já com essas pendências em relação às entrevistas individuais dos/as outros 

jovens e a sensação, enquanto pesquisadora, que eu não estava evoluindo ou mesmo 

conseguindo realizar o trabalho. Neste sentido, estabeleci como meta, realizar as 

caminhadas, as entrevistas com os/as jovens que faltavam e finalizar o campo da pesquisa 

na III Mostra de Circo Canoa Criança, prevista para acontecer no mês de novembro de 

2016. 

Contudo, logo nas primeiras estadias no campo da pesquisa neste semestre, 

precisei reconhecer que não poderia contar com a Nicoly e com o Eduardo. Ambos, por 

motivos particulares, não encontravam tempo para me encontrar, apesar de continuarem 

atenciosos comigo. Na realidade, essas entrevistas eram importantes só pra mim, Nicoly e 

Eduardo estavam envolvidos em outras coisas que naquele momento eram bem mais 

importantes para suas vidas. No paralelo das primeiras entrevistas realizadas com os/as 
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jovens, ainda no primeiro semestre, comecei e já estava no processo de finalizar as 

entrevistas com algumas pessoas da comunidade, assim como alguns familiares desses/as 

jovens artistas circenses que continuava comparecendo as aulas no circo social.  

Período que aconteceu a eleição dos/as novos membros da Associação 

Cultural Canoa Criança, e fui convidada para apresentar o conceito de Circo Social e 

Educação Popular em uma reunião com estes/as novos membros da associação, equipe de 

educadores sociais do Circo Teatro Escola Canoa Criança, que contava agora com a 

presença do professor Carlo Banch, algumas pessoas que estavam responsáveis para 

escrever os projetos e captar recursos, Rosangela Santos, a nova coordenadora do circo 

escola, Erivando (Louro), presidente do Conselho da Comunidade de Canoa Quebrada e 

Ana Maria Antunes que continuava responsável pela instituição. Neste encontro, tive a 

oportunidade de conhecer mais pessoas da comunidade, ser incluída no grupo de 

WhatsApp da associação e convidada a me comprometer no resgate dos/as jovens 

circenses para o cotidiano do circo escola.  

Neste processo de evasão e posterior retorno dos/as jovens, observei que, em 

abril de dois mil e dezesseis, Heliton já estava indo ao circo, não todos os dias como 

antes, mas já era possível encontrá-lo embaixo da lona. Mirian, quando soube que uma 

jovem não integrante do circo escola tinha assumido os trabalhos da sala de leituras, ficou 

extremamente chateada e se afastou novamente. Nadabe só voltou no final de agosto, 

devido às movimentações e boatos relacionados à construção de um novo espetáculo só 

com jovens para realizar uma viagem. Assim, presenciei novamente o circo habitado por 

jovens que também convidaram outros/as artistas circenses sócias que até esse momento 

não conhecia. Período que fui apresentada a Patrícia Beatriz (15 anos) e convidei para 

fazer parte da pesquisa e por fim, iniciei as entrevistas individuais com a Poliana, Patrícia 

Beatriz e com Erivânio, somando inúmeros desencontros com a Vitória. 

Diante da dificuldade de continuar com a estratégia das caminhadas para 

realizar as entrevistas individuais com os/as demais jovens artistas circenses, ressaltando 

que: Poliana quando saia do circo, tinha uma casa e um filho para cuidar; Erivânio 

sempre estava trabalhando em algum lugar da comunidade; Patrícia Beatriz morava no 

centro de Aracati; e Vitória e Nadabe nunca disponibilizavam tempo para se encontrar 

comigo e conceder as entrevistas individuais. Constituindo situações onde precisei 
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construir outra estratégia para desenvolver este campo de pesquisa especifico com os/as 

jovens. Necessidade entendida e explicada em Mattos (2001) ao escrever que: 

 

A etnografia é um processo guiado preponderante pelo senso questionador do 

etnógrafo. Deste modo, a utilização de técnicas e procedimentos etnográficos 

não segue padrões rígidos ou pré-determinados, mas sim, o senso que o 

etnógrafo desenvolve a partir do trabalho de campo no contexto social da 

pesquisa. Estas técnicas, muitas vezes, têm que ser formuladas ou criadas para 

atenderem à realidade do trabalho de campo. Nesta perspectiva, o processo de 

pesquisa será determinado explícita ou implicitamente pelas questões propostas 

pelo pesquisador (MATTOS, 2001, p.1). 
 

Desejava construir um procedimento metodológico com características da 

autoetnografia que estabelece como base aspectos etnográficos, que pudessem considerar 

“os jovens como interlocutores, priorizando suas percepções e dizeres de si” (MATOS, 

2016, p. 285). Então, solicitei ajuda de alguns amigos/as produtores culturais que 

possuíam experiência em audiovisual, para juntos, elaborarmos um projeto para o Edital 

de Concessão à Apoio Financeiro à Produção em ARTES 2016 nº 02/2016, na linguagem 

de circo, gerido pelo Instituto Bela Vista – IBV, em colaboração com a Secretaria 

Municipal da Cultura de Fortaleza – SECULTFOR. Esse projeto consistia em elaborar 

um documentário sobre os jovens artistas circenses de Canoa Quebrada, Aracati, Ceará. 

Com o apoio e a motivação dos produtores, enviei e concorri com o projeto: 

Memória, subjetividades e experiências circenses itinerantes dos jovens no Ceará. A 

proposta foi aprovada no início do segundo semestre de dois mil e dezesseis. E mais uma 

vez sabia que estava em trupe, acompanhada por saltimbancos dedicados a realizar mais 

uma estratégia dessa pesquisa de campo. Entendi que finalmente viabilizaria uma 

metodologia adequada aos perfis desses/as jovens artistas circenses sociais, reconhecidos 

nas próprias tentativas de aproximação e realização desta pesquisa.  

As fotos e as filmagens realizadas com a câmera do celular, compartilhadas 

com os/as jovens ou expostas e marcadas nas mídias sociais, representavam sempre 

momentos de aproximação e empatia. Isso me fez entender que “a imagem juvenil 

também ganha destaque em virtude da supervalorização da estética corporal pelos 

próprios jovens e do seu potencial, material e simbólico, de significação no campo da 

produção da estética, dos estilos e das representações socioculturais” (JOCA; 

VASCONCELOS, 2015, p. 59). E neste sentido poderia e deveria ser valorizada e 
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incluída como elemento aglutinador para favorecer o encontro e a adesão dos/as artistas 

circenses na pesquisa. 

Neste sentido, começamos os trabalhos em trupes, após muitos diálogos em 

relação aos objetivos da pesquisa. Posteriormente, construímos roteiros para os grupos 

focais, onde estaríamos focados nas suas compreensões e significações em relação às 

artes circenses sociais. Recordo que em outubro, retornei para o campo de pesquisa e 

comuniquei à instituição que tinha indicado os/as jovens artistas circenses do circo escola 

para participar de um documentário sobre a juventude circense do Ceará. Disse que em 

breve os produtores iriam entrar em contato, acrescentei que reconhecia essa participação 

dos/as jovens no documentário como uma oportunidade de também divulgar o circo 

escola social. Por esse motivo, acreditava que a coordenação deveria contribuir para 

mobilizar os/as jovens e propor que as gravações acontecessem na própria instituição. 

 Nas reflexões e entendimentos que realizamos em trupe, acordamos que 

ninguém poderia saber que eu tinha algum envolvimento direto com este documentário, 

apenas teria indicado os/as jovens artistas circenses do Circo Teatro Escola Canoa 

Criança e me disponibilizado a emprestar o quartinho para hospedar uma parte da equipe 

da produção do documentário. Entendíamos que assim os/as jovens se sentiriam mais 

valorizados/as e comprometidos/as com os momentos em que realizaríamos as gravações, 

afinal não teríamos dinheiro para alugar mais horas do que as que já estavam previstas no 

orçamento do projeto e nem a disponibilidade na agenda do profissional de filmagem e 

edição, para ficar à mercê da compreensão de tempo e disponibilidade desses/as jovens 

artistas circenses. 

Dito isso, iniciamos este processo em outubro de dois mil dezesseis, como 

tínhamos combinado em trupe. Os mesmos ligaram para a coordenadora da instituição 

que se encarregou de informar aos jovens artistas circenses. A proposta apresentada e 

acordada com a coordenação e consequentemente com os/as jovens é que deveriam 

participar do documentário todos/as jovens que também estavam no espetáculo previsto 

para apresentar na III Mostra de Circo Canoa Criança, já que também filmariam o 

espetáculo. 

As primeiras gravações começaram em novembro e só foram concluídas em 

fevereiro de dois mil e dezessete, alterando o tempo previsto para finalizar o campo da 

pesquisa por consequência da mudança na data de realização da III Mostra de Circo 
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Canoa Criança. Neste período, estive presente em alguns momentos da gravação e em 

outros mantive uma distância proposital para não denunciar o meu envolvimento com o 

projeto. Neste percurso de tempo, continuei as entrevistas com os/as jovens que estavam 

faltando e tive a oportunidade de também vivenciar outra experiência de ano novo na 

comunidade. Desta vez não convidei ninguém para passar o ano novo em Canoa e, junto 

com o meu companheiro, passei nas casas das pessoas conhecidas na comunidade para 

desejar um feliz ano novo e vivenciar este momento junto com a comunidade. 

Contudo, quando pensei que tínhamos concluído as gravações da pesquisa na 

III Mostra de Circo Canoa Criança e finalizado a pesquisa de campo, preparando-me 

para entregar o quarto e retornar para Fortaleza onde daria inicio as outras etapas deste 

trabalho, fomos enquanto trupe, surpreendidos por um grave problema. O profissional 

que contratamos para realizar as gravações do vídeo havia perdido o material gravado, 

por conta de um problema que teve no seu computador. Essa situação me fez reconhecer 

segundo Chizzotti (1991, p.65) que realmente: 

 
A pesquisa é uma criação que mobiliza a acuidade inventiva do pesquisador, 

sua habilidade artesanal e sua perspicácia para elaborar a metodologia 

adequada ao campo de pesquisa, aos problemas que ele enfrenta com as 

pessoas que participam da investigação (CHIZZOTTI, 1991, p. 65).  

 

Diante desse contexto, sem acreditar que aquelas imagens e falas estavam 

perdidas, decidimos entrar em contato com o circo escola e mais uma vez conseguimos 

agendar novas gravações, onde aproveitamos os horários agendados para os ensaios do 

espetáculo que os/as jovens artistas circenses viriam apresentar em Fortaleza. Por sorte, a 

instituição estava na programação da XII Bienal Internacional do Livro do Estado do 

Ceará e tinham começado os ensaios do espetáculo para o mês de abril no Centro de 

Convenções do Estado do Ceará. Desta vez, finalmente conseguimos concluir a pesquisa 

de campo. 

Experiência que me proporcionou realizar verdadeiras contorções enquanto 

pesquisadora com características autoetnográficas, ao me reconhecer e refletir como 

cheguei ao campo desta pesquisa, e como aos poucos fui também me (des) equilibrando, 

ao ponto de conseguir simplesmente escutar estes/as jovens artistas circenses sociais a 

partir do que estavam querendo me dizer e não a partir do que eu estava querendo que me 

dissessem. Nestes momentos também reconheci que algumas falas, inspirações e 
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significações juvenis nunca podem ser simplesmente acessadas só pelo simples fato de 

termos as mesmas conduções, intenções e ou estarmo-nos nos mesmos lugares de antes. 

Aprendizados, acrobacias metodológicas e subjetivas que também seguem identificadas 

no próximo Ato deste trabalho, destinado à categoria de juventude e os cotidianos e 

significações dos/as jovens circenses sociais desta pesquisa.  
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III ATO: AS JUVENTUDES NAS SUAS COTIDIANAS TRAMPOLINAGENS DE 

VIDAS E ESPETÁCULOS CIRCENSES SOCIAIS 

 

 

O encontro com a juventude é o ponto alto do terceiro Ato, o mesmo segue 

estruturado em duas cenas. A primeira cena, “Juventude - um conceito que só cabe no 

plural”, tem como objetivo apresentar e refletir o conceito de juventude na sua 

pluralidade, por reconhecermos como a forma mais adequada para localizar e 

compreender as especificidades da cultura juvenil expressa na juventude circense social. 

Particularidades culturais expressas com as suas próprias significações na segunda cena, 

“Meu filho, eu sou é de circo!”, onde partilhamos as trajetórias, acrobacias e 

significações de vidas de três jovens sujeitos desta pesquisa, que possuem em comum, a 

característica de pertencerem às famílias reconhecidas como nativas da comunidade de 

Canoa Quebrada. Com essa breve explanação da organização deste terceiro Ato, segue a 

escrita das suas cenas. 

 

I Cena: Juventude - um conceito que só cabe no plural 

 

Apresentar um conceito é considerar que algo – objeto ou situação particular 

abstrata – passou a receber uma definição, e essa ação de definir tem origem na própria 

etimologia da palavra conceito, que no latim é conseptus, do verbo concipere, 

significando “conter completamente”, “formar dentro de si”, configurando aquilo que a 

mente entende e/ou concebe. Neste sentido, quando pensamos em apresentar o conceito 

de Juventude, mesmo considerando a sua proeza de já conseguir expandir as nossas 

percepções ao incluir o plural, Juventudes, reconhecemos que, ainda assim, vamos 

compartilhar uma percepção, definição, que inicialmente precisou ser “contida”, para 

depois ser concebida e explicada. 

Diante desta observação, refletimos e reconhecemos, ainda, que este conceito 

de juventude possui também uma história que foi constituída a partir de diferentes 

olhares, tempos, reflexões e estudos. Compreensões e percursos que devem ser 

considerados, apresentados, contextualizados e refletidos para conseguirmos entender 

quando ele passou a ser necessário, plural, naturalizado, e o quanto é necessário 
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refletirmos para também conseguirmos desnaturalizá-lo e questioná-lo enquanto categoria 

e conceito social. 

 Iniciamos, portanto, com os estudos clássicos de Andreas Flitner (1963, 

1968), quando apresenta o principio dos “[...] estudos científicos referentes às idades 

infantil e juvenil bem como os inícios de um empirismo sociológico datam do século 

XVIII” (FLITNER, 1963, p. 37). Seguindo com as contribuições dos estudos e pesquisas 

realizadas por Sales (2006, p. 119), quando apresenta que na Idade Média, “[...] as 

‘idades de vida’ já ocupavam um lugar importante, tanto nos tratados como na construção 

da identidade civil”.  

Conhecimentos que nos fazem seguir com Figueiredo (2007, p. 56), ao 

afirmar que os jovens da nobreza no século XVIII foram percebidos e registrados 

historicamente pelo “[...] costume de usar perucas brancas, pois nesse período a fase 

adulta era mais valorizada”, um comportamento que endossa os estudos de Kehl (2004, p. 

93), quando escreveu que “cada época elege uma fase biológica para simbolizar seus 

ideais de perfeição”. O que configura a existência de um poder social e de uma categoria 

cientifica, identificada também nas afirmações de Áries (1981, p. 34): 

 
A idade do homem era uma categoria científica da mesma ordem que o peso e 

a velocidade o são para os nossos contemporâneos. Pertencia a um sistema de 

descrições e de explicação física que remontava aos filósofos jônicos do século 

VI a.C., que fora revivido pelos compiladores medievais nos escritos do 

Império Bizantino, e que inspirava os primeiros livros impressos de 

vulgarização cientifica no século XVI.   

 

Já em relação ao século XVIII, encontramos, nos estudos de Flitner (1963), o 

interesse do ser humano em relação aos outros seres vivos nas áreas de conhecimento 

referentes à filosofia, biologia e psicologia, onde escreve: “[...] esse interesse pela 

essência, a posição e as maneiras de ser do homem estendeu-se gradativamente à infância 

e à juventude”. Apresenta também as correntes “epistemologia empírica”, “pietismo” e 

“antropologia racionalista”, como estudos que “[...] de modo simplificado dentre a 

multiplicidade intelectual do século XVIII dirigiram sua atenção para o desenvolvimento 

do homem, a criança e o jovem” (FLITNER, 1963, p. 38).  

Segundo os estudos do autor acima citado, com a percepção do empirismo, 

surgem às observações e a periodicidade nos interesses voltados para o desenvolvimento 

genético-psicológico, entendido como processo de “[...] preenchimento gradativo da 
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psique vazia do recém-nascido, de inculcação do período infanto-juvenil” (FLITNER, 

1963, p. 38), enquanto o pietismo, “[...] ocupou-se de questões referentes ao 

desenvolvimento da fé, à consciência do pecado e o processo de autonomia volitiva [...] 

caminho para a psicologia individual da juventude”. 

Já a antropologia racionalista, neste mesmo período, estabeleceu a autonomia 

da razão “[...] como elemento propriamente humano” (FLITNER, 1963, p. 38) com 

atenção voltada para o desenvolvimento e a estabilidade das atividades mentais. 

Constituindo três correntes teóricas, contraditórias, que se entrecortaram e 

fundamentaram os estudos e escritos iniciados e desenvolvidos por Rousseau na metade 

do século XVIII. Os mesmos defendem o desenvolvimento e a educação humana a partir 

de todos os seus aspectos: biológicos, cognitivos e emocionais de forma integral. Porém, 

a juventude, mesmo já tendo recebido a atenção nos estudos do Rousseau, só passou a ser 

considerada uma categoria de estudo quando foi relacionada aos problemas sociais, 

sobretudo no início da revolução industrial. 

Neste período de inúmeras transformações sociais, econômicas, em que as 

famílias passaram a se reorganizar nas cidades, com o advento das oportunidades de 

empregos, o abandono e a criminalidade passam a ser referência dos contextos sociais 

juvenis, estabelecendo um novo olhar que definiram e rotularam os mesmos enquanto 

“problemas sociais” (PAIS, 2003). Mesmo considerados como referências e sinônimos da 

Revolução Francesa, por significarem o lugar, existência, onde surge o “novo”, a 

liberdade, as inovações e as transformações presentes nas renovações sociais positivas, 

não mais entendidas como perigosas naquele contexto histórico e social (FIGUEIREDO, 

2007), a juventude continuava entendida como o lugar dos conflitos e “problemas 

sociais” (PAIS, 2003). 

Este rótulo desencadearam as atenções das demandas e instituições sociais, 

educacionais, morais e dos direitos naturais de toda a humanidade. Definindo em comum, 

o objetivo de rever e compreender as transformações e as consequências das suas inter-

relações na sociedade juvenil vigente. Estabelecendo com estas ações conjuntas e 

interligadas um paradoxo que foi reconhecido por Groppo (2000, p. 9), quando analisa e 

escreve sobre a constituição do conceito de juventude: 

 
Apesar de a história da juventude praticamente coincidir com a história de seu 

estudo empírico e científico, na área de interesses desta pesquisa, as ciências 
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sociais, ocorre algo paradoxal, justamente no que concerne à definição de 

juventude [...]. As definições de juventude passeiam por dois critérios 

principais, que nunca se conciliam realmente: o critério etário (herdeiros das 

primeiras definições fisiopsicológicas) e o critério sociocultural. 

 

Com abordagem e compreensões distintas, estes critérios apontam uma 

curiosa dificuldade da sociologia, identificada quando “[...] não consegue definir o 

‘objeto’ social que ela própria ajudou a criar ou, então, reifica conceitos aculturais da 

fisiologia e da psicologia. Em geral, suas tentativas combinam o critério etário não-

relativista e o critério sociocultural relativista[...]” (GROPPO, 2000, p. 10). Conjunturas 

conceituais que permanecem até os dias de hoje e, ao longo dos tempos, contribuíram 

com a organização social dos séculos XIX e XX das instituições modernas: escola, 

Estado, o direito e o mundo do trabalho industrial. 

Contextos que nos fazem sublinhar o caráter etário para pontuar, nas 

seguintes organizações sociais internacionais e nacionais, as diversidades e 

singularidades quando definem juventude. Iniciamos com a Organização das Nações 

Unidas (ONU) que, no ano de 1985, declarou como o “ano Internacional da Juventude”, 

classificando os/as “jovens” na faixa etária entre 15 a 24 anos, a mesma faixa etária 

definida pelo Banco Mundial. Contudo, encontro na Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) a juventude entendida e apresentada 

com a faixa etária de 15 a 29 anos.  

No Brasil, sublinhamos a Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à 

Secretaria Geral da Previdência, órgão do governo federal destinado especificamente a 

desenvolver políticas públicas para e com a juventude, apresentando o parâmetro etário 

internacional, onde ser jovem é ter entre 14 a 29 anos de idade, com as seguintes 

classificações nacionais: “adolescentes-jovens” com idade entre 14 a 17 anos, os “jovens-

jovens” com idade entre 18 a 24 anos e, por último, os “jovens-adultos” que 

correspondem a faixa etária de 25 a 29 anos. 

A diversidade e singularidade presentes nestas classificações etárias destas 

organizações e instituições sociais demostram que estes critérios, descritos e refletidos 

por Groppo (2000), não dão conta de apresentar os/as jovens, e muito menos de definir o 

conceito de juventude.  Mesmo já reconhecendo em Semenzato (1986) que os sistemas 

sociocultural e econômico interferem na vida dos jovens, não são suficientes para 
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determinar as transições que ocorrem nas fases humanas, nomeadas por infância, 

adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Análise que nos faz seguir Machado Pais 

(2003, p. 47) ao escrever que: 

 
[...] a juventude deve ser olhada não apenas na sua aparente unidade, mas 

também na sua diversidade. Não há, de facto, um conceito único de juventude 

que possa abranger os diferentes campos semânticos que lhe aparecem 

associados. As diferentes juventudes e a diferentes maneiras de olhar essas 

juventudes corresponderão, pois, necessariamente, diferentes teorias. 

Poderíamos mesmo agrupar essas teorias em duas principais correntes: a 

corrente geracional e a corrente classista. 

 

Essas percepções anunciam a necessidade de construir este conceito singular 

de Juventude no plural – Juventudes – alicerçado nas correntes geracional e classista, que 

apresentam as dimensões, percepções e larguezas desses lugares de fala, adequando-os a 

uma categoria merecidamente plural “juventudes”. Para a corrente geracional, a 

juventude representa uma fase de vida onde acontece a continuidade/descontinuidade dos 

valores intergeracionais por meio de um olhar funcionalista em que, “[...] os conflitos ou 

descontinuidades intergeracionais são vistos, na maior parte dos casos, como ‘disfunção’” 

(PAIS, 2003, p. 48).  

Já a corrente classista oferece um olhar crítico, amplo, que não restringe a 

juventude apenas a um – fase da vida – decorrente desta necessidade de organização 

social adultocêntrica. Com estes novos contextos, e pensamentos distintos, a reprodução 

social ocupa o centro das atenções, e por este motivo sigo sublinho em Pais (2003, p.56): 

 
Com efeito, enquanto para a corrente geracional a reprodução se restringe à 

análise das relações intergeracionais, isto é, à análise da conservação ou 

sedimentação (ou não) das formas e conteúdos das relações sociais entre 

gerações, para a corrente classista, a reprodução social é fundamentalmente 

vista em termos de reprodução de género, de raça, enfim de classes sociais. 

 

Percepções que, quando somadas, contribuem para buscar entender a 

categoria social da juventude, contudo, segundo Pais (2003), é preciso ainda considerar e 

reconhecer as suas trajetórias de vidas. Valorizar os seus cotidianos e buscar identificar 

como acontecem os seus processos de socialização, juvenização e grupalidades que 

anunciam e desvelam as suas identificações, individualidades e grupalidades nas mais 

diversificadas formas, encontros, descobertas, afinidades e diversidades que constituem 

as culturas juvenis. 
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O encontro com a diversidade da juventude, realçada com a definição das 

culturas juvenis (PAIS, 2003), proporciona novos olhares e questionamentos ao próprio 

conceito de Juventudes, contribuindo para desnaturalizar, inclusive, a sua existência, ao 

nos proporcionar questionar: Ao conceituar a juventude, estamos incluindo e excluindo 

os/as jovens em quais situações e percepções sociais? Pergunta que surge do encontro 

com os estudos de Bourdieu (1980) e a sua perspicaz habilidade de desnaturalizar as 

situações postas socialmente. Em relação à juventude, faz isso ao afirmar que as divisões 

etárias são arbitrárias, “A ‘juventude’ é apenas uma palavra”, e escrever que: 

 
Somos sempre o jovem ou o velho de alguém. É por isto que os cortes, seja em 

classes de idade ou em gerações, variam inteiramente e são objeto de 

manipulações. [...] a idade é um dado biológico socialmente manipulado e 

manipulável; e que o fato de falar dos jovens como se fossem uma unidade 

social, um grupo constituído, dotado de interesses comuns, e relacionar estes 

interesses a uma idade definida biologicamente já constitui uma manipulação 

evidente (BOURDIEU, 1983, p. 113). 

  

Manipulação que identificamos e apresentamos nos discursos ideológicos no 

Brasil, reconhecidos, analisados e exemplificados por Abramo (1997, p. 34), ao destacar 

que “[...] a questão dos jovens, no Brasil, parece ser sempre um caso de polícia”. E alerta 

ainda: “[...] ao privilegiar o foco de nossa atenção sobre os jovens como emblemas dos 

problemas sociais, muitas vezes não conseguimos enxerga-los e entendê-los 

propriamente” (ABRAMO, 1997, p. 35). 

Reconheço que pensar esses/as jovens implica em considerar a presença de 

diversas disparidades, contextos e experiências dos/as mesmos/as, esclarecendo ainda 

com os estudos de Figueiredo (2007), que “Por mais que a juventude esteja presente em 

todas as classes, ela não ocorre da mesma forma em cada uma delas” (2007, p. 66).  

Por isso é tão importante distinguir as dimensões ideológicas presentes nesses 

discursos sociais que nos convidam cotidianamente a naturalizar os/as jovens em um 

grupo com características homogêneas de referências biológicas, etárias, psicológicas e 

socioculturais. Por mais que a juventude seja considerada uma categoria social, é 

necessário perceber a multiplicidade de experiências (NOVAES et al., 2006) possíveis e 

relacionadas ao fato desses/as jovens estarem ou não no mercado de trabalho, na escola, 

na universidade, vivenciando ou não uma expressão artística ou modalidade esportiva, 

considerando, ainda, os seus lugares de gênero, etnia, classe social, orientação sexual, 
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religião, dentre outras questões subjetivas que diferenciam internamente este grupo social 

em seus múltiplos grupos.  

Justamente por considerar relevante estarmos atentos/as, enquanto 

pesquisadores e educadores/as, nesses contextos ideológicos que permeiam e influenciam 

os nossos olhares e posturas sociais e educacionais, escolhemos iniciar esta escrita da 

juventude oferecendo uma reflexão sobre os processos de construção de um conceito. 

Reconhecer que, ao conceituar e ou concordar e aceitar um conceito, vamos estar, na 

realidade, definindo um lugar simbólico de definições. Esse lugar/estrutura social 

estabelece fronteiras e poderes, que são desveladas por Bourdieu (1983, p. 112), quando 

diz: “[...] de fato, a fronteira entre a juventude e a velhice é um objeto de disputas em 

todas as sociedades”, e escreve ainda: 

 
Essa estrutura, que é reencontrada em outros lugares (por exemplo, na relação 

entre os sexos) lembra que na divisão lógica entre os jovens e os velhos, trata-

se do poder, da divisão (no sentido de repartição) dos poderes. As 

classificações por idade (mas também por sexo, ou é claro, por classes...) 

acabam sempre por impor limites e produzir uma ordem onde cada um deve se 

manter, em relação à qual cada um deve se manter em seu lugar (BOURDIEU, 

1983, p. 112). 

 

Ao correspondermos à lógica das categorias sociais desses lugares e 

fronteiras, sem perceber, corremos o risco de olhar para esses/as jovens utilizando uma 

lente abstrata que tem como objetivo identificá-los/as e localizá-los/as a partir dos seus 

comportamentos, vestimentas e discursos, no território que normalmente internalizamos 

ser os seus. E, nesses momentos, se não estivermos acompanhados com os pensamentos 

das culturas juvenis, (PAIS, 2003), vamos encontrar um “problema”, uma disfunção 

comum ao pensamento contido na corrente geracional, que nos faz querer entender: “o 

que fazer” quando não conseguimos ver ou fazer os/as jovens corresponderem às 

expectativas desse território social? Como lidar com as suas diversidades e características 

subjetivas que não representam a homogeneidade desejada para esta “fase da vida”?  

Questionamentos que apresentam até os dias de hoje, na maioria dos casos, 

como estes/as jovens estão sendo percebidos e definidos socialmente. Neste sentido, 

compreendemos que não cabe mais pensar e considerar a juventude como homogênea, é 

preciso reconhecer, valorizar e propagar que a diferença e as suas múltiplas culturas 

juvenis são as suas principais características. De acordo com Novaes (1998), existem 
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juventudes que são compostas por grupos juvenis menores, específicos, compartilhando 

características semelhantes e ao mesmo tempo diversas, construídas nos seus percursos 

individuais. Apreensões também partilhadas nos estudos e pesquisas de Joca (2013, p. 

179): 

 
[...] cada jovem, a partir da subjetividade de suas identificações e modos de 

vida, conduzem seus percursos por trilhas próprias e, mesmo que por lugares e 

espaços similares, elaboram itinerários singulares, por práticas e fazeres de 

acordo com as identificações que se processam com o caráter de descoberta e 

aproximação do desconhecido. 

 

Ao pensar e considerar estas multiplicidades do que é ser e mover-se 

socialmente enquanto jovem, escolhemos nestes processos de descobertas e 

aproximações das culturas juvenis, pesquisa e apresentar os universos particulares dos/as 

jovens artistas circenses. Acreditamos que, ao expor as características particulares desse 

grupo juvenil, presentes e atuantes nos universos artísticos, educacionais e sociais das 

artes circenses, vamos também contribuir para compreender e compartilhar as suas 

percepções e significações enquanto artistas circenses sociais. 

 

II Cena: Meu filho, eu sou é de circo! 
 

 
“O que foi? Me desequilibrei?  

Alguém disse ai na plateia que eu me desequilibrei? 

Não eu não me desequilibrei,  

não gente, eu estava brincando, 

eu não me desequilibro nunca. 

Eu brinco todas as noites com equilíbrio, 

porque eu sou de circo. 

É sempre assim, eu sempre 

 entro no picadeiro brincando, 

 abrindo uma porta que dá para o infinito, 

 iluminado por milhões de candelabros.  

Eu brinco, eu sou palhaço,  

eu brinco, eu danço, eu ondulo,  

eu brinco com as crianças,  

eu quero meu coração em direção ao risco. 

Porque eu sou de circo. 

Eu brinco com a vertiginosa audácia do trapézio  

E lá no alto, no topo da lona, 

no meio de um salto mortal,  

  eu sou capaz de roubar um holofote 

Porque eu sou de circo. 

Eu sento num cavalo como 

 quem senta numa poltrona 

Eu ando na corda como 
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 quem anda numa avenida 

Eu ando de bicicleta sem guidão, 

 sem acento, sem pedal, sem roda 

E com as mãos eu dinamizo  

dezessete laranjas de tal forma, 

que elas mais parecem  

estrelas iluminando o firmamento. 

Porque eu sou de circo! 

Não, eu não me desequilibro. 

A alegria me alarga! 

E eu vou do mineral a Deus. 

Como pode achar alguém que eu desequilibro?” 

 
Luiz Gustavo Sánchez

50
 

 

Sempre recebo como um desafio estes momentos em que preciso apresentar uma 

pessoa ou um determinado grupo de pessoas. Sublinhar as específicas características, 

comportamentos e culturas que demarcam/anunciam um grupo, ocasionam, 

consequentemente, o risco de restringir o olhar capaz de percorrer e revelar as 

subjetividades das pessoas que compõem o grupo. Por este motivo, quando comecei o 

processo de escolher e definir como apresentar os/as jovens artistas circenses, sujeitos 

desta pesquisa, senti-me presenteada ao me deparar com este poema circense do Luiz 

Gustavo Sánchez, descrito na epígrafe desta II cena. 

Visualizei com o poema a possibilidade de anunciar o grupo de jovens artistas 

circenses sociais sem precisar submergir as características subjetivas dos/das 

participantes, por identificar comportamentos, sensações e significações, sinônimas as 

subjetividades desses/as jovens. Características singulares reconhecidas nos encontros, 

observações e escutas realizadas no cotidiano metodológico deste trabalho, identificando 

que os/as mesmos/as possuem habilidades corporais capazes de brincar com a 

“vertiginosa audácia do trapézio”, andar “na corda [...] bicicleta sem guidão, sem 

acento, sem pedal”, viver com o “coração em direção ao risco” e igualmente se sentir 

alargados/as pela “alegria” de se reconhecerem como artistas circenses sociais. 

Percepções que me fazem significar a afirmação “Porque eu sou de circo!” 

como a habilidade para realizar os malabarismos e as contorções subjetivas quando 

dinamizam as sensações corporais, cognitivas e afetivas nas dimensões internas, externas, 

individuais e coletivas, comuns às experiências artísticas circenses sociais. Por mais que 

                                                           
50

 A poesia, Eu sou de Circo! É da autoria do ator Luis Gustavo Sánches Blanco, inspirada e dedicada ao 

ator, Domingues Montagner, após assistir um dos seus espetáculos circenses na Companhia La Mínima.    
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aconteçam normalmente em grupo, sublinho Damasceno (2005) por pontuar que as 

experiências artísticas sempre acontecem no singular e favorecem ao homem a 

possibilidade de uma interação criadora nas relações que estabelecem com o seu mundo 

natural e social. E explica: 

 

[...] criam uma atmosfera de equilíbrio e de harmonia capaz de estimular a 

criação e a fantasia; todo este processo exerce uma função de encantamento 

que alimenta a magia, o fantástico, que constitui núcleo daquilo que temos de 

mais singular no humano, a transcendência (DAMASCENO, 2005, p. 75). 

 

 Compreensões que ouso assimilar e relacionar ao sujeito da experiência de 

Larrosa (2002), quando entende que o importante no sujeito da experiência não é a 

posição, “o-posição”, imposição e ou a proposição que defende ou ocupa, mas a sua 

“ex-posição”, sua maneira de se “ex-por” com todos os riscos e vulnerabilidades que 

podem acontecer com as suas escolhas. Neste sentido, escreve ainda que: 

 
Por isso é incapaz de experiência aquele que se opõe, ou se impõe, ou se 

propõe, mas não se ‘ex-põe’. É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe 

passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, 

nada lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada o ocorre 

(LARROSA, 2002, p. 24-25). 

 

Por reconhecer nestes/as jovens artistas circenses sociais esta postura aberta à 

“ex-posição”, relaciono-os/as ao sujeito da experiência do Larrosa (2002). Contudo, 

ressalto que ter esta postura de “ex-posição” identificada nas suas vivências artísticas 

circenses sociais, não significa que estejam sempre sentindo essas experiências e afetos. 

Mas com certeza, observo e acredito que esses/as jovens estão sempre mais próximos que 

algo lhes aconteça quando convivem com as inúmeras sensações, transformações e 

inserções proporcionadas por essas experimentações artísticas circenses sociais.  

Nestas experiências juvenis, também reconheço os estudos de Le Breton 

(2012, p. 7), ao afirmar que “[...] a existência é corporal”, e entende o corpo como um 

emissor, receptor e produtor de sentidos, capaz de inserir, nós humanos, “[...] no interior 

de um dado espaço social e cultural” (2012, p. 8). Sentidos (LE BRETON, 2012) e 

experiências (LARROSA, 2002) que foram percebidas quando realizei as observações, 

convivências e significações artísticas desses/as jovens de circos socais, sujeitos desta 

pesquisa. 
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Por este motivo, direciono as atenções para tópico “As trajetórias de vidas e 

acrobacias de vidas juvenis circenses de Canoa Quebrada”, onde vou apresentar as 

trajetórias das jovens Aramista e Trapezista e do jovem palhaço Peninha. Incluindo no IV 

ATO, que corresponde às análises desta pesquisa, as percepções e as significações da 

jovem Beatrice e do jovem palhaço Espinhas. Informando que estes nomes correspondem 

aos seus nomes artísticos e ou modalidades circenses que mais lhes representam. 

Contudo, antes de prosseguir com estas anunciadas apresentações, sublinho 

que nestes processos em que precisei me encontrar, aproximar-me, conviver e ter 

condições de apresentar estes/as jovens artistas circenses sociais, sujeitos desta pesquisa, 

vivenciei outro tombo educacional, o mesmo aconteceu quando me vi refletida em 

Larrosa (2008, p 189) ao escrever que: “talvez, ainda, tenhamos de explorar as formas de 

relação com o mundo, com os outros e conosco mesmos que façam justiça ao 

acontecimento, à presença, à proximidade, à afirmação e à surpresa”. O encontro com 

esta reflexão me proporcionou mais uma vez me ver como uma pedagoga palhaça, ao 

perceber que na realidade, tinha idealizado, dado uma forma, para as escutas que estava 

oferecendo as percepções desses/as jovens e ao próprio espaço do Circo Social.   

Reconhecer e explorar como vinha construindo, a passos de palhaça, as 

relações com estes/as jovens artistas circenses sociais foi fundamental para ter condições 

de ser justa com todas as suas particularidades, presenças, proximidades, afirmações, 

sentimentos e surpresas que recebi desses/as jovens nos nossos encontros, convívios, 

diálogos e afetos construídos neste período destinado a esta pesquisa de campo. Por todos 

estes aprendizados e afetos, acredito que, na sequência deste trabalho, as percepções e 

significações desses/as jovens artistas circenses sociais também devem lhe proporcionar 

algumas surpresas. 

 

As trajetórias e acrobacias de vidas juvenis circenses sociais de Canoa Quebrada 

 

 
“A memória das pessoas  

também depende desse longo  

e amplo processo pelo qual 

 sempre “fica” o que significa.” 

Bosi (1994) 
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O encontro com o que “fica” nas memórias dos/as jovens artistas circenses 

sociais compõe o roteiro que escolhi para construir e apresentar as suas trajetórias de 

vida. Ao prestigiar as suas memórias, “a mais épica de todas as faculdades. [...] a musa da 

narrativa” (BENJAMIN, 1992, p. 32), acredito que vou conseguir realçar suas 

experiências mais importantes, por entender, assim como Barros (2010, p.55) “que a 

importância de uma coisa ou um ser não é tirada pelo tamanho ou volume do ser, mas 

pela permanência do ser nesse lugar”. 

Permanências presentes nas narrativas dos/as três jovens descritas a seguir, onde 

apresento os seus encontros, trajetórias e significações atribuídas às experiências vividas 

com as artes circenses, junto as suas memórias e percepções da comunidade. A escolha e 

seleção desses/as jovens artistas circenses sociais, dentre os/as sete que encontrei, 

convivi, dialoguei e escutei no período desta pesquisa de campo aconteceu por, em 

comum, pertencerem a famílias consideradas nativas da comunidade, terem conhecido e 

vivido as experiências artísticas circenses numa proposta educacional de circo escola 

social, especificamente no Circo Teatro Escola Canoa Criança, e nestes processos, 

tempos, encontros e cotidianos vividos durante a pesquisa, sempre assumirem e 

oferecerem uma postura aberta e disponível aos diálogos e encontros que aconteceram 

durante a minha estadia em campo. 

Aspectos e posturas que me proporcionaram viver encontros, diálogos e escutas 

capazes de encontrar e compartilhar trajetórias de vidas e memórias coletivas dessa 

comunidade, aqui expressas por Bosi (2003, p. 22) ao entender que “há, portanto, uma 

memória coletiva (no caso, a produzida no interior de uma classe, mas com poder de 

difusão), a qual se alimenta de imagens, sentimentos, ideias e valores que dão identidade 

e permanência àquela classe”. 

Recordações e significações pessoais e coletivas de um tempo presente que 

segundo Pais (2003, p. 83), também “[são] um produto histórico” capazes de apresentar e 

demarcar as significações particulares desse tempo juvenil. Neste sentido, essas 

narrativas também contribuem para apresentar a comunidade de Canoa Quebrada na 

percepção e no cotidiano dessa juventude nativa, junto às suas reflexões e projeções em 

relação às suas existências e permanências neste lugar.  

Comunidade onde, assim como as demais, segundo Brandão (1984, p. 45) 

“coexistem formas livres, familiares, vicinais, comunitárias de trocas de conhecimentos 
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imersas em outras práticas sociais” que proporcionam “artifícios múltiplos de educação 

do povo” (ibid, p. 45). Compreensão que me faz sublinhar as experiências artísticas 

circenses sociais adquiridas por esses/as jovens, nos últimos dez anos das suas vidas, após 

conhecerem, ingressarem e se envolverem com a proposta educacional do Circo Teatro 

Escola Canoa Criança, que está presente enquanto circo escola social há exatos treze anos 

nesta comunidade.  

Nas trajetórias de vida desses/as jovens, procurei realizar narrativas de acordo 

com as orientações de Mattos (2001, p. 8) quando diz que “ao escrevermos uma narrativa, 

temos que colocar os atores como eles se apresentam sob a perspectiva deles. Para isso, é 

importante se conhecer o significado local da ação”.  Neste sentido, selecionei dentre as 

suas falas, adquiridas nesses quase dois anos de convivência dessa pesquisa de campo, as 

que correspondessem às suas percepções e as suas significações em relação as suas 

escolhas, ações, envolvimentos e pertencimentos neste lugar, comunidade de Canoa 

Quebrada, e nesta experiência educacional e artística circense social. 

Dentre estas significações juvenis, é possível identificar nos seus particulares 

microcomportamentos (BOSI, 2003) sociais, aspectos relacionados às suas necessidades 

de lazer, socialização e grupalidades, somados às suas reflexões, projetos de futuro e as 

suas astúcias e trampolinagens (CERTEAU, 2008) de viver os seus presentes tempos 

juvenis. Dimensões apontadas nos estudos de juventudes e culturas juvenis (PAIS, 2003) 

que vou abordar no próximo Ato deste trabalho, entrelaçados com as categorias de 

experiência, aprendizagem, corpo e transcendência para partilhar as aprendizagens e 

significações de todos/as esses/as jovens em relação as suas experiências individuais e 

coletivas, educacionais e artísticas circenses sociais. Dito isso, segue as trajetórias de vida 

e significações artísticas circenses da jovem Aramista, do jovem Palhaço Peninha e por 

fim da jovem Trapezista.  

 

 A ARAMISTA 

 

A jovem Aramista tem 19 anos e sempre morou em Canoa Quebrada com os 

seus pais, a sua irmã, quatro anos mais velha e a sua avó materna em uma das duas únicas 

casas localizadas na Broadway que não possuem as suas frentes transformadas em 
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comercio, restaurante e/ou bar. No ano de 2016, esse grupo familiar foi modificado 

quando a sua irmã casou, engravidou e foi morar em outra casa na comunidade e a jovem 

Aramista (Figura 9) passou a morar, alguns dias da semana, na casa de parentes na cidade 

vizinha de Mossoró
51

, que pertence ao Estado do Rio Grande do Norte. 

Figura 9 – Registro fotográfico realizado em 2016 no período da pesquisa de campo deste 

trabalho. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Mudança ocasionada por ter ingressado no curso de graduação em Serviço 

Social da faculdade Potiguar e conseguido o Programa Universidade para Todos – 

PROUNI do Ministério da Educação – MEC, após comprovar sua renda familiar. 

Atualmente, esta renda corresponde ao salário que o seu pai ganha como funcionário 

auxiliar de uma padaria na comunidade e o trabalho informal de venda de cuscuz que a 

sua mãe, dona de casa, realiza em algumas manhãs, para as pessoas que moram ou vêm 

de outras localidades de Aracati trabalhar nos restaurantes e comércios da comunidade. 

Em Canoa Quebrada, a Aramista e a sua família são conhecidos como nativos 

por serem descendentes diretos das antigas famílias de moradores da vila de pescadores e 

labirinteiras que existiam quando esta comunidade começou a ser descoberta na década 

de setenta por viajantes e aventureiros do mundo. Período, que segundo os relatos e 

memórias da sua a avó materna, Dona Aldizia (81 anos), em que “as casas ainda eram 

                                                           
51

 Mossoró é considerada uma cidade universitária do estado do Rio Grande do Norte, fronteira com o 

estado do Ceará, estando vizinha e distante a 91 km de Canoa Quebrada. 
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soltas, não eram assim todas em cima uma das outras. E a vista do mar minha filha, era 

larga, sem fim! A gente fazia muitas festas nos nossos quintais, era um tempo muito 

bom!” 

Relatos de uma memória coletiva que adquiri quando passei a conhecer e 

conversar com a sua avó e as suas duas tias-avós, também maternas, indicadas na 

comunidade como as pessoas que viveram, presenciaram e lembravam as transformações 

que constituem hoje as memórias e as histórias das últimas décadas de Canoa Quebrada. 

Lugar que segundo a jovem Aramista é a “minha terra, o meu lugar, onde cresci e aprendi 

a apreciar cada paisagem, Canoa é parte de mim, eu sou parte dela e não vivo sem ela!” E 

por morar exatamente na Broadway sempre diz: “mudou demais! E está sempre 

mudando!”.  

Recorda que na sua infância quando a rua era de areia “a gente brincava muito 

de pular corda aqui na rua. Às vezes os turistas vinham, brincava com a gente, pulava 

corda com a gente!” Mas, após a construção do calçadão, início dos anos dois mil, a 

Broadway passou a estabelecer um constante movimento com os comércios e restaurantes 

que abrem cedo e permanecem até o horário da noite e são substituídos enquanto 

movimentação, pelos bares e boates que normalmente viram as madrugadas 

amanhecendo os dias com os turistas. 

Estabelecendo um fluxo constante de pessoas que a Aramista avalia sempre por 

dois lados:  

Aqui para quem vive, quando a gente ver que não tem tanta gente, a gente já 

fica perguntando, cadê o povo? Porque a gente se acostuma, mas também tem 

o lado ruim, né?! Lá na minha casa mesmo é a falta de privacidade, quem passa 

sempre olha para tudo que está lá dentro de casa. Mas mesmo assim prefiro 

quando está muito lotado. 

  

Destaca ainda, em relação aos aspectos negativos de morar em Canoa, as 

seguintes situações ocasionadas pelo cotidiano permeado com os turistas  

 
O povo chega naquele alpendre da minha casa, fica bebendo, já dormiu, tem 

gente que eu abri a porta e estava fazendo xixi dentro, sacanagem! O pessoal 

fica namorando ali, você fica toda sem jeito porque você sai da sua casa e tem 

uma pessoa ali na frente morrendo de se beijar e tem horas que parece que a 

casa não é nem nossa! A gente sai mais envergonhada do que a pessoa que está 

lá. 

 

Sublinha em relação aos seus comportamentos, algumas situações particulares 

que vive quando realiza os seus percursos cotidianos na comunidade:  
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Sempre sou muito assediada, quando eu passo eles ficam – Morena bonita! Eu 

não gosto que fiquem me chamando de morena, que eu não dei intimidade para 

pessoa ficar me chamando de morena. Os gringos gostam de menina morena, 

sempre quando vem pra cá fica com a intenção de que a morena vai ficar com 

eles. 

 

E afirma que sempre foi orientada pelo seu pai e família para ter cuidado com 

turistas e os gringos e particularmente nunca se envolveu com ninguém de fora “só filhos 

de nativos”, mas acredita que agora indo para Mossoró, imagina que vai paquerar ou 

mesmo namorar “com pessoas de fora, lá da cidade ou da faculdade”.  

Em relação aos aspectos positivos desse convívio com essas pessoas de toda 

parte do mundo, ela sente e afirma que “você se torna mais plural!” e explica:  

 
Eu tenho vários amigos que não moram mais aqui, eu cresci sendo melhor 

amiga de uma menina que morava na Alemanha e passava temporadas com os 

seus pais aqui em Canoa, e sempre a gente fazia essa troca, eu ensinava a ela e 

ela me ensinava algumas coisas e realmente eu tenho um pouco do misto de 

cada um, porque eu sempre convivi com pessoas que vinham de fora, por 

exemplo, filhos de nativos, esses nativos que casavam com pessoas de fora e 

iam morar lá, tinham filhos e todo ano vinham para cá visitar o Brasil, eu 

sempre cresci assim e por esse lado, eu acho isso muito proveitoso, eu acho 

isso muito bom, porque a gente acaba tendo um leque de possibilidades, um 

leque maior de conhecimento. 

 

No entanto, ao analisar a comunidade, Aramista diz que:  

É um local muito bom para se socializar, para conhecer novas culturas, por 

conta da praia, porém, como toda sociedade, como todo local tem o lado 

obscuro da coisa, tem o lado ruim, porque é tudo muito acessível, droga, é tudo 

muito acessível e se a pessoa não tiver resiliência para sair disso Canoa pode 

ser uma válvula, uma porta para o caminho ruim”.  

 

Aponta ainda que em relação às expectativas de futuro e as oportunidades para a 

juventude, percebe que “uma pessoa que quer alguma coisa maior e melhor, não dá para 

ficar em Canoa, se sustentar, porque não tem o apoio voltado para o jovem, porque aqui 

só se vive mais do turismo” e reconhece que existe entre os jovens “um pensamento 

muito restrito aqui, vou viver, morar, estudar tudo aqui”. 

Acredita e associa que esse comportamento é comum “na maioria das pessoas 

que não foram no circo e não tem a mente aberta, hoje, eles vivem muito restritos só a 

Canoa Quebrada, não pensam em sair, não pensam em buscar coisas novas, não tem essa 

percepção de mundo, de querer sair, talvez aquelas pessoas que tenham apoio em casa, 

talvez essas tenham essa visão de sair”. Anunciando com essa sua reflexão, a sua 
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compreensão em relação às suas experiências e ganhos subjetivos no Circo Teatro Escola 

Canoa Criança.  

Nos seus 19 anos de vida, celebrados em 17 de maio, a jovem Aramista recorda 

que “tinha oito anos” quando conheceu o Circo Teatro Escola Canoa Criança, mas 

ressalta que sempre gostou e esteve envolvida com arte. Segundo ela, “fazia aula de canto 

na igreja e dança na comunidade” e estava sempre “dentro de vários projetos desde que 

eu era pequenininha, fiz o Infância Feliz, participei do Recicriança, a minha primeira 

escola foi o Recicriança, sempre estava no meio da igreja, desses negócios de dança. Eu 

nem sabia que existia o circo e já participava de tudo isso!” Deixando claro, inclusive que 

“nunca fui ligada só ao circo”. 

Espaço e expressões artísticas circenses que passou a conhecer após o convite de 

um amigo e recorda sobre esse primeiro momento: “Eu conheci o circo através de um 

amigo que me apresentou o projeto, ele me chamou para participar de uma colônia de 

férias aqui em Canoa no projeto Circo Teatro Escola Canoa Criança, eu morava aqui, 

sempre morei aqui, mas eu não sabia da existência desse espaço”. E lembrou que nessa 

primeira experiência: 

 
A primeira coisa que eu aprendi foi andar de perna de pau, o meu primeiro 

espetáculo foi andando de perna de pau, depois daí eu me apaixonei pela 

contorção, quando eu via as pessoas fazendo aquilo eu me interessava muito, 

sempre quis aprender, mesmo criança, eu treinava em casa para chegar já 

sabendo alguma coisa, eu acho que com duas a três semanas eu já estava 

fazendo alguns movimentos e eu acho que por isso eu me encaixei, de certo 

modo, nesse mundo! 

 

Já em relação às aprendizagens artísticas circenses adquiridas nesses tempos 

vividos no circo escola, partilha e explica ainda que: 

 
Lá no circo você pode ser o que quiser, você só não é se não quiser, mas o lado 

que as mulheres se identificam mais é o lado da acrobacia aérea, a contorção, a 

dança, essas coisas que usam mais o corpo, que mostra mais as linhas do corpo, 

talvez até tenha aquelas que se identifiquem com saltos, eu, por exemplo, me 

identifiquei mais com as atividades das linhas do corpo, não me identifiquei 

com salto, treinei, mas não me identifiquei com saltos, mas a parte que eu me 

identifiquei e minhas amigas também se identificaram foi com a lira, as 

contorções, o tecido, o arame, o trapézio, aí quando era junto, realizávamos 

mais a bandeira, pirâmide e o swing. 
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Nas suas memorias, relatos e significações em relação às suas experiências 

vividas no circo escola também é possível identificar outros aspectos, não diretamente 

relacionados às artes circenses, que são considerados importantes para sua vida. Dentre 

eles, destaca o apoio que recebeu em relação aos conteúdos da escola, quando diz que 

“nas habilidades escolares eles me ajudaram muito né! Eu levava as minhas atividades e 

eles tinham um professor que ajudava a gente lá” e com o tempo, na escola, “as pessoas 

me reconheceram por eu ser de circo e sempre me chamavam para se apresentar, o diretor 

me chamava de ‘’mulher borracha’’ porque eu fazia as coisas lá na escola”.  

Recorda que sempre na apresentação de espetáculo no circo escola o diretor e as 

professoras da escola “iam lá me assistir e minhas amigas da escola adoravam que eu era 

do circo e elas sempre me prestigiam como também a minha família que sempre me 

apoiou muito!”, reconhece ainda que após conciliar o seu cotidiano entre as atividades do 

circo e da escola passou a ser uma pessoa mais organizada, conta que: “ tinha uma vida 

totalmente assim liberada e quando eu fui para o circo eu ajustei o meu horário. Passei a 

ter o horário de ir para escola, de ir para o circo e o horário de ir para casa. Eu acho que 

melhorei muito mais, eu sou muito mais organizada”. 

Contudo, nesses anos nem todas as memórias e experiências circenses foram 

boas, e relata que “fazia espetáculo com fogo e criança não é para mexer com fogo! E 

muitas pessoas apontaram. Aí como criança a gente não entendia, a gente achava que eles 

estavam querendo impedir da gente fazer várias coisas no circo!” E por muitos anos 

escutou de algumas pessoas da comunidade coisas do tipo “eu não vou botar o meu filho 

porque está fazendo essas coisas e não está ganhando dinheiro” e foi questionada com 

perguntas do tipo “você está trabalhando? ”, ou “porque tu nunca ganha dinheiro? ”  

Questionamentos que não sabia responder, incomodavam-na e só hoje consegue 

perceber que na realidade “o povo não entendia que eu aprendi brincando, aprendi a amar 

brincando, meu lazer foi lá, eu tive meu lazer fora, mas meu lazer também foi lá! Não era 

como um trabalho que eu ia para lá para receber dinheiro. Mas eu estava ali porque eu 

gostava de estar, entendeu?!” Contudo, também ressalta que não precisava ficar sempre 

recebendo essas cobranças na infância e de acordo com as suas lembranças essas foram 

as únicas experiências negativas em relação as suas vivências no circo escola. 

Experiências que nesses últimos anos lhe proporcionaram: 

 



136 

 

 

Viagens e oportunidades que eu, talvez, não tivesse se eu não tivesse aqui 

nesse espaço, entrado aqui e tivesse contato com essa arte. A gente viajou pra 

Goiânia, Recife, João Pessoa, Fortaleza. A gente assistiu o Cirque du Soleil 

duas vezes. Se eu não tivesse entrado aqui eu não teria tido condições de 

participar de um espetáculo do Cirque du Soleil, de ver, de vivenciar aquilo, 

porque a minha família não teria condições de assistir um espetáculo desse, 

como a gente foi convidado para ir a gente conseguiu vivenciar isso! 

 

Em relação aos aspetos juvenis identificados com e nos processos de 

socialização e grupalidades também foram possíveis de reconhecer na sua fala quando 

afirma que “encontrei aqui no circo o meu maior número de amigos, aqui eu conheci 

pessoas novas, conheci pessoas de fora, conheci amigos daqui de Canoa que eu nem sabia 

que moravam por aqui”. E ainda em relação aos seus aspectos pessoais e interpessoais 

avalia ao compartilhar:  

 
Quando era menor não tinha tanto medo das coisas do circo, agora tenho um 

pouco mais de medo de avançar nessas coisas físicas de circo, mas em questão 

de mentalidade percebi que eu já sou mais madura para ultrapassar esse tipo de 

risco. Foi uma inversão, quando eu era pequena eu tinha medo de debater, de 

falar e era muito corajosa no ato físico, hoje eu sou menos corajosa no ato 

físico e mais corajosa na mente. 

 

Por conta dessas percepções e reflexões pessoais adquiridas nas experiências 

circenses, compreende que:  

 
Hoje, é mais fácil quando eu saio daqui para uma realidade lá fora, na 

faculdade, já consigo ter mais proximidade, porque eu faço serviço social e eu 

achava que eram coisas completamente distintas, mas, hoje, eu percebo que um 

liga o outro e como eu participei de um circo social que é para tirar as crianças, 

para evitar que elas fossem para situações errôneas, eu consigo ver no meu 

curso, a importância desses projetos, a importância que é viver o circo social, 

viver a arte. Hoje eu estou refletindo na minha faculdade, eu estou entrando no 

mundo de movimento estudantil, apoiando esses projetos e eu acho que, para 

mim, é muito mais fácil, me aproxima mais disso por tudo que eu trouxe, pela 

bagagem que eu trago daqui de anos de circo e arte. 

 

Apreensões de uma trajetória de vida juvenil nos faz reconhecer as suas 

subjetivas habilidades e trampolinagens sociais, construídas por e nestes lugares das suas 

memórias e afetos históricos, geográficos e artísticos circenses sociais, os mesmos que 

nos fazem escolher concluir essa apresentação da Aramista com a sua própria análise, 

quando diz:  

 
Eu sou o que sou hoje porque no decorrer da minha vida, da minha infância e 

até hoje eu sempre quis estar no meio de projetos, de pessoas, nunca me retive 

a ficar sozinha. Então, por eu sempre estar participando de alguma coisa, sendo 
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na igreja, no circo, na capoeira, na escola ou no teatro, reconheço que isso tudo 

me fez abrir a mente e me deu várias oportunidades, mas principalmente isso 

tudo me fez melhorar como pessoa! 

 

 

 O PALHAÇO PENINHA 

 

O jovem palhaço Peninha tem 16 anos, nasceu em Aracati, Ceará, no dia 16 de 

outubro de 2000, mas sempre morou em Canoa Quebrada com a sua família, reconhecida 

como uma das famílias nativas desta comunidade (Figura 10).  

Figura 10 - Fotos do acervo pessoal, adquiridas no campo dessa pesquisa nos anos 

de 2016 e 2017. 

 Fonte: arquivo pessoal. 

 

 

Atualmente, reside com a mãe e a irmã, três anos mais nova, em um apartamento 

localizado no quintal da sua avó paterna, construído em cima de dois quartos destinados a 

hospedar turistas que a sua avó ganhou de estrangeiros que sempre se hospedavam na sua 

casa, nas décadas de setenta e oitenta quando a vila de pescadores estava começando a ser 

descoberta e não existiam pousadas, hotéis ou qualquer estrutura para receber turistas. 

Histórias particulares de Canoa Quebrada que a sua mãe contou em um dos nossos 

encontros: 

 
Na época passada, minha sogra conta que ainda não tinha esses quartinhos de 

baixo, então ela hospedava as pessoas dentro da própria casa, dormia todo 

mundo junto, ela com os filhos delas e com os turistas que iam chegando, né?! 

Eles davam abrigo, não era nem alugado, cada pessoa, cada nativo abria sua 

casa e deixava aquele espaço para as pessoas dormirem, se acomodarem e 

através disso foram fazendo muitas amizades com o pessoal de fora, ela, por 

exemplo, era casada com um pescador e não tinha condições financeiras, esses 
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dois quartinhos foi uma pessoa de fora que deu para ela, exatamente para 

ajudar ela a criar os filhos, ela tinha muitos filhos e só viviam da pesca (Mãe de 

Peninha, 42 anos). 

 

Nas duas últimas décadas essa realidade mudou muito. Atualmente, encontramos 

na comunidade muitos meios de sobrevivência, mas na grande maioria são todos serviços 

destinados ao acolhimento do turismo. Constituindo uma realidade que Peninha significa 

ao expressar que “Canoa Quebrada é um paraíso! Só para começar, tem a praia, o pôr do 

sol, as dunas, o circo. Aqui é bom demais! Porque é tranquilo, apesar de agora o mundo 

está do jeito que está, mas a ilha é tranquila!” No entanto, sempre quando a conversa 

estabelecia alguma relação com as suas expectativas de futuro o jovem compartilhava que 

“eu não pretendo morar em Canoa direto, porque é muito bom, é um paraíso, mas não 

tem futuro para alguém que quer ter uma vida boa, para que eu possa ajudar minha 

família”.  

Esse desejo de ajudar a família é muito presente em Peninha. Nos seus projetos 

de futuro, sempre inclui o desejo de oferecer uma estabilidade para a sua mãe e ajudar a 

sua irmã, avós e parentes mais próximos. Por esse motivo, acredita que talvez não 

consiga voltar a morar na comunidade após concluir os seus estudos e explica os motivos: 

“porque Canoa é boa, um paraíso, mas ela para pessoa que quer crescer, ser alguém na 

vida, ela é muito difícil porque é mais para coisa de turismo ela, né!? Ela mexe muito 

com turismo.” E não dialoga muito com os seus planos e projeções de futuro. 

Neste período da pesquisa de campo, inicialmente compartilhava que iria fazer 

faculdade de arquitetura porque gostava muito de desenhar e em Canoa mesmo se 

identificava com muitas construções diferentes ao expressar: “gosto de olhar as 

construções daqui e cada uma diferente da outra e vão mudando a comunidade, né?!” 

Com o tempo passou a desejar “arquitetura ou engenharia” e por último, pela influência 

do marido de uma tia, já estava também querendo passar no concurso da “polícia 

rodoviária federal, aquelas que ficam nas estradas, ganha bem e é para sempre, aí ia 

conseguir também ajudar a minha família, né?!” Nesses encontros, ao ser questionado 

sobre a possibilidade de escolher uma profissão relacionada a uma das suas artes, ele 

disse: “Eu já sonhei em ser do circo de Soleil, mas agora eu não tenho mais este 

pensamento”. 

Compreende e explica que a vida do artista circense:  
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Tem futuro viver de circo, mas não é essas coisas todas, você não entra para 

enricar, aí você tem que pensar pelo lado positivo porque não é muito 

valorizado. Tem pessoas aí que vivem do circo, que viajam no circo, tem o 

circo próprio, que é o sustento dessas famílias que vivem no circo, eu acho que 

dá sim para viver de circo, mas a pessoa não vai enricar, vai ser uma vida boa, 

é tipo os professores, não é um trabalho valorizado, dá sim, mas eu acho que a 

pessoa que vive de circo não tem uma vida tão boa do que outro trabalho, 

emprego, mas é uma coisa que a pessoa gosta, né?!” 

 

O seu encontro com as artes circenses sociais e demais habilidades artísticas que 

passou a adquirir na comunidade são resultados do incentivo que sempre recebeu da sua 

mãe:  

 
Canoa em si é maravilhoso, a praia, os atrativos, mas também existem pessoas 

que usam isso para o lado maligno, o lado do mau como as drogas, os vícios, 

então, você tem que ter uma estrutura muito forte dentro da família, apesar de 

eu criar eles dois sozinha, mas eu sempre optei por isso, sempre que teve um 

projeto eu o coloquei e ela também, desde pequenininhos sempre foram 

engajados (CLEIDE, 2016, 44 anos). 

 

Postura materna que fez esse jovem entrar no Circo Teatro Escola Canoa 

Quebrada aos seis anos de idade e aos onze anos na Escola de Música Eulina Freire. 

Adquirindo no circo a habilidade do desenho e das artes plásticas, e o domínio das 

modalidades circenses relacionadas à destreza, malabarismo, palhaçaria e acrobacias de 

solos e aéreas, que o faz reconhecer que pode e é capaz de construir tudo o que vai 

precisar para os seus números de palhaço, onde normalmente se apresentar no mínimo em 

quatro esquetes por espetáculos. 

Experiências artísticas cotidianas que, nos seus últimos anos, foram 

acrescentadas com a sua participação nas bandas da escola de música, da comunidade de 

Canoa Quebrada, da igreja Batista e por ultimo na construção dos roteiros, atuações e 

gravações dos filmes e vídeos cômicos postados no canal do You tube, Os Enrisos, 

construído na parceria com outros jovens amigos que são ou já passaram pelo circo 

escola social. 

Habilidades cotidianamente dinamizadas com os treinos de muay thai realizado 

com os amigos numa academia da comunidade, os estudos bíblicos no grupo de jovens 

que participa na igreja Batista de Canoa Quebrada e nas aulas e estudos regulares do 

primeiro ano do ensino médio, no turno da manhã, na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Beni Carvalho, localizada no centro da cidade de Aracati, Ceará. 
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Atividades que ainda são somadas, vez ou outra, a algumas diárias que consegue em 

hotéis e/ou restaurantes da comunidade para ter o seu próprio dinheiro para comprar 

algumas coisas pessoais ou mesmo os seus lanches nos momentos de lazer na 

comunidade. 

Conforme suas lembranças, a sua inserção no circo teve início na infância: 

 
Eu era bem pequeno e vinha para cá só para bagunçar! Não vinha para praticar 

o circo, mas depois, quando eu comecei a crescer, numa faixa de uns 7 anos eu 

vim ver uma apresentação e foi a primeira apresentação que eu assistir e eu 

disse – Eu ainda vou aprender isso ai que eles fazem! Aí falei com minha mãe 

para falar com Rosângela para eu vir e dessa vez vim sério! Desde aí eu 

comecei a vir focado. 

 

E sempre declara que no circo escola faz “um pouco de cada coisa!”. No 

entanto, gosta mais é de fazer “o palhaço, salto, malabares e pirâmides”. Recorda que no 

início das suas aulas circenses começou:  

 
Aprender no rola – rola, porque tinha um circo para os pequenos e quando eu 

comecei foi no rola – rola, que é uma tabua e um cilindro e ficava me 

equilibrando o dia todinho, olhando as pessoas nas outras atividades e levava 

tanta queda! Aí um dia me chamaram para fazer o salto, que era o que eu mais 

queria aprender e comecei a aprender o salto. 

 

Lembra ainda do desafio que viveu quando desejou adquirir as habilidades 

motoras necessárias para conseguir equilibrar as claves que hoje utiliza nas apresentações 

de malabarismos nos espetáculos circenses. 

 
Foi um ano para aprender com quatro e cinco claves, mas com as três claves foi 

muito rápido, em um dia eu aprendi a jogar, mas foi muita dedicação, corri 

muito atrás, porque eu passei o dia todinho de duas horas às cinco sem parar. E 

na hora que chamaram para o lanche eu não fui, eu estava lá, preferi continuar 

lá, treinando até aprender, eu fiquei lá até aprender! Mas com quatro e cinco foi 

uma dedicação bem maior e só depois de um ano consegui. 

 

Experiências que imprimem processos educacionais que desenvolveram uma 

conduta determinada identificada também quando o Peninha expressa:  

 
Eu me acho determinado até pelo fato de eu ter aprendido sozinho porque lá 

não tinha mais professor de malabares, quando o nosso professor saiu eu não 

sabia fazer com quatro claves ainda, os meus amigos estavam desistindo, mas 

eu me dediquei ao malabares, aí quando eu aprendi com quatro claves, sozinho, 

eu achei muito legal! Porque entendi também que não dependo das pessoas 

para poder aprender uma coisa, eu posso buscar sozinho, ir na internet, ver 

exemplos, posso pedir exemplos as pessoas, pedir orientação de como é que 

faz, posso ser capaz de conseguir alguma coisa com meu esforço, entende?! 
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Ao narrar a sua trajetória de vida, também destaca como uma coisa positiva e 

importante as oportunidades que teve ao viajar como músico da banda da comunidade de 

Canoa Quebrada e como artista circense social em viagens com o circo escola. Entre 

essas recordações tem uma que lhe causa tristeza, conforme a fala de sua mãe: “Até hoje 

ele tem trauma da viajem que o circo foi para Recife, porque ele não pôde ir, por conta 

que ele tem problema de alergia, ele sofre de asma e na época ele estava em crise, então 

eu não deixei, mas tem sempre viagens que quando tem ele vai!” (CLEIDE, 2016, 44 

anos). 

Especificamente em relação aos aprendizados adquiridos nas artes circenses, o 

jovem palhaço Peninha, em sua trajetória, passou a refletir e significar que não precisa 

existir uma distinção de gênero em relação às modalidades circenses, compreensão 

identificada quando ele explica os seus próprios processos de formação:  

 
Não tem esse negócio de dizer que contorção e tecido é só para mulher, eu 

acho assim, é mais para mulher mesmo, mas homem pode aprender também, 

mulher pode aprender a fazer malabares e mortais, eu mesmo comecei a subir 

no tecido e peguei força nos braços, comecei a treinar contorção porque se a 

minha contorção fosse melhor, meu salto ficaria melhor, porque eu faria saltos 

mortais melhores, devido ao meu corpo estar mais flexível! 

 

Nestes percursos artísticos, a arte da palhaçaria só aconteceu depois de um 

tempo. Peninha conta: “Fiquei sabendo que Nadabe fazia palhaço e ele era muito bom!”. 

Mas, como não estavam matriculados no mesmo horário no circo escola ele resolveu 

começar a treinar “com uns amigos meus que conhecia o Nadabe, e ouvia o pessoal 

falando que ele se garantia fazendo palhaço e que ele era muito engraçado, aí eu disse – 

“Um dia eu vou apresentar palhaço com ele” porque neste período eu já estava 

começando a ficar engraçado!” Após um tempo, os dois conseguiram fazer aula de circo 

no mesmo horário e construíram a dupla de palhaços: Peninha e Espinha. 

Aprendizagens artísticas e lúdicas que nestes últimos dez anos também 

contribuíram para adquirir, segundo Peninha: “80% da sua consciência corporal” ao 

conseguir realizar movimentos com uma precisão artística entendida como virtuose, 

explicado como algo adquirido em um “sentido mais apurado” e compartilha um 

exemplo: “Quando estou pulando na cama elástica e eu vejo que o salto não vai dar muito 

certo, se eu for cair eu consigo no ar mesmo fazer um jeito que eu me machuque menos. 
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[...] porque no começo o professor ensinou a gente a como cair”.  Equilíbrio, destreza 

consciência corporal que também lhe proporcionaram um domínio emocional 

identificado ao explicar:  

 

O professor ensinou que a gente se aperrear é pior, a gente tem que usar nossa 

cabeça e fazer com calma, tipo assim, você está de cabeça para baixo, você está 

prestes a quebrar seu corpo, você simplesmente mantém a calma, inclina teu 

pescoço um pouquinho para dentro, tipo como se fosse fazer um mortal e 

procura cair de costa. 

 

Habilidades e domínios corporais associados às suas próprias posturas subjetivas 

sociais quando expõe: “Hoje eu sei como cair e não tenho tanto medo, sabe quando 

alguma coisa dá errado na sua vida? Um emprego que não deu certo, aí a pessoa tem que 

levantar a cabeça, erguer e procurar ter força! Assim no significado de não cair mesmo, 

assim, literalmente cair, mas cair no sentido da vida”. Compreensão que também dialoga 

com a sua percepção de equilíbrio, quando diz:  

 

Ajudou! Tipo, assim, nem muito nem pouco, médio, sempre no equilíbrio. 

Sempre no equilíbrio, né?! Nem para um lado nem para o outro. Isso é 

importante, um exemplo é aquele ditado também, remédio demais é veneno, 

né?! Tudo demais é veneno, aí é tipo isso, que nossa vida tem que ser 

equilibrada, tem que viver em equilíbrio, assim como fazemos no circo. 

 

Questionado sobre a maneira como adquiriu o equilíbrio circense no corpo 

respondeu: “É tipo aprender a andar de novo, como se você tivesse virado bebê e está 

aprendendo a andar de novo!”. Significações dessa relação com o corpo, circense, que faz 

sentir e expressar: “Parece que tem superpoder que o pessoal não tem”, e explica,  

 
Ser artista de circo, para mim, é ser uma pessoa especial, uma pessoa diferente, 

além de você fazer coisas que outras pessoas não conseguem, as pessoas olham 

o que eu faço e ficam se perguntando como eu consigo; é muito gratificante ser 

uma pessoa de circo porque, tipo, muitas pessoas não vão conseguir fazer isso 

que eu consigo fazer, eu conheço mais meu corpo do que as próprias pessoas 

conhecem o deles. 

 

Experiências que lhe permitiram aprendizados e mudanças pessoais que 

ultrapassaram o universo do picadeiro podendo ser reconhecidas quando compartilha:  

 
Eu me machuco menos que uma pessoa normal e eu levo isso para a minha 

vida social, se eu cair na vida eu tenho que me levantar ou se eu for cair eu 

tenho que ver um jeito que menos me machuque. Eu aprendi a me relacionar 

melhor com as pessoas, a me comunicar, a expressar minhas opiniões, trabalhar 

mais em grupo, eu aprendi a escutar as pessoas! 
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Habilidades intrapessoais e interpessoais percebidas ao partilhar, “No circo é 

indispensável a atenção porque uma coisinha besta pode levar a cair, tem que prestar 

atenção na aula, tem que confiar em si e nos outros, não é fácil, mas a gente ganha 

confiança no decorrer do tempo que a pessoa vai lhe ajudando e você vai ganhando 

segurança”. Neste processo de adquirir confiança pessoal através do outro e em uma 

dimensão grupal, Peninha passou a entender que mesmo as pessoas que não entram 

diretamente nos espetáculos, “se sentem circense porque a gente participa sem querer, 

porque depois dos artistas as pessoas que ficam por trás elas são importantes, tem a 

pessoa da luz, do som, da segurança de apoio”.  

Encontros e trabalhos em grupo que lhe permitiram um sentimento de grupo que 

é possível reconhecer quando assumi, “no começo eu pensava que o sentimento de 

satisfação era só meu, não queria dividir, mas com o tempo você percebe que esse 

sentimento, que os aplausos são para todos, porque eles também merecem, construímos 

tudo junto!” Sentimentos e habilidades relacionais que lhe influenciaram a escolher a arte 

da palhaçaria como principal modalidade circense ao relatar: “Hoje eu prefiro o palhaço a 

qualquer outro número porque eu acho que é um número que diverte as pessoas, um circo 

sem palhaço não é circo!”.  

Escolhas e percepções que despertou a curiosidade de conhecer como e o que 

esse jovem sente ao viver e oferecer os números de palhaçaria:  

 
Ele, o Peninha, me fez sentido, assim, a melhor experiência foi quando eu 

conseguir arrancar o primeiro sorriso da plateia, que eu vi que aquilo que eu 

estava fazendo era uma coisa boa para mim e para eles! Que eu conseguia 

deixar as pessoas felizes, foi uma experiência única, que eu nunca tinha sentido 

e quando eu passei a sentir parecia que eu queria sentir mais, mais e mais nos 

outros espetáculos! É por isso que quando eu vou fazer um espetáculo, quando 

às vezes não querem que tenha o palhaço eu digo: Um espetáculo sem palhaço 

não é um espetáculo, porque é o principal, é o mascote do circo. É a alegria! 

 

Percepções e sentimentos que nos habilitam a finalizar e concluir essa trajetória 

de vida, afirmando que essas experiências artísticas vividas e apreendidas por este jovem, 

conseguiram contribuir, para além da sua percepção e consciência corporal, adquirido 

nestes seus diversos palcos artísticos e picadeiros sociais, na construção de um sujeito 

reflexivo com posturas sociais cidadãs, por se doar e desejar contribuir com as outras 

pessoas, quando diz:  



144 

 

 

 

O circo representa para mim muita coisa, porque ele me fez ser uma pessoa 

melhor do que eu seria se eu não tivesse conhecido, eu tenho certeza, que eu 

não seria essa pessoa que eu sou hoje! A partir do circo eu comecei a perceber 

o circo e a vida de outra maneira, eu comecei a “me” colocar no canto dos 

outros e ficar feliz pela felicidade dos outros! 

 

 

Habilidades interpessoais que possivelmente vão lhe acompanhar em todos os 

outros palcos e situações sociais da sua vida.  

 

 A TRAPEZISTA  

 

A jovem Trapezista tem 27 anos (Figura 11), mora com o marido e o filho de 

três anos de idade e diz: “Sou da terra, sou nativa e sempre morei aqui em Canoa 

Quebrada”. A sua opinião sobre a comunidade dialoga com boa parte das opiniões 

escutadas neste período da pesquisa de campo ao afirmar que é um “lugar incrível para 

se morar, só que não tem muita oportunidade, por ser uma praia, por ser pequena, 

Canoa Quebrada tem deixado muitos jovens ociosos, onde muitos migram para 

Fortaleza ou outras cidades em busca de mais oportunidades como empregos e 

faculdades”. 

 

Figura 11 - Fotos do acervo pessoal adquiridas nesta pesquisa no ano 2017. 

 

 

  

 
Fonte: arquivo pessoal 
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Neste último ano foi convidada pela coordenação do Circo Teatro Escola Canoa 

Criança, para assumir a função de educadora social circense das crianças. Ela relata que 

está “gostando”, mas na medida do possível, vem concluindo o ensino médio na 

Educação de Jovens e Adultos para seguir com seu objetivo que é cursar uma faculdade 

de direito. Projeto que precisou adiar por conta da maternidade, embora ainda esteja 

presente nas suas projeções de futuro por ter o apoio da sua família. A Trapezista é a filha 

mais nova do casamento dos seus pais. Dessa união possui uma irmã três anos mais velha 

e da segunda união do seu pai possui mais duas irmãs e três irmãos, desses cinco últimos, 

quatro ainda são crianças e todos moram na comunidade de Canoa Quebrada.  

Em relação a sua infância conta que não participou de nenhum outro projeto da 

comunidade, normalmente frequentava somente a escola e o restante do seu tempo 

brincava com a irmã e amigas. Lembra que entrou no circo escola quando: 

 
Eu estudava aí na escola Zé Melancia e aí chegaram Nicole e Mikaele, que 

vieram do Recife e já sabiam de muitas coisas de circo, aí elas vieram para cá! 

Começaram a fazer parte do circo e aí uma vez a gente estava lá na aula e no 

intervalo elas começaram a abrir o espacate, abertura de frente e eu fiquei, 

assim, perplexa, eu achei aquilo ali – Nossa! Como é que conseguem fazer 

isso? – Achei uma coisa legal, aí eu fiquei interessada já! Aí tinha uma colega 

lá na sala que já fazia aula no circo escola e ela me convidou – Vamos lá? – Aí 

eu vim! 

 

Estava com “quatorze anos” quando entrou no Circo Teatro Escola Canoa 

Criança e analisa: “Já comecei tarde, assim comparando com a idade que as meninas 

começam a treinar contorção”. Mas, mesmo assim, sempre teve o apoio da família, que 

“vinham assistir os espetáculos” e a sua mãe sempre a deixava ir às viagens. Segundo 

ela: “Nas viagens do circo eu conheci as cidades de Belo Horizonte, Recife, Goiás e 

aquelas cidades do Rio Grande do Norte e do Piauí onde a gente fez as expedições que 

vocês organizaram, lá de vocês eu também fui para o encontro da lagoa do Catu aqui 

pertinho. Era muito bom, adorava as viagens!” Oportunidades que segundo ela, os 

irmãos/as não aproveitaram: “As minhas irmãs fizeram, mas por um período curto, não 

fixaram não”.  

Memórias somadas aos sentimentos e as sensações mencionadas ao compartilhar 

as lembranças do seu primeiro espetáculo: 
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Eu ainda lembro, foi justamente o espetáculo Vento Leste, eu fazia uma bruxa, 

era a primeira vez, o nervosismo estava à flor da pele, mas foram muitos erros 

porque quando a gente está nervosa parece que dar um branco e você esquece, 

você ver um monte de gente te olhando e dar um desespero, mas é uma 

experiência construtiva para quem está no circo, sempre tem que ter aquela 

primeira vez, claro! Você vai ter que se adaptar aquilo! 

 

Sentimentos transformados em motivações, identificados quando explica: “A 

gente fica querendo mais, com certeza, a gente vai querendo mais! Poxa! Eu errei nisso e 

agora eu quero acertar! Da próxima vez eu já sei como é e não vou ficar tão nervosa! 

Mas por mais que você seja experiente, veterana, sempre tem, nem que seja um 

pouquinho tem que ter o nervosismo e a vontade de acertar!” Permanecendo assim, por 

treze anos nas artes circenses sociais, tempo que só foi interrompido pela gravidez e no 

primeiro ano do seu filho.   

Em sua trajetória de vida, especificamente na sua juventude, período que 

entende ter durado até os seus vinte e quatro anos, quando se tornou mãe, afirma:  

 
A arte circense trouxe para minha vida, digamos que uma ocupação porque 

Canoa Quebrada, praia, um lugar pacato, então, não tem muita opção e para o 

jovem sair da ociosidade é muito bom, contribuiu muito tanto para o 

psicológico quanto para o físico, você ver a diferença, seu corpo muda, sua 

mente muda, você está ali vivendo com outras pessoas, conhecendo pessoas 

diferentes, cria um vínculo, cria uma família, o circo para mim virou uma 

segunda família. 

 

Ainda sobre a sua percepção da comunidade, especificamente em relação ao 

lazer e as oportunidades de diversão para os/as jovens, relata que “a quadra de esporte, a 

praia e principalmente a noitada de Canoa”. Lugares e oportunidades de lazer que 

segundo ela aproveitou muito na sua juventude e sempre com bom humor, compartilha: 

“Bom! Eu não vou mentir! Eu sempre gostei muito! Além de eu estar aqui no circo eu 

gostava muito de sair, gostava muito de beber, gostava muito de curtir, namorar muito. 

Namorei muito mesmo!” Comportamentos que segundo a Trapezista nunca atrapalharam 

o seu rendimento físico e a sua atuação artística circense. 

Ao recordar esse tempo de namoros e festas na Broadway disse ainda que: “Sim! 

Sempre namorei turistas, pessoas de fora, nunca tive problema com isso não!” Sorriu 

bastante ao lembrar que “nem ressaca eu tinha no outro dia no circo!” Memórias que lhe 

fizeram sentir saudades das curvas do seu corpo, expressas ao dizer:  
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Queria ter as curvas que eu tinha! É uma luta agora para perder peso, viu?! O 

circo é muito bom viu? É uma atividade física, né?! Eu gosto muito de fazer 

tecido e eu sou daquelas pessoas que transpira muito rápido, eu fico logo 

suada, mas, assim, eu engordei 6kg e na minha gravidez eu engordei mais de 

10 kg, depois eu perdi porque eu estava amamentando e agora eu tenho que 

emagrecer 6kg, mas é uma luta! 

 

Neste momento, e nos relatos seguintes das suas significações artísticas 

circenses é possível identificar que a jovem Trapezista também adquiriu, nestes anos de 

atividades artísticas circenses, uma consciência corporal ao recordar:  

 
Parei um pouco, né?! Porque eu engravidei, mas eu fazia trapézio, tecido e um 

pouco de contorção, mas o que eu era melhor, assim, era no trapézio e fazia um 

pouco de contorção também nas apresentações. Quando a gente para e retoma, 

assim, é difícil voltar aquele corpo que você tinha aquela flexibilidade, é difícil 

voltar! Não é que esteja velha, assim, em relação a minha percepção de mim, é 

assim, porque eu era tão flexível e agora mudou tudo, mas eu ainda tenho 

alguma coisa! 

 

Reflexões assimiladas e justificadas com a sua nova condição, bem como 

percepção, deste lugar social de ser esposa e mãe, quando diz: “Não tenho mais tempo, 

tenho família, tenho meu filho, o tempo que eu tenho é só na quarta, quinta e sexta, é o 

tempo que eu venho, mas é só para ensinar, eu não tenho tempo, assim, para treinar!” 

Mesmo vivendo essa restrição em relação as suas atividades corporais, reconhece esses 

momentos vividos no Circo Teatro Escola Canoa Criança como: 

 

É a minha distração, eu venho e me distraio [...] sinto satisfação, eu gosto 

muito de vir para cá, não só porque agora eu estou fazendo parte da equipe de 

educadores, mas também porque eu gosto muito! Mesmo depois que eu tive o 

meu filho, passei a vir como voluntária, e faço sim por amor mesmo e não só 

pelo dinheiro, eu amo mesmo a arte circense! 

 

Por ser a única jovem dessa pesquisa que desempenha a função de educadora 

social circense, procurei sublinhar as significações dessa experiência educacional e 

identifiquei que em algumas situações ela realiza reflexões tendo como base suas 

vivências como ex-aluna identificadas quando expõe: “Eu faço tecido, dou um pouco de 

acrobacia de solo, trapézio. Eu passo aquilo que eu aprendi, o que eu ainda sei, porque 

muita coisa eu não me lembro mais!” Nesta experiência educacional também realiza 

algumas reflexões e posicionamentos institucionais, onde destaca a ausência de 

compromisso de algumas atuais crianças e jovens artistas circenses sociais: “Quando eu 



148 

 

 

era aluna a gente tinha que fazer inscrição, tinha que vir os pais e dar o documento e aí 

a gente tinha aquele compromisso de vir e se não viesse ficava dois dias suspenso!” 

Destes dois lugares, ex-aluna e educadora social, presentes na sua trajetória, ela 

conclui: “É bem legal repassar aquilo que aprendemos, mas confesso que gosto mais de 

ser aluna! No entanto, ensinar é aprender duas vezes, né?!” E segue compartilhando que 

o circo escola social “é uma oportunidade para os jovens, um espaço gratuito que não 

tem que pagar, enquanto que em outros lugares os pais têm que pagar!” Corresponde a 

uma experiência que pretende oferecer para o seu filho ao desejar que ele vivencie estas 

experiências do circo escola: “Não agora porque ele é muito pequeno, dá muito trabalho, 

mas eu penso em trazer ele e também continuar. Treinar mais. Eu pretendo estudar, fazer 

uma faculdade, mas não desconsiderando o circo. Eu pretendo estudar, mas tirar um 

tempo para fazer parte aqui da escola”. 

Nas questões subjetivas e relacionais, identifica que foi no circo onde aprendeu a 

lidar com a sua timidez, um aspecto da sua personalidade que foi transformado e 

(re)significado durante a sua estadia no picadeiro social: 

 
No circo você tem que colocar isso para fora, o seu lado intrépido, isso eu levei 

para minha vida, antes eu era muito introspectiva, hoje eu sou mais 

extrovertida! Aprendi a me comunicar com as pessoas, fazer amigos, a 

conversar com pessoas diferentes que eu não conseguia, basicamente a minha 

timidez consegui lidar. 

 

Em relação ao seu reconhecimento como uma artista e educadora social circense 

disse: “Eu me sinto artista no momento que eu estou no palco! Já me senti muito artista, 

hoje nem tanto! (...) Só agora eu sou educadora! Estou passando aquilo que eu aprendi” e 

após um instante de silencio e introspeção, retomou a conversa sobre ser artista e 

(re)significou a sua percepção ao concluir e explicar que: 

 
Artista é quem faz arte, qualquer tipo de arte que você faz e manipula você é 

artista. Então eu me considero, assim, uma artista circense. Depois que você 

conhece a arte circense aquilo faz parte de você! Digamos assim, que o circo 

nunca sai de você. A partir do momento que você entra naquilo contagia e acho 

que você vai ser para sempre um artista, mesmo que você nunca mais faça 

circo! 

 

Aprendizados e significações escolhidos para finalizar estas trajetórias de vida 

juvenil circense, ciente que estas falas conseguiram expressar suas trajetórias de vidas. 

Destacando que todos estes três lugares de falas, com os seus relatos, foram capazes de 
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ensinar o quanto essas experiências artísticas circenses sociais potencializaram a 

realização de saltos subjetivos, capazes de ultrapassar os limites das percepções artísticas 

e lúdicas presentes nos momentos vividos no picadeiro, ao atingir as suas percepções e 

reflexões pessoais enquanto sujeitos que já pertencem, no hoje, aos seus contextos 

sociais.  

Aprendizados que vou retomar, no próximo ato deste trabalho, para analisar a 

partir das categorias de experiência, aprendizagem, corpo e culturas juvenis, concluindo 

com a partilha dos meus aprendizados e significações educacionais, adquiridas neste 

processo e tempo onde me propus a realizar esses encontros, estudos, convívios e escutas 

enquanto pesquisadora destas experiências educacionais circenses sociais. 
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IV ATO: RESPEITÁVEL PÚBLICO, O ESPETÁCULO DOS/AS JOVENS 

ARTISTAS CIRCENSES SOCIAIS, VAI COMEÇAR! 

 

 

“É preciso ousar para dizer, cientificamente 

 e não bla-bla-blantemente, que estudamos,  

aprendemos, ensinamos, conhecemos  

com o nosso corpo inteiro.  

Com os sentimentos, com as emoções, 

 com os desejos, com os medos, com críticas.  

Jamais com esta apenas.  

É preciso ousar para jamais dicotomizar  

O cognitivo do emocional.”  

 

Paulo Freire (2004, p.45) 

 

Começo a escrita deste IV Ato acompanhada com o sentimento de estar 

desafiada, mas ao mesmo tempo igualmente motivada, por assumir esta função de 

apresentar este espetáculo de reflexões educacionais e juvenis presentes nas percepções e 

significações dos/as jovens artistas circenses sociais da comunidade de Canoa Quebrada, 

Ceará. Ao partilharem as suas artes de fazer e artes de dizer (CERTEAU, 2008) circenses 

sociais, conseguem, mesmo sem ter esta pretensão, convidar-nos a refletirmos sobre a 

ousadia e a relevância de não dicotomizarmos o corpo do cognitivo e do emocional, 

quando expressam os encontros intrapessoais, interpessoais e sociais que conseguem 

vivenciar, sentir e refletir nestas expressões culturais (CERTEAU, 1995) circenses 

educacionais. As mesmas que neste trabalho, ouso assimilar e analisar nas experiências 

de aprendizagens expressas por Larrosa (2002) e experiências artísticas refletidas por 

Eisner (2008), ambas capazes de proporcionar e acionar sentidos (GADOTTI, 2003) e 

contribuições educacionais. 

Vivências educacionais artísticas circenses sociais que também ouso relacionar 

aos estudos de Certeau (2008), quando apresenta o conceito de trampolinagem “define-se 

como trampolinagem, uma palavra que em um jogo de palavras associa à acrobacia do 

saltimbanco e à sua arte de saltar no trampolim, e como trapaçaria, astúcia e esperteza no 

modo de utilizar ou de driblar os termos dos contratos sociais” (2008, p.79), possível de 

ser atribuída à categoria social de juventude(s) e reconhecida nas artes de fazer e dizes 

dos/as jovens sujeitos desta pesquisa. Nesse sentido, quando realizam estas 
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trampolinagens conseguem alcançar uma dimensão tão significativa de pertencimento 

nos seus tempos presentes, que ao concluírem estes seus subjetivos saltos acrobáticos, 

contorcem as expectativas de futuro e as constantes cobranças sociais que recebem por 

serem jovens. 

Experiências que me ocasionaram, enquanto pedagoga e pesquisadora nas áreas 

de educação, juventude, circo social, e artes circenses, a oportunidade de desenvolver 

trampolinagens (CERTEAU, 2008) quando passei a adquirir habilidade de também 

refletir e contorcer as minhas próprias significações educacionais, juvenis e artísticas 

circenses sociais. Motricidades cognitivas possíveis por escolher uma metodologia com 

as características da autoetnografia capaz de gerar estes espaços internos para realizar as 

(auto)reflexões, junto às análises das percepções e significações realizadas pelos/as dos/as 

jovens artistas circenses sociais em relação a todas estas experiências e significações 

artísticas e educacionais ressaltadas com a realização desta pesquisa de doutorado. 

Estruturada nas seguintes cenas: I Cena: “Uma pirueta, duas piruetas, bravo, 

bravo!”, II Cena: “Superpiruetas, ultrapiruetas, bravo, bravo!, III Cena: “Polipiruetas, 

maxipiruetas, bravo, bravo!”, e IV Cena: “O Espetáculo não pode parar”. A escolha por 

estes refrãos que compõem a música “Piruetas” do Chico Buarque e os Trapalhões, do 

álbum Saltimbancos Trapalhões lançado em 1981, não acontece só por representar o 

universo do circo, mas por ser capaz de expressar um processo de evolução educacional 

também identificado e refletido nas análises ofertadas sobre os fazeres e os dizeres 

educacionais desta pesquisa.    

  Dito isso, na I Cena: “Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo!”, encontram-se 

os diversos aprendizados identificados pelos/as jovens e as suas compreensões em relação 

aos seus processos de aquisições e as compreensões desses processos educacionais 

particulares as competências comuns aos/as artistas e circos escolas sociais. Na II Cena: 

“Superpiruetas, ultrapiruetas, bravo, bravo!”, vou ressaltar que as experiências artísticas 

circenses, acontecem e potencializam também outras dimensões e assimilações pessoais e 

coletivas, tornando esta cena um palco das percepções intrapessoais e interpessoais que 

foram significadas por esses/as jovens artistas circenses sociais. 

Diante destas primeiras descrições, sigo com a III Cena: “Polipiruetas, 

maxipiruetas, bravo, bravo!”, que tem por objetivo ressaltar as significações juvenis, 

identificadas como as suas trampolinagem, (CERTEAU, 2008), quando estes/as jovens 
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demarcam, com as suas significações, as suas culturas juvenis circenses sociais. Por fim, 

finalizo esse IV Ato com a IV Cena: “O Espetáculo não pode parar”, destacando os 

aprendizados e reflexões educacionais adquiridos/as com estas percepções e significações 

juvenis, ao realçar a necessidade de permitirmos aberturas capazes de ver surgir novos 

saberes, posturas e propostas educacionais.  

 

 

I Cena: Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo! 

 

 
“O círculo do circo, por sua perfeição particular, 

 oferece um objeto de estudo complexo e admirável. 

Existe nesse círculo traçado no solo tal qual um 

 esquema xamânico, um espaço fora do lugar,  

de uma inserção mágica, no qual se entra 

 apenas na condição de ser indicado.” 

 

Angrémy (2009, p.7) 

 

 

Os saberes e as aprendizagens proporcionados nas experiências educacionais e 

artísticas dos circos escolas sociais, não começam ou acontecem apenas no âmbito das 

indicações significadas por Angrémy (2009), este círculo em particular se torna ainda 

mais complexo e admirável enquanto objeto de estudo, por ser o solo traçado para incluir 

todos os contextos sociais e estabelecer as intenções de desenvolver as motricidades dos 

corpos, posturas e ações sociais e cidadãs de todos/as os/as envolvidos/as. Nestes espaços 

educacionais, as artes circenses, conseguem estabelecer, por si só, uma ancestralidade 

milenar, capaz de desencadear o contato e o vínculo com a essência dessa arte, mesmo 

quando a sua história não é ofertada entre conteúdos educacionais e os/as seus/suas 

alunos/as não possuem memórias ou vínculos de uma descendência familiar artística 

circense.  

No ato de apreender as artes circenses, é possível reconhecer que acontece uma 

inserção mágica, que se dar pelo corpo, expresso por Angrèmy (2009, p.8) quando 

escreve: “É pelo corpo, pela repetição, pela imitação que um acrobata, um malabarista, 

um trapezista ou mesmo um clown recuperam uma parte de um patrimônio que não 

pertence, de forma complementar, apenas a um artista e a um somente”. 
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Expressões culturais (CERTEAU, 1995) circenses significadas pela jovem 

Beatrice (15 anos) ao partilhar: “Encontrei no circo o que eu não encontro em nenhum 

outro lugar! É uma magia, é a magia nas pessoas, é a magia em cada coisa que você faz”, 

percebidas também na memória coletiva expressas na percepção do Palhaço Peninha (16 

anos): “Um circo sem palhaço não é circo [...] o papel principal é o do palhaço. Eu acho, 

porque as pessoas quando pensam em vir no circo já pensam em palhaço, encontrar o 

palhaço”. 

Memórias coletivas e ancestralidades artísticas assimiladas a personagens, 

espetáculos e sensações circenses que, direta ou indiretamente, estão sempre presentes 

constituindo estes espaços dos circos escolas sociais. Por este motivo, antes de prosseguir 

com as percepções e significações das experiências educacionais e aprendizados artísticos 

circenses sociais dos/as jovens desta pesquisa, ressalto que as mesmas, surgem desse 

universo do circo que consiste segundo Pontes (2016, p. 223) a uma “expressão artística 

de labor diuturno; uma sociedade de sonhos e fantasias construídos com a energia dos 

ossos, dos músculos, da pele e da imaginação”. 

 Dito isso, é preciso compreender que este espaço institucional e geográfico do 

circo escola social e os seus processos educacionais coexistem com espaços que estão 

fora desse lugar, e também em especial no corpo, que segundo Wallon (2003, p.18) “é o 

mecanismo, o vetor, o quadro, enfim, o ator e seu teatro”. Corpo mencionado nas 

significações dos/as jovens artistas desta pesquisa, partilhadas inicialmente com a fala da 

Trapezista (27 anos) em relação as suas primeiras aulas: “No início é um pouco difícil 

porque o corpo não está adaptado [...] a primeira coisa que a gente praticava era o 

alongamento para adaptar o corpo e depois a gente fazia cambalhotas, estrelinhas, ponte 

que é o básico que você aprende primeiro no circo”.  

Exercícios corporais que podem ser associados às intenções da educação 

motrícia que de acordo com Nista-Piccolo e Moreira (2012, p. 32) acontece em um 

“trabalho voltado à exploração do movimento e à descoberta do próprio corpo” com o 

objetivo de conseguir “atingir a consciência corporal, melhor dizendo, a corporeidade”. 

(NISTA-PICCOLO E MOREIRA, 2012, p. 32). Reconhecida também como a aquisição 

do domínio dos movimentos corporais, identifico nas percepções e significações que vou 

compartilhar da jovem Aramista e do palhaço Peninha: 
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A arte circense me fez conhecer mais o meu próprio corpo, aprender os meus 

limites, aprender até onde eu posso ir, você aprende a lidar com seu próprio 

corpo, a segurar seu próprio peso, é tipo, eu já treino alguma coisa e eu já olho 

outra coisa e eu já vejo que meu corpo não vai suportar por já ter um contato 

com ele, uma proximidade com esse conhecimento (Aramista, 19 anos). 

 

Eu aprendi aqui no circo sobre o meu corpo, até onde ele pode chegar, até onde 

é o limite dele, aprendi como usar a minha força e ganhei mais força também, 

ganhei mais flexibilidade e, assim, eu ganhei mais conhecimento, tipo, eu estou 

saltando na cama elástica e sem querer dou um salto errado e vou cair, um 

exemplo, de pescoço e eu já sei resolver no ar como cair de um jeito que não 

me machuque tanto, a gente aprende aqui a não cair para não se machucar 

(Peninha, 16 anos).   

 

Percepções de uma corporeidade reconhecida como virtuose, à quarta fase, de 

aprendizagens corporais e artísticas circenses descritas por Goudard (2009, p. 26). 

Expressa na sequencia junto às outras fases e acompanhadas com algumas percepções e 

significações dos/as jovens artistas circenses sociais dessa pesquisa, por entender que 

essas assimilações proporcionam uma melhor apreensão desses processos de 

aprendizagens circenses expressas por Goudard (2009). 

 Segundo escreve o autor, a primeira fase corresponde a “descoberta. Ela 

possibilita a exploração do desequilíbrio”, identificada quando o Palhaço Peninha 

explicou a sensação que sentia quando estava aprendendo a andar de perna de pau, uma 

das modalidades circenses que realizava para trabalhava a construção do seu equilíbrio. 

“É tipo aprender a andar de novo, como se você tivesse virado bebê e está aprendendo a 

andar de novo” (Peninha, 16 anos).  

A aquisição do controle do desequilíbrio é o objetivo da segunda fase, onde 

Goudard (2009, p.26) explica que “o desequilíbrio é resolvido e controlado por uma 

“figura” na qual a aquisição se faz por repetição. As cenas são situações estáveis, 

estáticas ou dinâmicas”. Repetições reconhecidas nas percepções corporais e artísticas 

descritas na fala da Trapezista (27 anos), ao dizer:  

 
Aprendi com o circo sobre o meu corpo a respeitar as minhas limitações, bom 

se eu consigo fazer isso, legal, se não eu vou treinando e respeitando o meu 

limite, porque cada pessoa tem um corpo diferente do outro, tem pessoas que 

são super flexíveis por natureza e tem pessoas que são super travadas. Então 

assim, eu nunca fui tão dura e nem tão flexível e nem tão dura, meio termo, 

sempre fui muito esforçada e sempre aprendi a disciplinar meu corpo, e nessa 

questão do limite dessas pessoas que tem pouco ou mais flexibilidade, por mais 

que você tenha flexibilidade tem que treinar, porque se você é flexível por 

natureza e não treinar, não disciplinar o seu corpo, você não vai ter o equilíbrio 

e domínio sobre o seu corpo. 
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Adquirir o controle do equilíbrio é uma etapa essencial para conseguir realizar a 

terceira fase que corresponde ao domínio, expresso por Goudard (2009, p.27) na 

compreensão da arte de dominar a habilidade de “romper e retornar o equilíbrio segundo 

sua necessidade. Essa sucessão de situações estáveis estáticas ou dinâmicas, retomadas 

por momentos de ruptura, de desequilíbrios, onde se desencadeiam as figuras e se corre 

perigo, constitui a base da linguagem do circo”. Identificadas nas vivencias do jovem 

acrobata e palhaço Espinha (20 anos) quando apresenta as percepções e os aprendizados 

adquiridos no corpo, ao viver os processos de treinos, ensaios, e apresentações enquanto 

acrobata circense.      

 
O que eu aprendi no circo sobre o corpo foi o equilíbrio, é quando você vê o 

que vai fazer e se concentrar no momento de um espetáculo, no momento de 

um ensaio, existem os limites que o seu corpo tem, a capacidade que você tem 

e o que você tem que procurar mais e mais do que ele é capaz de fazer. Eu 

descobri ali força, equilíbrio, descobri o que ele oferece. Você não tem noção 

do que é conhecer seu corpo, é uma máquina, é uma máquina perfeita que Deus 

fez, não tem como copiar os limites do nosso corpo, você aprende a cair e a se 

levantar, existem dores no corpo, na musculatura, você sente dor nos ensaios, 

quando você cai de mal jeito, tem perigo e não tem perigo, porque tudo que 

você faz tem perigo na vida e no circo (Espinha, 20 anos). 

 

Com a precisão dos movimentos adquiridos ao dominar o corpo, os artistas 

circenses atingem a condição de realizar uma virtuose, que corresponde a quarta e última 

fase dessas aprendizagens descritas por Goudard (2009). A mesma foi associada às 

significações do palhaço Peninha, quando especificamente diz: “Eu estou saltando na 

cama elástica e sem querer dou um salto errado e vou cair, um exemplo, de pescoço e eu 

já sei resolver no ar como cair de um jeito que não me machuque tanto” (Peninha, 16 

anos) que representa exatamente a aquisição da estética do risco onde: 

  
O praticante é capaz de modificar a velocidade de execução, a amplitude e a 

força, o número e o desencadeamento das figuras [...] pode manifestar 

plenamente o controle retroativo da ação em curso, no mesmo momento em 

que realiza a proeza, ou seja, as capacidades de improvisação e de adaptação 

que permitem a interpretação (GOUDARD, 2009, p. 26). 

 

Experiências advindas de uma consciência e domínio corporal que podem 

também serem relacionadas à existência de uma comunicação social juvenil, entendida e 

refletida com as observações realizadas por Dayrell (2002): 
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Nos últimos anos, e de forma cada vez mais intensa, podemos observar que os 

jovens vêm lançando mão da dimensão simbólica como a principal e mais 

visível forma de Comunicação, expressa nos comportamentos e atitudes pelos 

quais se posicionam diante de si mesmo e da sociedade. É possível constatar 

esse fenômeno nas ruas, nas escolas ou nos espaços de agregação juvenil, onde 

os jovens se reúnem em torno de diferentes expressões culturais, como a 

música, a dança, o teatro, entre outras, e tornam visíveis, através do corpo, das 

roupas e de comportamentos próprios, as diferentes formas de se expressar e de 

se colocar diante do mundo (p. 119). 

 

Identifico o Circo Teatro Escola Canoa Criança entre estes espaços de agregação 

juvenil, em que os/as jovens estabelecem uma relação com os seus corpos e cognições 

também realçada nos estudos de Pais (2005, p.55) quando afirma que “o corpo é palco de 

investimentos crescentes por parte dos jovens”. E no caso especifico dos/as jovens dessa 

pesquisa revelam em suas falas que investem no corpo na dimensão de cuidados: “A 

gente cuida do corpo comendo alimento saudável, evita ‘porcaria’ como refrigerante, 

biscoito, e essas coisas da moda que são prejudiciais à saúde, comer mais fruta, legumes e 

verdura” (Peninha, 16 anos) para sentir “energia, força, atitude” (Espinha, 20 anos). 

Oferecem os seus tempos dedicados aos inúmeros treinos, ensaios e espetáculos 

que proporcionaram conviver com o risco, “tipo assim, você está de cabeça para baixo, 

você está prestes a quebrar o seu corpo, você simplesmente mantêm a calma” (Peninha, 

16 anos), e reconhecem que “o corpo muda, é uma atividade física como outra qualquer, 

mas não é monótona. É uma atividade que você faz com prazer, não é uma atividade que 

você faz porque tem que ficar magro e sarado. Você faz com esse intuito também, mas 

com prazer, com vontade” (Trapezista, 26 anos), tornando-os pessoas diferenciadas por 

conseguirem adquirir uma consciência corporal capaz de conviverem melhor com a dor: 

 
Aqui a gente aprende a fazer da dor mínima, é fazer da dor insignificante 

porque a gente aprende a lidar com ela; quando a gente vai aprendendo, a dor 

para gente, às vezes, é uma resposta, porque quando a gente faz um 

alongamento e quando tá doendo é porque a gente sabe que tá alongando e a 

gente usa a dor para ser mais forte, em um espetáculo, às vezes, a gente tá 

morrendo de dor, mas a gente continua, a gente aprende a lidar, a gente 

aprende a sair dela, a gente aprende algo a parte da gente (Aramista, 19 anos). 

 

Experiências e intervenções corporais que refletem “o cultivo da imagem de 

si, investida em toda a sua expressividade e sensibilidade” (PAIS, 2005, p.55) e 

anunciam socialmente com “marcas individuais, sem deixarem de ser grupais” (Idem, 
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p.55). Ao constituir uma afiliação grupal, eles/as se sentem “especiais” (Peninha, 16 

anos) “reconhecidos” (Aramista, 19 anos) e admirados/as, em detrimento as demais 

pessoas por estabelecerem um modo particular de fazer falar os seus corpos, e 

ampliarem, segundo Pais (2005) as suas capacidades linguareiras de participações e 

disputa cívica, baseadas na relevância do corpo e do controle sobre o mesmo. 

Percepções de uma cultura juvenil (PAIS, 2003) dialogada com Alves (2002, 

p.3) ao reconhecer que “o corpo aprende para viver. É isso que dá sentido ao 

conhecimento. O que se aprende são ferramentas, possibilidades de poder. O corpo não 

aprende por aprender”. Nas suas falas, os/as jovens destacaram que nas suas experiências 

educacionais circenses sociais apreenderam a fazem “um pouco de cada coisa” (Peninha, 

16 anos): o domínio das diversas modalidades circenses; habilidades para maquiar; 

definir figurinos; escolher as músicas para os seus números circenses; desenhar e 

construir os seus próprios adereços cênicos; e os diversos conhecimentos teóricos 

necessários para definir o tema e construir os roteiros dos espetáculos sociais: 

 
Aumentar o seu conceito de mundo, porque em cada espetáculo, em cada 

apresentação você conhece algo novo, você conhece uma realidade nova, em 

cada tema de espetáculo você conhece tipo, fazer um espetáculo falando sobre 

o Nordeste, você vai ter que conhecer aquilo antes para passar para o palco 

uma verdade. Eu conheci muita cultura, conheci muitos livros, tive que ler 

muitos livros, Patativa de Assaré que eu nunca tinha tido contato, eu tive 

contato com os poemas deles, e aqui você aprende a abrir seus conhecimentos, 

aqui você não aprende só circo, você aprende além de circo, você aprende 

literatura, você aprende teatro porque aqui a gente, também, engloba isso. O 

circo, para mim, é a arte que engloba um pouco de tudo e você ser artista 

circense é você ser completo (Aramista, 19 anos).  

 

Depoimento assimilado à compreensão de Macedo (2011) quando reflete que 

“as linguagens artísticas contribuem no processo de aprendizagem de crianças, 

adolescentes e jovens, por estas incentivarem o desenvolvimento de várias capacidades, 

inclusive capacidades cognitivas” (p.3). No entanto, destaco as reflexões de Eisner (2008, 

p.6) em relação aos aprendizados e contribuições que a arte oferece para as dimensões da 

educação e consequentemente para desenvolver as capacidades cognitivas: 

 
As artes ensinam os alunos a agir e a julgar na ausência de regras, a confiar nos 

sentimentos, a prestar atenção a nuances, a agir e a apreciar as consequências 

das escolhas, a revê-las e, depois, fazer outras escolhas. Adquirir justamente 

estas relações requer aquilo a que Nelson Goodman chama “bem de ajuste”. Os 

artistas e todos os que trabalham com a composição de qualidades tentam 
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atingir um “bem de ajuste”. (...) O trabalho nas artes cultiva os modos de 

pensar e sentir que eu descrevi; não se pode ter sucesso nas artes sem tais 

capacidades cognitivas. Tais formas de pensamento integram o sentimento e o 

pensamento de modo que os tornam inseparáveis. Sabe-se que se está certo 

porque se sente as relações. Modifica-se o trabalho e sente-se os resultados. As 

sensibilidades entram em jogo e refinam-se no processo. Um outro modo de 

por isto é que à medida que aprendemos nas artes e através delas, nós tornamo-

nos inteligentes qualitativamente. Aprender a prestar atenção à maneira como a 

forma está configurada é um modo de pensamento que pode ser aplicado a 

todas as coisas feitas, sejam elas teóricas ou práticas.  

 

Contribuições que apresentam novas contorções e reflexões educacionais, 

proporcionando outras compreensões cognitivas possíveis de serem viabilizadas nestas 

artes de fazer e artes dizer das expressões culturais (CERTEAU, 2008) circenses sociais, 

que me fazem sublinhar a jovem Aramista quando afirma “o circo engloba um pouco de 

tudo e que o artista circense é um ser completo” (19 anos, 2016). Significações que 

também anunciam as reflexões educacionais que vamos desenvolver na próxima cena, 

destinadas aos aprendizados e pensamentos teóricos, práticos e interpessoais que 

ultrapassam o espaço do picadeiro social e são viabilizados nas significações destes/as 

jovens artistas circenses sociais. 

 

 

II Cena: Superpiruetas, ultrapiruetas, bravo, bravo!  

 

 
“O que determina, 

 em primeiro lugar, 

 o ser humano é a ação, 

 é a motricidade humana.”  

 

Sérgio (2003, p.17)  

 

Estamos em um tempo histórico e social em que é possível afirmar que “a 

motricidade humana não se reduz ao funcionamento orgânico, nem se fixa totalmente em 

meia-dúzia de números” (SERGIO, 2003, p. 16, 17). Segundo Le Breton, o ser humano já 

não é mais entendido como um ser que, “é concebido in abstracto, como o fantasma 

reinando sobre um arquipélago de órgãos, isolados metodologicamente uns dos outros”. 

(1992, p.187). Afirma, inclusive, que “a existência é corporal” (2012, p.7). Definição que 
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pode ser assimilada nos estudos e reflexões do corpo na sociologia da juventude, escritas 

por Ferreira (2009) ao dizer que: 

 

A <juventude> demostra ser uma fase do curso de vida em que o corpo, 

no que nele acontece, o que com ele se faz e dele se pode e deseja fazer, 

toma um lugar central, investido de um valor de experimentação e 

exploração pessoal, bem como de expressão e reconhecimento social. 

No processo de (re)construção de si que implica essa fase de vida, é 

através do corpo que os jovens se experienciam e experimentam o 

mundo enquanto pessoas autônomas, representam-se e apresentam-se ao 

mundo social enquanto indivíduos singulares (FERREIRA, 2009, p.176, 

177). 

 

Corpo reconhecido como o palco (PAIS, 2005) das suas experiências, que em 

algumas experimentações também sobem aos palcos, ou aos picadeiros, como no caso 

especifico dos/as jovens artistas circenses sociais sujeitos desta pesquisa. Momentos que 

começam bem antes, nas aulas, treinos, ensaios até culminar no espetáculo, gerando os 

aprendizados e as sensações corporais, já descritos na primeira cena deste IV Ato, e as 

percepções subjetivas e reflexões sociais que contribuem de uma forma particular, nas 

suas construções subjetivas e sociais enquanto indivíduos singulares e autônomos no e 

para o mundo. 

Apreensões expressas pela jovem Aramista (19 anos, 2016), quando afirma que 

“eu encontrei no circo, primeiramente, a mim mesma, eu me reconheci aqui, eu me 

reinventei aqui”, entendidas e significadas também pelo palhaço Espinha (20 anos, 2016) 

quando explica que ao viver a arte circense teve a oportunidade de “encontrar e colocar a 

sua própria energia no que você tá fazendo”. Percepções de um encontro subjetivos 

identificado em todas as falas dos/as jovens desta pesquisa, sublinhadas a seguir com as 

seguintes falas: 

 
O circo representa para mim muita coisa, porque ele me fez ser uma pessoa 

melhor do que se eu não tivesse conhecido, eu tenho certeza, que eu não seria 

essa pessoa que eu sou hoje; a partir do circo eu comecei a perceber o circo e 

os outros de outra maneira, eu comecei a ‘’se’’ colocar no canto dos outros e 

ficar feliz pela felicidade dos outros (Peninha, 16 anos, 2016) 

 

[...] é uma experiência única você tá debaixo da lona, ou nem precisa tá de 

baixo da lona, mas você tá apresentando aquilo que você quer, é uma coisa 

muito gostosa, me ajudou na parte comunicativa, que eu consigo me expressar 

melhor com as pessoas, consigo lidar melhor com as pessoas, com os olhares, 

as críticas, porque a gente recebe muitas críticas, então, a gente tá sempre 

pegando e transformando elas em coisas boas (Beatrice, 15 anos, 2016). 



160 

 

 

 

No circo eu aprendi a lidar mais com a minha timidez, aprendi a me comunicar 

mais com as pessoas, a me abrir, a me comunicar. No circo você tem que 

colocar isso para fora, seu lado intrépido, isso eu levei pra minha vida, antes eu 

era muito introspectiva, hoje eu sou mais extrovertida (Trapezista, 26 anos, 

2016). 

 

Compreensões subjetivas que revelam processos internos de transformações 

pessoais e cognitivas (EISNER, 2008) viabilizadas nessas experiências vividas a partir 

deste corpo palco nas e para as preparações e atuações neste palco picadeiro circense 

social. Vivências que foram capazes de oportunizar encontros e reencontro internos, 

conectar com uma energia pessoal singular, realizar uma autoanálise que lhes permitiram 

reconhecer habilidades para receber e transformar as críticas externas e as suas próprias 

posturas pessoais internas e externas. Percepções que inicialmente são entendidas como 

corporais e capazes de desencadear as significações subjetivas juvenis partilhadas por 

estes/as jovens e justamente por este motivo precisam também ser refletidas em Sergio 

(2003) quando afirma que: 

 
É indubitável que um corpo, por si só, não realiza a humanidade do homem. A 

intersubjetividade (e a linguagem em que decorre) é que nos permite a 

humanização. Mas não há intersubjetividade, sem subjetividade. Nem 

subjetividade, sem o corpo e, acto, ou a motricidade humana, a qual nos 

encaminha para a transcendência, ou seja para o mundo, para o outro 

(SERGIO, 2003, p.30). 

  

Transcendência que não pode ser entendida apenas num sentido religioso como 

habitual e historicamente é reconhecida na nossa sociedade. A sua abrangência versa na 

compreensão de Sergio (2003, p.17) quando escreve que “digo simplesmente que estou 

fora de mim, quando vejo, isto é, que ver é ser colocado diante de qualquer coisa que não 

sou eu; é, portanto, participar num mundo exterior”.  

Neste aspecto, com o alcance e participação num mundo exterior, os/as jovens 

desta pesquisa, por escolherem e experienciarem há intersubjetividade num corpo 

artístico, também conseguem viver essa transcendência que me faz expor a compreensão 

de Sales (2016, p.219) ao escrever que “o corpo do/a artista funciona como meio de 

aprendizagem, e através do seu próprio corpo, os/as jovens criam possibilidades de 

comunicação, interação e conhecimentos”. Dentre estes conhecimentos, sublinho o 

encontro com as reflexões intrapessoais e interpessoais refletidas nas percepções de 
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aprendizados subjetivos da jovem Aramista (19 anos, 2016) e na sequência, do palhaço 

Peninha (16 anos, 2016): 

 
Aqui a gente não aprende a pensar como um indivíduo, a gente aprende em 

conjunto, a gente aprende a respeitar o próximo, a respeitar a nós mesmo e a 

gente aprende a amar a arte que tem na gente, não a gente na arte, mas ama a 

arte que existe dentro da gente, não o que a gente é na arte ou o que a gente 

aprendeu, a gente ama o que a gente coletou com esse tempo, com essa 

vivencia (Aramista, 19 anos, 2016). 

 

Mesmo não se apresentando a pessoa se sente circense porque a gente participa 

sem querer, porque depois dos artistas as pessoas que ficam por trás elas são 

importantes, tem a pessoa da luz, do som... Sempre é bom que tenha uma 

pessoa pra cuidar de cada coisa num espetáculo. No começo eu pensava que o 

sentimento de satisfação era só meu, não queria dividir, mas com o tempo você 

percebe que esse sentimento, que os aplausos são pra todos, porque eles 

também merecem, até porque o espetáculo só existe com a participação de 

todos (Peninha, 16 anos, 2016). 

 

Significações de conhecimentos adquiridos numa vivencia artística que me fez 

recordar Macedo (2011, p.3) ao escrever que a “arte estimula a interação entre os sujeitos 

propiciando a relação desde com o meio, o que faz da arte um valioso instrumento para 

estimular as relações interpessoais e, em efeito, a interação social”. E por se trata de uma 

arte desenvolvida especialmente por jovens, identifico que a mesma propicia a formação 

de um grupo cultural juvenil que de acordo com Dayrell (2007, p. 110) “é um dos poucos 

espaços de construção de uma auto-estima, possibilitando-lhes identidades positivas” que 

geram os momentos de sociabilidades juvenis.    

Sociabilidades refletidas também por Sales (2016) quando expressa que existe 

no cotidiano da juventude uma necessidade de agrupar-se, e nestas ocasiões identificados 

em gestos, comportamentos que os afetam e são afetados por seus pares, e afirma que “o 

grupo é uma forma de compor- se, de formar novas relações ou de decompô-las e 

também de rebelar-se contra as imposições culturais” (SALES, 2006, p.207). Relações 

identificadas na fala do palhaço Peninha (16 anos, 2016), quando partilha que foi no circo 

escola social onde, “aprendi a me relacionar melhor com as pessoas, a me comunicar, a 

expressar minhas opiniões, trabalhar mais em grupo, eu aprendi a escutar as pessoas”. 

Partilha ainda que: 

 
O que eu encontro aqui no circo que eu não encontro em nenhum outro lugar o 

contato tão próximo com a plateia, o interagir com a plateia, eu participo de 

outros projetos, mas no circo eu participo mais com a plateia, mais do que nos 
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outros projetos, também tem aqui os amigos, um amigo como o Nadabe eu não 

encontraria em outros lugares (Peninha, 16 anos, 2016). 

 

Significações grupais e relacionais também identificadas nas falas das jovens, 

Trapezista e Aramista por terem em comum a compreensão que o circo escola 

corresponde as suas segundas casas, onde conseguiram construir relações familiares com 

pessoas nas quais não possuem nenhum parentesco sanguíneo. Instituição social que 

estabelece segundo a jovem Beatrice (15 anos, 2016) “é super gostoso, tem a união, a 

parte de confiança, você passa a confiar mais nas pessoas porque você tá aqui dentro, 

porque você tem que confiar nas pessoas, no seu par ou em um todo”. Espaço descrito 

pela jovem Aramista (19 anos, 2016) como o responsável por proporcionar: 

 
O meu maior número de amigos, porque antes eu vivia muito no meu 

mundinho ali da minha casa e das pessoas que estavam ali ao redor de mim e 

aqui eu conheci pessoas novas, conheci pessoas de fora, conheci amigos daqui 

de Canoa que eu nem sabia que moravam por aqui, eu coletei muito daqui 

viagens e oportunidades que eu, talvez, não tivesse se eu não tivesse aqui nesse 

espaço, entrado aqui e tivesse contato com essa arte (Aramista, 19 anos, 2016). 

 

Significações que escolhi para concluir a escrita dessa II cena, por entender que 

o objetivo de compartilhar os aprendizados interpessoais e intrapessoais dos/as jovens 

desta pesquisa foi realizado ao partilhar essas dimensões mais subjetivas e sociais 

adquiridas nestes aprendizados artísticos circenses sociais. Ressaltando que os mesmos 

normalmente não são cogitados ou percebidos nos espetáculo circenses ou mesmos 

quando procuramos identificar os conteúdos ofertados em uma escola de circo social. 

Dito isso, sigo com a próxima cena, destinada a compartilhar as reflexões e as análises 

destinadas às relações que os/as jovens estabelecem e oferecem ao mundo.  

 

III Cena: Polipiruetas, maxipiruetas, bravo, bravo! 

 

“No mundo do circo é assim: 

O que é realidade 

Parece mesmo ser sonho.” 

 

Netto, 2009
52

 

                                                           
52

 Título do trabalho: No mundo do circo é assim: o que é realidade parece mesmo é ser sonho. Disponível 

em: <http://www.circoconteudo.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2397:no-

mundo-do-circo-e-assim-o-que-e-realidade-parece-mesmo-ser-sonho&catid=147&Itemid=505>. Acesso 

em: 25 set. 2017.  
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Sentir o entusiasmo de ter identificado e poder compartilhar as dimensões e os 

alcances artísticos, educacionais, subjetivos e sociais das polipiruetas e maxipiruetas 

vividas por esses/as jovens artistas circenses sociais, me acontecem como uma dimensão 

de realidade e sonho. Principalmente, quando os/as mesmos/as constroem verdadeiros 

espetáculos que passei a reconhecer e nomear como trampolinagens (CERTEAU, 2008) 

juvenis circenses. Expressas com as significações das experiências (LARROSA, 2002) 

que demarcam características particulares das suas culturas juvenis, que segundo Pais: 

 
Partilham linguagens diferentes, valores diferentes, vestem de maneira 

diferente, comportam-se de maneira diferente. As suas diferentes maneiras de 

pensar, de sentir e de agir resultam de diferentes mapas de significação que 

orientam as suas condutas, as suas relações interindividuais, as suas trajectórias 

(PAIS, 2003, p. 76). 

 

Reconheço que é preciso considerar e procurar perceber essas diferenças e 

relações interindividuais juvenis para que estejamos com condições de reconhecer, 

valorizar e contemplar as suas diversidades e particularidades em relação aos seus modos 

de vidas, sem ignorar principalmente as suas representatividades e significações juvenis. 

Diante desta concepção, é oportuno sublinhar também nos estudos do Machado Pais 

(2003, p.76) que “é impossível compreender as culturas juvenis sem entender o 

significado que, correntemente, os jovens dão às suas acções, às suas atividades 

quotidianas”. 

Significados e entendimentos de uma cultura juvenil, que nesta pesquisa, tive a 

oportunidade de encontrar, escutar, presenciar e conhecer ao conviver com estes/as 

jovens e passar a reconhecer como os/as mesmos percebem, expressam e realizam as suas 

experiências educacionais e artísticas circenses sociais. Artes de fazer e artes de dizer 

(CERTEAU, 2008) identificadas nas suas ações cotidianas onde realizam os seus 

processos de sociabilidades nos encontros com os seus grupos e com as suas próprias 

subjetividades juvenis. Segundo Dayrell (2007, p.1.111): 

 
A sociabilidade tende a ocorrer em um fluxo cotidiano, seja no intervalo entre 

as “obrigações”, o ir-e-vir da escola ou do trabalho, seja nos tempos livres e de 

lazer, na deambulação pelo bairro ou pela cidade. Mas, também, pode ocorrer 

no interior das instituições, seja no trabalho ou na escola, na invenção de 

espaços e tempos intersticiais, recriando um momento próprio de expressão da 

condição juvenil nos determinismos estruturais. Enfim, podemos afirmar que a 

sociabilidade, para os jovens, parece responder às suas necessidades de 
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comunicação, de solidariedade, de democracia, de autonomia, de trocas 

afetivas e, principalmente, de identidade.  

 

Nesses contextos, é importante ressaltar que as interações sociais e encontros 

subjetivos não estão alheios aos acontecimentos e mudanças sociais. Aspetos apontados 

nos estudos de Pais (2003) quando sinaliza que estaríamos assistindo a uma passagem de 

um modelo de sociedade disciplinadora para uma estrutura de sociedade de controle, na 

qual podemos identificar a permanência de uma lógica disciplinadora, contudo, 

pulverizada em todos os campos sociais. Apesar desse controle e os consequentes limites 

estabelecidos socialmente em relação à juventude, Dayrell (2007, p.1109) aponta que não 

podemos esquecer que “eles são jovens, amam, sofrem, divertem-se, pensam a respeito 

das suas condições e de suas experiências de vida, posicionam-se diante dela, possuem 

desejos e propostas de melhorias de vida”, e sublinha que nos seus cotidianos e trajetórias 

de vidas: 

 
A dimensão simbólica e expressiva tem sido cada vez mais utilizada como 

forma de comunicação e de um posicionamento diante de si mesmos e da 

sociedade. A música, a dança, o vídeo, o corpo e seu visual, dentre outras 

formas de expressão, têm sido os mediadores que articulam jovens que se 

agregam para trocar ideias, para ouvir um “som”, dançar, dentre outras 

diferentes formas de lazer. Mas, também, tem se ampliado o número daqueles 

que se colocam como produtores culturais e não apenas fruidores, agrupando-

se para produzir músicas, vídeos, danças, ou mesmo programas em rádios 

comunitárias (DAYRELL, 2007, p. 1109). 

 

Ao adotarem comportamentos de fruidores e ou produtores culturais, anunciam 

que este universo da cultura se constitui como um espaço de encontros, práticas, lazer e 

representações sociais que contribuem para marcar e apresentar as suas identidades 

juvenis. Espaços nos quais reconheço, nesta pesquisa, no Circo Teatro Escola Canoa 

Criança por identificar que o mesmo, viabiliza o acesso dos/as jovens enquanto fruidores 

e produtores culturais por potencializarem as suas participações, criatividades e 

construções artísticas nos seus espetáculos circenses, experiências que podem ser 

identificadas nas seguintes significações que também refletem as características das suas 

culturas juvenis circenses: 

 

Ser artista de circo, pra mim, é ser uma pessoa especial, uma pessoa diferente, 

além de você fazer coisas que outras pessoas não conseguem, as pessoas olham 

o que eu faço e ficam se perguntando como eu consigo fazer e é muito 
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gratificante ser uma pessoa de circo porque, tipo, muitas pessoas não vão 

conseguir fazer isso que eu consigo fazer, eu conheço mais meu corpo do que 

as próprias pessoas conhecem o deles (Peninha, 16 anos, 2016). 

 

Me sinto diferente dos outros jovens porque faço algo diferente. Aqui em 

Canoa Quebrada tem muitos jovens, porém a minoria frequenta o circo, de 

todos os jovens que tem aqui, pouco, porquíssimos mesmo, se interessam pela 

arte circense e vejo que muitos que entram desistem por causa da dificuldade, 

porque você quer começar e já fazer coisas mirabolantes e não é assim! É um 

processo lento, pra você ser artista circense você tem que treinar bastante, você 

tem que ter disciplina, responsabilidade, compromisso, e eu acho que muitos 

jovens daqui não querem isso, querem a vida boa, curtição, diversão e não 

querem responsabilidade e disciplina, porque pra você ser um jovem circense 

você precisa de responsabilidade, disciplina, treino e compromisso com você, 

com seu grupo e com o seu próprio corpo também (Trapezista, 26 anos, 2016). 

 

Ser uma artista de circo é um pouco de cada coisa, porque quando a gente tá 

debaixo da lona, não necessariamente debaixo da lona, mas a gente precisa 

saber atuar, saber como se conectar com o público, a gente precisa saber pintar 

também, porque tem várias coisas que a gente faz aqui dentro que é do nosso 

espetáculo e a gente mesmo cria, ser criativo, é bem isso, ser um pouco de 

tudo, porque às vezes a gente pega uns sons e faz uns números com os sons é 

uma coisa bem legal (Beatrice, 15 anos, 2016). 

 

Significações que expressam claramente o empenho e as suas percepções 

individuais em detrimento as demais pessoas dos seus contextos sociais, a eleição e 

atuação dos seus corpos como palco das suas expressões culturais e por fim, a 

possibilidades de identificar as suas fruições e construções culturais em grupo, que 

contribuem para demarcar e anunciar as suas presenças e participações sociais. Quando 

somadas e refletidas as suas demais significações em relação às experiências 

educacionais e artísticas circenses sociais, é possível identificar que estes/as jovens 

realizam verdadeiras astúcias
53

 e trampolinagens, que podem ser entendidas como: 

 
Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo outro, ou seja, o espaço instituído por 

outros, caracterizam a atividade, sutil, tenaz, resistente, de grupos que, por não 

ter um próprio, devem desembaraçar-se que “fazer com”. Nesses estratagemas 

de combates existe uma arte dos golpes, dos lances, um prazer em alterar as 

regras de espaço opressor (CERTEAU, 2008, p. 79). 

 

Artes de fazer desses/as jovens artistas circenses, identificadas em três aspectos 

de aprendizagem que pretendo compartilhar e refletir nessa cena, por entender que os 

mesmos representam os principais resultados encontrados nessa pesquisa. Neste sentido, 

                                                           
53

 Conceito utilizado por Michel de Certeau (2008) para definir as posturas particulares que expressam a 

um jeito particular de viver e produzir as suas culturas. Para maiores esclarecimentos e ou definições, 

pesquisar nas referências bibliográficas presentes neste trabalho. 
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escolho iniciar com as significações que expressão como esses/as jovens identificam e 

compreendem essas experienciais educacionais e artísticas circenses sociais, em outras 

situações, relações e lugares sociais que fazem parte de seu cotidiano:  

 
O circo me ajudou a ter essa concepção da diversidade, porque é muita gente 

diferente, não anormal, mas diferente de mim, eu convivi com gays dentro do 

circo e eu amava eles e eu via que ali era ‘’vamos considerar justa toda forma 

de amor’’ e eu abrir minha mente totalmente, eu tenho, talvez, essa concepção 

de pluralidade por conta do circo, porque eu conheci várias coisas e, talvez, se 

eu ficasse restrita eu não sei se teria essa mente aberta que me ajuda hoje na 

faculdade. Há! Até já fiz fotos, fui modelo de roupas agênero da confecção de 

uma amiga, achei bem importante (Aramista, 19 anos, 2016). 

 

Você olhar o mundo de uma outra forma, aqui dentro a gente vive muita coisa, 

então, querendo ou não a gente vai levar pra fora, o que a gente constrói aqui a 

gente vai levar pra fora; um jovem circense vai ser sempre mais criativo que os 

outros jovens porque quando a gente olha pra uma coisa, quando a gente ver 

uma situação sempre vai abrir um leque de possibilidades, a gente vai ver tudo 

o que é possível pra gente fazer, criar, adaptar e transformar (Beatrice, 15 anos, 

2016). 

 

Experiências artísticas circenses sociais que lhes acompanham fora da lona, 

ultrapassam as fronteiras do picadeiro e passam a contribuir com as suas posturas, 

compreensões e tomadas de decisões, nas demais atividades e processos de socializações 

que vivem nas escolas, grupos e nos seus cotidianos de lazer e socialização juvenis, 

visualizadas nas falas dos palhaços Espinha (20 anos, 2016) e Peninha (16 anos, 2016), 

expressas a seguir: 

 
Na escola é muito bom, porque sempre quando tem algo eles já querem me 

colocar porque dizem que eu sou a graça, e é bom porque eu já mostro o que eu 

sou capaz e faço no circo, e o que o circo fez na minha vida, e até aqui na praia 

e nas dunas do por do sol quando os meninos tão fazendo salto, eles me 

chamam porque dizem que eu me garanto no salto (Espinha, 20 anos, 2016). 

 

Contribuiu muito pra minha vida social fora do circo porque uma pessoa sem 

vergonha ajuda muito, um exemplo, na escola quando tem trabalho eu que 

apresento o grupo, todo mundo nervoso e eu normal porque eu sou de circo! O 

circo me proporcionou muito isso, perdi a vergonha, ai é mais fácil eu fazer 

amizade do que um cara normal, eu chego nas pessoas e parece que eu já 

conheço elas, porque a vergonha que tinha em mim foi embora, é mais fácil pra 

conviver, pra arrumar um emprego, fazer algo no improviso, ou ter um 

pensamento mais rápido. [...] Na escola, meus amigos ficam impressionados 

porque eles tentam fazer malabarismo de três e não consegue e eu faço de 

cinco! (Peninha, 16 anos, 2016). 

 

Revelam que essas experiências artísticas circenses sociais conseguem realizar 

saltos em outros espaços e dimensões pessoais, possíveis de serem dialogadas com 
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Somme e Camargo (2016, p. 73) ao escrever sobre a “arte circense que permite 

experiências rodeadas de incertezas (e alguns riscos – até mesmo à integridade corporal), 

nas quais o que é singular cria novas situações e novas descobertas”. Novos aprendizados 

e sentidos particulares em cada jovem e nos seus grupos juvenis.  

Dentre estas significações particulares também reconheci o que identifiquei 

como os segundos aprendizados desta pesquisa. Ao realizarem as suas artes de fazer e 

artes de dizer identificadas como as suas trampolinagens juvenis circenses sociais, 

esses/as jovens vivem maneiras de pensar, investidas em novas maneiras de agir, 

constituindo táticas (CERTEAU, 2008) nas quais as suas experiências artísticas circenses 

se acomodam também a novos interesses pessoais, inseridos nos seus contextos e desejos 

de intervenções sociais.  

Percepções de uma postura artística juvenil que me faz rememorar os estudos em 

Merleau-Poty (1957, p. 116), ao elucidar que um esquema corporal não se resume apenas 

a “uma tomada de consciência global da minha postura, no mundo inter-sensorial”, na 

realidade representa “uma forma de exprimir que o meu corpo é para o mundo”, e pode, 

de acordo com as percepções particulares desses/as jovens artistas circenses, contribuir 

também com o mundo, a partir das suas diferenças: 

 
A diferença de uma pessoa que é do circo pra outra que não é, é porque no 

circo você aprende e oferece [...] a pessoa que é do circo vai aprendendo mais e 

mais e vai oferecendo mais e mais do que você é capaz de fazer. É só entrar no 

circo e você vai ver a magia acontecer lá dentro e você mostrar o que você tem 

dentro para dar para fora para as outras pessoas. Eu mostro minha alegria, meu 

caráter, a minha paixão pelo circo; o palhaço que eu faço já é para ver a alegria 

do pessoal, no rosto, é aí que dar mais emoção para pessoa fazer mais. (...) a 

arte circense oferece para o mundo uma cultura melhor, um Brasil mais alegre 

(Espinha, 20 anos, 2016). 

 

Ao desejar oferecer a alegria da arte circense como uma possibilidade de 

intervenção social, a partir do domínio e utilização do seu corpo, o palhaço Espinha se 

assimila aos estudos de Merleau-Ponty (1999, p. 114) quando escreve que “ter um corpo 

é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com certos projetos e 

empenhar-se continuamente neles”. Assim, realiza trampolinagens juvenis circenses 

individuais e enquanto grupo por acreditarem na possibilidade de resistência e 

transformações, por meio da arte e do afeto, também expresso nas significações do 

palhaço Peninha (16 anos, 2016): 
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Pra mim ser um artista circense é ser especial, diferente das outras, porque 

além de estar no palco fazendo o pessoal rir, a gente é especial porque tem as 

pessoas deprimidas, tristes e com nossa arte a gente pode fazer as pessoas mais 

felizes. O que eu mais gosto no circo é ser palhaço, porque quando eu faço as 

pessoas rirem é muito bom pra mim, é felicidade pra mim, é felicidade pra eles, 

não tem nem como descrever direito, explicar, não é ser só diferente das 

pessoas, é ser uma pessoa melhor para as pessoas (Peninha, 16 anos, 2016). 

 

Afirmações que demostram sentimentos de alteridade que me fazem reconhecer 

estes jovens artistas circenses sociais como sujeitos da experiência anunciados e descritos 

nos estudos do Larossa (2002, p.17) quando entente que: 

 
Seja como território de passagem, seja como lugar de chegada ou como espaço 

do acontecer, o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por 

sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua 

abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e 

passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de 

atenção, como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade 

fundamental, como uma abertura essencial. 

 

Ao imprimirem com as suas significações artísticas e intenções sociais, suas 

condutas e subjetividades abertas e disponíveis para passar e acontecer experiências que 

podem lhes afetar, ao ponto de desejarem também proporcionar afetos nas pessoas e 

contextos sociais, estabelecendo posturas expostas a “tudo que isso tem de 

vulnerabilidade e de risco” (LAROSSA, 2002, p.20).  Intui que as exposições subjetivas 

juvenis aos riscos e vulnerabilidades inerentes às possibilidades da experiência em 

Larossa (2002) acontecem porque os mesmos, expostos nas experiências educacionais e 

artísticas ludocircenses (MARQUES, 2009) a conviver com os riscos e os medos, 

inerente aos picadeiros, estão hábituados a entenderem e compartilharem que: 

 
Os riscos que a gente corre no circo são constante né? Cada subida no tecido, 

cada subida no trapézio é uma conquista onde você corre vários riscos, porque 

você tá trabalhando com seu corpo, uma coisa diferente, no circo é isso, a gente 

tem que cair pra poder aprender (Trapezista, 26 anos, 2016).  

 

Se você não sentir medo, não tem adrenalina, isso não vai te importar, se eu 

não sentir medo eu não vou querer vencer nada, eu sempre fui uma pessoa que 

queria vencer os medos. Antes dos espetáculos a gente treinava e caia muito, 

mas eu gostava de enfrentar, caia e ia de novo, eu tinha amigas que não, que 

chorava e não queria ir mais. Mas vejo que essas quedas me ajudam fora do 

circo a me levantar e tentar de novo; até mesmo em questão de amizade, você 

vai perdendo amigos e você vai e tenta conquistar novos, até um dia conhecer 

aqueles que iam ficar comigo de verdade (Aramista, 19 anos, 2016). 
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Exposições ao risco, sensações de medo, ansiedade e adrenalina que 

inicialmente podem e normalmente são entendidas como reações só corporais. No 

entanto, Sergio (2003), nos estudos que vem realizando nas duas últimas décadas sobre a 

ciência da motricidade, alerta que ao se tratar de uma ciência humana, nunca deve ser 

apresentada sem uma dimensão hermenêutica, reflexiva, crítica e transcendente. E neste 

sentido expressa que: 

 
Ao ser humano ninguém o conhece na sua pura subjetividade, mas através da 

sua relação com os outros, com a transcendência e com o movimento 

intencional da transcendência. De sublinhar ainda que a palavra está presente 

em todo o acto relacional; é por ela que a cultura se transmite; é nela que se 

manifesta o amor e a justiça (SERGIO, 2003, p. 24). 

 

Ocasiões de transcendências que, no caso desses/as jovens artistas circenses 

sociais, são potencializadas por viverem, em comum, experiências artísticas e lúdicas 

singulares aos estudos apontados por Damasceno (2005, p. 99) por conseguirem criar 

momentos que favorecem socialmente uma:  

 
Interação criadora do homem na sua relação com o mundo natural e social, 

situações como brincadeiras, produção de uma obra de arte, a participação em 

canto, dança ou teatro, criam uma atmosfera de equilíbrio e de harmonia capaz 

de estimular a criação e a fantasia; todo este processo exerce uma função de 

encantamento que alimenta a magia, o fantástico, que constitui núcleo daquilo 

que temos de mais singular no humano, a transcendência. 

 

Reconhecida no depoimento da jovem Beatrice (15 anos, 2016), partilhado a 

seguir com objetivo de para finaliza este segundo aspecto das trampolinagens juvenis 

circenses sociais, por reconhecer que o mesmo consegue expressar as habilidades 

artísticas circenses sociais como caminhos para sentir e oferecer essa transcendência 

possível e desejada na e para a humanidade:   

 
Na minha opinião a arte circense é muito importante no mundo.... É arte! E se 

você tá cabisbaixo você vai escutar uma música, é arte; se você tá assistindo 

uma novela e você tá admirando aquelas atores que estão fazendo aquela cena 

linda, isso é arte; aqui dentro a gente faz de tudo um pouco, então é arte. É 

aquela questão do bem-estar, se tu tá bem e tá fazendo algo que tu gosta isso é 

bom, e é arte; e arte é muito importante para o mundo, porque é o que vai fazer 

abrir sua mente, você ter novas ideias, você consegue responder questões mais 

rápido, é você tentar melhorar tua vida, teu eu, como você procurar melhorar os 

outros, o meio que você tá pra tentar fazer uma harmonia em tudo (Beatrice, 15 

anos, 2016). 
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Após apresentar e refletir os dois primeiros aspectos identificados como 

trampolinagens juvenis circenses realizadas por esses/as jovens artistas circenses sociais 

sujeitos desta pesquisa. Sublinho alguns verbos que escutei desses/as jovens, no período 

do campo de pesquisa deste trabalho, por entender que os mesmos vão contribuir para 

anunciar esta ultima trampolinagem juvenil circense que vou apresentar e refletir nesta 

cena: “sou”; “faço”; “estou”; “penso”; “caio”; “levanto”; “prático”; “ensaio”; “gosto”; 

“aprendo”; “quero”; “salto”; “concentro”; “crio”, “desenho”, “construo”; “apresento”; 

“encontro” e por fim, dentre outros que poderia ainda incluir, finalizo com o “vivo”. 

Conjugações verbais, que em comum, estão no tempo presente gramatical, mas 

foram agrupadas e expostas neste trabalho para destacar a ousadia que esses/as jovens 

artistas circenses sócias imprimirem com a trampolinagem de viver o hoje, os seus 

tempos no presente. Normalmente, nesta “fase da vida” (PAIS, 2003), a maiorias dos/as 

jovens vivem na constante transição entre a infância e a vida adulta, obrigando-os a 

equilibrem o que podem e deve fazer no hoje para corresponder o que precisam e devem 

fazer para os seus futuros. Condições juvenis descritas por Dayrell (2007) quando diz 

que: 

 

Para muitos desses jovens, a vida constitui-se no movimento, em um trânsito 

constante entre os espaços e tempos institucionais, da obrigação, da norma e da 

prescrição, e aqueles intersticiais, nos quais predominam a sociabilidade, os 

ritos e símbolos próprios, o prazer. É nesse percurso, marcado pela 

transitoriedade, que vão se delineando as trajetórias para a vida adulta (2007 p. 

113). 

 

Contextos sociais que acontecem na atual civilização do bem-estar, estabelecida 

por uma cultura onde o tempo é o do agora, a felicidade se impôs ao mandamento da 

moral e o prazer se estabelece como o centro das ações humanas, onde Lipovetski (1994) 

analisa que: 

 
Através da publicidade, do crédito, da inflação dos objetos e das ociosidades, o 

capitalismo das necessidades renunciou à santificação dos ideais, em benefício 

dos prazeres renovados e dos sonhos de felicidades privadas. Uma nova 

civilização foi identificada, a qual já não se propõe estrangular o desejo, mas 

que o exacerba e o desculpabiliza. O usufruto do presente, o tempo do eu, do 

corpo e do conforto tornaram-se a Nova Jerusalém dos tempos pós-moralistas 

(LIPOVETSKI, 1994, p. 55-54). 
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Tornando mais urgente e necessário, para a juventude, o desejo de conseguirem 

encontrar este lugar (DAYRELL, 2007) onde na realidade corresponde aos espaços e 

tempos para fluir as suas vidas. Dentre as obrigações institucionalizadas que delimitam e 

organizam as suas vidas em horários pré-estabelecidos, obrigações sociais e ações 

cotidianas previamente acordadas com os seus familiares e contextos sociais. Os/as 

jovens dessa pesquisa conseguiram e conseguem, ao vivenciarem as artes circenses 

sociais, fluir as suas vidas e os seus anseios de viver os seus presentes. Afirmações 

reconhecidas quando Beatrice (15 anos, 2016) diz que “é algo muito bom de praticar, 

você se sente livre, você se desestressa, você tá em outro mundo, porque meio que faz 

você perceber quem tu é, porque é você, tá em conjunto com os outros, mas você está lá 

também”. 

Experiências educacionais e artísticas que proporciona afirmar conseguir, 

“manter mente e corpo em equilíbrio, não digo em perfeito equilíbrio porque a gente 

sempre tá em constante aprendizado” (Beatrice, 15 anos, 2016), e fazem a jovem 

Aramista (19 anos, 2016) reconhecer “sou uma pessoa melhor pra mim, eu me sinto 

melhor comigo mesma porque eu faço circo” e reconhece ao refletir que: 

 
Quando eu era menor eu não tinha tanto medo das coisas do circo, agora tenho 

um pouco mais de medo de avançar nessas coisas físicas do circo, mas em 

questão de mentalidade percebi que eu já sou mais madura pra ultrapassar esse 

tipo de risco. Aconteceu uma inversão, quando eu era pequena eu tinha medo 

de debater, de falar e era muito corajosa no ato físico, hoje eu sou menos 

corajosa no ato físico e mais corajosa na mente, na opinião (Aramista, 19 anos, 

2016). 

 

Trampolinagens circenses e fruições cotidianas que me fazem recordar e 

relacionar a Freire (1975, p. 39), quando afirma que “somente o homem, como um ser 

que trabalha, que tem um pensamento – linguagem, que atua e é capaz de refletir sobre si 

mesmo e sobre a sua própria atividade, que dela se separa, [...] se faz um ser da práxis”. 

Reflexões e práxis possíveis de identificar também na opinião do Palhaço Espinha (20 

anos, 2016), quando fala sobre ser homem e usar maquiagem e malhas nos espetáculos 

circenses: 

 
Eu gosto de fazer maquiagem porque palhaço sem maquiagem não é palhaço, 

eu não me preocupo com isso não, se as pessoas vão falar mal, se eles acham 

que a maquiagem parece coisa de veado, baitola, nada a ver isso aí, eu uso 

maquiagem porque eu gosto e pra ver o personagem que estou fazendo ali na 

hora; e a malha ou outro tipo de roupa, eu uso qualquer coisa que tiver aqui 



172 

 

 

porque eu vou usar pelo personagem e não tô nem ligando, e as pessoas que 

criticam é porque não tem nada na cabeça, não está onde você está, não tá do 

seu lado, não sabe o que você está fazendo, aí é fácil criticar o que você faz, 

mas fico no lugar da pessoa do palco, é muito diferente só assistir para o artista 

que tá fazendo, se um dia chegar no palco, aí você vai ver o que é arte circense 

(Espinha, 20 anos, 2016). 

  

Embora não tenha como objetivo aprofundar a questão de gênero, nessa cena, 

reconheço que é importante enfatizar que a discussão de gênero nos ajuda a 

“compreender uma multiplicidade de percepções que servem de referência para se 

perceber os vínculos entre o que é local, interno, micro e universal, externo, macro” 

(SALES, 2011, p. 159). Como, também, o estudo de gênero “se contrapõe à ideia de 

universalidade, de essência, que explica comportamentos de mulheres e homens pelo 

biológico” (ibid), em que segundo Louro (2004, p. 21), “para que se compreenda o lugar 

e as relações de homens e mulheres numa sociedade importa observar não exatamente 

seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos”. 

Compreensões que apontam que essa forma de pensar e refletir sobre o uso da 

maquiagem para o encontro do seu personagem de palhaço, assim como as malhas mais 

adequadas para realizar as contorções e os saltos acrobáticos nos seus números aéreos 

acrobáticos, possui uma “relação com uma concepção introjetada culturalmente do que é 

ser homem e ser mulher. As atribuições de cada gênero se diferenciam nas mais diversas 

formas de sociabilidade” (SALES, 2004, p. 107), inclusive nas artes circenses. 

Contudo, como já esclarecido, as reflexões de gênero não correspondem ao foco 

desse estudo, mesmo reconhecendo que estão diretamente relacionados aos trabalhos que 

abordam a categoria de juventude. Dito isso, retorno a questão do tempo sentido, vivido e 

significado nas experiências circenses que demarcam os seus presentes, ressaltados nas 

suas escolhas, no que já pensam e querem dizer socialmente, sinalizadas nas reflexões 

partilhadas do palhaço Espinha e nas certezas adquiridas e expressas pela jovem Aramista 

(19 anos, 2016) em relação ao fato de já se reconhecer uma pessoa resiliente ao ser uma 

artista circense: 

 
De certo modo, sei lidar com a exposição, porque a gente tem que esta 

preparada pra reprovação e pra aprovação, já faz quase 10 anos que eu faço 

isso, mas sempre é a mesma coisa que eu sentia no começo é a mesma coisa 

que eu sinto hoje, por isso tem que aprender a lidar com os erros, porque nem 

sempre a gente vai acertar tudo no palco e, às vezes, a gente fica frustrada com 

isso, porém a gente aprende a lidar e a ter resiliência pra sair dessa situação. 
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Então, pra mim, é você se reinventar cada vez que você sobe ao palco, ser 

artista é você ter a oportunidade de se reinventar, é ser novo, passar sua 

expressão, passar aquilo que você sente para as pessoas pra que elas consigam 

ver em você a arte (Aramista, 19 anos, 2016). 

 

Percepções que surgem potencializadas no viver, sentir e refletir os seus tempos 

presentes a partir das suas experimentações juvenis e fruições artísticas circenses sociais, 

que me fazem reportar Freire quando escrever “ninguém nasce feito: é experimentando-

nos no mundo que nós nos fazemos” (FREIRE, 2004, p.268) e vamos conseguindo 

reconhecer a nossa presença, lugares de fala e intervenções no mundo. Pertencimentos 

também expressos pela jovem Beatrice (15 anos, 2016): 

 
Lidar com o outro aqui dentro é algo muito engraçado porque a gente tem os 

nossos números solos e tem os nossos números em grupo que tem que ter a 

confiança, tem que ter o respeito com a outra pessoa, você tem que conhecer o 

seu limite e respeitar o limite da outra pessoa e assim cria uns laços muito 

legais. Aqui dentro e lá fora tem muita crítica, as críticas aqui dentro, tem as 

que você escuta e você usa pra tentar melhorar e tem aquelas que estão te 

criticando só por que você faz um trabalho bom e, às vezes recebemos aquela 

pose de soberania, de que pode fazer muito melhor que a gente. Mas a gente 

leva, a gente pega, a gente escuta, a gente digere e a gente faz o nosso melhor 

porque é isso, a gente tá fazendo pra gente, é algo nosso, que a gente quer levar 

ao nosso limite e as críticas de fora são muito importantes, porque a gente 

sempre tá olhando o público e ver o que eles gostam mais, e a gente vai 

tentando melhorar cada vez mais para o público, tanto para quem tá aqui 

dentro, tanto para quem tá lá fora, porque é um prazer fazer para todos os dois 

lados. 

 

Depoimento que revela o empenho de viver uma presença ao afirmar que “a 

gente faz o nosso melhor porque é isso, a gente tá fazendo pra gente, é algo nosso” que 

acontece num e para um encontro social, mas só existe porque antes esses/as jovens 

querem existir, querem já ser e na minha percepção já estão sendo.  Compreensão que me 

faz dialogar com Freire quando escrever que “para ser, tem de estar sendo [...] este ser 

que vive, em si mesmo, a dialética entre o social, sem o que não poderia ser e o 

individual, sem o que se dissolveria no puro social, sem marca e sem perfil” (FREIRE, 

1993, p. 67).  

Perfis que em comum, acompanhados do respeito a todas as suas fruições e 

significações particulares, podem ser representados pelo sentimento expresso pelo 

palhaço Peninha (16 anos, 2016), quando diz, “eu sou feliz, eu pratico uma coisa que eu 

gosto, eu sou uma pessoa melhor”. Sentimentos e pertencimento ao tempo presente, que 
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escolhi para finalizar esta terceira cena, dedicada as trampolinagens dos/as jovens 

circenses sociais. 

 

 

IV Cena: O Espetáculo não pode parar 

 

 
“O alcance de um homem 

 deve exceder a sua capacidade 

 ou para que serve um Céu?”. 

 

 Rober Browning
54

 

 

 

Sempre que um circo chega às cidades e conclui as suas instalações, 

normalmente realizar, principalmente em cidades pequenas, um cortejo nas ruas do centro 

e dos bairros próximos a lona, para anunciar o dia e o horário da estreia da sua temporada 

de espetáculos. Neste cortejo, é comum ver nas ruas as pessoas pararem para assistir os 

artistas passarem com os seus figurinos, cores, músicas e alegrias, expondo algumas das 

suas habilidades artísticas circenses como um convite para a comunidade comparecer aos 

seus espetáculos.  

Partilhar esse hábito do cortejo cultural, comum aos circos, acontece por 

reconhecer, que essa IV cena: O Espetáculo não pode parar, possui a mesma intenção. 

Propagar e dar visibilidade para as reflexões, alcances e contribuições das artes circenses 

sociais nos processos subjetivos, grupais e educacionais, por acreditar que essas 

experiências educacionais artísticas circenses sociais podem gerar contribuições 

significativas aos processos pedagógicos reflexivos-críticos-criativos (GHEDIN, 2002) 

dos demais espaços escolares e não escolares e principalmente para as nossas percepções 

e posturas educacionais. Intenções que acontecem por dialogar com Ghedin (2002, p. 

142) ao escrever que: 

 
Compreender o fazer humano não é uma tarefa fácil numa sociedade 

radicalmente marcada por pragmatismo tecnicista, em que tudo se explica por 

sua utilidade. Por isso mesmo, a compreensão supõe uma reflexão analítica, 

crítico-criativa que possa, a partir do fazer-ser pedagógico, superar os enganos 
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cognitivos que dificultam o conhecimento de nossas próprias práticas. Isso 

quer dizer que a prática pedagógica está, também, radicalmente marcada por 

um fazer político, do mesmo modo que a ação política implica um fazer 

pedagógico. Os caminhos e métodos não se articulam por si mesmo. Eles são o 

resultado de uma experiência que se soma qualitativamente uma vez que 

possamos fazer deles objetos de nossa própria reflexão. Isso quer dizer que o 

ato reflexivo é uma atividade que implica uma mudança ativa (política) no 

interior da sociedade. 

 

Ciente da relevância do ato reflexivo-crítico-criativo como um alicerce 

fundamental para os nossos dizeres e fazeres pedagógicos educacionais, por reconhecer 

suas contribuições aos processos de transformações desejados nos novos horizontes 

educacionais. Identifiquei que as reflexões e significações adquiridas nessa pesquisa 

também podem acontecer como objetos de reflexões capazes de desencadear subsídios de 

transformações educacionais.   

Especificamente em relação às práticas educacionais e sociais das juventudes, 

reconheço de acordo com os estudos em Sales (2001, p. 27) que “as organizações 

simbolizam, para o jovem, um encontro, espaços de construção de um devir, onde podem 

agir, falar, lutar, produzir e suscitar eventos culturais e sociais”. Lugares onde vivem e 

produzem expressões particulares e grupais capazes de nos fazer refletir como estamos, 

enquanto educadores, refletindo, resinificando, apreendendo e propondo experiências 

educacionais? Garantimos, enquanto educadores, esses espaços capazes de gerar uma 

construção mútua e reflexiva que viabilize os nossos devir, nos nossos planejamentos 

educacionais? Realizamos reflexões-críticas-criativas nas nossas artes de dizer e fazer 

experiências educacionais? 

Questionamentos que me fazem sublinhar Freire (2004, p. 70) quando afirma 

que “experiências e práticas não se transplantam, se reinventam, se recriam. [...] No 

fundo, viver é recriar”. Assim como, de acordo com Brandão (2002), “educar é criar 

cenários, cenas e situações em que, entre elas e eles, pessoas, comunidades aprendentes 

de pessoas, símbolos sociais e significados da vida e do destino possam ser criados, 

recriados, negociados e transformados” (2002, p. 26). 

Cenários que só são possíveis se, enquanto educadores/as, também assumirmos a 

postura intrépida e aberta para criar, testar e propor novas metodologias e pensamentos 

educacionais, que na minha compreensão, dialoga com Freire quando afirmar, “existir é 

arriscar” (2000, p. 40) e me faz partilhar Larossa (2002, p.24) quando apresentar a 
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conduta necessária para conseguirmos criar, recriar e existir nas nossas propostas 

educacionais:  

 
Em qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de 

chegada ou como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não 

por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua 

disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior 

à oposição entre ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de 

padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, 

como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial. 

 

Postura que alicerçasse no risco de ficarmos completamente vulneráveis por 

ousarmos desnudar as nossas mentes, que normalmente sempre estão ocupadas por 

informações, opiniões e certezas. Seria um agir que acontecem para além das nossas 

margens, como nos aconselha a poesia do Fernando Pessoa
55

 (2006, p. 40), “Há um 

tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, 

e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da 

travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós 

mesmos.”.     

Travessias e percurso subjetivos, educacionais e profissionais que acontecem 

como convites para vivermos os riscos de enfrentarmos os nossos medos, que nos fazem 

acreditar que estamos seguros e confortáveis nas nossas margens, sem precisarmos viver 

esse desafio de assumirmos a postura do sujeito da experiência, desbravador das suas 

travessias particulares e coletivas sociais. Desafios que Larossa reflete e também nomeia 

como: 

 

Se lhe chamo “principio da transformação” é porque esse sujeito 

sensível, vulnerável e ex/posto é um sujeito aberto a sua própria 

transformação. Ou a transformação de suas palavras, de suas ideias, de 

seus sentimentos, de suas representações, etc. De fato, na experiência o 

sujeito faz a experiência de algo, mas sobre tudo, faz a experiência de 

sua própria transformação (LAROSSA, 2011, p. 7). 

 

Deste novo lugar de percepções, torna-se um sujeito capaz de reconhecer e 

viabilizar reflexões-críticas-criativas em relação à construção histórica e social da nossa 

cultura cognitiva e dos nossos hábitos engessados educacionais. Desnaturaliza posturas 
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estabelecidas nos processos e práticas educacionais e identifica as consequências da 

racionalidade entendida e defendida com o surgimento da ciência, que passou a segregar 

e legitimar os conhecimentos como científicos e seguros, em detrimento aos não 

confiáveis por não serem gerados com os métodos e os crivos das analises científicas.  

Compreensões que ao longo dos últimos anos contribuíram também para 

segregar e classificar as experiências educacionais, separando dentre elas, as consideradas 

seguras por serem científicas das incertas e não confiáveis por serem artísticas. 

Constituindo assim os contextos educacionais analisados a seguir por Eisner (2008):  

 
Nós procuramos “métodos melhores” como se eles fossem independentes do 

contexto; nós fazemos mais exames que qualquer outra nação na terra; nós 

procuramos uniformidade curricular para que os pais possam comparar as 

escolas deles com outras escolas, como se os resultados dos testes fossem bons 

substitutos da qualidade da educação. Nós gostaríamos apenas de baixar o 

ensino a uma ciência, muito embora a concepção de ciência empregue tenha 

muito pouco a ver com o que a ciência realmente é. O que estamos a fazer 

agora é criar uma cultura industrial nas nossas escolas, cujos valores são 

sensíveis e cuja concepção daquilo que é importante está reduzida. Nós 

conquistamos os resultados com os pagamentos, nós não prestamos atenção 

quase nenhuma à ideia de que o compromisso na escola pode e deve fornecer 

satisfações intrínsecas, e exacerbamos a importância das recompensas 

extrínsecas ao criar políticas que encorajam as crianças a tornar-se em 

receptores de interesses. A realização triunfou sobre a investigação. Eu penso 

que as nossas crianças merecem mais.  

 

Características de pensamentos e propostas educacionais comuns a uma cultura 

industrial tecnicamente racionalizada (EISNER, 2008) que ao longo dos últimos tempos 

vem estabelecendo e propondo uma uniformidade burocrática como o modelo mais 

adequado e confiável aos sistemas educacionais. Cultura cognitiva que precisa ser 

urgente resinificada nas suas formas de pensar, propor, fazer e avaliar a educação. Por 

este motivo, reconheço e reafirmo que as experiências educacionais artísticas circenses 

sociais, significadas por esses/as jovens sujeitos desta pesquisa, podem e devem 

contribuir com as reflexões-críticas-criativas capazes de ocasionar outras visões, 

compreensões e proposições educacionais.  

Principalmente quando somadas as reflexões e estudos de Eisner (2008) que 

admite também receber as contribuições e influências teorias a seguir: 

 
Os contornos desta nova visão foram influenciados pelos ideais de Sir Herbert 

Read, um historiador de arte inglês, poeta e pacifista que trabalhou em meados 

do século passado. Ele disse, e eu concordo, que o objectivo da educação 
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deveria ser entendido como a preparação de artistas. Pelo termo artista nem ele, 

nem eu, queremos dizer necessariamente pintores, dançarinos, poetas ou 

autores dramáticos. Nós queremos dizer indivíduos que desenvolveram as 

ideias, as sensações, as habilidades e a imaginação para criar um trabalho que 

está bem proporcionado, habilmente executado e imaginativo que é 

independente do domínio em que um indivíduo trabalha. O maior elogio que 

podemos dar a alguém é dizer que ele ou ela é um artista, seja como 

carpinteiro, cirurgião, cozinheiro, engenheiro, físico ou professor. As belas 

artes não têm o monopólio do artístico. 

 

Neste sentido é preciso, e segundo Damasceno, “é possível privilegiar uma 

educação que não seja mera reprodução dos valores da ideologia dominante, que 

contenha o embrião de uma nova sociedade” (2005, p.135). Identificada no depoimento 

da Aramista (19 anos, 2016) quando diz que “aqui a gente não aprende a pensar como um 

indivíduo, a gente aprende a pensar em conjunto, a gente aprende a respeitar o próximo, a 

respeitar a nós mesmo.”. Resultado de um encontro educacional que viabiliza a 

construção artística individual e coletiva, também significada na fala da Beatrice (15 

anos, 2016) ao partilhar:  

 
Aqui você tá convivendo com as pessoas, às vezes, quase todos os dias porque 

tem treino e a gente vem, fica vendo as pessoas direto e como tem o contato 

direto com essa pessoa, você não vai abandonar ela tão cedo como um colega 

de escola faz. Na escola você pode tá vendo todo dia, mas, às vezes, passa na 

rua e a pessoa nem olha pra você e aqui não, porque aqui você tem que confiar 

na pessoa, você tem que ser, tipo, um ‘’eu’’ da pessoa pra tudo funcionar 

perfeitamente. 

 

Revela com esse depoimento a aquisição de um aprendizado e postura coletiva, 

social que permite o encontro com um eu-seu-nós identificado também nos estudos de 

Damasceno (2005), por compreender que a arte pode ser um caminho educacional capaz 

de ajudar a construir um novo paradigma educacional e social: 

 
Mais amplo e mais rico, pois ela envolve dimensões que correspondem à 

própria essência do ser humano: sentimento e razão, conhecimento e 

imaginação, paixão e expressão. [...] é simultaneamente uma atividade humana 

e uma esfera de conhecimento, de modo que a inter-relação entre a prática, a 

formação e o conhecimento, no caso da arte, é intrínseca (Damasceno, 2005, p. 

99) 

 

Sinaliza uma experiência artística educacional que proporciona, dentre as 

contribuições apontadas por Eisner (2008), a ausência das regras que normalmente são 

pré-definidas por conhecimentos pré-estabelecido como referencias que precisamos 
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apreender e posteriormente utilizar para responder as avaliações e metas institucionais. 

Essa ausência de regras proporcionadas pela experiência artística viabiliza um tipo 

particular de insegurança que por consequência gera uma postura que imprime um 

movimento cognitivo descrito por Eisner (2008) ao escrever que “as artes ensinam os 

alunos a agir e a julgar na ausência de regras, a confiar nos sentimentos, a prestar atenção 

a nuances, a agir e a apreciar as consequências das escolhas, a revê-las e, depois, fazer 

outras escolhas” (2008, p.10).   

Habilidades refletidas no depoimento do palhaço Peninha (18 anos, 2016) 

quando afirma que “eu me machuco menos que uma pessoa normal e eu levo isso pra 

minha vida social, se eu caiu na vida eu tenho que me levantar ou se eu for cair eu tenho 

que ver um jeito que menos me machuque”, e nas reflexões subjetivas do palhaço 

Espinha (20 anos, 2016), quando significa as consequências das suas experiências 

artísticas circenses na sua vida e“sabe esse jeito que eu tenho de ser engraçado, de ser 

feliz, de me comunicar com as pessoas, eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou 

hoje, agora” (ESPINHA, 20 anos, 2016). Posicionamentos reflexivos que também 

refletem mais uma das contribuições proporcionadas pelas experiências artísticas aos 

processos educacionais identificadas por Eisner (2008), quando menciona os estudos 

realizados em Dewey: 

 

Dewey diz-nos que enquanto a ciência declara significado, as artes expressam 

significado. O significado não está limitado àquilo que pode ser afirmado. 

Dewey continua e diz que o estético não pode ser separado do intelectual. Para 

que o intelectual seja completo, ele tem que carregar o selo do estético. Ter um 

nariz para fazer questões e um sentimento para respostas incisivas não são 

metáforas sem nexo (EISNER, 2008 p. 12 e 13) 

 

O encontro com essa compreensão da possibilidade de construir e visibilizar 

propostas educacionais que estabelecem a indissociabilidade entre os conhecimentos 

estéticos e intelectuais me fez reconhecer que nessa pesquisa vivenciei e adquiri 

conhecimentos no encontro dessas dimensões. Ao eleger uma metodologia qualitativa 

com características da autoetnografia, viabilizei espaços subjetivos com novas contorções 

cognitivas que ocasionaram construções intelectuais fundamentadas nas teorias estudadas 

e nas minhas significações estéticas sentidas no decorrer do campo dessa pesquisa. 

Vivencias cognitivas que me remetem aos estudos de Ghedin (2002, p. 142): 
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Poderíamos dizer que conhecer é tornar-se hábil em descortinar os horizontes 

escondidos por trás das aparências. É na superação dos próprios limites que o 

conhecimento adquirido e produzido fomenta-se de sentido em nós. Nisto, 

somos tocados e tocamos as coisas que custam um exercício permanente de 

busca. No processo de construção de conhecimento amadurecemos com os 

nossos sofrimentos, mas também com as alegrias das descobertas que vamos 

fazendo de nós mesmos, do mundo e dos outros. [...] Se o conhecimento não 

nos desinstalar da poltrona confortável da acomodação irrefletida, não é digno 

deste nome.  O sentido último do conhecimento que nos dignifica como 

sujeitos é justamente a desinstalação e o espanto que lançam cada ser humano, 

em particular, na direção de outros significados que transformam nosso modo 

de ser no mundo. 

 

Aquisições de conhecimentos também assimilados aos processos estéticos 

identificados na fala da Aramista (19 anos, 2016) ao significar o espaço do circo escola 

social como um lugar “de extrema importância para o mundo, para a sociedade, para as 

pessoas, porque é muito lindo, porque, pra mim, dar muito alma”, e sentir que, “você fica 

mais seguro de si!” (ARAMISTA, 19 anos, 2016), expressões de afetos que fazem 

dialogar mais uma vez com Ghedin (2002, p.144) por afirmar que “o conhecimento 

adquire e tem sentido na medida em que nos toca existencialmente”, reafirmado em mais 

um depoimento da Aramista (19 anos, 2016) ao expressar essa potencia presente no ato 

de conhecer “eu acho que eu fui muito além, eu nunca mais quero ficar em uma zona de 

conforto, eu penso e aprendi ser muito mais, mesmo que às vezes eu não consiga, mas 

meu pensamento e sentimento é que eu quero ser mais, é tentar ser mais, é seguir sempre 

para ser mais”.  

Por todas essas já expressas reflexões teóricas, educacionais, artísticas e 

subjetivas, sigo defendendo e propagando que este espetáculo de aprendizados 

viabilizados por essas experiências artísticas circenses sócias que abrem espaços e o 

convívio com os riscos, a determinação, a presença, o encontro coletivo, a imaginação e o 

fazer e sentir-se no coletivo não pode parar. Comprova que é possível viabilizar práticas 

educacionais, capazes de gerar novos processos mentais nas nossas posturas e propostas 

educacionais e cidadãs. Sobre este aspecto, destaco as reflexões e contribuições de Eisner 

(2008, p.14) quando analisa nossas decisões, proposições e mentes ao escrever que “as 

mentes, ao contrário dos cérebros, não são inatas; as mentes são também uma forma de 

realização cultural. Os tipos de mentes que nós desenvolvemos são profundamente 

influenciados pelas oportunidades de aprender que a escola fornece”.  
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Dito isso, sublinho mais uma das significações juvenis circenses para 

reconhecermos como existem as possibilidades de pensar e propor mudanças 

educacionais e nas suas consequentes abrangências pessoais. “No circo eu não aprendi só 

o cair e o levantar, tudo que o mundo oferece que é um risco ruim eu aprendi a negar, 

nunca quero ter esse contato com as drogas. Aprendi aqui a escolher os riscos que quero 

viver” (PENINHA, 16 anos, 2016).  Escolhas que me remetem a urgência da instauração 

do processo reflexivo-crítico-criativo capaz de gerar esses novos horizontes de ação e 

educação. “Tal processo não é nunca automático, mas resultado de uma série de conflitos 

e transgressões possibilitados a autonomia do humano que se desacomoda para romper e, 

rompendo, percebe-se autonomamente ele próprio sujeito da sua história” (GHEDIN, 

2002, p.148). Identifico na reflexão crítica e criativa realizada pela jovem Aramista: 

 

Eu faço muita contorção na vida, porque eu tento que ser muito delicada nas 

coisas, vi no arame, principalmente, porque eu tenho que manter o meu 

equilíbrio diante das coisas, porque ainda tem muita coisa vinda pela frente, 

quando eu era criança eu só vivia aquela experiência, mas quando as portas 

começaram a se abrir e eu tive que pensar no futuro, vi que eu tinha que ter 

esse equilíbrio pra não ter que me dividir, ou mesmo cair, aí eu vi que eu podia 

usar muitas coisas que eu vivo no circo no meu cotidiano. Eu posso ser flexível 

pra ser o que eu quiser, eu posso entende o meu lado e também entender o do 

outro (Aramista, 19 anos, 2016). 

 

Percepções e construções de um conhecimento estético autônomo que “soa 

também a corpo, isto é, a sensibilidade, a tato e a pele, a voz e a ouvido, a olhar, a sabor e 

a odor, a prazer e a sofrimento, a carícia e a ferida, a mortalidade. E soa, sobretudo, a 

vida, a uma vida que não é outra coisa que seu mesmo viver” (LAROSSA, 2011, p.24).  

E comprova os estudos e escritos de Eisner (2008, p.15) ao afirmar que: 

 

As artes são, no fim, uma forma especial de experiência mas, se há algum 

ponto que eu gostaria de enfatizar, é que a experiência que as artes possibilitam 

não está restrita ao que nós chamamos de belas artes. O sentido de vitalidade e 

a explosão de emoções que sentimos quanto comovidos por uma das artes 

pode, também, ser assegurada nas ideias que exploramos com os estudantes, 

nos desafios que encontramos em fazer investigações críticas e no apetite de 

aprender que estimulamos. [...] É uma cultura educacional que tem uma maior 

focalização no torna-se do que no ser, dá mais valor ao imaginativo do que ao 

factual, dá uma maior prioridade ao valorizar do que ao avaliar e, considera a 

qualidade da caminhada mais significante do que a velocidade a que se chega 

ao destino. Estou a falar sobre uma nova visão daquilo em que a educação se 

pode tornar e sobre a função das escolas. 

 



182 

 

 

Significações juvenis e reflexões teóricas educacionais, artísticas que me 

ensinaram nesta pesquisa, a relevância de escutar, “dar credibilidade aos caminhos que os 

jovens trilham” (PONTES, 2016, p. 220) e se der ainda “sermos parceiros e parceiras” 

(ibdem) das suas escolhas, sonhos e jornadas. Por reconhecer como caminhos que podem 

nos proporcionar, enquanto educadores, reflexões-críticas-criativas, aos nossos saberes e 

fazeres educacionais. Com o desejo de também conseguirmos viabilizar a presença e a 

permanência significada pela Trapezista (26 anos, 2016), “digamos assim, que o circo 

nunca sai de você. A partir do momento que você entra aquilo contagia, e eu acho que 

você vai ser pra sempre um artista, mesmo que você nunca mais faça... aquilo faz parte de 

você, cria laços”.  
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2. CONCLUSÕES 

 
“A imaginação não é um mero 

 ornamento, tal como a arte.  

Juntas podem libertar-nos dos  

nossos hábitos enrijecidos. 

Elas podem ajudar-nos a 

restaurar um propósito decente  

para os nossos esforços e a  

criar o tipo de escolas que  

as nossas crianças merecem  

e que a nossa cultura precisa.  

Tais aspirações, meus amigos,  

são estrelas pelas quais  

vale a pena esticar-se.” 

 

Eisner (2008, p.16) 

 

 

Inicio a escrita desta conclusão, expondo que seria inviável realizá-la sem a 

companhia das aspirações educacionais expressas na epígrafe por Eisner (2008).  

Principalmente, por se tratar de um trabalho em educação brasileira que teve como 

objetivo geral compreender as percepções e as significações que os/as jovens artistas 

circenses sociais da comunidade de Canoa Quebrada, Aracati, Ceará, atribuem às suas 

experiências educacionais e artísticas proporcionadas no Circo Teatro Escola Canoa 

Criança, da Associação Cultural Canoa Criança (ACCC), que faz parte da Rede Circo 

Mundo Brasil (RCM-BR). Pesquisa que gerou em seu processo, o encontro com as 

significações e reflexões-críticas-criativas que foram capazes de me acontecer, enquanto 

educadora, como essas estrelas pelas quais vale a pena continuar me esticando.  

Esticar-se é um movimento corporal que se assemelha a alongar-se, primeiro 

movimento corporal que é preciso acontecer nas artes circenses que me faz lembrar e 

destacar as contorções, realizadas e significadas nesta pesquisa, nas suas dimensões 

corporais, artísticas, subjetivas e cognitivas. Palavras, que neste trabalho, aconteceram 

como convites a viver e gerar movimentos internos que me permitiram ousar, sair do 

lugar e arriscar encontrar e ou reconstruir os saberes e fazeres educacionais e artísticos 

circenses sociais.  

Experiências adquiridas e já refletidas nesta pesquisa de campo, onde elegi como 

processo metodológico as características autoetnográficas, que foram capazes de 

viabilizar os encontros, escutas, saberes, reflexões, significações e as contribuições 
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educacionais que vou partilhar nesta conclusão. Contudo, ressalto que ao partilhar essas 

significações e proposições encontradas nesta pesquisa, desejo que as mesmas possam lhe 

acontecer também como tombos, contorções ou ressignificações subjetivas e 

educacionais, capazes de estimular a assumir o risco de se esticar para viabilizar as 

constantes e urgentes transformações educacionais necessárias às nossas praticas e ao 

nosso país.  

Dentre estes meus processos de reflexões-críticas-criativas, inicio com as minhas 

significações enquanto pesquisadora da categoria juventude circense social. Destaco que 

após ter tido a oportunidade de me aproximar e conhecer as suas acrobacias e 

trampolinagens (CERTEAU, 2008) juvenis circenses sociais, apreendi a reconhecer e 

valorizar os seus tempos no presente, suas existências no agora, e como as mesmas, são 

fundamentais e devem acontecer como alicerces nas construções dos seus virem-a-ser.  

Confesso que enquanto estudiosa e pesquisadora de juventude(s), precisei 

vivenciar tombos subjetivos para entender que é no tempo presente que devemos 

pesquisar os/as jovens, e é nesse mesmo tempo que precisam ser escutados, valorizados, 

respeitados e potencializados enquanto categoria social. As suas significações circenses 

sociais me proporcionaram reconhecer o quanto é necessário criarmos, valorizarmos e 

garantirmos experiências e propostas educacionais que possam lhes causar realizações 

individuais e coletivas nos seus presentes, principalmente se desejarmos que todas as suas 

e as nossas projeções de futuros para as suas vidas aconteçam, se tornem palpáveis e 

realizáveis. 

Após vivenciar muitos tombos e contorções subjetivas e educacionais nesta 

pesquisa de campo, apreendi que as experiências artísticas e educacionais proporcionadas 

nos circos escolas sociais, viabilizam inúmeras e desejadas competências sociais. Dentre 

elas, sublinho o encontro que esses/as jovem passam a ter com os seus corpos, ao adquirir 

uma consciência corporal que lhes proporcionam conhecer, conviver e significar os seus 

limites, forças, flexibilidades, equilíbrios, respiração e dores no convívio com as suas 

habilidades artísticas circenses sociais. Aspectos físicos que lhe permitiram também 

adquirir competências relacionais, identificadas quando expressam as suas percepções e 

atuações coletivas, o cuidado e a relevância de conhecer e respeitar o limite do outro, bem 

como as habilidades de interação e comunicação aprendidas e vivenciadas dentro e fora 

do picadeiro social. 
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Picadeiro que também lhes proporcionou a experiência de criar, escolher, 

definir, organizar, adaptar e customizar nos seus números circenses, os seus acessórios 

cênicos e as suas maquiagens, figurinos, músicas e instrumentos circenses. Vivencias que 

já fazem se conectar com esse tempo presente e já lhe proporcionam as sensações de 

construção, criatividade, realização, concretude, sucesso individual e coletivo e 

autoestima advindos da experiência de viver e refletir suas responsabilidades e 

autonomias nesse coletivo de ações artísticas que acontecem nos processos de criar, 

planejar, pesquisar, ensaiar, customizar, realizar e por fim oferecer e vivenciar o 

espetáculo circense na e para a comunidade.  

Nestes processos artísticos circenses, os/as jovens conseguem realizar as 

trampolinagens de simplesmente já serem, neste turbilhão de cobranças sociais em 

relação aos seus futuros, seus virem a ser, conseguem ao se apresentarem nos espetáculos 

circenses receber aplausos e reconhecimentos sociais pelo o que já são, fazem e oferecem 

socialmente. Sentem o quanto são fortes, capazes, determinados, disciplinados, criativos e 

inovadores no agora e levam essas posturas para os outros espaços e experiências sociais, 

nos quais significaram experiências nas escolas, em outras cidades, cursos, encontros 

grupais, atividades de lazer e nas procuras e realizações de trabalhos.  

Constatações adquiridas quando passei a observar, escutar e reconhecer que o 

picadeiro social não correspondia ao único lugar onde vivem, sentem e expressão os 

aprendizados e as competências adquiridas nas artes circenses, bem como os números 

circenses que criam, treinam e realizam nos espetáculos sociais não são às únicas formas 

que encontraram para viver, sentir, expressar e oportunizar, nos seus contextos e 

cotidianos sociais, as suas habilidades, sentimentos e intenções subjetivas e sociais. 

Aprendizados que comprovam a amplitude e o alcance das suas diversidades juvenis com 

os seus jeitos particulares e coletivos de se relacionarem em grupo e imprimirem também 

o que poderia associar a uma particular cultura juvenil circense social.  

Fruições, sensações, aprendizados, habilidades e cotidianos juvenis artísticos e 

sociais que me apresentaram a oportunidade de reconhecer, enquanto educadora, que 

algumas trampolinagens identificadas nestes/as jovens sujeitos dessa pesquisa, podem, 

como já mencionada, acontecer como reflexões-críticas-criativas para e nas artes de fazer 

e artes de dizer (CERETEAU, 2008) educacionais. Neste momento, diante desta 

percepção, dialogo com Freire (1987) quando afirma que ninguém educa ninguém, na 
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realidade precisamos reconhecer que os processos educacionais acontecem em 

comunhão, mediatizados pelo mundo, quando nos permitimos realizar encontros, escutas, 

diálogos, significações e experiências (LAROSSA, 2011) abertas e expostas para que 

algo nos aconteça.  

Ao ocupar este lugar, de percepção, desejo e compreensão educacional, 

identifiquei nas experiências educacionais circenses sociais, uma potência educacional 

capaz de gerar contorções educacionais e consequentemente proporcionar contribuições e 

reflexões aos demais espaços escolares, não escolares, bem como as compreensões, 

posturas e proposições educacionais docentes. Imagino, enquanto educadores/as, se 

ousarmos olhar as experiências educacionais circenses sociais para além do ensino 

destinado à aquisição das habilidades corporais e artísticas circenses, vamos identificar a 

potencia de realizar e alcançar os quatro pilares da educação – Aprender a Conhecer; 

Aprender a Fazer; Aprender a Conviver e Aprender a Ser – definidos na Conferência 

Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. 

Especificamente em relação à educação brasileira, destaco as dez competências 

gerais definidas na atual Base Nacional Comum Curricular - BNCC, são elas – 

Conhecimento; Pensamento Científico, Crítico e Criativo; Repertório Cultural; Cultura 

Digital; Comunicação; Trabalho e Projeto de Vida; Argumentação; Autoconhecimento e 

Autocuidado; Empatia e Cooperação e por fim; Responsabilidade e Cidadania – 

Competências que diretamente ou indiretamente já são desenvolvidas e alcançadas nos 

processos educacionais das artes circenses sociais. Neste trabalho, em vários depoimentos 

e significações juvenis, é possível reconhecer a aquisição das competências: 

Conhecimento; Pensamento Crítico e Criativo; Repertório Cultural; Comunicação; 

Argumentação; Autoconhecimento e Autocuidado; Empatia e Cooperação e; 

Responsabilidade e Cidadania. Sublinhando que utilizam a cultura digital nas suas 

pesquisas realizadas para a construção dos seus espetáculos circenses.  

Essa breve associação e identificação dos quatro pilares da educação mundial 

definidas pela UNESCO e das dez competências gerais da educação expressas e 

desejadas na Base Nacional Comum Curricular – BNCC brasileira, acontece por desejar 

reafirmar que podemos, enquanto educadores, construtores de propostas e práticas 

educacionais, estabelecermos um olhar e uma análise mais pedagógica capaz de 
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aprendermos a realizar e construir metodologias que também gerem essas significações 

juvenis circenses sociais.  

Na realidade, seria na medida do possível, incluir nas posturas e propostas 

educacionais, os espaços e tempos para acontecer o encontro horizontal entre os saberes, 

as cognições, os corpos eu-seu-nós, os sentimentos e, as posturas disciplinadas, 

dialógicas, criativas, empáticas, curiosas, determinadas e alegres expressas nessa 

experiência de pesquisar com os/as jovens circenses sociais. Acredito que é possível, a 

partir dessa abertura e empenho em oferecer esses espaços e tempos, destinados a estes 

encontros, construirmos habilidades para ampliarmos as nossas trampolinagens 

educacionais, que nos fazem assumir o risco e a vulnerabilidade de vivermos sempre 

novas experiências de vidas (LAROSSA, 2011). 

Compreensão que me faz entender e desejar sermos capazes de sempre 

considerarmos a educação e as nossas próprias artes de fazer e artes de dizer (CERTEAU, 

2008) educacionais, como palcos de fruições que possam gerar sentidos, assim como 

expressa e convida o Palhaço Espinha (20 anos, 2016) na significação que escolhi para 

finalizar a escrita desta conclusão, “vocês de fora poderiam vim conhecer um pouco 

dessa arte, tirar um pouco do seu tempo pra ver o que ela pode trazer pra você, você vai 

poder conhecer melhor o seu corpo, a sua mente e, talvez, pode até no futuro melhorar o 

que você já tem e ser melhor do que é agora”. Esse também é o meu desejo, que o 

encontro com essas significações juvenis circenses sócias, possam lhe fazer conhecer 

melhor você e as suas habilidades, saberes e proposições educacionais cidadãs.  
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