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Circo: uma arte do presente 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Unindo as pontas 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática explora as manifestações circenses como campo híbrido e de 

integração entre linguagens artísticas, propondo experimentações de jogos cênicos e palhaçaria.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer a prática circense, analisando-a como manifestação espetacular que integra 
linguagens artísticas. 

• Identificar e valorizar as diferentes linguagens artísticas presentes no circo 
contemporâneo.  

• Experimentar improvisações em jogos cênicos e criar um número de palhaçaria. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Artes integradas Processos de criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as 
relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Circos, no plural 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em roda, em torno de uma mesa coletiva ou sentados nas carteiras de frente para uma tela de 

projeção. 

Recursos e/ou material necessário: imagens impressas ou projetadas de manifestações circenses de diferentes épocas, 

audiovisuais de manifestações circenses, gravações de músicas características de espetáculos circenses e de canções 

contemporâneas que tenham o circo como tema, dispositivo com acesso à internet, projetor, caderno e lápis. 
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Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos) 

Explore o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema da sequência, perguntando o que eles 

sabem a respeito do circo, se já assistiram pessoalmente a um espetáculo circense ou mesmo se viram 

artistas circenses se apresentando na rua, em espaços públicos ou eventos. Procure também levantar 

com eles se sabem quais são as modalidades das artes circenses, como equilibrismo, malabarismo, 

acrobacia, entre outras. Incentive os alunos a expressar suas ideias e a contar experiências. Caso 

mencionem a presença de animais, explique que atualmente, em razão da importante preocupação 

com o bem-estar animal, em muitos estados do país essa prática é proibida. Comente que o circo 

contemporâneo tem desenvolvido várias vertentes sem explorar animais e que, ainda nesta aula, essas 

manifestações serão apresentadas. 

Atividade 2: Apreciação de referências do universo circense (20 minutos) 

Pesquise previamente imagens de diferentes manifestações circenses, desde as mais antigas 

até as mais atuais, e apresente-as à turma. Nesse momento, é importante que as artes da palhaçaria, 

do circo-teatro, da mágica e do malabarismo estejam presentes. Se as imagens estiverem impressas 

em papel, organize a sala de modo que todos possam apreciá-las. Permita aos alunos que as 

manipulem, comentando-as com os colegas. Outra possibilidade é apresentar essas imagens sob a 

forma de slides.  

Enquanto os alunos observam as imagens, proponha a audição simultânea de canções que 

abordem a temática do circo ou que sejam consideradas tradicionais da arte circense, mesmo que de 

autoria desconhecida. Na internet, há diversas dessas obras, como a canção instrumental “Abertura 

do circo”, de Chico Buarque, ou a trilha de Mistero Buffo, da Companhia La Mínima. 

Além de fotos de espetáculos de circo, apresente também vídeos de palhaços famosos, como 

Charles Chaplin e Piolin, utilizando um dispositivo com acesso à internet. Nesse momento, incentive 

os alunos a expressar o que acham da apresentação desses artistas e, em seguida, apresente também 

vídeos dos Doutores da Alegria que você encontrar por meio de pesquisas na internet. Estabeleça uma 

comparação entre a performance dos artistas considerados tradicionais e a dessa associação atual, 

destacando diferenças e semelhanças. Peça que identifiquem mudanças nos figurinos e na 

caracterização dos personagens, entre outros elementos. 

Ressalte que, no caso do grupo Doutores da Alegria, a palhaçaria extrapolou o ambiente 

circense para chegar a um público específico: crianças hospitalizadas. De tal forma, essa manifestação 

artística, antes associada somente ao entretenimento, ganhou uma função social: trazer mais leveza 

às relações humanas em hospitais, promovendo uma interação entre crianças, familiares e 

profissionais da saúde por meio da arte. 

Atividade 3: Preparação para a próxima aula (20 minutos) 

Mostre aos alunos vídeos de apresentações de companhias circenses contemporâneas, 

especialmente com números de palhaçaria, encontrados nos sites das próprias companhias circenses. 

Como exemplos, é possível citar a Cia. Barca dos Corações Partidos e a Cia. La Mínima, do Rio de 
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Janeiro; alguns espetáculos de circo-teatro dos Fofos Encenam, de São Paulo; os Palhaços Trovadores, 

do Pará; e a Trupe Circus, de Pernambuco. Estimule, na observação dos vídeos, a identificação das 

diversas linguagens artísticas em ação: a música ou a sonoplastia (música); os figurinos, as maquiagens, 

a cenografia e a iluminação (artes visuais) e os aspectos cênicos (teatro). 

Em seguida, explique aos alunos que, na próxima aula e na seguinte, eles vão explorar a arte 

da palhaçaria, criando, em duplas, os próprios personagens de palhaços.  

Organize as duplas e comente com os alunos que uma das formações clássicas de dupla de 

palhaços, o Branco e o Augusto, será experimentada por eles na próxima aula. Explique que, nessa 

formação, o palhaço Branco é o que se acha esperto e superior, enquanto o Augusto, embora ingênuo 

e atrapalhado, é o que sempre resolve os problemas ao final.  

Peça às duplas que discutam essa formação e planejem quem seria o Branco e quem seria o 

Augusto, já pensando nas possibilidades de números que poderiam executar. Observe que a ação da 

cena poderá representar um problema (abrir uma embalagem, tirar um sapato apertado, entre muitas 

outras possibilidades) que Branco de início parecerá capaz de resolver, mas que, no fim, Augusto é 

quem resolverá. Oriente as duplas a registrar as ideias no caderno, pois elas serão retomadas na aula 

seguinte, quando os alunos terminarão de criar o número. Anote no diário de bordo o andamento 

dessa aula. 

 

Aula 2 – Jogos de palhaçaria 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula com carteiras afastadas, quadra ou pátio. 

Organização dos alunos: em dois grupos e depois em duplas.  

Recursos e/ou material necessário: nariz de palhaço e/ou tinta própria para pintura facial, papel sulfite, lápis preto e 

lápis de cor. 

Atividade 1: Aquecimento (15 minutos) 

Para esta aula, providencie dois narizes de palhaço (que poderão ser revezados entre a turma) 

ou um pote com tinta própria para pintura facial a fim de pintar o nariz dos alunos (nesse caso, é 

importante verificar se nenhum aluno é alérgico a ela). Explique que a colocação do nariz funciona, 

para o palhaço, como uma máscara, por meio da qual ele assume seu personagem de palhaço e suas 

características.  

Assim, para aquecer, proponha um jogo básico: divida a sala em palco e plateia, sendo que 

metade dos alunos será o público; e a outra metade, os palhaços, invertendo-se depois os papéis. Os 

alunos que formam o público devem deixar o palco livre, e os alunos que serão os palhaços devem 

ficar em fila, na beira do palco, como se estivessem na coxia, atrás das cortinas, esperando para entrar 

em cena. 
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Oriente os palhaços a entrar em cena vestindo o nariz, um de cada vez. Quando chegarem ao 

centro do palco, devem encarar o público, esboçar alguma reação inicial (medo ou desdém pelo 

público, por exemplo) e fazer uma cena muito rápida, sem palavras. Nesta cena, eles podem explorar 

movimentos corporais e expressões faciais que expressem o sentimento relacionado à reação inicial 

ao público que escolheram. Quando todos os palhaços tiverem se apresentado, inverta os grupos: os 

alunos que compuseram a plateia serão os palhaços; os alunos que interpretaram os palhaços 

formarão a plateia. 

Diga à turma que, nesse exercício, o riso da plateia é o objetivo a ser conquistado, e, para isso, 

o palhaço deve estar concentrado. Dê sugestões, como brincar com a surpresa e o inesperado, e 

comente que esses fatores são fundamentais na arte da palhaçaria. Ofereça exemplos, como entrar 

em cena bufando, criando a expectativa de uma ação de braveza, e de repente esboçar uma reação 

delicada e frágil.  

Atividade 2: Exercício de jogo cênico (10 minutos) 

Com os alunos divididos nas mesmas duplas da aula anterior, explique que cada dupla deverá 

simultaneamente encenar uma situação cômica em câmera lenta. Explicite que os alunos podem se 

inspirar nas apresentações vistas na aula anterior. Sugira que, durante a encenação, soltem longos 

sons onomatopeicos, além de se atentarem às expressões faciais. 

Atividade 3: Criação do número de palhaçaria e de croqui de figurino (20 minutos) 

Com os alunos ainda organizados nas mesmas duplas, peça que retomem as ideias que tiveram 

na aula anterior e deem a forma final da apresentação. Lembre-os de que a divisão entre o palhaço 

Branco e o palhaço Augusto deve ser mantida e informe que a cena deverá ser curta, com duração de 

aproximadamente três minutos.  

Oriente os alunos a realizar croquis dos figurinos de cada palhaço. É importante que esses 

desenhos sejam feitos por ambos os integrantes enquanto planejam a cena, para que os figurinos e as 

maquiagens de cada dupla estejam coerentes. Faça algumas sugestões, como: um palhaço vestido de 

preto; e o outro, de branco; um palhaço vestido com peças que combinam com as do figurino do outro; 

os dois palhaços com figurinos idênticos, etc. Oriente as duplas a trazer para a próxima aula seguinte 

peças de roupa que tenham em casa ou que possam emprestar de seus familiares. É importante que, 

na elaboração dos croquis de seus figurinos de palhaço, as duplas levem em consideração as peças de 

roupa e os materiais que terão disponíveis para a confecção dos figurinos. Eles podem verificar, por 

exemplo, quais peças de roupa que eles possuem que servem para o figurino; se podem usar peças de 

roupa dos adultos com quem convivem que, por terem um tamanho maior, lhes dão um aspecto 

cômico; se têm em casa assessórios como bengalas, chapéus, suspensórios e gravatas, que podem ser 

utilizados nesses figurinos, etc. Também podem pensar em como vestir essas peças de forma 

engraçada, como colocar as meias por cima das calças ou vestir as calças muito acima da cintura. 
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Acompanhe e auxilie o trabalho das duplas evidenciando que, na arte da palhaçaria, a criação 

do figurino e a construção da cena são atividades que se relacionam diretamente, porque truques de 

cena podem, muitas vezes, surgir de aspectos do figurino.  

Peça às duplas que planejem também uma música de fundo ou sonoplastia para as cenas. Além 

disso, ressalte que habilidades de dança, acrobáticas, entre outras podem e devem ser exploradas nas 

cenas. Se julgar oportuno, atribua às duplas como trabalho de casa que ensaiem as cenas e testem os 

figurinos e as maquiagens. 

Peça às duplas que deem um nome para cada palhaço, mas lembre-as de que esses nomes 

devem combinar entre si. Você pode fazer sugestões como: Rochedo e Rochinha; Ruela e Fivela; Bicuda 

e Chuteira; Pompeu e Pompom; Maria Fumaça e Ferrugem, etc. Nesse momento, é importante evitar 

nomes que possam gerar desconforto entre os alunos; se necessário, oriente-os em relação a isso 

também. 

Anote no diário de bordo o andamento dessa aula. 

 

Aula 3 – O número circense 

Duração: 45 minutos. 

Local: Um espaço aberto ou a sala de aula, sem carteiras. 

Organização dos alunos: em duplas.  

Recursos e/ou material necessário: figurinos, narizes de palhaço e/ou tinta própria para pintura facial, dispositivo para 

reprodução de gravações de áudio. 

Atividade 1: Caracterização e apresentação dos palhaços (10 minutos) 

Dê um tempo para que os alunos se produzam, vestindo os figurinos e se maquiando. Peça a 

eles que se concentrem e diga-lhes que durante essa caracterização já devem ir incorporando seu 

personagem palhaço.  

Com os alunos já caracterizados, forme uma roda, com todos em pé, e peça a cada palhaço, 

um por vez, que dê um passo à frente e se apresente de forma breve. Caso considere mais interessante, 

eles também podem se apresentar em duplas. Nessa apresentação, é esperado que os alunos já 

assumam suas personalidades e usem um tipo específico de voz ao falar, característico do personagem 

que criaram. 

Atividade 2: Apresentação dos números de palhaço (30 minutos) 

Crie uma ordem de apresentações e peça a cada dupla que faça o número diante da plateia. 

Trabalhe com os alunos a importância da concentração, mas evidencie que improvisos são bem-vindos. 

Durante as apresentações, avalie a coerência entre os distintos elementos da cena, tais como 

figurino, maquiagem, sonoplastia e ação cênica. As palmas devem ser estimuladas sempre, como meio 

de retribuir o trabalho e a dedicação dos alunos-atores. Registre as apresentações, por meio de fotos 

e vídeos, e acrescente esses registros ao portfólio. 
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Atividade 2: Roda de conversa (5 minutos) 

Depois das apresentações, reserve um tempo para que a turma converse sobre as cenas, 

ressaltando, por exemplo, o que mais gostaram, em que parte sentiram mais dificuldades, etc. Anote 

no seu diário de bordo o andamento dessa aula. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Há três aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens pretendidas nesta 

sequência:  

• que os estudantes identifiquem aspectos de diversas linguagens que compõem os 
espetáculos circenses. 

• que os estudantes sejam capazes de experimentar, de forma criativa, relaxada e 
concentrada, jogos cênicos de aproximação com a linguagem do palhaço. 

• que os estudantes consigam participar não apenas do processo de criação de um número 
circense, da concepção até a execução, mas também como espectadores das cenas dos 
colegas. 

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes 

perguntas: Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma? Os estudantes 

deram atenção às instruções das atividades? Como foi esse processo? Os estudantes respeitaram a 

produção dos colegas? Caso tenha ocorrido algum problema, como ele foi resolvido? Os estudantes 

realizaram uma apresentação de palhaços? De que forma? Os estudantes ficaram satisfeitos com as 

próprias produções? Usaram dos conceitos apresentados para observar os próprios trabalhos e os dos 

colegas? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O circo é uma manifestação que combina várias linguagens artísticas. Comente essa afirmação.  

2. Relate o processo de criação de seu personagem palhaço e do seu número, levando em conta 
todas as etapas: como foi a elaboração do figurino, da maquiagem, da sonoplastia, dos nomes dos 
palhaços e da ação cênica. 

Gabarito das questões 

1. As apresentações circenses valem-se de elementos das artes visuais na composição dos cenários, 
por exemplo, da dança, do teatro e da música, na atuação dos personagens e na composição das 
cenas, ou seja, combinam diversas linguagens. Atualmente, é comum haver espetáculos tão 
híbridos que é difícil caracterizá-los como grupo de dança, de teatro ou de circo.  

2. Respostas pessoais. Avalie a capacidade do aluno de articular os diversos aspectos escolhidos para 
a criação do palhaço e da cena. 


