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Introdução

Notamos o apoio institucional,
entretanto apenas em uma escola
podemos afirmar que com a saída
dos docentes a instituição
continuaria ensinando as
atividades circenses, fato que
inclusive já aconteceu. Muitos
gestores consentem com o
projeto porém não o veem como
parte do Projeto Político
Pedagógico.

 Das quatro instituições estudadas: 2 ensinam as atividades
circenses no contexto extracurricular (C e D); 1 ensina nas
aulas de educação física (A) e 1 tem o circo como disciplina
curricular (B).
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• Análise de dados
Análise de Conteúdo.

• Coleta dos dados realizada por meio de:
Observação Direta e Entrevista em profundidade
com professores(as) e coordenadoras(10
participantes)

Nos parece importante pensar estratégias para que
as instituições escolares, por meio dos seus gestores
e/ou coordenadores pedagógicos, reconheçam o
circo como uma possibilidade. Talvez a presença
desses saberes nas bases curriculares (nacional,
estaduais, municipais e/ou nas redes privadas) possa
contribuir para uma maior atenção dos gestores.

• Perspectiva qualitativa
• Estudo de Casos Múltiplos
• 4 escolas em 3 estados

 Percebemos que o apoio e a sintonia entre os
professores e a coordenação da escola permitem que o
constante aperfeiçoamento dos projetos. Uma das
escola, inclusive, o apoio institucional se concretiza num
grupo de estudo com os professores e maior
planejamento das atividades.

 A figura do professor em três dos casos revelou-se ser
muito importante para o processo, inclusive
determinando a implementação das atividades circenses
as instituições.

Metodologia

Ensino das atividades circenses na escola: relações entre gestores e docentes

Resultados e Discussão

Escola A Escola B Escola C Escola D

O objetivo deste trabalho foi estudar 
quatro escolas que trabalham com o 

ensino das atividades circenses, 
visando compreender as relações entre 
os professores e a gestão escolar. Mais 
especificamente, refletimos acerca da 
inserção, manutenção e permanência 

desse conteúdo no ensino escolar 
brasileiro.

As escolas B e C 
possuem espaços 
exclusivo para as 

atividades circenses

Nas escolas A e D os 
materiais (circenses) 

são emprestados 
pelos professores
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Considerações finais

O circo tem encontrado na escola um profícuo espaço para
sua manifestação. O ensino das atividades circenses nesse
contexto tem mostrado uma importante contribuição ao
processo educativo, e de modo mais específico para o
desenvolvimento da criatividade e da educação artística. Há
uma crescente mobilização dos professores na introdução
dessas atividades no ambiente educativo, entretanto o apoio
da gestão escolar é fundamental na sintonia e evolução das
mesmas.

Escola A – acervo dos pesquisadores

Escola C – acervo dos pesquisadores

Escola D– acervo dos pesquisadores

Escola B – acervo dos pesquisadores
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