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A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso cante, ria, 

dance, chore e viva intensamente cada momento de sua vida, antes que a cortina 

se feche e a peça termine sem aplausos. (Charles Chaplin) 



RESUMO 

 

Cada vez mais pessoas buscam por atividades que envolvam benefícios físicos e 

psicológicos, onde possam se divertir, sair da rotina e aliviar o estresse. Dentre 

essas modalidades, a presente revisão de literatura apresentará aulas como: 

NeoPilates®, Circocan (Circo Fitness®), Jukari ® (Fit to Fly) e Broadway Dance®. O 

objetivo desse trabalho é descrever o perfil e possíveis benefícios de aulas de 

ginástica em academia que utilizam características e elementos artísticos das Artes 

Circenses, dança e teatro. Esse trabalho é de revisão bibliográfica descritiva.Aulas 

de ginástica com essa característica de ginástica teatral, não somente possuem 

técnicas, mas trazem ao aluno maior liberdade de expressão, motivação, sensação 

de bem-estar, consciência corporal e autoconhecimento e, além de benefícios físicos 

gerais, auxiliam no combate a doenças psicossomáticas como depressão, síndrome 

do pânico, entre outras. Concluiu-se que as artes circenses unidas à Educação 

Física trazem diversos benefícios: da melhora na motivação e na autoestima, 

diminuindo assim o estresse e consequentemente o grau de ansiedade, além de 

benefícios físicos. A arte complementa a Educação Física, e as artes circenses, 

dança e teatro são modalidades que mais se aproximam dela. 

 

 

Palavras- chave: artes circenses, ginástica, academia, estresse. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As aulas descritas nesse trabalho tem características e elementos 

artísticos, algumas com maior evidência no circo e teatro, outras com dança e 

teatro, além da dramatização em aula. 

Essas modalidades de ginástica que contém elementos artísticos oferecem 

principalmente, benefícios antiestresse, mudando a rotina do praticante de aulas 

técnicas pré-montadas e pré-coreografadas, trazendo maior contato entre 

aluno/aluno e professor/aluno. 

O circo tem o poder de estreitar o relacionamento entre os alunos, que 

trocam risadas, descobrem as possibilidades de seu corpo, dissipam as 

diferenças de idade enquanto saltam na cama elástica ou praticam malabares. 

(FROTA, 2007). 
O circo levado à academia com um tom de descontração e alegria pode 

ser altamente terapêutico por sua vocação de superação e transcendência de 

qualquer dificuldade física e mental. (FROTA, 2007). 

Inicialmente apresentando-se e reunindo-se informações sobre o perfil 

dessas aulas por meio desse estudo bibliográfico, tornou-se a pesquisa sobre 

artes circenses, dança e teatro de maior acesso a profissionais de Educação 

Física, atraindo-os então a aplicar e desenvolver tais modalidades. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

As aulas de ginástica em academia com elementos que ajudam a diminuir 

o estresse e estimulam a diversão, proporcionam benefícios físicos e 

psicossociais, atraindo cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo. 

Aqueles que procuram por essas determinadas aulas desejam sair de uma 

rotina cansativa e fatigante. 

Apesar do crescimento, são poucos os estudos científicos específicos 

correlacionando os benefícios e as ações no organismo com as demais aulas 

comuns, além de maior desenvolvimento técnico e teórico envolvendo áreas 

como anatomia, biologia, biomecânica, fisiologia e psicologia. 

Inicialmente apresentando-se e reunindo-se informações sobre o perfil 

dessas aulas por meio desse estudo bibliográfico, tornou-se a pesquisa sobre 

artes circenses, dança e teatro de maior acesso a profissionais de Educação 

Física, atraindo-os então a aplicar e desenvolver tais modalidades. 
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3 OBJETIVOS 

 

 3.1 Objetivo Geral 

 

Descrever o perfil e possíveis benefícios de aulas de ginástica em 

academia que utilizam características e elementos artísticos das Artes Circenses, 

dança e teatro.  

 

 3.2 Objetivos Específicos 

 

 Reunir informações da história do circo e das Artes Circenses, além de   

alguns de seus elementos presentes também na dança e no teatro. 

 Reunir informações existentes na literatura sobre os prováveis 

benefícios físicos e psicossociais de aulas de ginástica em academia que utilizam 

elementos artísticos, com enfoque em benefícios para o estresse. 

 Por meio da literatura existente, descrever o perfil e possível público-

alvo frequentador dessas aulas. 
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4 METODOLOGIA  

 

 4.1 Tipos de estudo 

 

Esse trabalho de revisão bibliográfica descritiva teve como fonte principal 

artigos científicos, livros, revistas, teses e monografias que abordam o tema 

principal e temas paralelos ao assunto, além de contatos com institutos, 

academias e pesquisadores da área que aplicam esses fundamentos abordados.  

 

Palavras- chave: ginástica teatral, artes circenses, ginástica, academia, 

estresse. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 5.1 Breve Histórico do Circo e das Artes Circenses 

 

Não se sabe ao certo quando surgiram as artes circenses e o Circo na 

história, pois o evento aconteceu em diversos lugares em épocas diferentes, mas 

há alguns relatos que podem ser considerados mais fidedignos. 

Conforme Duprat e Bortoleto (2007), desde os primórdios das sociedades 

antigas, a arte do entretenimento vem sendo desenvolvida, retratada e tem 

permeado a vida dos mais diferentes povos.  

Segundo Ayala (2008), o Circo é uma atividade corporal secular com difícil 

precisão de origem, mas que provavelmente o primeiro artista circense tenha sido 

um homem da caverna, que num dia de caça farta, voltou à sua caverna dando 

pulos de felicidade e despertou com sua alegria, o riso de seus companheiros.  

Para Ayala (2008) pode-se dizer que as artes circenses surgiram na China, 

onde foram descobertas pinturas de quase 5.000 anos em que aparecem 

acrobatas, contorcionistas e equilibristas. A acrobacia inclusive era uma forma de 

treinamento para os guerreiros. 

Nas pirâmides do Egito existem pinturas de malabaristas e paradistas. Nos 

grandes desfiles militares dos faraós se exibiam animais ferozes das terras 

conquistadas, caracterizando os primeiros domadores. (AYALA, 2008). 

Segundo Duprat e Bortoleto (2007) foi entre os séculos XVIII e XIX que o 

circo apareceu e estruturou-se como uma arte com entidade própria, apesar de 

que grande parte desses saberes tenha sido elaborada ao longo de milhares de 

anos.  

 

Embora as atividades circenses (acrobacias, funambulismos, 
equilibrismos, contorcionismos etc.) remontem milhares de anos circo 
antigo, foi em 1770, com a inauguração do Astley´s Amphitheatre em 
Londres, por Philip Astley, que o circo passou a denominar o 
conjunto de atividades praticadas sob uma lona, em teatros ou de 
forma itinerante (mambembe itinerante) em ruas e praças (espaços 
abertos), dando origem ao denominado Circo Moderno ou 
Tradicional. (GAIO; GOIS; BATISTA, 2010). 

 

Para os autores Duprat e Bortoleto (2007) nesse período, denominado 

circo tradicional ou moderno, destacam-se as demonstrações equestres em 
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espaços fixos como anfiteatros e teatros, espetáculos com estrutura e rigor 

militar.  

Andrade (2006) afirma que tendo o cavalo como alvo central das atenções, 

o palhaço buscava incorporar-se a ele. A solução mais apropriada foi fazer do 

artista especializado em fazer o público rir uma espécie de avesso do montador.  

Com música, saltimbancos, acrobatas, danças com laços, palhaços e 

números equestres, a apresentação do Anfiteatro de Astley mais e mais se 

aproximava dos espetáculos de variedades. (ANDRADE, 2006). 

Para Silva, et al. (2011) os circos de Astley, no final do século XVIII eram 

espaços com plateia, camarotes, camarins, e picadeiro circular em seu centro. O 

circo começou a ser ponto de encontro do público local, em pequenas cidades.  

 

Charles Dibdin Hugher foi um dos primeiros multiplicadores da 
estética de Astley. Entusiasmado com o sucesso das encenações 
equestres, resolveu seguir os passos do militar e, ao inaugurar um 
anfiteatro de sua propriedade, foi o primeiro a utilizar o nome “circus” 
para defini-lo. Tratava-se do Royal Circus de Londres. (ANDRADE, 
2006). 

 

Entretanto foi na Europa que o circo ganhou força e se desenvolveu. 
Os espetáculos tomaram impulso no Império Romano, quando seus 
anfiteatros recebiam apresentações de habilidades. A importância e 
a grandiosidade desse espetáculo podem ser atestadas pelo Circo 
Máximo de Roma.O Circo Máximo de Roma adequava-se 
perfeitamente à realização do circo hipódromo. Era espaço de lazer 
dos romanos, onde havia participação social dos súditos e 
privilegiados, com capacidade para 270 mil pessoas. (SILVA et al., 
2011). 
 

Para Andrade(2006) também na Idade Média, buscando escapar às 

possíveis perseguições da Igreja, zelosa da moral e dos bons costumes, os 

artistas circenses tornaram-se itinerantes, andando de uma cidade para outra, em 

busca do público que não sabia onde encontrá-los.  

Surgem nesse período os números musicais, nos quais os homens 

tocavam instrumentos diversos e um conjunto de mulheres executava algum tipo 

de dança, atendendo especificamente aos interesses e à curiosidade da 

população masculina local. (ANDRADE, 2006). 

O contato entre os artistas tradicionais do circo e a vanguarda do teatro 

resulta na criação de um novo conceito, o de circo como arte. Nele a dança 
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clássica, a música e o teatro começam a fazer parte do currículo artístico. 

(DUPRAT; BORTOLETO, 2007). 

Segundo Andrade (2006) no que diz respeito às atividades do circo 

durante a Idade Média, é desse período o surgimento das raízes de algo que 

poderíamos chamar de cultura popular, voltada especialmente para o público não 

encastelado.   

Silva et al. (2011) afirma que após os movimentos nômades dos ciganos e 

as realizações dos seus respectivos espetáculos circenses, surgiu a 

caracterização do Circo Moderno, em 1770. 

 
No final do século XVII, período renascentista e o início da idade 
moderna são marcados por momentos de intercâmbio de valores e 
técnicas circenses entre as companhias circenses que estavam na 
Europa, buscando novos conhecimentos e experiências sobre as 
práticas circenses. (SILVA et al., 2011). 

 

 
A partir da segunda metade do século XIX, surge um rival ao circo de 
lona, conhecido como music hall. Uma forma de espetáculo de 
Cabaret que segue a mesma linha das apresentações de circo, tendo 
duas grandes diferenças: o palhaço não tem espaço nesse 
espetáculo e, em contrapartida, os cantores ganham um espaço de 
destaque. O primeiro music hall de variedades tem início com a ideia 
de transportar a cena da pista para o teatro; arte cênica e circo 
entrelaçam-se e envolvem os acrobatas criando novas perspectivas. 
(DUPRAT; BORTOLETO, 2007). 

 

5.2 Breve história da Ginástica  

 

Segundo Santos (2006) a Escola Alemã, influenciada por Rousseau e 

Pestalozzi, teve como destaque Jhann Cristoph Friederick Guts Muths (1759-

1839) considerado pai da ginástica pedagógica moderna. 

A derrota dos alemães para Napoleão deu origem a outra ginástica. A 
Turnkns criada por Friederick Ludwig Jahn (1788-1849) cujo fundamento 
era a força. Foi ele quem inventou a BARRA FIXA, AS BARRAS 
PARALELAS E O CAVALO, dando origem à Ginástica Olímpica. A escola 
voltou a ter seu defensor com Adolph Spiess (1810-1858) introduzindo 
definitivamente a Educação Física nas escolas alemãs, sendo inclusive um 
dos primeiros defensores da ginástica feminina. Per Henrick Ling (1766-
1839) foi o responsável por isso, levando para a Suécia as idéias de Guts 
Muths após contato com o instituto de Nachtegall. Ling dividiu sua ginástica 
em quatro partes: a pedagogia voltada para a saúde evitando vícios 
posturais e doenças, a militar incluindo o tiro e a esgrima, a médica baseada 
na pedagogia, evitando também as doenças e visando ainda a estética – 
preocupada com a graça do corpo. (SANTOS, 2006). 
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Oliveira (2007) afirma que a origem da ginástica é muito anterior ao século 

XIX. A denominação ginástica remonta ao mundo antigo, quando era 

compreendida como a arte de exercitar o corpo nu (em grego, gymnos).  

O autor Oliveira (2007) declara que a partir do século XX, o caráter 

competitivo passou a ser sua característica marcante, além da finalidade estética.  

A nossa Educação Física a brasileira teve grande influência na Ginástica 

Calistênica criada em 1829 na França por Phoktior Heinrich Clias. (SANTOS, 

2006). 

Segundo Santos (2006), no Brasil, anos 60, a calistenia foi implantada em 

poucas academias pelos professores da ACM ganhando cada vez mais adeptos 

nos anos 70 sempre com inovações fundamentadas na ciência.  

No início deste século XXI a ascendência das ginásticas competitivas, 

consequência do destaque de ginastas do país em competições internacionais, 

tanto na Ginástica Artística (antiga Ginástica Olímpica) quanto na Rítmica 

(OLIVEIRA, 2007). 

 
A ginástica aeróbica, com a incorporação do ritmo musical, traz um 
novo estímulo aos praticantes e passa a ser uma febre a partir de 
meados dos anos 80 até início dos anos 90. No final dos anos 90, a 
Body Systems chega ao Brasil com suas aulas pré-coreografadas ou 
aulas prontas, provocando um impacto significativo no mercado. 
Ocorre uma grande diversificação das modalidades e de outros 
produtos vendidos pelas academias. (FURTADO, 2009). 

 
5.3 A Arte e a Educação Física 

 

Se a história da Educação Física for estudada, muitas manifestações 

foram originadas na arte, principalmente no culto ao corpo. 

 
A história da arte foi de grande influência também na história da 
Educação Física. Nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles e 
Hipócrates contribuíram muito para a Educação Física e Pedagogia 
atribuindo conceitos até hoje aceitos na ligação corpo e alma através 
das atividades corporais e da música. (SANTOS, 2006). 
 

 

Para Santos (2006) como o homem sempre teve interesse no seu próprio 

corpo, o período da Renascença fez explodir novamente a cultura física, as artes, 

a música, a ciência e a literatura. 
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Soares e Madureira (2005) apresentam que a arte é sempre uma 

expressão do corpo. Sua matéria, seu ponto de partida e chegada é sempre o 

corpo. 

A arte sempre educou as sociedades em todos os tempos. Foi 

trabalhando, conversando, festejando, cantando , ouvindo, olhando e dançando 

que as sociedades do mundo em grande parte iletradas, puderam humanizar-se.  

(SOARES; MADUREIRA, 2005). 

Para os autores Soares e Madureira (2005), a ginástica esteve muito mais 

próxima da arte e por ela foi constituída em concepções não hegemônicas e 

quase sempre ocultadas pelas várias histórias escritas da ginástica e mesmo da 

Educação Física.  

Segundo Pereira e Amorim (2008) as Artes Circenses passaram a ser 

adotadas como recurso cênico e, por outro lado, motivadas talvez pelos impulsos 

dados pelo Cirque du Soleil, também tem buscado no teatro e na dança formas 

de inovação. 

 

5.4 Ginástica teatral 

 

Segundo Pereira e Amorim (2008) a Ginástica Teatral é um conceito novo 

de ginástica, criado a partir de técnicas cênicas de preparação corporal. Trabalha 

a parte física, mas também convivência social e motivação. 

Segundo os autores, entre as atividades propostas estão: os jogos de 

aquecimento, jogos de integração, jogos de cena, danças folclóricas, artes 

circenses, além da parte aeróbica. 

Para Pereira e Amorim (2008) a atividade é prazerosa e oferece resultados 

como em uma aula de ginástica comum, além de motivar o aluno a prosseguir no 

seu treinamento e não desistir da academia. 

 
Visando a socialização através da melhora na motivação e na 
autoestima, diminuindo assim o estresse e consequentemente o grau 
de ansiedade, surgiu a ideia de unir a pratica do teatro com a prática 
de ginástica, trazendo para o campo da pesquisa em Educação 
Física uma nova forma de atividade física em academias, 
denominada a princípio de Ginástica Teatral. (PEREIRA; AMORIM, 
2008).  
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5.5  NeoPilates® 

A aula de NeoPilates® (figura 1) é uma variação do método Pilates, 

englobando movimentos do Pilates, treinamento Funcional e Circo. 

 

 

Figura1: Elementos presentes no Neo Pilates® - Bases Instáveis 
Fonte: INSTITUTO AMANDA BRAZ 
 

Segundo o INSTITUTO AMANDA BRAZ, o NeoPilates® foi desenvolvido 

por Amanda Braz e sua equipe. A ideia surgiu da necessidade de inovar no 

atendimento de Pilates, pois a busca pelo domínio do corpo, a contrologia 

(controle consciente), através da excelência e da precisão nos movimentos 

instiga mais desafios. 

Amanda Braz acredita que nessa categoria de técnica os exercícios de 

equilíbrio, e definição muscular, são dinâmicos e divertidos de fazer. O tecido 

acrobático permite a realização de vários exercícios de Pilates de maneira 

segura, agradável e desafiadora.  

O Cadillac Flyer (figura 2) é um novo recurso que une esse grandioso 

equipamento do Pilates, o Cadillac, com o tecido. 
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Figura2: Cadillac Flyer 

Fonte: INSTITUTO AMANDA BRAZ 

 

                5.6 Circocan (Circo Fitness®) 

 

Descreve-se a atividade intitulada Circofitness®, desenvolvida pelo 

Circocan International School of Circus (figura3), em sua atuação no município de 

Curitiba, Paraná, Brasil. (TUCUNDUVA, 2012). 

 

 

Figura 3: Logotipo Circocan 
Fonte: CIRCOCAN 
 
 

Para Tucunduva (2012) a modalidade do Circocan® (figura 4) busca na 

prática de acrobacias uma expressão essencial da corporeidade humana. O seu 

trabalho corporal condiz com o reconhecimento do corpo enquanto veículo de 

atuação no mundo. 
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. 

 

Figura 4: Centro de treinamento e equipamentos Circocan 
Fonte: CIRCOCAN 

 

São diversos aparelhos utilizados nessa aula: trapézio fixo, tecido 

acrobático, acrobacias de solo e trampolim. 

 

 5.7 Jukari ® (Fit to Fly)  

 

O Jukari® (figura 5) é uma modalidade de ginástica que contém o 

elemento trapézio do circo, denominado FlySet pelos criadores da aula. È um 

treino denominado treino de suspensão. (REEBOK CLUB, 2010). 

 

 

Figura 5: Demonstração da aula Jukari® 
Fonte: Reebok Club 



20 

 

O FlySet é composto por uma corda presa ao teto através de um suporte 

giratório de 360 graus, com um comprimento ajustável e dois ganchos 

acoplados.(REEBOK CLUB, 2010). 

Segundo o site oficial Reebok Club, a FlyBar uma barra de aço inoxidável, 

com revestimento de neopreno e 2,30 quilos, é colocada entre os dois ganchos, 

que podem variar em altura. 

 
A Reebok identificou claramente a necessidade de trazer a diversão 
de volta ao exercício físico, um pouco como um regresso à infância, 
em que se gastavam calorias a brincar e com um sorriso nos lábios, 
e uniu-se ao Cirque du Soleil para desenvolver esta nova modalidade 
com que está a revolucionar o mundo do Fitness. (CALVAGNE, 
2009). 
 
 

Segundo site oficial do Congresso Fitness Brasil (2010), a aula é sucesso 

em países como os Estados Unidos e a China, sendo uma parceria entre a 

Academia Reebok e o Cirque Du Soleil. A aula JUKARI Fit to Fly chega a São 

Paulo com exclusividade na academia Reebok Sports Club.  

  

5.8 Broadway Dance® 

 

Para Vilela (2011), a aula Broadway Dance® (figura 6) pode ser 

considerada um grande espetáculo de musicais, que também tem relação com o 

circo, no estilo de dança do Circo Cabaret. Envolve diversão e atividade física, 

com resultados diversos. É exclusiva da Academia Fórmula, em São Paulo. 

 

 

Figura 6:Aula de dança Broadway Dance® na Academia Fórmula. 
Fonte: VILELA, 2011 
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Segundo Vilela (2011) a aula é uma mistura de dança com a coreografia 

de musicais consagrados, como "Fama", "Chicago", "Footloose" e 

"Cabaret". Reúne consciência corporal com elevadas doses de diversão.  

Para o autor Vilela, a grande diferença desse estilo para as outras aulas 

de dança é que ele exige a interpretação da música, prestando atenção no que a 

letra expressa e para onde temos que posicionar o corpo. Sem falar no glamour 

envolvendo os musicais, que é contagiante.  

 

5.9 Público - alvo  

 

A ginástica que utiliza artes como elemento pode ser praticada por todas 

as idades a partir dos 4 anos, é muito bem aceita por jovens, crianças, mulheres 

e idosos. 

Para Calvagne (2010) o Jukari Fit to Fly ®pode ser praticado por qualquer 

pessoa, o FlySet pode ser utilizado independentemente do nível de condição 

física, pois é possível escolher a intensidade do treino. 

Segundo Amanda Braz, o Neo Pilates® é destinado a profissionais e 

acadêmicos da Fisioterapia e Educação Física e permite  que o profissional com 

seus conhecimentos e experiências utilize e adapte os exercícios assim que 

achar conveniente, de acordo com a necessidade de cada aluno/paciente.  

Além disso, também pode ser feito desde a infância. E na maioria, por 

pessoas que não se identificam com a ginástica comum e querem praticar algo 

diferenciado. 

Existe uma grande taxa da população que não se identifica com as 
opções de atividades mais comumente encontradas nos centros 
urbanos, como as academias de ginástica. A grande maioria do 
público envolvido nas atividades de Circofitness® são pessoas que 
não se encaixam no perfil das atividades de academias, além de 
pessoas que simplesmente preferem atividades corporais que 
desenvolvam nuancem cognitivas mais profundas e qualidades 
expressivas mais salientes.(TUCUNDUVA,2012). 

 

 5.10 Definição do estresse  

Para Okuma (1998) o estresse é um conjunto de reações do organismo a 

agressões de origens diversas, capazes de perturbar-lhe o equilíbrio interno.  
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Para Loures et al. (2002), o estresse mental ou emocional é um dos 

maiores problemas das sociedades modernas. Em uma situação de estresse, o 

organismo humano redistribui suas fontes de energia, antecipando uma agressão 

iminente. 

Estresse pode ser definido como um estado de tensão que causa uma 
ruptura no equilíbrio interno do organismo, ou seja um estado de tensão 
patogênico do organismo. O desequilíbrio ocorre quando a pessoa 
necessita responder a alguma demanda que ultrapassa sua capacidade 
adaptativa.( LIPP,2001). 
 

Segundo Lipp (2001), a fonte de tensão pode ser externa ao próprio 

organismo, como uma exigência de algo ou alguém, ou interna, exemplificada 

como uma autodemanda, ou autocobrança. 

 

5.10.1 Benefícios do exercício físico para o estresse e a saúde mental 

 

É consensual o fato de que a atividade física está positivamente associada 

à saúde psicológica e ao bem-estar emocional. (OKUMA, 1998). 

Segundo Okuma (1998), o aspecto saúde, chama a atenção, pois se 

relaciona a uma das principais preocupações da Educação Física. Sendo esse 

aspecto predominante na elaboração de programas de atividade física para 

adultos e idosos. 

Variáveis que dão tempo de reação, memória e estado de ânimo e 

ansiedade, depressão, felicidade e domínio têm sido todas englobadas sobre a 

rubrica saúde mental”. (OKUMA, 1998). 

O bem-estar subjetivo inclui julgamentos cognitivos e reações afetivas e, 

como tal, é representado pela satisfação que se tem da vida e pela 

preponderância dos afetos positivos sobre os negativos. (OKUMA, 1998). 

Geralmente é aceito que o exercício e a atividade física produzem 

mudanças de natureza mais positiva, como sensação de bem-estar, felicidade, 

energia. (OKUMA, 1998). 

Embora as causas no bem-estar mental sejam diferentes entre indivíduos 

idosos e mais jovens, as medidas terapêuticas para tratá-las são as mesmas (o 

que inclui a atividade física). 

Weyerer (apud OKUMA, 1998), aponta para os efeitos da atividade física 

sobre a cognição, a percepção, o afeto, a personalidade, o autoconceito, bem 
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como as síndromes clínicas como depressão, psicose, alcoolismo e deficiência 

mental, em que observa, de forma geral, uma associação da atividade física com 

esses componentes da saúde mental. 

Os estudos sobre autoimagem, autoconceito, e autoestima têm apontado 

para o fato de que há uma estreita relação entre atividade física e essas 

variáveis. (OKUMA, 1998). 

 

5.10.2 Benefícios gerais e antiestresse das modalidades 

 

Para Sacco e Braz (2010), é pela força, flexibilidade, postura, coragem, 

dentre outras qualidades treinadas incansáveis e meticulosamente que a 

acrobacia se torna um papel importante no âmbito circense.  

Para Pereira e Amorim (2008) os jogos teatrais como muitos relataram, 

incentivavam o raciocínio e estimulavam a memória corporal e espacial 

colocando em evidencia a parte cognitiva.  

Visando a socialização através da melhora na motivação e na autoestima, 

diminuindo assim o estresse e consequentemente o grau de ansiedade, surgiu a 

ideia de unir a pratica do teatro com a prática de ginástica. (PEREIRA; AMORIM, 

2008). 

O Circofitness® é uma prática que trabalha as acrobacias das 
atividades circenses como um método de condicionamento físico e 
ampliação da cultura corporal de movimento. A atividade busca 
desenvolver a corporeidade do aluno em um contexto de atuação 
profissional do educador físico que responde a uma demanda de 
mercado por práticas corporais alternativas para a promoção da 
saúde. (TUCUNDUVA, 2012). 

 

Segundo Calvagne (2009) o Jukari® promove o condicionamento 

cardiovascular, a força, equilíbrio, flexibilidade e o fortalecimento do core usando 

a combinação de elementos no Trapézio e o condicionamento do treinamento em 

suspensão.  

Segundo o INSTITUTO AMANDA BRAZ, o Neo Pilates® possui duas 

características oferecidas: considerável queima calórica durante e após as aulas 

e maior dinamismo, diversão, prazer ao praticar os exercícios.  
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Para Vilela (2011), a aula Broadway Dance melhora a musculatura, 

postura, coordenação motora, flexibilidade e equilíbrio. Os braços, abdomen, 

glúteos e coxas são as principais áreas trabalhadas e definidas com esta aula. A 

perda calórica da aula com duração de, aproximadamente, uma hora é de até 

400 calorias, dependendo da intensidade da aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minhavida.com.br/temas/flexibilidade
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6 DISCUSSÃO 

  

Para Santos (2006), a arte, a música, a ciência e a literatura estão 

interligadas, unindo assim o conceito que arte e Educação Física surgiram 

basicamente juntas historicamente. 

Acredita-se, após pesquisa realizada, que as Artes Circenses foram 

precursoras da atividade física na Educação Física, antes mesmo da história da 

ginástica. 

Pantano (2009), acredita que tanto no teatro quanto nas artes circenses o 

corpo é um instrumento fundamental. 

Soares e Madureira (2005), defendem o mesmo conceito, incluindo o 

conceito de arte como educação. Acreditam também que a ginástica esteve muito 

próxima da arte. 

Para Duprat e Bortoletto (2007), as artes circenses estão diretamente 

ligadas ao conteúdo pedagógico escolar, envolvendo habilidades físicas e 

capacidades motoras. 

Pereira e Amorim (2008), utilizam a arte como conteúdo de uma aula de 

ginástica que não somente trabalha a parte física, mas também melhora da 

autoestima, diminuição do estresse e do grau de ansiedade. 

Amanda Braz (2010), defende as artes circenses como conteúdo inovador 

para o Pilates, utilizando-se de seus movimentos para adquirir contrologia e 

domínio do corpo, além da parte lúdica fazer grande diferença nas sensações 

emocionais. 

Frota (2007), aborda que as artes tem poder de estreitar relacionamentos. 

A pesquisa aborda as artes em geral como aproximação de pessoas, 

trabalho em equipe e cooperação, fazendo o indivíduo superar seus limites por 

meio da prática, além de sentir-se bem com o lado lúdico das atividades. 

Tucunduva (2012), aborda as artes circenses de modo a atingir 

performance, como esporte, desenvolvendo capacidades físicas e habilidades 

motoras para todas as idades. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que as artes são complemento da Educação Física para busca 

de bem-estar, qualidade de vida, além de alegria e disposição. 

As Artes Circenses são precursoras da Educação Física, principalmente 

da Ginástica, com base em dados históricos de pesquisa bibliográfica, além de 

ser a “mãe” de todas as artes. 

Sendo assim, pode-se observar que a pessoa se entretém com a arte 

atrelada à atividade física para esquecer-se dos problemas, divertindo-se e 

distraindo-se, além de atingir objetivos físicos. 

Cada vez mais buscando por atividades que envolvam benefícios físicos e 

psicológicos, onde possam se divertir, sair da rotina e aliviar o estresse.  

Por causa desse fator psicológico, muitas modalidades vem surgindo para 

associar a arte e a Educação Física, tornando as aulas mais atrativas e com 

desenvoltura do aluno e do professor, que tem a liberdade de usar a sua 

criatividade na execução das mesmas. 

Sugere-se então, que mais estudos sejam feitos na área das artes com a 

Educação Física, além de mais profissionais se interessarem por elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

8 Referências Bibliográficas 

 
ANDRADE, J.C.S. O espaço cênico circense. 2006. Dissertação (Mestrado em 
Artes) - Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.  
 
 

AYALA, D.J.P. O circo vai à escola: possibilidades de utilizar atividades circenses 
nas aulas de Educação Física escolar. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Ponta Porã, Ponta Porã, 2008. 
 
 
CALVAGNE, L. Jukari fit to fly – Novo exercício anti-tédio da Reebok!. Disponível 
em: <http://www.desportoesaude.com/jukari-fit-to-fly-novo-exerccio-anti-tdio-da-
reebok>. Acesso em: 4 junho.2013. 

 

 

DUPRAT, R.M.; BORTOLETO, M.A.C. Educação Física Escolar: pedagogia e 
didática das artes circenses. Revista Brasileira de Ciência e Esporte, Campinas,  
v. 28, n. 2, p.171-189, 2007. 
 

 

FROTA, M. Circo na academia. Revista Fitness Business, n.31, p.26-31, 2007. 
Disponível em: <http://download.ihrsa.org/fbla/07jun_portuguese.pdf >. Acesso em: 4 
junho.2013.  
 
 

 

GAIO, R.; GOIS, A.A.; BATISTA. J.C.F. A Ginástica em questão – corpo em 
movimento. São Paulo: Phorte, 2010. 2. ed. 
 

 

GARIJO, M.M.D.; IORIO, A.C.; ALBERGARIA, M.B. Tecido acrobático, 
interferência da sua prática no controle do estresse emocional. Artigo de 
periódico (Grau em Educação Física). Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 
2011. Disponível em:  
<http://www.fiepbulletin.net>. Acesso em: 30 maio. 2013. 
 

 

INSTITUTO AMANDA BRAZ. [Material Institucional]. Disponível em:  
< http://www.institutoamandabraz.com.br>. Acesso em: 4 junho.2013. 
 

 



28 

 

LIPP, M.E,N. Estresse emocional: a contribuição de estressores internos e 
externos. Revista de Psiquiatria Clínica.2001. Disponível em 
<http://urutu.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol28/n6/artigos/art347.htm>.Acesso em 7 
dez.2013.  

 

 
OKUMA, S.S. O idoso e a atividade física. Campinas: Papirus,1998. 

 

 

OLIVEIRA, N.R.C. Ginástica para todos: perspectivas do contexto do lazer. 
Brasília: Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, V. 6, n. 1, p.27-35, 2007. 
 

 
PEREIRA, W.J.; AMORIM, D.B. Ginástica teatral: a proposta de uma nova 
modalidade de ginástica de academia. Revista da Faculdade de Educação Física da 
UNICAMP, v. 6, ed. especial, p. 572-584, Campinas, 2008. 
 

 

REEBOK CLUB. [Material Institucional]. Disponível em: 
<http://new.reebokclub.com.br>. Acesso em: 4 junho.2013. 
 

 

SACCO, R.B.; BRAZ, T. Atividades circenses: caracterização das modalidades, 
capacidades Biomotoras, metabolismo energético e implicações práticas. Campinas: 
Revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, 2010. 
 

 

SILVA, J.W.B.; SANTOS, V.; SACARDO, M.S. Possíveis reflexões sobre 
concepções de corpo/corporeidade nos personagens de uma peça teatral. 
Revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP. V.7, n. 1. Campinas, 2009. 
 
 
SILVA, T.A.C. et al. O circo moderno: a história contada sob as ordens militares e a 
alegria de um palhaço,2013. Disponível em: <http://www.professorpacoca.com.br>. 
Acesso em: 4 junho.2013. 
 

 

SOARES, C.L.; MADUREIRA, J.R. Educação Física, linguagem e arte: 
possibilidades de um diálogo poético do corpo. Revista Movimento. V.11, n.2, p.75-
88, 2005. 
 

 



29 

 

TUCUNDUVA, B. B. P.; PELANDA, P. E. L. Circofitness : proposta pedagógica de 
trabalho com as acrobacias das atividades circenses. In: VI FORUM 
INTERNACIONAL DE GINASTICA GERAL, 2012, CAMPINAS. ANAIS DO VI 
FORUM INTERNACIONAL DE GINASTICA GERAL, 2012. p. 319-326. 
 

 

VILELA, R. Broadway Dance: aula mistura passos de dança e interpretação. 
Disponível em: <http://www.minhavida.com.br/fitness/materias/12995-broadway-
dance-aula-mistura-passos-de-danca-e-interpretacao>.  Aceso em 4 junho.2013. 

 


