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RESUMO 
 
 

PIBID: O CIRCO COMO UMA POSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE ENSINO NO CONTEXTO 
DA EDUCAÇÃO FÍSICA ¹Giovana Feliciano Mozena ²Ms. Maria Aparecida Ribeiro ³Laise 
Medeiros Roque RESUMO Introdução: O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência) tem como principal objetivo capacitar o aluno de graduação para sua futura 
formação acadêmica. Dentro deste programa, o bolsista é encaminhado em uma unidade 
escolar onde o mesmo conhece a realidade escolar e propõe projetos para ajudar na melhoria 
da qualidade de ensino. Percebendo opotencial educativo, formativo e lúdico das atividades 
circenses, o circo nos dá ferramentas de alto valor não somente no aspecto corporal como 
também um alto valor sociocultural. O circo proporciona riqueza de movimentos corporais e as 
atividades podem ser trabalhadas de forma simples até as mais complexas, individuais ou em 
grupos e propicia aos alunos experiências motoras, vivências corporais, vivências expressivas, 
criatividades eencantamento.Objetivo: O objetivo da pesquisa foi despertar o interesse dos 
educandos para as diversas formas de manifestações da cultura brasileira e sua intima relação 
com a construção sociocultural do individuo. Metodologia: O referencial metodológico da 
pesquisa-ação foi utilizado neste trabalho, cujas características pressupõem operar mudanças 
e gerar conhecimentos a partir da realidade e garantir formação de todos envolvidos no 
processo, oportunizando nossos alunos ao diálogo e a reflexão a respeito das diversas formas 
de se expressar e movimentar-se, tendo como ponto de partida o respeito às diferenças. 
Convidamos todos os alunos da unidade escolar, os trinta primeiros inscritos iriam participar do 
projeto. Tivemos inscritos 30 alunos, do gênero feminino e masculino, faixa etária de 7 a 15 
anos. Realizamos oficinas, duas vezes por semana, com duração de duas horas dia, 
totalizando 32 horas aula até apresentação do circo na escola, sob a regência de cinco 
bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), para coleta de 
dados aplicamos um questionário após apresentação do circo na escola, com cinco questões 
fechadas para avaliarmos a eficiência e eficácia do circo na escola. Resultados: 100% dos 
alunos que participaram do projeto na unidade escolar gostaram da participação e 
apresentação, 70% relataramo prazer em fazer novos amigos, 80% dos sujeitos de pesquisa 
desejam continuar praticando as atividades circenses, 70% responderam que desejam 
apresentar em outros locais, 60% relataram que o circo na escola proporcionou alegria na 
escola. Os resultados observados nesse estudo indicam a relevância significativa de selecionar 
atividades circenses como estratégia de conteúdo para se trabalhar a diversidade cultural, pois 
permitiu ao aluno não somente o aumento de movimentos tecnicamente mais apurados 
desenvolvido com as atividades propostas do circo, como também uma maior compreensão a 
respeito de sua própria identidade como individuo que ocupa um espaço privilegiado dentro 
das discussões das relações sociais na escola. Conclusão: Portanto, as atividades circenses 
despertaram o interesse dos alunos bem como a melhoria de convivência. Palavras- Chave: 
PIBID, Circo, Diversidade Cultural.  


