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RESUMO 

 

 

Barros, L. F. (2018) O circo como possibilidade de atuação em instituições de saúde mental. 

Dissertação de Mestrado (Programa de Pós- Graduação em Psicologia - Instituições, Saúde e 

Sociedade). Universidade Federal de São João del Rei, São João del Rei – MG, Brasil. 

 

Este trabalho de pesquisa propõe um estudo teórico-prático sobre as artes circenses como 

possibilidade de atuação em instituições de saúde mental. Dialoga diretamente com os 

preceitos da Reforma Psiquiátrica, compreendendo a complexidade do campo da saúde 

mental, da atenção psicossocial e a necessidade de se refletir e construir processos de cuidado 

e de produção de saúde. Com intuito de acessar as possíveis ressonâncias que a prática do 

circo podem proporcionar dentro deste tipo de instituição, foi estabelecida uma parceria com a 

Coordenação de Saúde Mental de São João del Rei e com o Centro de Atenção Psicossocial – 

Álcool e outras Drogas (CAPS AD) do município, a partir da qual foi viabilizada a realização 

das atividades circenses. O trabalho de campo se concretizou a partir de dois momentos: as 

práticas circenses de acrobacia, malabarismo e equilibrismo, seguido da realização de 

entrevistas com usuários e profissionais do serviço. A coleta de dados se deu por meio da 

observação participante, diários de campo, fotografias, filmagens e entrevistas semi-

estruturadas, que proporcionaram o acesso a uma série de elementos importantes para o objeto 

de pesquisa. Posteriormente os dados foram ordenados e classificados, sendo analisados a 

partir da Hermenêutica, que possibilitou uma implicação no processo de pesquisa e na 

interpretação do material, de maneira que fosse levado em consideração o que aparece como 

dado aliado às próprias perspectivas, bagagens e pré-conceitos da pesquisadora e dos 

participantes (Gadamer, 2002). Lidando com os dados e afetos, notou-se que alguns aspectos 

apareceram com certa repetição, evidentes tanto nos discursos dos sujeitos quanto a partir da 

observação e convivência. Dessa forma, foram pontuadas e refletidas algumas ressonâncias 

que permitiram pensar o circo como possibilidade de atuação em instituições de saúde mental, 

sendo elas: evolução técnica, quebra de estigmas, relação risco/segurança, cuidado, aspectos 

corporais, implicação no tratamento, “agora eu não uso droga, eu uso patins, perna de pau” e 

reconhecimento do lugar das oficinas no serviço de saúde mental. Esta pesquisa, de caráter 

exploratório, qualitativo e interdisciplinar, possibilitou compreender algumas repercussões da 

prática circense por parte de usuários e funcionários do CAPS AD, estabelecendo reflexões 

sobre a produção de cuidado a partir da dimensão sociocultural. 
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ABSTRACT 

 

 

This research proposes a theoretical-practical study about the circus arts as a possibility of 

acting in mental health institutions. It communicates directly with the precepts of the 

Psychiatric Reform, understanding the complexity of the field of mental health, psychosocial 

attention and the need to reflect and build processes of care and health production. In order to 

access the possible resonances that the practice of the circus can provide within this type of 

institution, a partnership was established with the local Coordination of Mental Health of São 

João del Rei and the Center for Psychosocial Care - Alcohol and Other Drugs (CAPS AD), 

from which it was possible to perform the circus activities. The fieldwork was carried out 

using two approaches: the circus practices of acrobatics, juggling and balancing, followed by 

interviews with users and service professionals. Data collection took place through participant 

observation, field journals, photographs, filming and semi-structured interviews, which 

provided access to a series of important elements for the research objective. Subsequently, the 

data wasorganised and classified, being analysed from the Hermeneutics, which made an 

implication in the research process possible and in the interpretation of the material, so as to 

take into account what appears to be aligned with the perspective, baggage and pre - concepts 

of the researcher and participants (Gadamer, 2002). Dealing with the data and affections, it 

was noticed that some aspects appeared with certain repetition, evident both in the subjects' 

speeches and from observation and daily interaction. In this way, some resonances have been 

marked and reflected that allowed the circus to be thought of as a possibility for mental health 

institutions, such as: technical development, stigma breakdown, risk / safety relation, care, 

body aspects, treatment implication, "now I do not use drugs, I use skates, walk on stilts" and 

recognition of the suitability of the workshops in the mental health service. This exploratory, 

qualitative and interdisciplinary research made it possible to understand some repercussions 

of the circus practice from the users and employees point of view of CAPS AD, establishing 

reflections on the production of care from the sociocultural dimension. 

 

 

Key words: Mental Health, Circus Arts, Care, CAPS AD, Circus. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho de pesquisa propõe um estudo teórico-prático sobre as artes circenses 

como possibilidade de atuação em instituições de saúde mental. Dialoga diretamente com os 

preceitos da Reforma Psiquiátrica, compreendendo a complexidade do campo da saúde 

mental, da atenção psicossocial (Amarante, 1997; 2007) e a necessidade de refletir e construir 

processos de cuidado e de produção de saúde (Merhy, 1998a; Merhy & Franco, 2003). 

Neste sentido, com intuito de compreender as possíveis ressonâncias que a prática do 

circo pode proporcionar dentro deste tipo de instituição, foi proposto e realizado um trabalho 

de campo que se concretizou em dois momentos: as práticas circenses (acrobacia, 

malabarismo e equilibrismo) e a realização de entrevistas com usuários e profissionais do 

serviço. Foi estabelecida uma parceria com a Coordenação de Saúde Mental de São João del 

Rei e com o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas (CAPS AD), a partir da 

qual foi viabilizada a realização das atividades circenses. 

Esta proposta parte de um percurso que inclui minha formação tanto em Psicologia 

pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) quanto em Artes Circenses pela 

Escola Nacional de Circo (ENC), que possibilitou construir esta pesquisa de caráter 

exploratório, qualitativo e interdisciplinar. Além disso, durante toda graduação em Psicologia, 

foram cursadas disciplinas em outros departamentos da Universidade, como: Educação Física, 

História, Pedagogia e Teatro, que puderam auxiliar nesta caminhada entre os campos de 

saber. 

Um dos pontos relevantes para o desenvolvimento do trabalho de campo é minha 

formação em Artes Circenses na ENC, que possui sede na cidade do Rio de Janeiro – RJ. “A 

Escola Nacional de Circo – ENC/FUNARTE é a única escola pública da área de circo da 

América do Sul, por esta razão e por sua capacidade técnica tornou-se referência nacional e 

internacional para o ensino das artes circenses desde sua inauguração em 1982”.1 É também a 

única escola brasileira mantida pelo Ministério da Cultura (MinC) e agora também primeira 

escola de circo no Brasil com reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). Seu corpo 

docente é composto por professores oriundos de famílias tradicionais circenses e artistas com 

outras trajetórias nas artes do circo.  

Durante 2013 e 2014 fui bolsista da Funarte para Formação em Artes Circenses na 

ENC. O curso, com carga horária de oito horas diárias, tinha por princípio uma formação 
                                                           
1 http://www.funarte.gov.br/enc/links/projeto-memoria-enc/. 

http://www.funarte.gov.br/enc/links/projeto-memoria-enc/
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generalista, a partir da qual todos os alunos passaram inicialmente pelo aprendizado de 

técnicas de acrobacias de solo e aérea, malabarismo e equilibrismo (o que muitos chamam de 

base para as artes circenses) para depois escolherem a grade de disciplinas e/ou uma 

especialidade. 

 Tive aulas de preparação corporal, dramaturgia, psicologia da educação, dança, 

metodologia de pesquisa, técnicas circenses, como: arame, malabares, trapézio, acrobacia de 

solo, lira, canastilha, trampolim, monociclo e corda lisa. Foram mais de 1.500 horas de curso, 

onde aprendi e aprimorei também a cultura da segurança, tão difundida e essencial ao ensino e 

aprendizagem do circo. Para tal, foi realizado também o curso NR-35: Prevenção de acidentes 

e sistemas de proteção contra quedas para os trabalhos em altura, com a empresa Ultra 

Climber.  

Segundo Santos (2016): 

A dimensão institucional confere à Escola um caráter mais permanente e estável 

para a transmissão dos conhecimentos, técnicas e experiências ligados ao mundo do 

circo. Nesse sentido, tem um papel fundamental no país nesta modalidade de ensino 

vocacional, orientada para a integração do aluno na sociedade enquanto cidadão 

ativo e no mercado de trabalho. Isto é importante para o futuro do circo porque a 

ENC pode fornecer parâmetros e bases para o processo de ensino-aprendizagem de 

uma maneira mais ampla. É uma missão nobre contribuir neste nível para a 

formação de futuros circenses (Santos, 2016, p. 42 - 43).  

Neste sentido, a formação nesta instituição, aliada à formação em psicologia, a partir 

da perspectiva do cuidado em liberdade, da Luta Antimanicomial, possibilitaram um acúmulo 

de bagagens importantes para o desenvolvimento das práticas de acrobacia, malabarismo e 

equilibrismo com os sujeitos que compõe o cotidiano do CAPS AD.  

As atividades propostas pelo trabalho de campo dessa pesquisa foram livres, sem 

participação obrigatória e ocorreram no período compreendido entre junho e setembro de 

2017, totalizando 27 práticas circenses em uma permanência de 100 dias. Posteriormente, 

foram realizadas 12 entrevistas com usuários e profissionais da instituição, na tentativa de 

acessar as percepções sobre as atividades e suas possíveis ressonâncias. 

Na tentativa de compreender a dimensão do estudo realizado, estruturou-se este texto 

da seguinte forma: no primeiro capítulo são trazidas algumas contraposições com intuito de 

situar o objeto desta pesquisa. São elas: a noção de corpo no circo (Bolognesi, 2001; Gallo, 

2010; Santos et al, 2012) em contraponto com as concepções de corpo no modelo biomédico 

(Capra, 1982) e nas práticas biomédicas (Foucault, 1984; 1987); a noção de indivíduo em 

Jung (1986a; 1973), a partir da compreensão da inter-relação dos traços psíquicos e corporais, 

em contraponto à dicotomia entre mente e corpo; e a simplificação da abordagem do sujeito 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabalho
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nos processos de saúde em contraponto com a complexidade do campo da saúde mental e 

atenção psicossocial (Amarante, 2007). 

Em um segundo momento serão abordados os trajetos das artes circenses (Silva, 2007; 

Castro, 2009; Silva & Abreu, 2009; Santos, 2014) pensados não a partir de uma história 

linear, pois, como veremos, o circo é plural. Dessa forma, para Rocha (2013): “Falar de circo 

no singular é falar de um símbolo” (p. 26). Uma palavra ou uma imagem é simbólica quando 

implica em algo que vai além do seu significado manifesto e imediato. Segundo Jung (1964), 

o símbolo “é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida 

diária, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. 

Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós” (p. 20).  

Conforme poderemos ver neste trabalho, as artes presentes no circo se vinculam a uma 

série de vestígios, emoções, imagens e representações, que permitem inferir uma possível 

dimensão arquetípica (Jung, 1985; 2002; 1986a; Silveira, 1997; Santos, 2014; Castro, 2005). 

O circo é múltiplo e esperamos compreender algumas destas noções nesta dissertação.  

No segundo capítulo, serão abordados os aspectos metodológicos desta pesquisa. De 

antemão, cabe pontuar que, para orientar o processo de trabalho, foram levadas em 

consideração as três etapas do ciclo da pesquisa qualitativa proposta por Minayo (2013): fase 

exploratória, trabalho de campo e análise e tratamento do material empírico e documental. 

Neste capítulo estarão explicitadas cada um destes momentos. 

 Além disso, recorreu-se à epistemologia de Feyerabend (2011), que parte do princípio 

de que: “A ciência é um empreendimento essencialmente anárquico” (p. 31), construída de 

forma abstrusa, demandando procedimentos complexos, que escapam às leis e ordens pré-

estabelecidas. Para o autor, não há uma única regra, por mais plausível que seja, mais 

solidamente fundada na epistemologia, que não seja violada em algum momento, sendo estas 

violações necessárias para a elaboração do pensamento científico.  

Neste sentido, partiu-se da concepção desta pesquisa enquanto um processo vivo e 

complexo, que não pretende abarcar necessariamente um método que contenha princípios 

rígidos, imutáveis e obrigatórios. Este aspecto abriu espaço para a construção de uma 

metodologia em consonância com a singularidade de cada sujeito e com as particularidades do 

serviço coparticipante no trabalho de campo. 

A coleta de dados se deu a partir da observação participante, de entrevistas semi-

estruturadas, diários de campo, fotografias e filmagens, que proporcionaram o acesso a uma 

série de elementos. Posteriormente, os dados foram ordenados e classificados, sendo 
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analisados a partir da Hermenêutica, que abriu possibilidades para uma implicação no 

processo e na interpretação do material. Permitiu que fosse levado em consideração o que 

aparece como dado, aliado às próprias perspectivas, bagagens e pré-conceitos de quem lê 

(Gadamer, 2002). Dessa forma, foram feitas leituras tanto da perspectiva do pesquisador 

quanto por parte dos usuários e profissionais do serviço em relação à própria participação nas 

práticas circenses e suas ressonâncias, afinal, ninguém melhor que eles mesmos para falarem 

de sua experiência com as práticas circenses. 

Por fim, o terceiro capítulo abarca as reflexões sobre o método de trabalho construído, 

enfatizando a dimensão do afeto (Silveira, 1986; 2015; Melo, 2001) para a compreensão do 

desenvolvimento das práticas circenses e dos processos estabelecidos em campo. Neste 

sentido, colocam-se reflexões sobre a produção de cuidado a partir das relações de 

acolhimento, responsabilização e vínculo, próprios das tecnologias leves (Merhy, 1998a, 

1998b; Merhy & Franco, 2003). 

 Em um segundo tópico, serão abordadas as ressonâncias percebidas e trazidas pelos 

participantes das atividades e profissionais do serviço, levando em consideração que um dos 

técnicos participou ativamente das práticas circenses. Será estabelecido um diálogo com as 

teorias de base e as bagagens de cada sujeito, de maneira a refletir sobre oito aspectos que 

permitem pensar o circo como possibilidade de atuação em instituições de saúde mental.  
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INSTITUIÇÕES DE SAÚDE MENTAL E ARTES CIRCENSES: TRAJETÓRIAS E 

CONTRAPOSIÇÕES 

 

 

1.1- As instituições de saúde mental e a concepção dicotômica entre mente e corpo 

 

Para pensarmos o circo enquanto possibilidade de atuação em instituições de saúde 

mental mostra-se pertinente refletir sobre como, de forma predominante, se fundamenta a 

abordagem do indivíduo nessa esfera. Neste capítulo, será pontuada a relação das instituições 

de saúde mental com a concepção dicotômica entre mente e corpo, a partir dos conceitos de 

homem-máquina, criticado por Capra (1982), e de corpos dóceis e disciplina, a partir de 

Foucault (1984, 1987), tendo como contraponto a noção de processo social complexo, 

colocado por Amarante (2007). 

Segundo Capra (1982), a influência do paradigma cartesiano sobre o pensamento 

médico foi fundamental para o desenvolvimento de um modelo Biomédico, que constituiu e, 

ainda hoje, se constitui enquanto alicerce conceitual da medicina científica. A constatação de 

Descartes (2001) a seguir foi a principal base para consolidação dessa perspectiva, que parte 

de uma dualidade entre mente e corpo: 

Depois, examinando atentamente o que eu era e vendo que podia fingir que não 

tinha nenhum corpo e que não havia nenhum mundo, nem lugar algum onde eu 

existisse, mas que nem por isso podia fingir que não existia; e que, pelo contrário, 

pelo próprio fato de eu pensar em duvidar da verdade das outras coisas, decorria 

muito evidentemente muito certamente que eu existia; ao passo que, se apenas eu 

parasse de pensar, ainda que tudo o mais que imaginara fosse verdadeiro, não teria 

razão alguma de acreditar que eu existisse; por isso reconheci que eu era uma 

substância, cuja única essência ou natureza é pensar, e que, para existir, não 

necessita de nenhum lugar nem depende de coisa alguma material. De sorte que este 

eu, isto é, a alma pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo, e até mais 

fácil de conhecer ele, e, mesmo se o corpo não existisse, ela não deixaria de ser tudo 

o que é (p. 38-39). 

Para Capra (1982), a revolução cartesiana foi responsável pela maior mudança da 

história da medicina ocidental, uma vez que, antes de Descartes, a maioria dos terapeutas 

atentava para a interação entre corpo e alma, sendo os pacientes tratados no seu contexto 

social e espiritual. Com o modelo biomédico, o corpo humano passa a ser considerado uma 

máquina que pode, e deve ser analisado a partir das suas peças, sendo a doença um mau 

funcionamento dos mecanismos biológicos. Nessa perspectiva, segundo Capra (1982): “O 

papel dos médicos é intervir, física ou quimicamente, para consertar o defeito no 

funcionamento de um mecanismo enguiçado” (p. 116).  
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Essa rigorosa dicotomia possibilitou aos médicos se aterem à máquina corporal e, 

muitas vezes, negligenciarem os aspectos psicológicos, sociais e ambientais da doença. O 

olhar tende a ser cada vez mais especializado e, “ao concentrar-se em partes cada vez menores 

do corpo, a medicina moderna perde frequentemente de vista o paciente como ser humano 

(...)” (Capra, 1982, p. 116). 

Se, por um lado, tem-se a noção de um modelo biomédico,  paralelamente tem-se a 

concepção das práticas biomédicas. Em O Nascimento do Hospital, Foucault (1984) relata o 

percurso do surgimento da instituição, descrevendo como e quando ela se constituiu enquanto 

uma medicina hospitalar, um hospital médico, terapêutico. Ele reflete que em meados do 

século XVII o hospital era considerado como “(...) uma espécie de instrumento misto de 

exclusão, assistência e transformação espiritual” (p. 102), no qual a função médica ainda não 

se mostrava presente. A partir de 1780, desenvolve-se a ideia de que o hospital pode e deve 

ser um instrumento destinado a curar, e a medicina desenvolve-se enquanto uma prática 

hospitalar. 

Foucault (1984) discorre sobre as modificações acerca da associação entre o saber 

médico e a instituição de saúde, defendendo essa reorganização hospitalar não a partir de uma 

técnica médica, mas a partir “de uma tecnologia que pode ser chamada política: a disciplina” 

(p.105). Para ele, a disciplina é uma técnica de poder que implica uma vigilância constante 

dos indivíduos, os quais são submetidos a uma “pirâmide de olhares”. Essa pirâmide está 

relacionada com a hierarquia de saberes, base para as relações hospitalares: “A disciplina é, 

antes de tudo, a análise do espaço. É a individualização pelo espaço, a inserção dos corpos em 

um espaço individualizado, classificatório, combinatório” (p. 106). É o corpo em um local 

determinado.  

O corpo é colocado na posição de objeto, sendo então alvo de poder. Um corpo que é 

manipulável, modelável, que é treinado, que obedece e responde: “A disciplina fabrica assim 

corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em 

termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de 

obediência)” (Foucault, 1987, p. 119).  

O espaço esquadrinhado e o corpo controlado marcaram as práticas em saúde mental, 

e o modelo biomédico ainda impera dentro deste campo. Amarante (2007) afirma: “(...) o 

modelo psiquiátrico, nascido do modelo biomédico, teve como uma de suas características 

principais um sistema ‘terapêutico’ baseado na hospitalização” (p. 61) e esse corpo 

disciplinado, reprimido, sem voz, maquinário, pautaram e ainda pautam as ações em saúde 
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mental, com dolorosa intensidade nos manicômios e hospitais psiquiátricos. Resiste em 

muitos serviços de saúde mental e assombra também os serviços substitutivos que emergiram 

com os processos da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial. 

Não é de se espantar que, segundo Ramos (2006), ainda hoje: “Inconscientes, 

perpetuamos uma visão em que as descrições detalhadas e minuciosas vindas de dissecações 

ou de estudos fisiológicos prevalecem sobre a percepção dos sentimentos e das sensações 

subjetivas e simbólicas do corpo” (p. 14). A autora afirma, ainda, que a própria constituição 

da medicina e da psicologia enquanto saberes distintos, em sua dificuldade de comunicação, 

já diz dessa diferenciação entre a abordagem dos fenômenos fisiológicos e psicológicos na 

compreensão do sujeito. Sendo o indivíduo, então, submetido a várias cisões, pertinentes às 

especializações, para uma compreensão que se dá em partes. 

Não é preciso muito para constatar atuações pautadas a partir dos resquícios de uma 

mentalidade manicomial, asilar e normatizadora em saúde mental, basta adentrar e frequentar 

por poucos dias alguns serviços substitutivos para nos depararmos com indivíduos muitas 

vezes ociosos durante sua permanência. Instituições que oferecem tratamentos centrados na 

medicalização, sem processos reais de acolhimento, com estrutura rígida, que cerceia a 

liberdade e autonomia dos indivíduos. Outras inúmeras características evidenciam a 

necessidade da emergência de atuações, ações, pesquisas e formações que busquem abarcar o 

campo em sua complexidade.  

O CAPS pode ser um ótimo serviço. Depende da consciência dessa ruptura, da 

discussão da medicalização, da idéia mais ampla da Reforma Psiquiátrica como um 

processo social complexo. Podemos iniciar práticas novas, inventivas, criadoras, 

mas podemos, por outro lado, ampliar o processo de medicalização/psiquiatrização 

da vida. (...) Dito de outro modo, essa observação tem de estar presente para que nós 

não criemos serviços de medicalização em espaços abertos (Amarante, 2007a, 

p.173). 

 

O modelo biomédico, que se baseia principalmente em pesquisas e na fisiologia 

experimental, remete como já trouxemos, a uma conotação de um corpo máquina, da doença 

enquanto um desvio do normal, em que o foco na interação entre os fatores psicológicos, 

biológicos, ambientais e pessoais é substituído por uma ênfase nas anormalidades biológicas. 

A partir do momento que se transforma a complexidade do homem em máquina, dociliza-se 

os corpos e esquadrinha-se o espaço, localizando esse corpo no espaço, a complexidade dá 

lugar a uma simplicidade, a uma visão e ação limitada, que apesar de permear as instituições 

de saúde mental, definitivamente se distancia dos fundamentos da pesquisa aqui proposta.  
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Vale ressaltar, que não se entende aqui a biomedicina enquanto única vilã dos serviços 

públicos de atendimento em saúde mental. Tem-se ciência das atuais conjunturas políticas, da 

gestão a nível nacional, dos retrocessos das políticas públicas e das mentalidades manicomiais 

que perpetuam e fundamentam a visão de tratamento. Porém coloca-se aqui, a evidente 

soberania dessa abordagem do sujeito, de um saber que necessariamente atravessa e norteia o 

cuidado e acolhimento do usuário nas instituições. 

Em contraponto ao modelo biomédico e às práticas da biomedicina, parte-se de uma 

noção que busca abarcar a complexidade do campo da saúde mental e atenção psicossocial, 

que segundo Amarante (2007) se constitui enquanto um processo social complexo no 

entrelaçamento de dimensões simultâneas.  

O autor pontua quatro dimensões: teórico-conceitual, técnico-assistencial, jurídico-

política e sociocultural. A primeira diz respeito à reflexão, avaliação e contextualização dos 

conceitos fundamentais da psiquiatria, em resposta a uma ciência que, segundo Amarante 

(2007), está em plena transformação. A dimensão técnico-assistencial diz da estruturação dos 

serviços de saúde mental enquanto dispositivos estratégicos, destinados ao acolhimento, 

cuidado, trocas sociais e produção de subjetividades.  

A esfera jurídico-política propõe uma revisão em toda legislação: “Trata-se de uma 

luta pela inclusão de novos sujeitos de direito e novos direitos para os sujeitos em sofrimento 

mental” (p. 70). E, por fim, a sociocultural está relacionada ao debate entre a área da saúde e 

as outras áreas de conhecimento, buscando um envolvimento da sociedade na discussão sobre 

a Reforma Psiquiátrica, tendo como ponto de partida a produção cultural e artística dos 

usuários, familiares e técnicos, a fim de refletir sobre a loucura, sobre hospitais psiquiátricos e 

saúde mental. 

A proposta desta pesquisa de Mestrado dialoga diretamente com essas quatro 

dimensões, já que é conceitual e teoricamente desenvolvida propondo uma reflexão sobre as 

abordagens e a possibilidade de novas construções de pensamento em torno da loucura 

(teórico-conceitual). Propõe uma prática de atuação fundamentada no acolhimento, no vínculo 

e na produção de subjetividades (técnico-assistencial) e está ligada à esfera jurídico-política 

na medida em que atua na construção de direitos ao esporte, à arte, ao lazer, fundamentados 

nas leis que regem a implementação dos serviços substitutivos à internação e aos direitos dos 

sujeitos em sofrimento psíquico.  

Neste mesmo sentido, está associada também a uma vivência artística e cultural, que 

atua a partir do diálogo entre psicologia e circo, alinhado aos preceitos da Reforma 
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Psiquiátrica. Apesar de estar ligado às quatro dimensões, este trabalho possui ênfase nesta 

última dimensão, a sociocultural, na medida em que parte de uma ação que envolve a própria 

construção cultural dos atores sociais envolvidos no processo de saúde, através de práticas 

circenses. Dentro desta dimensão, a atuação proposta compreende-se na esfera da arte, 

implicada em uma transformação cultural. 

O trabalho de Nise da Silveira (1986) refutou a prática biomédica e ressaltou a relação 

entre saúde e arte, em sua inserção no cotidiano de uma instituição de saúde mental. Partindo 

da perspectiva da complexidade do processo psicossocial, pode-se dizer que a atuação de 

Silveira é compreendida tanto por sua dimensão técnico-assistencial, terapêutica, clínica, 

quanto sociocultural, enquanto atividade artística transformadora.2  

No que se refere ao entrelaçamento entre arte e saúde mental, Melo (2010a) afirma 

que: “(...) o trabalho desenvolvido por Nise da Silveira apresenta-se como o mais significativo 

e fecundo exemplo, pois, além de contribuir para a reformulação dos serviços de saúde 

mental, interferiu também no campo das artes” (p. 182). Em sua atuação, Silveira vai 

privilegiar três aspectos: a atividade (organizada em diversos ateliês), o afeto e a liberdade de 

produzir e de ir e vir (Melo, 2001; 2005). Estes vão ser os pilares do seu modelo de 

tratamento, sendo conferida à relação entre monitor e paciente a possibilidade de um afeto 

catalisador, noção que se mostrará importante para esta pesquisa: 

(...) a aproximação que nasce entre eles, tão importante no tratamento, é muito mais 

genuína que a habitual relação de consultório entre médico e cliente. A experiência 

demonstra que a volta à realidade depende em primeiro lugar de relacionamento 

confiante com pessoas e com o ambiente (Silveira, 1986, p. 11). 

 Como possibilidade de diálogo, conforme compreende a dimensão sociocultural, 

recorre-se às artes do circo. No que se refere às técnicas circenses, estas possuem como 

princípio básico da sua existência o corpo. Para Bolognesi (2001): “A matriz do circo é o 

corpo, ora sublime, ora grotesco. O corpo não é uma coisa, mas um organismo vivo que 

desafia seus próprios limites” (p. 103).  

No aprendizado circense, as atividades são progressivamente vivenciadas pelo 

indivíduo que, na maioria das vezes, se movimenta e atua de maneira não cotidiana. Esse 

aspecto fundamental do circo abre espaço para se pensar esse corpo vivo que, como visto, não 

                                                           
2 Os livros Mundo das Imagens (1992) e Imagens do Inconsciente (1981) de Nise da Silveira compreendem 

aspectos do seu trabalho, assim como os artigos Nise da Silveira, Antonin Artaud e Rubens Corrêa: fronteiras 

da arte e da saúde mental (2010a), Nise da Silveira, Fernando Diniz e Leon Hirzman: política, sociedade e arte 

(2010b) e O Efeito Dominó: a relação entre a obra de Nise da Silveira e a arte concreta no Brasil (2011) de 

Walter Melo. 
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é uma coisa e não é uma máquina, é um corpo-sujeito que, em determinado momento, pode 

utilizar, por exemplo, dos serviços de uma instituição de saúde mental. 

Por se tratar de uma manifestação da cultura corporal, o circo permite construir uma 

rica variedade de movimentações, desde formas bem simples até as mais complexas, além de 

apresentar grandes contribuições no que diz respeito aos domínios cognitivo, motor, afetivo e 

social (Santos et al, 2012). Cognitivo no que se refere ao desenvolvimento da atenção, 

concentração, raciocínio, da imaginação, da memorização e da percepção. Motor, pois são 

atividades que contribuem para o ganho de tônus muscular e hábitos posturais, além da 

melhoria das capacidades físicas (flexibilidade muscular, mobilidade articular, força estática, 

dinâmica, explosiva e potência). Emocional, pois as técnicas circenses desenvolvem aspectos 

como coragem, ousadia, determinação, autodomínio, autoconfiança, espírito de luta e 

perseverança. E social, pois são práticas em que implicam relações pautadas na 

responsabilidade, na iniciativa, na disciplina, no respeito, na cooperação, auxílio mútuo e 

espírito crítico. 

Neste sentido, além de trabalhar vários aspectos corporais, o circo permite acessar e 

construir uma série de formas de se relacionar com o próprio corpo, com o corpo do outro, 

com objetos e aparelhos. Para além de uma atividade esportiva, o circo é uma arte, uma 

expressão humana, um meio para criação, para acesso à magia, ao fantástico, ao novo: “Isso 

ocorre porque as manifestações da cultura corporal circense propiciam ao corpo experimentar 

uma rede de signos (liberdade, desafio, aventura) a partir da vivência das diversas sensações 

(medo, suspense e alegria)” (Santos et al, 2012, p. 82).  

O indivíduo em sua integralidade, na inter-relação dos aspectos que o compõe, é 

certamente uma das proposições centrais desta pesquisa e ora será abordado por meio de uma 

concepção circense ora a partir de uma perspectiva junguiana, que parte da premissa de que: 

“(...) a distinção entre mente e corpo é uma dicotomia artificial, um ato de discriminação 

baseado muito mais na peculiaridade da cognição intelectual do que da natureza das coisas” 

(Jung, 1971, p. 916).  

Neste sentido, o indivíduo é compreendido na inter-relação dos traços psíquicos e 

corporais, sendo estes encerrados em um mesmo mundo. Ambas as formas de pensar o 

indivíduo, no circo e em Jung, se afirmam em contraponto à noção de corpo máquina do 

modelo biomédico, fundamentado na dicotomia cartesiana, perpetuado pelas ciências naturais 

e adotado como base para o funcionamento de muitas instituições de saúde mental ainda hoje. 
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Embora Jung não tenha incluído o trabalho corporal de fato em seus atendimentos, o 

autor faz, ao longo de toda sua obra, várias referências ao corpo, refletindo sobre uma 

possível integralidade entre os aspectos psíquicos e corporais. Para pensar o paralelismo 

psicofísico, Jung (1985) indaga: “(...) se a coordenação dos processos psíquicos e físicos no 

organismo vivo pode ser entendida como um fenômeno sincronístico, em vez de uma relação 

causal” (p. 70). Neste sentido, afirma a sincronicidade, partindo da perspectiva de que há uma 

ordem sem causa, enquanto um ordenamento significativo, que possui certas qualidades que 

podem ajudar a pensar a noção corpo-alma. Sendo assim, esclarece: “A sincronicidade, 

portanto, significa, em primeiro lugar, a simultaneidade de um estado psíquico com um ou 

vários acontecimentos que aparecem como paralelos significativos de um estado subjetivo 

momentâneo e, em certas circunstâncias, também vice-versa” (p. 19). 

No que diz respeito à abordagem do corpo dentro da teoria junguiana, observa-se que 

Jung (1986) vai além da construção de uma valorização dos aspectos corporais, no sentido de 

pareá-los à importância dos aspectos psíquicos, ele justamente questiona a autonomia desses 

traços: 

Os dois constituem uma só realidade, e acomete-nos a dúvida se, no final das contas, 

toda esta separação entre alma e corpo nada mais seja do que mero expediente da 

razão para que percebamos os dois lados de uma mesma realidade, uma separação – 

conceitualmente necessária – de um só e mesmo fato em dois aspectos aos quais 

atribuímos indevidamente até mesmo uma existência autônoma (p. 268).  

A velha dicotomia cartesiana aqui se encontra ultrapassada, sendo considerada a 

existência mente/corpo enquanto um aspecto único, e é neste sentido que o indivíduo será 

abordado nesta pesquisa. 

 

 

1.2- Trajetórias das Artes Circenses  

 

Para pensar o circo em instituições de saúde mental, torna-se necessário conhecê-lo. 

Nesse tópico serão abordados os trajetos históricos da constituição das artes circenses3, 

envolvendo suas possíveis origens, o surgimento do circo moderno, as concepções de um 

circo familiar itinerante, a criação das escolas de artes circenses e o circo social em sua 

aproximação com a Atenção Psicossocial. 

                                                           
3 Vale ressaltar que o trajeto histórico das artes circenses diz também das descontinuidades do processo, não se 

refere a uma série de acontecimentos, em sua cronologia contando uma única história, já que, como veremos, 

não existia o termo circo naquela época e sim manifestações culturais que mais tarde poderão ser encontradas 

nas artes circenses.  
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Considera-se pertinente esse trajeto, visto que esta pesquisa foi desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia e possui um caráter interdisciplinar. Neste sentido, 

trazer as concepções de circo durante a história é importante para a compreensão de que 

“circo” estamos falando. Portanto, ao longo deste tópico, se estabelece uma reflexão dos 

possíveis trajetos das artes circenses, que permite conhecer um pouco sobre essa intrigante 

arte, ainda hoje pouco difundida, discutida e teorizada academicamente.  

Esse percurso vem mostrar o entrelaçamento das artes do circo com a história da 

humanidade, que pode vir dizer de uma dimensão arquetípica de sua existência, motivo que 

talvez esteja associado ao fascínio exercido pelo circo nas várias sociedades. Portanto, 

percebe-se que aparecem as noções de vestígio, emoção e limite enquanto aspectos de cunho 

arquetípico. Os vestígios, pois tem uma ligação histórica, as emoções, através do fascínio e o 

limite, uma vez que, para Jung, toda situação limite é arquetípica (Jung, 2002). 

 

1.2.1- Das possíveis origens ancestrais das artes do circo ao surgimento do circo moderno 

Estudos apontam que as chamadas artes circenses possuem similaridade com o que 

pode ser visto em algumas tradições, enquanto manifestações e habilidades compartilhadas 

por povos ao redor do mundo. Muitas tribos, comunidades e culturas desenvolveram rituais, 

brincadeiras, comemorações, técnicas de guerra e outras ações, pautados na execução de 

malabarismos, equilíbrios, manipulação do fogo, palhaçaria, dentre outras facetas. Para Santos 

(2014): 

(...) é impossível saber tudo sobre as artes do circo no passado, pois muitos dos 

vestígios mais antigos já desapareceram. Mas foi possível perceber que a história 

das artes circenses é tão longa quanto a própria historia da humanidade e que elas 

não pertencem a nenhum povo em particular (p. 98). 

Conforme pontuado por Santos (2014) são os vestígios que proporcionarão a 

compreensão de aspectos das trajetórias circenses e que possibilitarão pensar algumas 

imagens ligadas ao circo. Neste sentido, diante dos amplos e variados caminhos das artes 

reunidas atualmente nesse campo, bem como em consonância com os objetivos deste 

trabalho, será feito um recorte, através do qual serão abordadas apenas algumas tradições que 

compartilham das habilidades que compõem as práticas circenses desta pesquisa 

desenvolvidas em trabalho de campo, sendo elas: acrobacia, equilibrismo e malabarismo. 

Livros que relatam a história do México, por exemplo, contam que, entre 1528 e 1529, 

Hernán Cortés, em seu regresso à Europa, levou em sua comitiva vários nativos astecas para 

exibirem suas habilidades de jogadores de bola de borracha, malabarismos, danças e 
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acrobacias, em uma homenagem ao imperador Carlos V. As pinturas de Christoph Weiditz 

mostram índios apresentando a técnica atualmente conhecida como antipodismo (malabares 

com os pés) na corte imperial. Esta atividade cultural era considerada um jogo ritual entre os 

astecas e era chamada Xocuahpatollin (Santos, 2014). 

 
Figura 1. Pintura dos índios astecas apresentando o antipodismo na corte imperial de Carlos V. 

Autor: Christoph Weiditz, 1529. 

Várias evidências demonstram, por exemplo, que as mulheres do povo Maori da Nova 

Zelândia, há centenas de anos, já praticavam malabarismo com o swing poi (dois objetos 

iguais feitos com uma corda fina com uma bola no fim), em rituais com dança e contação de 

histórias. Há fontes que dizem que o swing poi também estava associado às técnicas de guerra 

utilizada pelos homens. Atualmente, temos o “Barangandã”, um brinquedo popular, 

semelhante ao swing poi do povo Maori. A seguir uma imagem que mostra elementos do 

ritualismo da Dança Poi entre os maoris (Gooding, 1913). 

 
Figura 2. Registro fotográfico anterior a 1912 com elementos do ritualismo da Dança Poi entre os Maoris. 
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Figura 3. 

Acrobatas 

Chiriquí. Museu 

Nacional do 

Panamá. 1970. 

Foto de E. Easby. 

 

 

 No Museu Nacional do Panamá encontram-se algumas das quatorze esculturas 

esculpidas em tamanho real, desenterradas do sítio arqueológico de Barriles (Easy & Scott, 

1970). Quatro delas são de duplas de indivíduos em figuras acrobáticas e fazem parte de um 

legado dos povos Chiriquí, nativos das altas terras provincianas, tendo 

por volta de 1.500 e 1.700 anos de existência. 

São vários os vestígios que mostram habilidades similares às das 

chamadas “artes circenses”4 durante vários períodos históricos. Santos 

(2014), em sua pesquisa sobre as Artes do Circo: Pedagogias Atuais, 

Origens Ancestrais, reflete sobre vários exemplos como: o malabarismo 

com bolas em Tonga e no Antigo Egito em imagens de pelo menos 200 

anos a.C.; o xamã Navajo, engolidor da flecha emplumada (engolidor de 

espada); os palhaços xamânicos nas Américas (aqui no Brasil, na tribo 

dos índios Krahô, localizada no estado de Tocantins, por exemplo); o 

mastro indiano, que existe pelo menos desde o século XII; os xamãs do 

povo San e as artes do fogo (andam sobre brasas, passam tochas de fogo 

pelo corpo, colocam brasas na boca e engolem o fogo); o uso das pernas 

de pau na África pelo povo Dogon; o contorcionismo xamânico entre os 

Olmecas com mais de três mil anos de existência, entre inúmeras outras 

tradições. 

O mais antigo vestígio de “vida circense” registrado está aqui no Brasil. A atriz, 

diretora de teatro e especialista em circo Alice Viveiros de Castro (2009), em sua pesquisa no 

Parque Nacional Serra da Capivara no Sudeste do Piauí, encontrou pinturas rupestres que 

incrementaram ainda mais o histórico dessas habilidades. São imagens que, segundo a autora, 

possivelmente representam figuras acrobáticas, de empilhamento de pessoas, com 

aproximadamente 27.000 anos de existência. Abaixo algumas imagens registradas por Castro 

(2009) dos Acrobatas do Boqueirão da Pedra Furada: 

                                                           
4 Cabe ressaltar que as habilidades apresentadas não se denominavam como circo, pois não existia ainda o 

conceito de circo. Os ritos, modalidades e manifestações possuíam, muitas vezes, nomes distintos aos que 

conhecemos atualmente, outros permaneceram e foram a associados posteriormente ao que concebemos como 

circo, o swing poi, por exemplo. 
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Estas e muitas outras evidências mostram que, o que hoje chamamos de circo, possui 

muitas semelhanças com antigas manifestações culturais e, tanto Castro (2005) quanto Santos 

(2014), vão apontar para as possíveis qualidades arquetípicas dessas tradições. “A vastidão 

encontrada aponta para as dimensões arquetípicas dessas experiências corporais e tentar 

confiná-la entre as capas de um livro é complicado e perigoso” (Santos, 2014, p. 98). 

Segundo Jung (1985), “o arquétipo é a forma introspectivamente reconhecível da 

organização psíquica apriorística” (p. 81). De maneira geral, os arquétipos são possibilidades 

herdadas para representar imagens similares, formas instintivas de se imaginar, e o autor 

esclarece sobre a relação entre instinto e arquétipo: 

Chamamos instinto aos impulsos fisiológicos percebidos pelos sentidos. Mas, ao 

mesmo tempo, estes instintos podem também manifestar-se como fantasias e revelar, 

muitas vezes, a sua presença apenas através de imagens simbólicas. São a estas 

manifestações que chamo arquétipos. A sua origem não é conhecida; e eles se 

repetem em qualquer época e em qualquer lugar do mundo — mesmo onde não é 

possível explicar a sua transmissão por descendência direta ou por "fecundações 

cruzadas" resultantes da migração (Jung, 1964, p. 69). 

Figura 4. Imagem do Parque Nacional 

Serra da Capivara. 

Figura 5. Imagem representando possível 

empilhamento de indivíduos no Parque 

Nacional Serra da Capivara. 

Figura 6. Imagem de possível 

empilhamento de indivíduos no Parque 

Nacional Serra da Capivara. 
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A parte da psique que retém e transmite a herança psicológica comum da humanidade 

Jung chamou de inconsciente coletivo. Para o autor, o inconsciente coletivo diz respeito à 

camada mais profunda do psiquismo, que não possui sua origem em experiências ou 

aquisições pessoais, sendo de natureza univeral: “Em outras palavras, são idênticos em todos 

os seres humanos, constituindo portanto um substrato psíquico comum de natureza psíquica 

suprapessoal que existe em cada indivíduo” (Jung, 2002, p. 15). Sobre esse aspecto, Silveira 

(1997) aponta: 

A noção de arquétipo, postulando a existência de uma base psíquica comum a todos 

os seres humanos, permite compreender por que em lugares e épocas distantes 

aparecem temas idênticos nos contos de fadas, nos mitos, nos dogmas e ritos das 

religiões, nas artes, na filosofia, nas produções do inconsciente de um modo geral – 

seja nos sonhos de pessoas normais, seja em delírios de loucos (p. 69). 
 

Essa possível dimensão arquetípica, inferida por estes e outros vestígios que 

expressam a variedade de habilidades difundidas em locais diferentes, bem como 

manifestações similares em espaços tão distantes, com certeza foi um aspecto importante para 

construção desse objeto de pesquisa. Leva-se em consideração que, segundo Jung (1986): “É 

preciso dar-nos sempre conta de que aquilo que entendemos por "arquétipos" é, em si, 

irrepresentável, mas produz efeitos que tornam possíveis certas visualizações, isto é, as 

representações arquetípicas” (p. 151). Logo, não é possível acessar o arquétipo, mas sim suas 

imagens, como configurações das emoções. 

Castro (2005) afirma em seu estudo sobre as origens do palhaço: 

O que nos interessa neste estudo é o arquétipo. Esse ser que parece vindo de um 

outro planeta tão semelhante ao nosso, essa figura que não é ninguém que 

conhecemos e que no entanto reconhecemos ao primeiro olhar, não surgiu em um 

momento definido, foi sendo construída ao longo dos séculos e assumindo papéis e 

formatos diferenciados, tendo como única função provocar, pelo espanto, o riso (p. 

11). 

Os aspectos arquetípicos refletidos nessas manifestações ancestrais, com especial 

capacidade de fascinar, de envolver, despertar sensações e mostrar outras possibilidades de 

movimentação e realidade, merecem estudo dedicado, específico, o qual por ingenuidade 

pensou-se por um momento aqui ser possível desenvolver. O fato é que imagens carregadas 

de emoções aparecem norteando as relações com o circo durante as atividades de trabalho de 

campo desta pesquisa, que mais a frente será dissertada. 

A minha convivência com você me fez retornar aos meus tempos de criança, há 

exatamente 35 anos atrás, quando se instalava o circo em minha terra em um 

terreno próximo a minha casa, em que minha mãe cedia água para uma família de 

artistas circenses que morava em um moto-home e essa senhora nos dava 
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achocolatado e pipoca, além de ingressos para espetáculos e matinês para mim e 

minhas irmãs, quando ainda éramos todos crianças, afinal toda criança lembra e 

gosta de circo. 

 

Fico às vezes triste com o pouco valor que o artista circense representa para o 

nosso sistema, pois afinal toda criança, principalmente na sua inocência que é um 

sentimento divino, lembra relembra e rememora as primeiras vezes que vão ao 

circo, uma arte difícil, sem incentivos nenhum de órgãos do governo e sobretudo 

sobrevive muitas vezes pela garra e paixão dos seus profissionais, e no seu caso um 

trabalho voluntário que mantém a sobrevivência desta arte milenar que começou a 

existe desde o império romano  (B. em seu próprio diário de campo cedido a mim no 

fim das atividades). 

 

A palavra circo vem do latim circus, circunferência. Historicamente foi utilizada no 

século VI a.C, no Circus Maximus em Roma. Um espaço que compreendia, inicialmente, 

corridas de carruagens e, posteriormente, lutas de gladiadores, apresentações com animais 

selvagens, de pessoas que possuíam habilidades incomuns, como, por exemplo, engolidores 

de fogo. Em 40 a.C. o anfiteatro foi destruído, sendo então substituído pelo Coliseu, hoje um 

dos cartões postais mais importantes de Roma. 

Pois bem, é somente por volta de 1768, que Philip Astley, militar inglês e cavaleiro, 

proporcionou a união de várias tradições em seu Royal Amphitheatre of Arts. Com a 

construção do anfiteatro, Astley reuniu as artes da cavalaria em espetáculos equestres em um 

picadeiro circular. De início, aconteciam apenas apresentações de habilidades sobre o cavalo, 

incrementadas posteriormente com a introdução de números de artistas que, segundo Silva & 

Abreu (2009), eram: 

(...) genericamente denominados de saltimbancos por se apresentarem nas ruas, 

praças e teatros de feiras, mas também havia artistas dos teatros fechados italianos, 

elisabetanos, arenas, hipódromos, ciganos, prestidigitadores, bonequeiros, 

dançarinos, cantores, músicos, artistas herdeiros da commedia dell’arte, acrobatas 

(solo e aéreo), cômicos em geral – que se apresentaram em seus entreatos, com o 

objetivo de imprimir ritmo às apresentações e dar um entretenimento diferente ao 

público (p. 47). 

 

Em 1892, um ex-artista de Astley, Charles Hughes, montou sua própria companhia, 

localizada a uma pequena distância do anfiteatro de Astley, o Royal Circus, momento em que 

aparece pela primeira vez o nome “circo” no mundo moderno e que realmente denotou o que 

viria ser um espetáculo circense. Não demorou para que a ideia de um espaço que reunia as 

artes daquele tempo, como dança, música, teatro, acrobacia, cavalaria, se expandisse pela 

Europa, América, chegando até o Japão, decretando o nascimento do Circo Moderno. 
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1.2.2- Do circo itinerante de lona às escolas de circo  

As associações de artistas ambulantes das feiras e das praças, as famílias de 

saltimbancos e ciganos, e os militares com habilidades sobre cavalos proporcionaram esse 

novo modo de fazer espetáculo, em uma forma inovadora de organização do trabalho artístico, 

configurado pela transmissão oral dos saberes e na união de pontos básicos da teatralidade e 

destreza corporal. A formação de uma dinastia de artistas se disseminou por toda Europa e, no 

século XIX, os circos ainda se utilizavam de estruturas estáveis, que inicialmente eram 

construídas ou adaptadas para receber os espetáculos circenses. Estas ficavam montadas para 

receber outras companhias e o “(...) circo ambulante ou circo sob tenda, na Europa, era 

considerado estabelecimento de segunda categoria, em comparação aos de madeira, fixos, ou 

aos teatros adaptados” (Silva, 2007, p. 50). 

Segundo Silva (2007), os artistas migraram para vários países e foi nos Estados 

Unidos que, por volta de 1836, enquanto o diretor inglês Thomas Cooke realizou uma turnê 

pelo país, que se consolidou o uso de tendas ou barracas enquanto espaços de apresentações 

itinerantes e de moradia. Portadores da tradição nômade ampliaram e aperfeiçoaram aos 

poucos as tendas, impermeabilizando as lonas, inventando os mastros centrais para darem 

suporte aos aparelhos aéreos e à iluminação. Ao fim de cada temporada, tudo era desarmado, 

transportado e armado em outro local. 

Foi a partir do início do século XIX, que artistas começaram a migrar para a América 

do Sul e a expressão “família tradicional” ou “circo tradicional” passou a ser usada para se 

referir aos circenses que possuíam, ou ainda possuem, “origens” ligadas aos saltimbancos e às 

famílias circenses que para aqui migraram, apresentando-se nas praças, feiras e, 

posteriormente, sob lonas em itinerância.  

Dizer de uma nacionalidade é algo que não compreende muito a complexidade desses 

grupos, vistos que vários dos filhos, netos, bisnetos nasceram em países diferentes, o núcleo 

familiar passa a ser a referência, mais do que os locais de nascimento. No Brasil, os artistas 

chegaram ao fim do século XVIII, início do século XIX, com apresentações de habilidades 

físicas e destrezas com animais nas ruas, esquinas e praças (Silva, 2007). 

No livro Pequena História de Teatro, Circo, Música e Variedades em São João del rei 

1717 a 1967, Guerra (1968) relata o que alguns chamam de o primeiro registro de pedido de 

licença para um espetáculo de caráter circense no Brasil. Em 18 de junho de 1834, foi 

registrada no Livro da Receita e Despesa da Comarca Municipal de São João del Rei a 

entrada de um requerimento de José Chiarini “pedindo licença para um espetáculo de dança 
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no Theatrinho da Villa e pagou $ 400 réis” (p. 28). Porém, em seguida o autor traz um 

anúncio sobre o espetáculo, publicado pelo “Astro de Minas – N° 1.031”, em que é descrito: 

“Domingo 22 do Corrente. Havendo chegado a esta Villa José Chiarini Mestre da arte 

Gymnastica, e Equilibrista, e dançarino de corda, com sua família na mesma profissão, faz 

sciente ao público, que os seus primeiros trabalhos serão da maneira seguinte: (...)” (p. 28). 

Em seguida, descreve as habilidades que seriam apresentadas por cada componente da família 

circense. 

Apesar de José Chiarini apresentar no requerimento uma licença para espetáculo de 

dança, Silva (2007) afirma que na biografia do artista e, como vimos nas publicações em 

jornais para divulgação da peça, consta que ele desenvolvia diversas práticas dos 

saltimbancos, como dança de corda e acrobática, pantomima, marionetes, acrobacias 

equestres, entre outras. A concepção de espetáculo pautada na variedade de habilidades 

permitia que o circo Chiarini utilizasse, também, várias “especialidades” para o pedido formal 

da licença (Silva, 2007). 

O recorte apontado deste marco circense em São João del Rei deriva do fato de que 

resido nesta cidade, onde desenvolvi o mestrado na Universidade Federal de São João del Rei 

e o trabalho de campo no Centro de Atenção Psicossocial – álcool e outras drogas da mesma 

cidade. Portanto, convém ressaltar que este município possui uma importante relação com a 

história do circo no Brasil, visto por alguns como primeiro registro de licença para atividade 

circense no país e como rota importante para tradição circense. 

A história das artes circenses enquanto circo de lona itinerante, com difusão oral do 

saber, através das dinastias de famílias circenses, vai permanecer e se desenvolver por muitos 

anos, sofrendo modificações em suas formas de apresentação, como, por exemplo, a proibição 

do uso de animais em determinados lugares do mundo5. 

Os circenses, no final do século XIX, até a primeira metade do século XX, em sua 

grande maioria, já nasceram no circo e seu processo de socialização, formação e 

aprendizagem dentro da tradição circense se iniciava desde o seu nascimento, pois a criança 

era tida como um continuador da tradição, que portaria o saber circense e garantiria a 

continuidade do circo. Nas décadas de 50 e 60 esses processos de socialização, formação e 

aprendizagem dentro da própria tradição circense passaram por uma mudança: 

O conhecimento preservado na memória não era mais compartilhado coletivamente. 

Alterou-se o processo de formação do “ser artista circense”, em suas dimensões 

tecnológicas e culturais que eram os suportes da vida cotidiana desse grupo. A 

                                                           
5 No Brasil foi criada a Lei Federal 10.220/01 que proíbe a participação de animais em circos e similares em todo 

o território nacional. 
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aprendizagem, que era o procedimento que conduzia ao domínio da técnica nas artes 

circenses, um dos fundamentos do circo-família, não foi passada para uma 

determinada geração, o que levou à construção de outros modos de formação e 

socialização circense. Houve uma ruptura no processo coletivo de transmissão da 

memória oral (Silva & Abreu, 2009, p. 179). 

Quarta geração de circenses no Brasil, Silva contou em uma das aulas sobre a História 

do Circo na ENC que, nesse momento, foi dado certo valor às crianças do circo irem para as 

escolas e terem uma educação formal. Ocorrendo uma valorização do ensino formal em 

detrimento do conhecimento oral, que sustentava, no caso, o saber e a tradição circense. 

Muitas pessoas fazem crítica ao surgimento da televisão e do cinema enquanto 

possibilidade de enfraquecimento da cultura do circo. Essas mudanças na maneira de ser 

artista de circo, as novas organizações de trabalho e do saber não representaram, como muitos 

pretendem afirmar, o fim da produção da linguagem circense. Foram construídos novos 

percursos, novos territórios, diálogos, que produziram diferentes configurações nesse campo 

de saber e prática. O surgimento das atuais escolas de circo, enquanto nova modalidade de 

formação é um componente dessa arte que se mostrou rizomática6 (Silva & Abreu, 2009). 

Concomitante à criação de escolas na Inglaterra, França, Canadá, Bélgica, entre outros 

países, em 1978 foi criada no Brasil a primeira escola de circo, a Academia Piolin de Artes 

Circenses, na cidade de São Paulo, que possibilitou o aprendizado das artes circenses fora do 

espaço familiar. Desde 1974, já era gestada a Escola Nacional de Circo (ENC) no Rio de 

Janeiro, criada em 1982. 

Trago esses trajetos históricos, que remetem também à constituição do ensino circense 

em escolas, pois esse aspecto é fundamental para se pensar o circo enquanto um instrumento 

pedagógico, de formação, que possui suas próprias metodologias. Por outro lado, a criação 

das escolas de circo foi o que me possibilitou ter a oportunidade de realizar uma formação 

consistente nesse saber e propor esta pesquisa. 

Diversas escolas foram criadas desde a década de 70 em todo mundo, o que vem 

proporcionando o aprendizado das artes do circo para as pessoas que não nasceram em 

famílias do circo itinerante. As aulas, muitas vezes, são ministradas por circenses tradicionais, 

o que possibilita o acesso a um conhecimento através de perspectivas e métodos 

compartilhados por várias gerações, aliados à criação de novas combinações artísticas, a partir 

da formação de alunos e profissionais vindos de outras áreas do conhecimento para o circo. 

                                                           
6 A arte circense se mostrou rizomática, segundo Silva & Abreu (2009), pois a partir dessa ruptura, construiu 

novos caminhos, dialogou e se aliou a outros campos de saberes e ainda hoje vem estabelecendo percursos e 

conexões distintas ao seu histórico, como, por exemplo, a criação deste projeto, que propõe o diálogo entre circo 

e saúde mental. 
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Universidades de Circo também já foram criadas, por exemplo, em Londres (National 

Centre for Circus Arts), na Bélgica (École Supérieure des Arts du Cirque – ESAC), Suécia 

(University of Dance and Circus – DOCH) e França (Centre National des Arts du Cirque – 

CNAC), algumas com mestrado em artes circenses, as quais pude conhecer pessoalmente. 

Com certeza, este é um terreno fértil que ainda tem muito para florescer no Brasil. 

 

1.2.3- O circo social 

Uma das ramificações do circo se enveredou pelo ensino das atividades circenses, 

principalmente para crianças e adolescentes em situação de risco, vulnerabilidade social, sem 

acesso a lazeres e entretenimentos. Junto à criação das primeiras escolas de circo do Brasil, 

surgiram propostas de projetos sociais, tanto de grupos governamentais quanto de 

organizações não governamentais, que viram no aprendizado do circo um instrumento de 

aproximação e motivação dos grupos, de forma a se mostrar como uma ferramenta 

pedagógica de valorização dos diferentes saberes dos educandos. Segundo Gallo (2010b): 

O circo social atua predominantemente com base nas teorias de Paulo Freire, 

especialmente no que diz respeito à Pedagogia do Oprimido. Este arcabouço teórico 

permite aos instrutores/educadores interagirem, no próprio trabalho, com o conceito 

das diferenças, sejam elas de gênero, etnia ou culturais; diferenças entre educadores 

e atendidos ou entre projetos e contextos de atuação (p. 28). 

 

É na década de 90 que o circo social se estabelece no Brasil, adquirindo ao longo do 

tempo uma crescente influência em âmbito internacional. Na cidade do Rio de Janeiro, quatro 

instituições não governamentais realizaram uma campanha de sensibilização e criaram, em 

1991, a instituição Se Essa Rua Fosse Minha que, em união com a Intrépida Trupe, foi um 

dos primeiros trabalhos a se pautar no circo social como metodologia de ação. 

Segundo o Guia do educador do circo social: das lições do circo às lições da vida 

(2011), em 1993 surge na província de Quebec/Canadá um programa de ação utilizando as 

artes circenses como pedagogia alternativa para os jovens das classes populares. O Cirque du 

Monde, fundado pelo Cirque du Soleil, e a organização de cooperação internacional Jeunesse 

du Monde, foi rapidamente implantado em vários outros países através de parcerias com 

instituições comunitárias na América do Sul e do Norte, na África, na Ásia e na Oceania. 

Além do programa Cirque du Monde, voltado especialmente para jovens das classes 

populares, vários outros programas no mundo utilizaram ou ainda utilizam a metodologia 

pedagógica do circo social. Na Austrália, foram propostas aulas de circo para mulheres 

vítimas de agressões sexuais, através do programa Women´s Circus em 1986. Em Barcelona, 
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o circo social foi um meio para mobilizar os moradores de um bairro na criação de um centro 

cultural. Já no Circus in Ethiopia, tornou-se uma ferramenta de educação popular através de 

espetáculos, para realizar a prevenção do HIV. 

Segundo o Guia (2011), podemos pensar alguns objetivos que o circo social pretende 

atingir, sendo eles: oferecer um meio e não um fim em si através das artes circenses; favorecer 

o desenvolvimento da autoestima, da autonomia, da auto-regulação, do sentimento de 

identificação, do espírito de solidariedade e cidadão, da condição física, das competências em 

comunicação, da subversão criadora; valorizar a diversidade; favorecer a integração 

socioeconômica; desenvolver resiliência. 

Críticas também foram feitas a essa nova associação do circo com outros campos de 

saber. Cassoli (2006) argumenta que “(...) é com o surgimento do circo social que ocorre uma 

transformação radical em relação ao que foi o circo até então, pois dentre estas categorias 

apresentadas somente o circo social possui um caráter específico em suas práticas: a 

filantropia” (p. 26). Para o autor, a filantropia se aproxima do circo na constituição de uma 

nova tecnologia de intervenção social que, segundo ele, atenderá o público historicamente 

compreendido pelas práticas assistenciais de caridade e filantrópicas da Igreja e, em seguida, 

pelas filantropias médico-científicas. Questiona a aliança do circo com a filantropia, pois 

acredita em “(...) uma tentativa de despolarização das tensões que a arte pode provocar em 

relação às normas e seus modos de vida aprisionados por um dever ‘ser’” (p. 75). Atuando na 

busca de um homem disciplinado, correto, curado. 

A crítica é bem-vinda no sentido de alertar para essa possibilidade normatizadora, que 

vai exatamente na contramão da proposta desta pesquisa. Porém, vale ressaltar que se 

considera aqui o circo social não em seus possíveis aspectos filantrópicos, bem como não se 

parte de uma transferência da concepção de circo social para a realidade dos serviços de saúde 

mental. Compreende-se enquanto possibilidade de aproximação, enquanto meio para reflexão 

sobre as práticas circenses no campo social, de possibilidade de criação de realidades e 

conquista de autonomia. 

Neste sentido, podemos pensar que a proposta desta pesquisa perpassa mais pela 

dimensão sociocultural, trazida sob a perspectiva de Amarante (2007), do que própria do circo 

social, na medida em que é pensada a partir de um modelo de Atenção Psicossocial, implicada 

e alinhada com a Luta Antimanicomial. Propõe uma atuação a partir da perspectiva do 

cuidado, envolvida com as produções de saberes e de formas de vida construídas pelos 

próprios sujeitos que se utilizam de instituições de saúde mental.  
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O corpo no circo atua de maneira não cotidiana, uma vez que não precisamos no dia a 

dia, por exemplo, jogar objetos para cima e pegar com precisão, atravessar uma corda fina 

para ir de um lugar a outro, menos ainda ficar de cabeça para baixo. Nesse sentido, há a 

implicação e um reconhecimento dos próprios limites corporais para uma possível construção 

de novas formas de se movimentar e agir. Não está em jogo um corpo-máquina, mas um 

corpo que se emociona, que pode se ressignificar, se expressar e ultrapassar limites.  

Aprender as técnicas circenses significa aprender, envolvendo além do corpo físico, 

o corpo simbólico, o corpo mental, o corpo relacional, o corpo histórico; isso me 

leva a considerar o corpo que realiza atividade circense como um “corpo que circa” 

o qual desenvolve uma prática não identificável com as outras artes, apesar de ter 

relação com todas (...) (Gallo, 2010b, p. 64). 

Cabe ressaltar aqui, que são escassas as pesquisas acadêmicas que abordam a prática 

circense inserida em instituições de saúde mental7, objeto de estudo desta pesquisa, porém a 

relação entre saúde e circo já se mostra estabelecida há algum tempo. Para além do Dr. Hunter 

Doherty "Patch" Adams, médico norte-americano, que atua desde 1972, constata-se 

historicamente a presença de outros palhaços nos hospitais.  

Segundo Castro (2005), Michael Christensen, diretor do Big Apple Circus de Nova 

York, apresentou-se em um hospital em 1986 e, ao saber das crianças internas que não 

puderam assistir sua apresentação, foi de leito em leito improvisando sobre a realidade do 

hospital e seus pequenos pacientes. Essa foi a semente do projeto Clown Care Unit. O 

brasileiro Wellington Nogueira se juntou ao grupo de 1988 a 1991, quando retornou ao Brasil 

estava disposto a criar um projeto semelhante e assim nasceu os Doutores da Alegria. O 

diferencial desse grupo reside no fato de que não são artistas que se apresentam para os 

pacientes, e sim, são doutores em besteirologia que visitam seus pacientes, ministrando o 

tratamento do riso (Castro, 2005). 

A proposta aqui compreendida nessa pesquisa se difere também dessa perspectiva, 

pois além de possuir um público exclusivamente do serviço de saúde mental, se pauta na 

                                                           
7 A dissertação A Arte Circense como Recurso Terapêutico e Educacional de Claudia Regina Gonçalves Gomes 

Antello e Silva (2012) aborda a prática circense em saúde pela perspectiva quantitativa, porém não em uma 

instituição de saúde mental. A grande maioria dos trabalhos publicados ligados ao campo da saúde mental é 

associada à arte da palhaçaria, como: O riso pela lógica do Palhaço na Clinicanálise do sofrimento psíquico 

grave de Juscelino Moreira de Assis (2010); Intervenções Riso-Clínicas: entre palhaços e trabalhadores na 

educação permanente em saúde mental de Rita Pereira Barboza (2016); O Corpo em Estado de Palhaço: 

vulnerabilidade e autoconhecimento a serviço do estado de saúde de Paula Andrea Murillo Gómez (2017), entre 

vários outros. 

Em comunicação pessoal com Ermínia Silva, historiadora e quarta geração circense no Brasil, ela pontuou 

alguns artistas que realizaram atividades circenses em instituições de saúde mental, porém que não 

desenvolveram trabalhos escritos sobre suas experiências. Algumas das indicações são: Cecília Viegas, Dado 

Guerra, Andrea Macera. Silva afirmou que em várias experiências na saúde mental podem ser encontradas 

pessoas que trabalham com circo, porém é preciso fazer um levantamento, que merece estudo específico. 
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prática de atividades circenses de malabarismo, equilibrismo e acrobacia por parte dos 

usuários da instituição, e não, por parte somente da artista/pesquisadora. Outro aspecto que 

diferencia é o fato de as atividades desenvolvidas no trabalho de campo não partirem de 

fundamentos da técnica do palhaço. 

As concepções trazidas ao longo deste tópico são válidas para se pensar os distintos 

caminhos que o “circo contemporâneo” tem enveredado, mostrando o pluralismo e as 

múltiplas facetas da arte circense, em uma história intrigante, entrelaçada à própria história da 

humanidade. Além disso, visa situar a proposta da pesquisa e o desenvolvimento do trabalho 

de campo, trazendo conceitos que possam iluminar a perspectiva, delineando as aproximações 

e distanciamentos em relação aos mesmos. Sendo traçado esse percurso, são percebidos três 

fatores que se destacam na construção dessa investigação: os vestígios, encontrados 

associados às histórias do circo, as emoções, principalmente relacionada ao fascínio causado 

pelo circo e o limite do corpo, enquanto mola do trabalho circense.  

 Assim, levando em consideração que pouco ainda se sabe nos meios acadêmicos 

sobre as histórias do circo, o que é válido também para o campo da psicologia, e o fato de que 

a morte do circo tenha sido verbalizada inúmeras vezes, mostra-se importante trazer esse 

resgate histórico, que permite constatar que as artes circenses estão em pleno vigor, brotando 

em novos terrenos, como a Atenção Psicossocial, como veremos a seguir. 
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A INSERÇÃO DAS PRÁTICAS CIRCENSES NO COTIDIANO DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MENTAL 

 

 

2.1- Aspectos metodológicos 

 

Para pensar a metodologia proposta no projeto foram levadas em consideração as 

publicações da Minayo (2013, 2014) sobre o processo de construção do conhecimento 

científico na pesquisa social e em saúde. Em seu livro Pesquisa Social: teoria, método e 

criatividade, a autora afirma que o objeto das Ciências Sociais é essencialmente qualitativo: 

“A realidade social é a cena e o seio do dinamismo da vida individual e coletiva com toda 

riqueza de significados dela transbordante” (p. 14). Sendo essa mesma realidade mais rica que 

qualquer teoria, qualquer construção de pensamento e qualquer discurso que se possa elaborar 

sobre ela. Segundo a autora, a pesquisa qualitativa se encarrega daquilo que não pode ou não 

deveria ser quantificado, trabalhando com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, dos valores, das crenças e atitudes. 

A pesquisa aqui proposta possui também um caráter exploratório, na medida em que 

são escassas as pesquisas e publicações que se referem à prática de atividades circenses por 

usuários de instituições de saúde mental. Acredita-se que existam sim práticas de circo neste 

campo da saúde, porém conforme apontado, pouco ainda foi escrito8. Esse caráter concebe a 

necessidade da criação de caminhos ainda não estruturados para desenvolvimento do projeto. 

Minayo (2013) afirma que: “A metodologia inclui simultaneamente a teoria da 

abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e 

a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade)” 

(p. 14). Para a autora, a criatividade é considerada como um aspecto importante para o 

desenvolvimento da pesquisa, assim como a experiência, a intuição, a capacidade de 

comunicação e de indagação do pesquisador são fatores preponderantes na construção da 

metodologia e realização da proposta. 

Para Feyeraband (2011), a ideia de um método que contenha princípios rígidos, 

imutáveis e obrigatórios caminha na direção contrária da própria história da ciência, pois, ao 

analisá-la, logo se constata que ela, para além dos fatos e conclusões, também contém ideias, 

interpretações de fatos, problemas criados por interpretações conflitantes, erros etc. Segundo 

o autor: “Se é assim, a história da ciência será tão complexa, caótica, repleta de enganos e 

                                                           
8 Conforme colocado por Ermínia Silva em comunicação pessoal, seria importante uma pesquisa de caráter 

exploratório para levantar os trabalhos que já foram feitos. 
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interessantes quanto a mente daqueles que as inventaram” (p. 33). Neste sentido, o autor 

afirma que o único princípio que não inibe o progresso é o “tudo vale”. 

Feyerabend (2011) não é contra todos os métodos, é contra o método, um método 

único que abarque toda complexidade dos sujeitos, da história e da construção do 

conhecimento científico. E, neste sentido, tudo vale, e não, vale tudo, pois existem regras e os 

procedimentos metodológicos de uma pesquisa devem ser coerentes com a complexidade do 

objeto de estudo. 

Trago essa perspectiva, que alguns chamaram de anarquismo epistemológico, para 

pensar a concepção de ciência enquanto uma investigação livre e irrestrita, que parte do 

princípio de que não há uma maneira certa de viver o mundo e de que a variedade cultural não 

está em conflito com a construção do conhecimento científico. Os métodos não são únicos 

nem perfeitos, podem falhar e ainda contribuírem para a pesquisa. 

Para orientar o processo de trabalho foram levadas em consideração as três etapas do 

ciclo da pesquisa qualitativa proposta por Minayo (2013): 1. A fase exploratória; 2. O 

trabalho de campo; 3. Análise e tratamento do material empírico e documental. A seguir 

abordarei esses três momentos. 

 

2.1.1- Fase exploratória  

A primeira fase é destinada à estruturação do projeto; delimitação do objeto de 

pesquisa e fundamentação teórica-metodológica; preparação dos procedimentos para o 

trabalho de campo; escolha e descrição de instrumentos de operacionalização de trabalho; 

cronograma de atividades; investigação dos espaços para atuação e outros aspectos 

importantes para realização da segunda etapa. 

A fase exploratória deste projeto se iniciou após a aprovação no mestrado, sendo 

estabelecido um cronograma que compreendeu as datas para envio das novas versões de cada 

parte do anteprojeto. Pouco a pouco, trabalhou-se a metodologia, a revisão de literatura, os 

objetivos e outros aspectos necessários para execução da proposta. Foi feito o levantamento 

bibliográfico, as análises das teorias e discussões em orientações para que o anteprojeto fosse, 

aos poucos, dando lugar ao projeto e à pesquisa propriamente dita. 

Durante esse processo foi estudada a viabilidade de se realizar o trabalho de campo em 

algumas instituições. O primeiro lugar pensado foi o Centro de Atenção Psicossocial de São 

João del Rei – o CAPS del Rei, no qual tenho vínculo por supervisionar um estágio do 
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Programa de Extensão Laços e Ações da UFSJ, orientado pelo Prof. Dr. Walter Melo. O 

segundo foi o Centro de Convivência Carlos Prates em Belo Horizonte, o qual possui um 

importante histórico na rede de saúde mental da cidade, sendo um serviço bem estabelecido 

no que se refere ao extenso grupo de profissionais, amplo espaço físico, variedade de oficinas 

ofertadas, funcionamento do sistema Educação de Jovens e Adultos, entre várias outras 

atividades.  

Outro espaço surgiu enquanto possibilidade para realização da proposta durante minha 

participação no IX Seminário de Saúde e Educação: minha universidade e a formação de 

profissionais de novo tipo. Foi o Espaço Aberto ao Tempo (EAT), que funciona desde 1988 

no Instituto Municipal Nise da Silveira, na cidade do Rio de Janeiro. Após conhecer Lula 

Wanderley e Gina Ferreira e contar um pouco sobre este projeto, foi feito o convite para que 

as vivências circenses fossem realizadas no EAT. Desde essa conversa inicial, foi sendo 

estreitado o contato com o Instituto, enquanto uma possibilidade para execução do trabalho de 

campo, através de conversas e reuniões presenciais com a psicóloga Gina Ferreira, do Centro 

de Estudos, Treinamento e Aperfeiçoamento Dr. Paulo Elejalde (CETAPE), porém os prazos 

para cumprimento dos protocolos da instituição infelizmente não coincidiram com o tempo 

necessário para defesa da dissertação.  

Como a acrobata, a vida vira de cabeça pra baixo, o mundo gira como a dançarina na 

lira e na resistência de quem persiste, sempre há de aparecer um novo sítio para armar a lona 

da imaginação. É na brecha do planejado que surge o novo e o que antes não havia sido 

enxergado, fertiliza o solo e hoje dá frutos. 

Eis que São João del Rei, com sua tradição circense registrada e comentada aqui neste 

trabalho, aparece novamente como boa “praça”. No circo tradicional, ‘fazer a praça’ diz da 

escolha da cidade em que o circo vai se fixar na próxima temporada. Segundo Rocha (2013), 

avalia-se a densidade demográfica, a situação econômica, o período em relação ao calendário 

(época de colheita para cidades com base agrícola, férias escolar para cidades industriais...), o 

espaço disponível para armar a lona, os documentos para funcionamento do circo, entre outras 

funções necessárias. Para esta pesquisa, o processo de análise e aprovação do Comitê de 

Ética, bem como o interesse da instituição e de seus usuários foram de fundamental 

importância para ‘fazer a praça’. Em um segundo plano, um espaço físico que possibilitasse o 

uso dos equipamentos de forma segura, uma instituição de saúde mental que tivesse uma área 

livre.  
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 Uma das Referências Técnicas do CAPS AD do município pontuou o interesse e a 

possibilidade de execução do trabalho de campo na instituição, após conhecer os trajetos da 

construção desta pesquisa e enfatizar a vontade dos usuários em participar das práticas. Em 

virtude da minha participação no Cortejo da Luta Antimanicomial, os usuários haviam tido 

um primeiro contato comigo. Segundo o profissional, eles haviam se impressionado com o 

feito: andar de perna-de-pau sobre as pedras do chão histórico de São João, dançando e 

jogando malabares.  

Como eu já conhecia o espaço do serviço, tinha a garantia que ele comportava as 

atividades e possuía, inclusive, duas árvores para armar o slackline, que facilitaria muito o uso 

do equipamento para as atividades de equilíbrio. Foi feito então o contato com o Coordenador 

de Saúde Mental de São João del Rei e funcionário da Secretária Municipal de Saúde, para 

tratar da pesquisa. 

 A reunião foi realizada no dia 2 de junho de 2017, no Núcleo de Saúde Mental, onde 

foi apresentado o projeto em questão e a proposta do trabalho de campo. O coordenador foi 

muito receptivo e logo demonstrou interesse pela proposta. Não demorou em que 

acordássemos o local da realização da pesquisa de campo e fosse dado seu aval quanto à 

execução das práticas circenses, sendo destacada, inclusive, a pertinência da pesquisa por 

parte dele. 

No dia 07 de junho de 2017 ocorreu meu primeiro contato com a instituição – CAPS 

AD. Tanto o acesso ao Coordenador de Saúde Mental, quanto à Gerente do CAPS, se deu de 

forma direta e rápida, e as reuniões aconteceram de forma fluida e interessada. 

Ao chegar ao CAPS, entrei cumprimentando as pessoas e para um grupo mais a frente 

perguntei se a gerente e/ou a psicóloga estavam, e eles responderam que elas haviam saído, 

mas logo retornavam. A seguir um deles falou: “Você é a menina da perna de pau, né?” 

Referindo-se ao Cortejo da Luta Antimanicomial, e eu confirmei. Todos que estavam nesse 

grupo mostraram também se lembrar. Achei interessante e de grande simpatia. Eles logo 

falaram que estavam sabendo da oficina de circo e eu, surpresa, falei que estava torcendo pra 

dar certo e eles afirmaram que daria sim. Já nesse primeiro encontro, o grupo se mostrou 

interessado em saber questões referentes ao circo, sobre o que eu conseguia fazer, como eu 

aprendi, entre outros aspectos. 

Quando adentrei a recepção, estavam ali sentados: o farmacêutico, a psicóloga e a 

gerente do serviço. Ali mesmo se desenvolveu a conversa, a apresentação do projeto, os 

acordos de dia e horário, em um diálogo descontraído e pontual. Eles foram muito receptivos 
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com a proposta e brincaram que gostariam de saber o que poderia ser feito para eu ficar no 

serviço após o fim das práticas programadas na pesquisa.  

Ficou acordado que as atividades aconteceriam segunda e quarta, das 14:00 horas às 

16:00 horas, com um intervalo para o café, por volta de 14:50h. No meio da conversa, entrou 

um dos usuários do serviço na recepção e falou: “Ah, você é mesmo a moça da perna de pau, 

fiquei com vergonha de falar quando você entrou”. Eu me apresentei, Luiza, e ele, WD, 

apertamos a mão e ele virou e saiu.  Todos riram na recepção e eu achei aquilo que tinha 

acontecido de grande valor. Finalizamos a conversa e o acordo, agradeci a eles, e eles também 

me agradeceram. 

Na saída passei novamente pelo grupo, falando que havia dado certo. Eles ficaram 

animados e conversamos mais um bom tempo sobre circo, sobre as oficinas e sobre aspectos 

compartilhados por eles. Estavam ali MT, R, WD e W. Rimos, falamos sério e, talvez, 

podemos pensar que ali já se iniciou o estabelecimento de algum vínculo. Combinamos o 

encontro para a próxima segunda-feira. 

Eu poderia passar horas, páginas e mais páginas descrevendo como aconteceram 

nossos próximos vinte e sete encontros dedicados ao treino, porém este trabalho se estenderia 

muito e talvez não cumprisse seu objetivo de analisar o circo como possibilidade de atuação 

em instituições de saúde mental. Ater-se-ia somente a contar detalhadamente como foram as 

práticas que, realmente, foram encontros maravilhosos, de grande riqueza, porém, devido a 

extensão do trabalho de campo e do material construído no processo, optou-se aqui por 

desenvolver alguns aspectos para pensar as práticas circenses no cotidiano de uma instituição 

de saúde mental. 

 

2.1.1.1- A Instituição: Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e outras drogas (CAPS AD)  

Para situar a instituição no qual foi estabelecida a parceria e desenvolvida as 

atividades do trabalho de campo, mostra-se necessário um breve retorno às bases que 

configuram o serviço. Conforme Amarante (1997) explicita, o movimento denominado 

Reforma Psiquiátrica se constitui no Brasil no final dos anos 70, em meio à efervescência de 

resistências contra a ditadura militar. Com o Movimento Sanitarista e a criação do Movimento 

dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), inicia-se um processo de renovação no campo 

da saúde mental, que introduz a desinstitucionalização enquanto estratégia no âmbito das 

políticas públicas. Esse novo modelo vem em resposta às precárias condições às quais eram 

submetidos os pacientes dos hospitais psiquiátricos e à necessidade de se superar a prática e 
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os pressupostos teóricos da instituição psiquiátrica tradicional. “Traziam ao debate a 

cidadania e os direitos humanos do doente e, mesmo, o direito a um verdadeiro e digno 

tratamento” (Amarante, 1997, p. 165).  

Buscando transformar as relações estabelecidas com a loucura por parte da sociedade, 

dos sujeitos e das instituições, com a superação dos estigmas estabelecidos, da segregação do 

dito louco, a Reforma propõe também pensar o cuidado do sujeito em sofrimento psíquico em 

liberdade, opondo-se ao confinamento, negligente e adoecedor. 

Assim, antes de mais nada, é preciso explicitar o que se está entendendo, ou 

construindo, sob o título de Reforma Psiquiátrica. Em que pesem os problemas que 

esta expressão pode causar (fazendo menção ao velho antagonismo entre 

reformismo e revolução), a Reforma Psiquiátrica da qual se está falando não diz 

respeito, exclusivamente, à medidas de caráter tecnocientífico ou organizacional. 

Reforma Psiquiátrica, neste contexto, é um processo permanente de construção de 

reflexões e transformações que ocorrem a um só tempo, nos campos assistencial, 

cultural, e conceitual (Amarante, 1997, p.165). 

 Com o fortalecimento dos movimentos em busca da participação civil na tomadas de 

decisões das políticas públicas, empenhados em transformar uma política privatizante em uma 

política estatizante, emergiram uma série de denúncias sobre as condições adversas dos 

tratamentos oferecidos, que abriram possibilidade para “(...) a desmontagem do aparato 

institucional manicomial, com a conseqüente implantação de uma rede territorial de atenção à 

saúde mental substitutiva ao modelo psiquiátrico tradicional, além de uma série de outras 

experiências culturais e sociais” (Amarante, 1997, p.170-171). Neste contexto se consolidam 

os primeiros Centros de Atenção Psicossocial, no final da década de 80. Após 2001, a partir 

da Lei 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, será possível, em 2002, a 

aprovação da Portaria 336 que estabelece o CAPS enquanto uma estratégia de serviço 

substitutivo aos modelos manicomiais.  
Neste sentido, o CAPS AD se configura enquanto um serviço de atenção psicossocial 

para atendimento de pacientes com transtornos decorrentes do uso e/ou abuso de substâncias 

psicoativas, com capacidade operacional para atendimento em municípios com população 

superior a 70.000 habitantes. Constitui-se como um serviço de atenção diária, de forma a se 

responsabilizar pela organização da demanda e da rede de instituições de atenção a usuários 

de álcool e drogas, no âmbito de seu território; desempenhar o papel de regulador da porta de 

entrada da rede assistencial local; coordenar as atividades de supervisão de serviços de 

atenção a usuários de drogas, em articulação com o Conselho Municipal de Entorpecentes; 

supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental 
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local; manter atualizado o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos essenciais 

e excepcionais; funcionar das 8 às 18 horas, em dois turnos, durante os cinco dias úteis da 

semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até 21 horas e manter de dois a 

quatro leitos para desintoxicação e repouso (Brasil, 2002). 

  A assistência prestada no CAPS AD inclui: atendimento individual, atendimento em 

grupos, atendimento em oficinas terapêuticas; visitas e atendimentos domiciliares; 

atendimento à família; atividades comunitárias; refeição diária e atendimento de 

desintoxicação. 

O CAPS AD do município de São João del Rei foi fundado no dia 26 de outubro de 

2015 e funciona em uma casa na Rua Maria da Fonseca nº 15, Colônia do Marçal. O espaço é 

amplo, belo e possui uma área verde central. De um lado, lembrando a estrutura de um 

caramanchão, uma copa com uma mesa extensa e uma cozinha. Ali são servidas as refeições: 

o café da manhã, o almoço e o café da tarde, e é onde acontecem também algumas atividades 

em grupo. Do outro lado do gramado situa-se a recepção, a sala de administrativo, 

almoxarifado, duas salas para atendimento, enfermaria e os respectivos leitos. No fundo do 

quintal tem uma piscina, uma horta e ainda uma sala, onde acontecem reuniões, atividades, 

exibição de filmes etc. 

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, a equipe do serviço do município de São 

João del Rei era composta por dois médicos (clínico geral e psiquiatra), dois enfermeiros, um 

técnico de enfermagem, uma assistente social, um vigia, duas psicólogas, uma auxiliar de 

serviços gerais, uma assistente de coordenação, uma técnica administrativa e um 

farmacêutico. As referências técnicas, que são profissionais de nível superior, cumprem 20 

horas/semanais, a assistente de coordenação cumpre 30 horas/semanais, a auxiliar de serviços 

gerais cumpre 20 horas/semanais no CAPS AD mais 20 horas/semanais em outros serviços da 

rede, o técnico de enfermagem, o vigia e a técnica administrativa são 40 horas/semanais e os 

médicos dez horas/semanais. A equipe é composta por treze membros e atende cerca de 30 

pacientes em permanência dia.  

O serviço não conta com artesãos e/ou oficineiros contratados, sendo essa função 

responsabilidade da própria equipe. Há uma divisão, de forma que cada funcionário é 

responsável pela realização de atividades em grupo com os usuários, pelo menos uma vez na 

semana, com exceção dos médicos. Nos quase cinco meses que frequentei a instituição 

presenciei atividades como: assembléias, reuniões, rodas de conversa, oficinas de artesanato, 

dinâmicas e jogos. Apesar de ser uma função do serviço, o fato de não terem profissionais 
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contratados para esse cargo, de certa forma causa uma sobrecarga à equipe, que além de 

cumprir as várias outras funções das quais é incumbida, precisa dedicar tempo e estudo para 

organização e concretização dessas atividades.  

Segundo A Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de 

Álcool e Outras Drogas (2003) o CAPS AD tem como objetivo prestar atendimento à 

população, oferecendo atividades terapêuticas e preventivas, buscando, dentre outros fatores: 

“Prestar atendimento diário aos usuários dos serviços, dentro da lógica de redução de danos” 

(p. 42). E continua: “A lógica da redução de danos contempla um conjunto de medidas de 

saúde que buscam minimizar as conseqüências do uso e dependência de substâncias 

psicoativas” (p. 42). 

Nessa perspectiva, são traçadas estratégias de prevenção e cuidado juntamente com o 

sujeito, de maneira a viabilizar que ele se torne protagonista de seu projeto terapêutico. 

Sustentada por uma equipe multiprofissional, a redução de danos (RD) implica 

necessariamente a inserção comunitária das práticas, a partir também da colaboração de todos 

os segmentos sociais possíveis. Por meio de propostas mais flexíveis torna-se possível 

contemplar uma maior parcela da população, de forma que a abstinência total não é 

apresentada enquanto a única meta viável a ser alcançada (Ministério da Saúde, 2003). 

Em uma das conversas com um dos técnicos do serviço, perguntei sobre como é 

considerada a condição de abstinência pela instituição, visto algumas vezes ter escutado por 

parte dos usuários a escolha por essa opção. 

Dentro da lógica do CAPS AD, de Redução de Danos, compreende-se também a 

condição de abstinência, porém a partir de outros tipos de estratégias. Então a RD 

pode ser abstinência, pode ser redução do consumo, pode ser uma intervenção na 

relação do sujeito com a substância. É um conceito bem complexo, que leva em 

consideração todas essas questões. Dessa forma, o modelo utilizado no CAPS é de 

RD, entendendo que pode existir estratégias para abstinência, caso seja da escolha 

do sujeito, mas também caso seja necessário para condição de saúde da pessoa. 

Como por exemplo, com um sujeito que está em quadro de cirrose hepática, 

trabalha-se, nem que seja por um período determinado de tempo, uma condição de 

abstinência, pela questão da saúde clínica. Enfim, cada caso é um caso” 

(Referência Técnica9 do CAPS AD). 

Acredita-se que as práticas circenses propostas por esta pesquisa de mestrado 

caminham lado a lado com os parâmetros de uma política de Atenção Psicossocial e de 

redução de danos, e mais a frente isso ficará claro neste trabalho.  

  Após o projeto ter sido aprovado no Exame de Qualificação e o acordo com a 

instituição ser estabelecido, submeteu-se o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em 

                                                           
9 Como os profissionais entrevistados ocupam a função de Referência Técnica no serviço, serão tratados desta 

forma durante a Dissertação, com o intuito de garantir o sigilo das falas. 
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Pesquisa envolvendo Seres Humanos – Unidades Educacionais de São João del Rei (CEPSJ), 

através da Plataforma Brasil. Segundo o parecer emitido, a proposta e o respectivo Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido foram aprovados, estando em consonância com os 

princípios éticos em pesquisa envolvendo seres humanos e com as Normativas do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), Resolução nº 466, de 12/12/2012 e Norma Operacional nº 

001/2013 no protocolo de pesquisa da CEPSJ. 

Assim, após a fase exploratória de estruturação do projeto, feita a partir do 

levantamento bibliográfico, análise de teorias, de uma clareza da questão a ser investigada, da 

preparação para execução da proposta do projeto, aprovação do Comitê de Ética e acordo com 

a instituição, foi iniciado o trabalho de campo. 

 

2.1.2- Trabalho de Campo 

A segunda etapa do ciclo de pesquisa diz respeito à vivência na prática da construção 

teórica elaborada na primeira etapa. Segundo Minayo (2013):  

O trabalho de campo permite aproximação do pesquisador da realidade sobre a qual 

formulou uma pergunta, mas também estabelecer uma interação com os “atores” que 

conformam a realidade, e assim constrói um conhecimento empírico 

importantíssimo para quem faz pesquisa social (p. 33). 

Em termos empíricos, abrange o recorte teórico que corresponde ao objeto de 

investigação, sendo uma fase fundamental dentro da pesquisa qualitativa. O trabalho de 

campo proposto por esta pesquisa foi desenvolvido em duas etapas: práticas circenses e coleta 

de dados. 

 

2.1.2.1- As práticas circenses  

 

A proposta de inclusão das atividades circenses em instituições de saúde mental 

dialoga com os princípios propostos pelas Políticas Nacionais de Humanização – PNH (2004) 

que, através de um conjunto de estratégias, busca alcançar a qualificação da atenção e da 

gestão em saúde no SUS, com a construção/ativação de atitudes ético-estético-políticas: 

Éticas porque tomam a defesa da vida como eixo de suas ações. Estéticas porque 

estão voltadas para a invenção das normas que regulam a vida, para os processos de 

criação que constituem o mais específico do homem em relação aos demais seres 

vivos. Políticas porque é na pólis, na relação entre os homens que as relações sociais 

e de poder se operam, que o mundo se faz (p. 8). 
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Logo, a proposta da PNH abre espaço para a elaboração de saberes multidisciplinares, 

que caminham na direção da criação de novos espaços e relações mais humanas nas 

organizações, com base tanto na produção de saúde quanto na produção de sujeitos. 

Por se tratar de uma manifestação da cultura corporal, o circo permite uma rica 

variedade de movimentações, desde formas bem simples até as mais complexas, e apresenta 

grandes contribuições no que diz respeito ao domínio cognitivo, motor, afetivo e social 

(Santos et al, 2012).  As várias ressonâncias das práticas circenses propostas por esta pesquisa 

serão abordadas em outro tópico, em que poderemos nos debruçar sobre os aspectos que se 

evidenciaram a partir das atividades. Por ora, me aterei a descrever de forma geral, como se 

estabeleceram as práticas no cotidiano da instituição e as habilidades desenvolvidas. 

Conforme acordado com a Secretaria de Saúde do município e com a instituição co-

participante desta pesquisa, foram realizadas as práticas a partir de técnicas de acrobacia, 

malabarismo e equilibrismo. As oficinas se iniciaram no dia 12 de junho de 2017 e 

terminaram no dia 20 de setembro de 2017, totalizando 27 práticas10, em pouco mais de três 

meses (100 dias), ocorrendo duas vezes por semana (segundas e quartas-feiras).  

A princípio, as atividades seriam realizadas de 14h às 16h, compreendendo uma pausa 

para o café. Na realidade, as oficinas passaram a ocorrer naturalmente de 14h às 17h 

(respeitando o momento do café), e em muitos dias passaria dessa hora se não fosse o horário 

de funcionamento da própria instituição. Alguns dias, inclusive, fomos pegos com os últimos 

funcionários da instituição nos esperando terminar as atividades para fechar as portas. Apesar 

da falta de comprometimento com o horário nesse sentido destacado, esse provavelmente é 

um dos aspectos que revelam o meu envolvimento e o envolvimento dos usuários com as 

atividades.  

As práticas circenses foram livres: participava quem queria e foi permitido entrar e 

sair das atividades conforme o desejo do sujeito11. Essa forma permitiu, por exemplo, que 

alguns usuários mais tímidos se envolvessem após a atividade já ter sido iniciada, bem como 

contemplava aqueles que gostariam de estar em algumas partes, aqueles que queriam sair, 

descansar e retornar, fumar e até mesmo observar as práticas. Foram muito freqüentes 

também os participantes observadores. 

                                                           
10 Cabe ressaltar que totalizaram 27 encontros exclusivos de prática circense, sendo realizados 12 outros 

encontros para realização das entrevistas e 1 confraternização (Arraiá da Saúde Mental, realizado no CAPS AD, 

no qual puxei a quadrilha sobre pernas de pau e onde vários usuários e profissionais puderam também treinar a 

modalidade). 
11 Isso, claro, respeitando a política de segurança das atividades. 
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As atividades foram desenvolvidas buscando respeitar as individualidades de cada um, 

levando em consideração que: “(...) cada novo conteúdo tem de ser construído de forma 

igualmente ajustada à realidade psíquica, emotiva, afetiva, motora, cultural, bem como aos 

valores e referências éticas de cada um” (Santos et al, 2012, p. 66). É importante frisar que 

este projeto não se fundamentou em um ideal técnico a ser alcançado. Os indivíduos que 

assim desejaram, foram apresentados ao universo circense de acordo com seu interesse, a fim 

de terem experiências com novas práticas corporais através das artes do circo, em meio ao 

cotidiano de uma instituição de saúde mental. O fato é que, mesmo não sendo um objetivo, 

houve sim uma evolução técnica muito grande dos participantes, de maneira surpreendente, o 

que necessitou uma constante reformulação da metodologia e dos exercícios propostos.  

Apesar de praticar atividades circenses há pelo menos dez anos enquanto autodidata, 

minha formação na ENC, após cursar Psicologia, foi fundamental para desenvolvimento da 

prática proposta enquanto método de ensino das práticas circenses, assim como os anos 

enquanto bolsista, integrante e professora no Xamã – Núcleo de Pesquisas Performáticas.12 

Além disso, manuais como: Linguagem Corporal Circense (2012), Introdução à Pedagogia 

das Atividades Circenses (2008, 2010), Fundamentos das Ginásticas (2009) e Manual Básico 

de Instrução das Artes Circenses da FEDEC (2011) serviram de base para a realização das 

atividades práticas. 

Cada modalidade circense possui suas próprias técnicas e didáticas, e eu me estenderia 

muito descrevendo cada um dos exercícios trabalhados, de qualquer forma os manuais citados 

já o fazem de maneira objetiva e pontual. 

2.1.2.1.1- Sobre as modalidades: Acrobacia, Malabarismo e Equilibrismo 

As atividades circenses se pautaram em práticas de acrobacia (acrobacia de solo e 

acrobacia coletiva), malabarismo (bolas, claves, argolas, bambolê) e equilibrismo (slackline, 

rola-rola, latão, perna de pau, monociclo), ilustradas a seguir13: 

                                                           
12 Projeto de pesquisa da Universidade Federal de São João del Rei, coordenado pelo Prof. Cláudio Alberto dos 

Santos, do Departamento de Teatro. A proposta combina a contribuição da antropologia, da história e das artes 

performáticas, usando lentes interdisciplinares para examinar um conjunto de atos sociais: rituais, festivais, 

teatro, dança, esportes e outros eventos ao vivo. Atua com maior intensidade na pesquisa das manifestações 

circenses através do Programa de Extensão Circo-Teatro para Todos, que consiste na criação e apresentação de 

espetáculos teatral/circense nas ruas de São João del Rei e das cidades vizinhas, bem como na realização de 

oficinas de formação em escolas, praças e instituições sociais.  
13 As imagens têm papel fundamental neste estudo para possibilitar a visualização e compreensão do trabalho 

desenvolvido, no entanto as fotos foram editadas com o intuito de manter a confidencialidade dos participantes.  

http://crescereviver.org.br/blog/publicacoes/manual-basico-de-instrucao-das-artes-circenses-da-fedec-producao-em-portugues-pelo-circo-crescer-e-viver/
http://crescereviver.org.br/blog/publicacoes/manual-basico-de-instrucao-das-artes-circenses-da-fedec-producao-em-portugues-pelo-circo-crescer-e-viver/
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                               Figura 7. Acrobacia de solo                              Figura 8. Acrobacia coletiva (Duo Acrobático) 

 
                   Figura 9. Acrobacia Coletiva                                               Figura 10. Bambolê e Bolinha 

 
                        Figura 11. Clave                                                                Figura 12. Argola 

 
                              Figura 13. Slackline                                                             Figura 14. Rola-rola 
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                Figura 15. Perna de pau e Monociclo                                            Figura 16. Latão 

  

A escolha dessas modalidades se deu pelo fato de tradicionalmente elas serem 

consideradas disciplinas básicas para o aprendizado circense. Básicas no sentido de dar base, 

pois permitem o treinamento do equilíbrio, ganho de força, flexibilidade, consciência de corpo 

e movimento, coordenação motora, noção de giro entre outros aspectos importantes para o 

desenvolvimento das artes circenses. Na ENC, por exemplo, essas modalidades são exigidas a 

todos os alunos, que somente após cumpri-las terão possibilidade de montar sua grade com 

outras disciplinas. Tendo esta formação e possuindo métodos para assim trabalhar, optei por 

partir dessas modalidades.   

Conforme visto brevemente na exposição histórica deste trabalho, é muito difícil 

precisar o surgimento da acrobacia. Alguns registros evidenciam que o homem com sua 

ampla possibilidade de movimentos e certo fascínio sobre o domínio do corpo e suas 

potencialidades, há muitos anos se movimenta em busca de figuras e habilidades corporais 

não naturais (inabituais): 

Neste sentido podemos dizer que a história da acrobacia se confunde com a história 

da humanidade, considerando que ela começa possivelmente com a busca pelo 

homem do domínio da natureza a partir do domínio do seu próprio corpo (...). 

Assim, pois, a acrobacia pode ser considerada uma das modalidades artísticas mais 

antigas, sendo retratada, desenvolvida e utilizada pelas principais civilizações 

antigas (Grega, Egípcia, Chinesa, Mongol, Indiana, etc.) (Bortoleto, 2008, p. 18). 

 

Sendo a acrobacia praticada desde antigas tradições, posteriormente por artistas 

mambembes, por profissionais do circo moderno, por ginastas acrobatas, o repertório 

acrobático é imensamente vasto, tendo variações em modalidades individuais, de dupla e de 

grupo. Alguns movimentos e figuras são considerados como base para o desenvolvimento de 

uma progressão dentro das próprias técnicas acrobáticas, bem como enquanto preparação para 

todas outras modalidades:  

Considerando a versatilidade das acrobacias, e sobretudo suas inúmeras utilidades e 

sua implicação do domínio corporal (controle do corpo no espaço e no tempo), esta 
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prática vem sendo amplamente defendida com a base da preparação corporal dos 

artistas circenses (Bortoleto, 2008, p. 17). 

 

Em nossas práticas trabalhamos técnicas de acrobacia de solo e acrobacias coletivas. 

Apesar de o projeto de qualificação contar com uma série de possíveis exercícios a serem 

executados no decorrer do trabalho de campo, a cada encontro era criado um roteiro para a 

prática que, na grande maioria das vezes, se não todas, eram reestruturados no momento das 

atividades. Foi através do interesse dos participantes que se desenvolveu a série de exercícios 

propostos, claro, respeitando as regras de segurança que o circo exige. A disposição dos 

usuários e o clima do serviço também foram preponderantes, assim como as condições físicas 

de cada indivíduo.  

De maneira geral, era feito um preparo corporal com o grupo para realização dos 

exercícios acrobáticos, que passava por propostas de aquecimento, alongamento e 

fortalecimento.  

 

 
                   Figura 17. Preparação corporal                                                     Figura 18. Vela 

 

 
               Figura 19. Alongamento em dupla                                  Figura 20. Alongamento em dupla 
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                   Figura 21. Fortalecimento                                          Figura 22. Alongamento em dupla 

 

De início, foi constatado que as exigências referentes a essas propostas deveriam ser 

mais flexíveis do que em uma aula de circo ou oficina, pois nem sempre os participantes 

estavam dispostos a fazer um trabalho mais intenso, semelhante ao que é exigido a um aluno 

de circo. Cada condição corporal, cada indivíduo foi respeitado, e os exercícios foram 

introduzidos conforme havia espaço e interesse. Nesse sentido, as práticas se aproximaram da 

perspectiva do circo social, enquanto uma via de acesso a outros estados corporais, às 

lembranças relativas à história pessoal, momentos de descontração, entre outras ressonâncias. 

Não há dúvidas que as acrobacias influenciam nos níveis de consciência corporal, 

força, equilíbrio, coordenação motora, flexibilidade, bem como nos aspectos que se referem à 

confiança, coragem, superação, respeito, cooperação, relação com o próprio corpo e com o 

corpo do outro (Santos et al, 2012). De maneira surpreendente, as acrobacias em dupla e 

coletiva se tornaram carro-chefe das práticas circenses no CAPS AD.  

No que se refere ao malabarismo, como vimos nos trajetos históricos do circo, é 

também uma habilidade antiquíssima, sendo praticada em algumas culturas, como, por 

exemplo, nas Ilhas de Tonga há pelo menos 200 anos a.C. Em outros momentos, foi 

disseminada pelos saltimbancos e pela arte circense desde o tempo do circo moderno (século 

XIX). 

Segundo Bortoleto (2008), o termo “malabares” foi tomado da costa de Malabar, no 

sudoeste da Índia. Para o autor, o malabarismo é habilidoso, artístico, possível de ser 

realizado com qualquer material e por qualquer pessoa. Habilidoso, porque envolve uma 

habilidade adquirida pela prática e não de um talento em especial. Artístico, pois o 

malabarismo é admirável, o corpo se move ritmicamente para manipular os objetos, 

assemelhando-se a uma dança. Pode ser desenvolvido com qualquer objeto, desde laranjas, 

sapatos e até mesmo motosserra, e praticado por qualquer pessoa, de todas as idades e de 

todos os ofícios.  
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Os estudos sobre os benefícios do malabarismo têm apontado para um aumento da 

atenção e concentração por parte dos praticantes, bem como da capacidade da visão focal e 

ambiental, incluindo, segundo alguns autores, mudanças na própria estrutura cerebral. Para 

além, a técnica atua na postura, mobilidade, respiração, aumento dos reflexos, da coordenação 

e equilíbrio dos indivíduos (Mansur et al, 2007). 

Os aparelhos trabalhados durante as práticas foram: bolinhas (confeccionadas pelos 

próprios participantes), claves, argolas, bambolê, devil stick e swing, sendo os quatro 

primeiros utilizados com maior intensidade. Além dos exercícios individuais, foram 

realizadas muitas atividades em grupo a partir da manipulação de objetos. Essas atividades 

implicaram em um trabalho coletivo, de cooperação e entrosamento, realizado na grande 

maioria das vezes de forma bastante descontraída. 

Dentro da terceira modalidade trabalhada, o equilibrismo, a corda bamba ou fita 

bamba também possui uma história longínqua, sendo encontrada nos textos desde a Idade 

Média: “Alguns autores informam que esta atividade surgiu da necessidade do homem se 

deslocar de um plano elevado para outro, através de uma superfície de conexão entre eles” 

(Bortoleto, 2010, p. 85). Outros falam do costume que os marinheiros tinham de circular pela 

embarcação caminhando sobre cordas, no intuito de alcançar mastros e encurtar caminhos. 

No Manual Básico de Instrução das Artes Circenses da FEDEC (2011) consta que 

caminhar sobre uma corda se assemelha muito ao trabalho corporal de dança, sendo os 

funambulistas conhecidos historicamente enquanto os dançadores de corda. A busca pela 

estabilidade na corda contribui de forma significante para o desenvolvimento de diferentes 

aspectos motores e cognitivos, como o equilíbrio, atenção, consciência, controle, alinhamento 

corporal e concentração. 

Além da fita bamba ou slackline, utilizou-se o rola-rola, que consiste em uma prancha 

sobre um cilindro, no qual se busca “(...) uma estabilidade que somente chegará e se manterá 

alguns instantes, prevalecendo a maior parte do tempo a instabilidade da superfície” 

(Bortoleto, 2008, p. 69). O aparelho proporciona uma série de desafios, desde ficar em pé, 

saltar, jogar malabares, entre outras possibilidades.  

Ainda dentro dos exercícios de equilíbrio, trabalhou-se com o latão e as pernas de pau. 

Essas últimas, de forma geral, foram trabalhadas a partir de aparelhos com suporte para as 

mãos, sendo que um dos participantes das práticas circenses utilizou também das pernas de 

pau presas somente nos pés. Segundo Bortoleto (2008), alguns autores pontuam o uso do 

equipamento enquanto recurso artificial para aumentar a estatura. Seja para atravessar riachos, 

http://crescereviver.org.br/blog/publicacoes/manual-basico-de-instrucao-das-artes-circenses-da-fedec-producao-em-portugues-pelo-circo-crescer-e-viver/
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para vigiar ovelhas e/ou colher frutas no pomar, a perna de pau é utilizada desde tempos 

remotos. Atualmente, existem empresas que se utilizam da técnica para construção civil, 

limpeza de janela e outros procedimentos. 

A princípio, a perna de pau não seria uma técnica a ser praticada, porém devido ao 

primeiro contato dos usuários do serviço ter sido comigo sobre as pernas de pau, o desejo de 

aprender foi expresso por parte deles desde o primeiro encontro. Nesse sentido, a Rede do 

Corpo14 cedeu os equipamentos para que as práticas fossem possíveis, assim como o Xamã – 

Núcleo de Pesquisas Performáticas. 

 

2.1.2.2- Coleta de dados 

 Durante os mais de três meses de práticas circenses, na tentativa de acessar as 

possíveis ressonâncias das atividades nos indivíduos e na instituição, utilizou-se diariamente 

de uma observação participante cuidadosa. Através do contato direto, enquanto 

pesquisadora, totalmente envolvida com o fenômeno estudado, foi possível participar e 

perceber questões muito importantes para se pensar o circo como possibilidade de atuação em 

uma instituição de saúde mental. 

Foi feita uma observação cotidiana dos movimentos, das dificuldades, das saídas 

encontradas pelos participantes, das relações estabelecidas entre os indivíduos e seu próprio 

corpo, dos indivíduos com os materiais circenses, a relação entre os próprios participantes, 

com as práticas de segurança, as relações estabelecidas comigo. A observação, aliada a uma 

escuta, foi um meio imprescindível para captar as reverberações das práticas nos usuários do 

serviço de saúde mental, pois, mais do que se imaginava, a cada dia era compartilhado e 

vivenciado um mundo de informações importantes. 

Nesse aspecto, o vínculo foi a base para essas relações, levando em consideração que: 

“As capacidades de empatia e de observação por parte do investigador e a aceitação dele por 

parte do grupo são fatores decisivos nesse procedimento metodológico, e não são alcançados 

através de simples receitas” (Minayo, 1994, p. 60-61). 

Após os cem dias de práticas circenses, foram realizadas entrevistas com sete 

usuários dos serviços que participaram das atividades e com cinco técnicos da instituição, 

sendo que um desses profissionais participou de forma mais ativa no trabalho de campo. Para 

Minayo (2013), a entrevista é uma técnica privilegiada de comunicação, tendo como objetivo 

construir informações pertinentes em relação a um objeto de pesquisa. Podem ser 

                                                           
14 Rede do Corpo Cia de Dança, fundada em 1998 e dirigida por Cláudia Barreto Haddad. 
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caracterizadas como conversas com finalidade e podem ser classificadas em sondagem de 

opinião, semiestruturada, aberta, focalizada ou projetiva. Neste projeto, foram tomadas como 

base as entrevistas semiestruturadas, que combinam perguntas fechadas e abertas, que 

permitem que o entrevistado discorra sobre o tema de forma mais livre, mas com alguma 

orientação. 

Devido ao público rotativo compreendido na instituição, foi necessário entrevistar 

aqueles usuários que acompanharam o processo das práticas circenses e que ainda estavam 

frequentando o serviço após o fim das mesmas. Neste sentido, foram ouvidos sete usuários 

sobre sua participação nas práticas circenses, sendo que quatro deles estavam presentes nas 

atividades desde o início e os outros três chegaram à instituição quando as práticas já tinham 

sido iniciadas, mas tiveram intensa participação15.  

No que se refere às entrevistas com os profissionais, foi utilizado o método bola de 

neve. Segundo Vinuto (2014): “O tipo de amostragem nomeado como bola de neve é uma 

forma de amostra não probabilística, que utiliza cadeias de referência” (p. 203). Como este 

estudo não busca determinar a probabilidade de seleção de cada participante na pesquisa e sim 

ter uma melhor compreensão sobre o tema através de uma investigação de caráter 

exploratório, entendeu-se que este método poderia colaborar com a pesquisa.  

Sua execução se desenvolve com o estabelecimento de uma semente, um informante-

chave escolhido a partir do objeto de estudo. Nesse caso, optou-se por iniciar as entrevistas 

com a gerência do serviço, devido à posição ocupada dentro da instituição, bem como por ter 

sido o profissional indicado pelo coordenador de saúde mental do município para ser 

estabelecida a parceria com o CAPS AD.  

Conforme o método (Vinuto, 2014), a semente, que neste caso possuía amplo 

conhecimento da equipe, sugeriu ao final de sua entrevista outro funcionário que em seu 

entendimento poderia colaborar com o estudo. Dessa forma, as entrevistas foram realizadas 

conforme os profissionais foram sendo indicados ao final de cada conversa. O método bola de 

neve saturou quando houve a indicação de um funcionário que já havia participado e 

concomitante percebeu-se que os conteúdos das entrevistas também começaram a se mostrar 

repetitivos.   

                                                           
15 Infelizmente, devido a algumas dificuldades anteriores para estabelecer a parceria para o desenvolvimento do 

trabalho de campo, bem como devido sua extensão, não foi possível entrevistar todos os usuários que 

participaram das atividades. 
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As entrevistas foram gravadas em áudio ou redigidas, conforme acordado com o 

entrevistado. Cabe ressaltar que somente um dos participantes pediu para redigir, sendo aceita 

essa possibilidade. As conversas com finalidade foram fonte de informações importantes para 

esta pesquisa e por terem sido feitas ao final das atividades, englobaram todo o processo e 

suas ressonâncias. Permitiram o acesso a uma série de impressões dos usuários e dos 

funcionários da instituição, compreendendo dados que puderam ser visitados posteriormente, 

analisados com cautela, possibilitando reflexões sobre detalhes e aspectos que escaparam às 

vivências de quem estava in locus. 

Outro instrumento de trabalho que ajudou a registrar e compreender o processo da 

pesquisa foi o diário de campo. Nele foram feitas diversas anotações sobre o cotidiano, os 

exercícios de cada prática, as conversas que aconteceram, as dificuldades, os caminhos 

encontrados, as inquietações que emergiram a partir das atividades, as vivências 

compartilhadas pelos usuários, mais uma infinidade de fatos e questões. O valor desse 

instrumento esteve em fornecer base para a reflexão crítica sobre os vários aspectos da 

pesquisa. Sem dúvidas, o material extenso produzido a partir do diário de campo abarcou o 

trabalho desenvolvido na instituição de forma bastante rica16. 

Por fim, as atividades foram registradas em fotografias e filmagens, conforme 

permitido pelos participantes. A câmera fotográfica passou pela mão de praticamente todos os 

usuários e alguns funcionários, incluindo os observadores, que durante todo trabalho de 

campo ajudaram a captar imagens do nosso processo. Algumas vezes, a câmera ficou fixada 

filmando toda a prática do dia, permitindo ver a participação de cada um, os olhares curiosos, 

o desenvolvimento dos movimentos, os tombos, os momentos de descontração entre outros 

aspectos. 

No decorrer das práticas, íamos assistindo as fotos pelo computador ou televisão, 

comentando os exercícios. Na atividade de encerramento, os usuários montaram um Varal de 

Fotos com cento e cinco imagens que foram impressas para que, após a exposição, eles 

levassem para casa.  

                                                           
16 Na segunda semana de práticas foi entregue para os usuários cadernos que poderiam ser usados como diários 

de campo, caso eles quisessem registrar algo sobre as práticas e assuntos afins. Em nenhum momento colocou-se 

a necessidade que isso fosse feito. Contudo, ao final das práticas, um dos usuários, que já havia tido alta, foi ao 

CAPS me entregar seu diário de campo. Seus registros estão sendo utilizados nesta dissertação.  
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Figura 23. Participantes das atividades na montagem do varal de fotos do encerramento das práticas 

circenses. 

 

Foram dadas também cinquenta fotos para instituição, que criou um lindo mural na 

recepção do serviço, conforme pode ser visto abaixo: 

 

   

 

 

 

 

       

                                                                                            

                                                                                          

 

                                                                                       
Figura 24. Mural criado pelo CAPS AD a partir das fotos cedidas ao serviço. 
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2.1.3- Análise e tratamento do material empírico e documental 

 

Esta etapa se refere ao conjunto de procedimentos realizados com o intuito de buscar 

compreender e interpretar os dados empíricos; articular o material coletado no trabalho de 

campo com as teorias de base, bem como com outras leituras teóricas e de interpretação que 

foram necessárias para pesquisa a partir do trabalho realizado. 

Minayo (2013) afirma que esse momento pode ser subdividido em três tipos de 

procedimentos: a ordenação dos dados; classificação dos dados; e análise propriamente dita. 

Para a autora, o tratamento do material obtido pela pesquisa nos conduz a uma busca da 

lógica peculiar e interna do grupo que está sob perspectiva da investigação. Esta construção e 

a descoberta de códigos sociais dos indivíduos, a partir de falas, símbolos e observações são 

fundamentais para o trabalho do pesquisador, sendo a análise qualitativa muito mais rica que 

uma mera classificação de opiniões dos informantes. 

Em consonância com o objeto desta pesquisa, optou-se por partir da hermenêutica 

enquanto perspectiva para compreensão dos aspectos envolvidos no projeto, que possibilita a 

abertura de diálogos para pensar os dados a partir de uma concepção mais ampla. Ela não 

pretende ser neutra ou propor uma suspensão dos valores do pesquisador em relação ao 

material analisado, pelo contrário, ela compreende a importância e a implicação de uma 

bagagem de conhecimentos e pré-conceitos17 do pesquisador e dos participantes enquanto 

aspectos fundamentais para a construção da interpretação.  

Para Gadamer (2002), a capacidade de linguagem e a capacidade de compreensão 

estão intimamente relacionadas, e possuem mesma amplitude e universalidade. Partindo desse 

pressuposto, o autor afirma que a retórica e a hermenêutica possuem uma relação bastante 

estreita: “O domínio técnico dessa capacidade de falar e de compreender se manifesta 

plenamente no uso da escrita, na redação de "discursos" e na compreensão do escrito. A 

hermenêutica pode ser definida justamente como a arte de trazer novamente à fala o dito ou o 

escrito” (p. 354). 

Sendo assim, considera-se que a hermenêutica seja meio para pensar tanto as vivências 

práticas quanto as concepções teóricas que este projeto abarca, uma vez que, segundo 

Gadamer (2002): 

(...) a interpretação não se limita aos textos e à compreensão histórica que neles se 

deve alcançar. Todas as estruturas de sentido concebidas como textos, desde a 

natureza (interpretatio naturae, [435] Bacon), passando pela arte (cuja carência de 

                                                           
17 O pré-conceito aqui enquanto uma antecipação do sentido. Interpreta-se a partir de uma bagagem, que é 

própria do sujeito (Gadamer, 2002). 
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conceitos [Kant] converte-se em exemplo preferencial de interpretação [Dilthey]), 

até as motivações conscientes ou inconscientes da ação humana, são suscetíveis de 

interpretação (p. 505-506). 

A hermenêutica, neste sentido, se faz na busca pela ampliação do horizonte de 

abordagem do fenômeno, partindo de possíveis conexões entre os dados e a experiência de 

quem “lê” e, não de uma determinação. Acredita-se que uma perspectiva hermenêutica 

permite lidar com os dados conforme a complexidade dos aspectos que envolvem o indivíduo, 

possibilitando fazer pontes entre a prática realizada e as teorias de base. 

No que se refere à hermenêutica, é natural confrontarmos a dissociação entre teoria e 

práxis - que corresponde ao conceito moderno de ciência teórica e a sua aplicação 

prático-técnica – com uma idéia do saber que percorreu o caminho inverso, partindo 

da práxis para alcançar sua conscientização teórica (Gadamer, 2002, p. 314). 

 Assim, a partir de uma pesquisa teórico/prática, buscou-se abrir espaço entre a ação e 

a análise, com intuito de superar a oposição binária e dicotômica entre teoria e prática. Nessa 

perspectiva, o espaço entre a ação e a análise deve ser constituído, sobretudo, pelo necessário 

diálogo, em que a teoria ajuda a pensar a prática e a prática a repensar a teoria. Nesta unidade 

indissociável, há mais possibilidades para compreender as possíveis lógicas singulares dos 

fenômenos analisados e chegar, assim, a uma inteligibilidade inexistente a priori. 
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 O CIRCO COMO POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE 

SAÚDE MENTAL 

 

 

3.1- O Afeto aliado à Técnica: reflexões sobre o método de trabalho 

 

As práticas circenses de acrobacia, malabarismo e equilibrismo se concretizaram no 

decorrer dos cem dias de atividades a partir da participação de vários sujeitos. Houve o 

envolvimento tanto de usuários quanto de funcionários da instituição. O serviço possui um 

público rotativo, que se altera bastante com o passar dos dias. Alguns sujeitos começam e não 

dão continuidade ao tratamento, outros vão com pouca frequência. Cotidianamente chegam 

também novas pessoas a serem acolhidos pela instituição. Neste sentido, as atividades de 

circo tiveram também um público com bastante rotatividade, conforme as características da 

instituição. 

Apesar disso, dentre os participantes, alguns estiveram presentes durante todo trabalho 

de campo, muito envolvidos com as atividades, do início ao fim. Teve também quem decidiu 

voltar pra sua terra natal e deixou saudades. Quem foi tentar novos rumos para a vida em 

outra cidade e mostrava a tristeza em deixar as atividades. Aqueles que tiveram alta durante o 

processo e voltaram a trabalhar; aqueles que chegaram à instituição perto do encerramento das 

práticas e externalizavam a indignação de não terem ido antes; teve quem foi preso; quem foi 

internado; quem recaiu e ainda não tinha voltado. Todos eles, que definitivamente não se 

traduzem nesses aspectos explicitados, possuem singular importância para mim, afinal de 

contas, juntos fizemos um laço. 

Desde o início da construção desta pesquisa, defendi que seria preciso, no mínimo, três 

meses de atividades para poder pensar as ressonâncias do trabalho. Isso se dá pelo fato de o 

circo demandar dedicação, em que as atividades são desenvolvidas progressivamente a partir 

das técnicas/educativos e das particularidades de cada sujeito. Nesse sentido, o tempo, aliado 

a outros aspectos, possibilitou um entrosamento com os participantes, dando lugar a um 

vínculo e a um processo rico de significantes. 

Conforme fui conhecendo o público atendido pelo serviço e elaborando as propostas, 

vi ali corpos bem diferentes uns dos outros. Exerciam função de pedreiro, de servente, 

adestrador de animais, servidor público, ex-militar, dona de casa, auxiliar de serviços gerais, 

vendedora, oficineiro, artesão, motorista de caminhão, operador de guincho, aposentado, entre 
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outros. Sujeitos com histórias de vida bem particulares, com idades compreendidas entre 20 e 

70 anos.   

Além dos usuários do serviço, alguns funcionários da instituição se envolveram com 

as atividades. O vigia esteve presente de forma mais efetiva nas práticas, mostrando grande 

potencial. Participaram, também, de maneira mais pontual, a psicóloga do serviço, a técnica 

administrativa e a gerente. Todas com sorriso no rosto, saindo de sua zona de conforto. 

O primeiro contato com a instituição, com os usuários e funcionários, não foi de fato o 

primeiro encontro deles comigo. Havia um fascínio expressado em relação à minha 

participação sobre as pernas de pau no Cortejo da Luta Antimanicomial, dançando e jogando 

malabares.  

Igual eu te falei, desde a primeira vez que eu te vi, assim, eu fiquei tipo que 

encantado com você, entendeu? Quando eu te vi com aquelas perna de pau 

grandona assim, eu achei muito massa, e depois te conheci, cê era mais maneira 

ainda (M.T, usuário do serviço). 

Aquele dia que eu te conheci eu falava com minha mãe: ‘Mão aquela menina vai 

cair, que medo’. E você dançava, eu olhava pra você assim: ‘Mãe não vou olhar 

não porque eu to com medo dela cair’. Eu até comentei com você: ‘Menina que 

medo de você cair’ e você falou assim: ‘Eu também’. (risos) Você dançava naquelas 

pedras, me Deus eu tava com muito nervoso de te olhar ali. E você ficou o tempo 

todo. Até de salto eu fico com medo e você de perna de pau, Meu Deus! Eu digo 

parabéns pra você! (Referência técnica). 

Aquele ali também não era o primeiro contato deles com a arte circense. Vários foram 

nossos encontros, nos quais, espontaneamente, um a um, contavam suas lembranças de 

infância relacionadas ao circo. Todos tiveram a experiência de ir a um circo quando criança e 

tinham também alguma história sobre circo: lonas armadas perto de suas casas ou de parentes, 

o convívio com famílias circenses, os trabalhos prestados a algum circo.  

T, usuário do serviço e participante das atividades, contou que há poucos anos 

trabalhou divulgando um circo em São João del Rei com um carro de som. F trabalhou 

armando e desarmando a lona de um circo, no qual aprendia nas horas vagas técnicas de 

palhaçaria e malabares. L, que somente participou um dia das atividades, era de família 

tradicional de circo e, assim que o vi, me recordei de seu número em um show feito aqui na 

cidade. Outro participante contou com largo sorriso no rosto que, quando menino, trabalhou 

vendendo pirulitos no circo ‘com aquela bandejinha’, relatando o quanto era divertido.  

Recorrentemente, nos dias de prática, apareceram lembranças de infância e o fascínio 

em relação às artes circenses. Segundo o antropólogo Rocha (2013): 

O circo nos aproxima dos imaginários míticos quando confere às performances dos 

trapezistas, mágicos, ginetes etc, semelhanças com os feitos das amazonas, de Ícaro, 

do Rei Midas e outros na Grécia Antiga, ou então em outras mitologias, com os seus 
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animais e espíritos antropomórficos. Como nos mitos, os artistas e os animais se 

misturam, assumindo formas que lembram seu oposto. (...) Ensaiando e invertendo 

os limites dos corpos, da razão, do ordinário; no circo, o que está separado – 

centro/periferia, interno/externo, corpo/alma, natureza/cultura - é mítica e 

ritualmente unificado (p. 216-218). 

De fato, que seja única, a ida ao circo parece ter marcado todos eles de alguma forma. 

Nas palavras de M.T: 

Circo eu sempre gostei muito. Sempre quando chegava o circo em Lagoa eu ficava 

louco pra ir ver. Sempre gostei muito, desde menino. Ainda peguei uma época boa 

do circo. Assim, porque o circo, a cada ano que passa, assim, aos meus olhos, 

parece que vai se perdendo a cultura do circo. Eu não lembro de muitas coisas 

daquilo que eles faziam no circo. Isso eu não lembro de muita coisa não, mas eu sei 

que desde novinho eu sempre gostei, é tipo assim, sei lá, um mundo diferente, sei lá, 

um país das maravilhas, um negócio totalmente fora do meu... Sabe? Algo diferente, 

que num tem nada a ver com isso que nós vivemos. Um mundo de alegria, de coisas 

boas (MT, usuário do serviço). 

 

Rocha (2013), em seu livro Magia do Circo, pontua também esse aspecto mítico do 

circo, sob o prisma da magia, da construção de uma nova realidade. E nesse sentido reflete: 

“A magia do circo promove uma mudança de estado quando restabelece o homem consigo 

mesmo, ao reunir, magicamente, espiritualidade e animalidade, racionalidade e emotividade, 

corpo e alma; ou simplesmente, mostrar outras alternativas possíveis de mundo” (p. 33). 

Esses aspectos, que se traduzem também na longínqua história das artes circenses, 

apontam esse caráter intrigante, mágico do circo. E como se vê neste estudo, além de tudo, o 

circo é uma arte democrática e acessível. Alguns deles ainda possuem o hábito de ir ao circo, 

uns sozinhos, outros com os filhos. R contou: 

Até recentemente foi um lá na cidade, e como eu gosto de dar risada eu levei meu 

filho. Fui me distrair no circo, né? É um entretenimento diferente. Quando chega na 

cidade tem que aproveitar. Depois vai embora. E a falta de alegria tá muita né? O 

circo só vai te dar alegria. Igual eu mesmo, eu posso ter 40, 60, 70 anos, eu sou 

uma criança dentro de um circo. Racho ‘os bico’, eu tô ali pra isso, quero me 

divertir. Não olha pra mim não, que o show tá na frente (R, usuário do serviço). 

Quando os funcionários foram questionados sobre os seus contatos com as artes 

circenses anteriores às nossas atividades, eles também contaram histórias pessoais sobre a 

experiência de assistir espetáculos, participar de cenas, acompanhar montagens, temporadas e 

desmontagens de circos em locais familiares e, inclusive, sobre o hábito atual de ainda ir ao 

circo. 

O circo está na frente, conforme pontuado pelo usuário em sua fala, e ele vai ter efeito 

nas pessoas. Desde o início da construção da proposta desta pesquisa, acredita-se na potência 

que é o circo, enquanto manifestação artística, técnica corporal, atividade lúdica e social. 

Sabia-se que esse poderia ser um terreno fértil para atuação em instituições de saúde mental, 
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considerando também minha formação enquanto psicóloga e circense. Porém, não se sabia de 

fato como seria a inserção das práticas circenses no cotidiano da instituição, como se daria a 

atuação em si e suas ressonâncias. Existem outras pesquisas e trabalhos que apontam 

atividades de circo com sujeitos em situação de vulnerabilidade. A própria noção de circo 

social apresenta inúmeros bons exemplos de ações importantes18. Porém, como ainda 

encontram-se poucos registros acadêmicos de oficinas de circo em instituições de saúde 

mental, ressalta-se a necessidade de pesquisas de caráter exploratório e interdisciplinar. 

De forma geral, percebo que as atividades circenses costumam nos tirar da posição de 

conforto, envolvendo ações e movimentos extra-cotidianos. Conforme falado, não 

precisamos, normalmente, no dia-a-dia, fazer rolamentos, subir sobre os ombros de outrem, 

equilibrar em cima de um latão ou de pernas de pau. Acredita-se, nesse sentido, que no treino 

das artes circenses, de certa forma, o indivíduo acaba se expondo ao novo, na medida em que 

sai de seus padrões de atuação, já que dificilmente saberá fazer aquilo naturalmente. O 

processo de aprendizado envolve a prática, o erro e a persistência.  

Porque você trouxe um jeito assim, você tá começando, quem tá começando não 

sabe fazer, mas se você fizer você vai aprender, entendeu? Então isso caiu na minha 

cabeça, eu vi que se eu fizesse eu ia aprender, e quando eu comecei a fazer, eu vi 

que eu comecei a aprender (...) eu vi que se eu fizesse, eu aprenderia, como eu 

aprendi, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa! (R, usuário 

do serviço). 

Além de ressaltar aspectos importantes para o aprendizado circense, pode-se pensar 

que essa fala compreende uma dimensão arquetípica, na medida em que envolve questões 

emocionais. Através da repetição, o sujeito perece buscar dar conta de uma emoção, que se 

relaciona com a superação dos próprios limites, a dificuldade de acreditar em si mesmo, de 

que é possível fazer, aprender. Achava que não podia, porém aprendeu que podia.  

Essa é a chave do circo e também de outros aprendizados, sendo um aspecto 

compreendido pela grande maioria dos participantes, que não se intimidaram com a proposta. 

Vale frisar, que, apesar do contato com as artes circenses por meio dos espetáculos e 

temporadas do circo nas cidades, a grande maioria dos participantes não possuía experiências 

com a prática circense em si, ou seja, nunca havia treinado circo antes. Com exceção de F, 

                                                           
18 A Rede Circo do Mundo Brasil, fundada em 1998, é formada hoje por 22 projetos de circo social: Arricirco, 

Associação Cultural Canoa Da Criança, Associação Cultural Final Feliz, Associação Londrinense De Circo, 

Circus – Circuito De Interação De Redes Sociais, Escola Pernambucana De Circo, Escola Picolino De Artes Do 

Circo, Escola Zoin De Circo, Grupo Cultural Afro Reggae, Grupo Cultural Jongo Da Serrinha, Instituto Criança 

Cidadã, Instituto De Ecocidadania Juriti, Lona Das Artes, Movimento Rua Do Circo, Profec, Programa 

Educação Pelo Movimento, Programa Social Crescer E Viver, Projeto Circo Baixada, Projeto Ica, Se Essa Rua 

Fosse Minha – Ser, Sua Majestade O Circo, Trupe Tralha. (http://www.redecircodomundo.org.br/a-rede/historia) 
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que trabalhou em um circo, e J que aprendeu com um artista de rua, ambos em relação à 

manipulação dos malabares.  

Ganhei de uma das participantes das atividades o apelido de ‘Formiguinha’, e só assim 

ela me chamava, sempre com muito carinho, como se eu fosse sua filha19. RS sofre de dores 

na coluna e, durante o trabalho de campo, com o desenrolar dos processos no âmbito da saúde 

pública, estava conseguindo investigar a questão. Sempre me preocupei em poupar seus 

esforços, evitando as dores. Vários dias lhe fiz massagem. Ela, sempre conversada, participou 

da maioria das práticas sem fazer os exercícios. Observava e comentava todos os encontros, 

às vezes fazia a segurança (ato de cuidar do outro durante o movimento), às vezes, sentava-se 

no latão (equipamento) para observar os que treinavam no slackline, alguns dias participava 

dos jogos com bolas.  

Lembro-me bem do dia que RS virou para um participante que duvidou de si mesmo 

após um erro no exercício e lhe disse: “Calma, é o primeiro dia que você está treinando isso, 

com mais dias ela vai te ajudar e você vai aprender”. De forma coerente com esse papel que 

veio estabelecendo no grupo, RS disse na entrevista ao final das atividades: “É porque a 

pessoa na primeira vez já quer que dê certo, mas não é assim. Pra tudo na vida. Quando você 

vai começar uma coisa nova você tem uma certa dificuldade, depois, é a repetição que faz a 

perfeição”. 

 As modalidades escolhidas para execução do trabalho de campo, malabarismo, 

equilibrismo e acrobacia, proporcionaram um leque amplo de possibilidades de participação. 

Isso, ainda levando em consideração que dentre cada uma delas havia uma gama de 

equipamentos e técnicas que poderiam ser praticadas: bolinhas, claves, aros, devil sticks, 

bambolês, slackline, rola-rola, latão, perna de pau, acrobacia individual, em dupla e coletiva. 

Você viu, tem pessoa debilitada aqui ó, que participou da aula de circo. Eu mesmo 

vi e presenciei, é uma coisa pra todo mundo, é pra todo mundo. Não tem esse ou 

aquele. Cê viu, tinha uns limitados ali, que mesmo assim tinha coisa pra eles, nem 

que seja jogar a bola pra cima (R, usuário do serviço). 

 

(...) eu acho que foi super tranquilo, porque tinha atividade pra todo mundo, não 

era ‘isso aqui só vai abranger algumas pessoas’. Tinha o que cada uma pessoa 

conseguia se adaptar ali e tinha pra cada um (Referência Técnica). 

 

Chamou minha atenção o fato de grande parte deles terem questões clínicas 

relacionadas ao corpo, como problemas na coluna, joelho, tornozelo, punhos. Alguns 

sofreram acidentes graves, como queda de grandes alturas, colisões, capotamento de carro, 

                                                           
19 Ela comparava minha idade com a de sua filha e se preocupava se eu estava morando bem, me alimentando 

bem, feliz. 
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moto; outros se envolveram em brigas. De alguma forma essa realidade se aproxima da 

minha, devido a uma série de lesões que desenvolvi em função dos intensos trabalhos 

corporais e da extensa quantidade de treinos. Assim, adaptar faz parte da minha história, faço 

isso para que eu não tenha que parar de praticar. O trecho abaixo, retirado do sexto diário de 

campo, fala um pouco sobre as condições físicas de alguns participantes:  

(...) segundo os discursos ouvidos nestes seis encontros, os usuários possuem os 

mais diversos comprometimentos corporais, em função de acidentes variados, 

muitos envolvendo o uso abusivo de substâncias, outros não. Noutro dia J falou que 

havia caído de uma barragem com uns 30 metros, ficando mais de seis meses sem 

andar. W quebrou a tíbia e a fíbula em um acidente de moto, além de ter pino nos 

punhos e a patela quebrada. WD caiu de 40 metros em uma escalada devido a uma 

falha técnica e teve sérios comprometimentos. Em outro momento pulou da janela 

de um apartamento quando fora trancado. MT rompeu os ligamentos e tendões da 

mão, não conseguindo mais dobrar alguns dedos, e constantemente tem as pernas, 

braços e cabeça machucados em virtude das brigas (6° diário de campo). 

As variadas e singulares condições dos participantes me direcionaram a propor 

atividades específicas para cada um, de maneira a levar em consideração e respeitar os 

processos de cada sujeito. Para isso, é preciso que cada um tenha consciência dos próprios 

limites, saiba quando é necessário parar e por onde é possível transitar sem danos. Desde o 

início, deixou-se claro que todos os usuários deveriam informar as lesões pelas quais tinham 

passado, bem como dores e incômodos atuais.   

Esse foi um dos aspectos que proporcionou o envolvimento de vários participantes nas 

práticas circenses, o fato de que, conforme passei a conhecê-los, criei metodologias próprias 

para cada um. Aprendi essa forma de atuar com o professor Souto na ENC. Eu sempre me 

impressionei como ele conseguia montar as aulas e indicar os exercícios de acordo com o grau 

de conhecimento e condições de cada um, sempre proporcionando que todos fizessem a aula 

de forma a evoluir o nível técnico em que se encontravam. Ele não nivelava por baixo, 

prejudicando os mais habilidosos, nem por cima, deixando os mais inexperientes para trás. 

Sempre pontuava ao final das aulas as evoluções de cada um, inclusive a não evolução 

também.  

Certamente as aulas de acrobacia com o Souto foram um aprendizado para atuar no 

CAPS, buscando desenvolver com cada um uma seqüência de movimentos que seja adequada 

às suas condições físicas e mentais. Entende-se que esse aspecto também abre espaço para 

pensar a dimensão arquetípica estabelecida na relação de aprendizado, compreendida nas 

noções de mestre e aprendiz. Um aprendizado estabelecido a partir da observação, vinculada a 
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uma emoção, a uma admiração, um desejo de aprender, que realça a implicação de uma 

questão emocional20 nesse processo.  

 Notou-se que a grande maioria dos participantes se mostrou aberta para experimentar 

todas as modalidades, conforme suas possibilidades individuais. No circo, apesar de 

desempenharem diversas funções e técnicas, geralmente os artistas possuem suas 

especialidades, um domínio maior de certa modalidade. Na Europa, em Escolas e 

Universidades de Circo busca-se formar especialistas, de maneira que cada aluno tenha suas 

criações próprias em determinada área ou aparelho. No Brasil, diferentemente da Europa, 

ainda temos uma formação mais geral, com o domínio básico de uma gama de modalidades, 

sendo a versatilidade um destaque apresentado pelos brasileiros circenses, o que não impede o 

desenvolvimento, gosto ou maior foco em uma ou outra modalidade. 

 Inicialmente, nas atividades que foram desenvolvidas no CAPS AD, já acontecia uma 

espécie de identificação dos participantes com as modalidades.  

Talvez o gosto se desenvolva por você ter conseguido se sair melhor, tipo assim, 

vamos dizer, se eu tivesse tentado a perna de pau primeiro e me saísse bem, e na 

hora do slackline eu não me saísse bem, talvez eu preferiria a perna de pau. Então 

eu acho que talvez eu tenha gostado mais do slackline porque eu progredi, eu vi que 

eu conseguia desenvolver de uma forma melhor (M.T, usuário do serviço). 

Conforme imaginei de antemão, com o desenvolvimento das práticas eles foram 

mostrando preferências por certos equipamentos ou modalidades. Talvez possamos inferir que 

as experiências de vida de cada um possam proporcionar alguma identificação com 

determinadas habilidades. 

Agora, eu já tive chance de aprender várias coisas e se não é o que eu quero, não 

vai pra frente. Não é aquilo que eu quero, então eu nem começo. Entendeu? Agora 

quando é uma coisa que eu me identifico, eu quero. Se eu ver que é bom, eu quero e 

se eu quero, eu vou em frente (R, usuário do serviço). 

Um fator interessante em relação aos participantes é que eles, em sua grande maioria, 

possuíam conhecimentos que foram trazidos à tona com as atividades21. Parte comparou andar 

sobre o slackline com suas experiências de andar sobre o muro. Outros comparavam o 

“levantamento de Luiza” (conforme brincávamos de chamar as atividades de duo acrobático) 

com o ato de carregar um saco de cimento no trabalho, de fazer o carregamento de um 

caminhão, salvo as diferenças que logo apareceram em relação à dinâmica de equilíbrio. O 

                                                           
20 Os aspectos arquetípicos foram trazidos apenas de maneira pontual e não serão desenvolvidos nesta 

dissertação. Esse tipo de abordagem será tema de artigos elaborados com o Prof. Walter Melo (orientador) e em 

uma possível pesquisa de doutorado.  
21  Aqui, toma-se a noção de pré-conceito de Gadamer (2002), de forma compreender a bagagem anterior trazida 

por cada participante. 
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rola-rola foi comparado ao skate, e os habilidosos com a bola mostravam intimidade com 

manuseio dos malabares. Alguns com forte espírito de aventura aproximavam as atividades de 

circo com os esportes que haviam praticado durante sua história, como surf, patinação: 

É a mesma coisa, a mesma coisa, fica com o mesmo sentimento, o mesmo 

sentimento dos patins é o sentimento da perna de pau amarrada na perna, por isso 

que eu me dei bem. Então uma coisa levou a outra, né? Uma coisa levou a outra, e 

sendo que uma coisa levou a outra eu me dei muito bem com o que eu sonhava em 

fazer, por isso que agradeço você ter aparecido aqui, porque eu não tinha 

perspectiva de quem seria eu, entendeu? Futuramente. E essas brincadeiras se 

tornou até numa brincadeira de aprender cada vez mais outras coisas, entendeu? 

Sendo que ‘truce’, resgatei até um passado meu, um desejo que eu tinha antigo pra 

agora, através disso aí ‘faz que cê aprende, faz que cê aprende’ (R, usuário do 

serviço). 

H, caminhoneiro, possuía, além de outras destrezas, experiência com as fitas e 

catracas. Com o passar das atividades se tornou o responsável por armar o slackline e fazer 

amarrações para perna de pau. Entendia de computador, montava as listas de música em 

alguns encontros. Não gostava de malabares, falava que não tinha muita paciência para 

treinar, pois precisava toda hora pegar a bolinha que caía no chão. Saía-se bem no slackline, 

mas gostava mesmo era dos duos acrobáticos.  

R, pedreiro e com gosto por esportes, passou pela prática de surf e skate antes de 

chegar ao circo e de imediato se identificou com a perna de pau, o latão, o rola-rola e o 

monociclo, os aparelhos de equilíbrio de forma geral. MT, adestrador de animais, e com 

outras habilidades, gostava de se equilibrar em pé sobre a égua que adestrou e jogar futebol. 

Nas práticas, se identificou mais com o slackline, apesar de ter experimentado todas as 

habilidades, e se saído bem também nos malabares e acrobacias. S possuía um histórico de 

práticas esportivas e apresentou excelente desempenho em todas as modalidades, pegando os 

exercícios com bastante facilidade. 

Poderia me estender bastante aqui contando um pouco de cada um deles e das 

identificações que estabeleceram com as modalidades, porém creio que caiba aqui entender 

que essas identificações podem ter sido possíveis, provavelmente, devido ao formato das 

práticas circenses propostas. Elas foram desenvolvidas de maneira livre, sem a participação 

obrigatória, ou seja, conforme o interesse e particularidades de cada um. Era possível 

participar de momentos das atividades, treinar apenas algumas modalidades, somente 

observar...  

De igual maneira, havia uma liberdade muito grande na execução da proposta, em 

relação ao seu planejamento. Inicialmente, foi montado um cronograma de atividades no 

projeto que foi avaliado na Qualificação do Mestrado. Posteriormente, feito o acordo com a 
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instituição coparticipante, esse cronograma foi reestruturado. No entanto, a cada dia de prática 

era repensado o planejamento da atividade. O fato é que não me recordo de um só dia em que 

o plano de atividades foi seguido. Enquanto professora, reconheço esse aspecto em qualquer 

atividade planejada, essa margem para variações nas propostas pensadas anteriormente. 

Porém, as práticas circenses em questão realmente enfatizaram a imprevisibilidade inata e 

necessária para se atuar em uma instituição de saúde mental e o valor e a potência do 

exercício pedagógico centrado na liberdade.  

O cotidiano do serviço requer certa flexibilidade, além de força e dedicação. Envolve 

uma escuta cuidadosa, de sentir o clima do dia na instituição e também deixar que as 

propostas apareçam. Não deixei de planejar, sendo esta a minha ‘carta na manga’. O trecho a 

seguir da fala de R, diz muito dessa forma como as coisas foram feitas, ou seja, sobre a 

metodologia de parte do trabalho de campo dessa pesquisa: 

Porque se você obrigar uma pessoa, aí cê ta pronunciando uma guerra. Você está 

querendo ser forte, mas a pessoa também quer que você seja fraco porque ela se 

acha forte também. Então os dois vão guerrear, entendeu? Um vai ter que vencer... 

e vai ficar chato o dia. Então você soube atrair as pessoas pro mundo do circo. 

Você soube. Todo mundo desejava, todo mundo queria, todo mundo comentava 

enquanto você não chegava, que era o dia de você vim: ‘Você já pegou aquela tal 

coisa” “E você, você tá bom naquele exercício....?”. Você amarra a corda mesmo 

sem ter ninguém pra andar e de repente você vai ver tem dois lá que subiu, 

entendeu? Você não é aquela que deixa de amarrar, você não, você preparava 

tudo! Quem quer quer, quem num quer não quer (R, usuário do serviço). 

As nossas vinte e sete práticas foram assim, chegava ao CAPS com toda tralha: 

equipamento de som, de foto/filmagem, computador, bolinhas, claves, argolas, bambolê, 

slackline, rola-rola, perna de pau. Fora os equipamentos que já ficavam na instituição e eram 

pegos no almoxarifado: cesto de bolas, latão, devil stik, outra rola-rola e colchonetes.  

Em algumas atividades compartilhei técnicas e didáticas de confecção de 

equipamentos para posterior iniciação. Juntos, produzimos cerca de cinquenta bolinhas, dois 

rola-rolas e fizemos manutenção das pernas de pau:  

 
     Figura 25. Confecção de bolinhas de malabares             Figura 26. Confecção de bolinhas de malabares 
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             Figura 27. Confecção do rola-rola                                       Figura 28. Confecção do rola-rola 

 

Normalmente, as atividades se iniciavam com um aquecimento, muitas vezes a partir 

de jogos com malabares e, em seguida, íamos desenvolvendo os exercícios, as acrobacias e os 

equilíbrios. A noção de segurança também foi introduzida desde os primeiros dias de prática, 

levando em consideração que, no circo, a segurança é pré-requisito para qualquer prática ou 

atividade e se estabelece também na colaboração dos participantes e em um forte espírito de 

equipe (Bortoleto, 2010). 

Com o passar dos encontros, conforme os usuários do serviço se apropriavam dos 

objetos e dos exercícios educativos, tendo liberdade para experimentar, surgiram as 

identificações tanto com as modalidades quanto comigo. Havia espaço para a fala, para a 

escuta, para propor e aprender. 

Muitos foram os dias que, enquanto eu acabava de descer com os materiais do carro, o 

som já havia sido montado, o slack estava sendo armado e alguns já começavam a treinar. 

Não demorou para isso acontecer, para que eles se apropriassem dos materiais e da própria 

oficina. Eles literalmente faziam a prática acontecer, desde acordar do cochilo pós-almoço, 

ajudar a descer com os materiais do carro, ligar o som, organizar e montar os equipamentos, 

realizar as atividades de circo, ajudar um ao outro (fazer a segurança), juntar os materiais, 

guardar os que ficavam no CAPS e levar os outros para o carro. Com isso, se envolviam nas 

práticas em um grande movimento de autonomia e cooperação.  

O registro do diário de campo da décima prática circense, de forma muito simples, dá 

uma noção sobre esses aspectos: 

Conforme eu chegava com o material na área de treino, fui espalhando-os pelo 

espaço e percebi que cada um foi pegando os equipamentos que mais se 

identificavam, antes mesmo da atividade “começar”. Assim F pegou as argolas, R a 

perna de pau e o monociclo, RD as pernas de pau, e começaram a treinar. D, como 

tem sido, pegou o som e ligou, após me pedir o pen drive. Fui então armar o 

slackline enquanto eles brincavam, juntamente com MT e H, que logo chegou para 

dar suas contribuições (Diário de Campo – 10ª Prática Circense). 
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Se a razão existente aí estiver centrada no ‘trabalho vivo’, é indicador que a relação 

entre trabalhador e usuário, para a produção da saúde, se dá sob parâmetros de 

implicação mútua, no reconhecimento que ali há o encontro de sujeitos que têm 

juntos protagonismos na produção da saúde e, sobretudo, estão presentes diretrizes 

de intervenção/relação de acolhimento, estabelecimento de vínculo e 

responsabilização (Merhy & Franco, 2003, p. 316). 

 

Segundo Merhy (1998a, 1998b), o trabalho vivo em ato se estabelece em um processo 

de relações, ligado ao campo das tecnologias leves. Para pensar os processos de trabalho em 

saúde, o autor identifica três tecnologias. A tecnologia dura diz respeito aos equipamentos, 

instrumentos, ferramentas, normas que são utilizados para execução do trabalho. São duras, 

pois já estão prontas para elaborar certos produtos e procedimentos em saúde. Tecnologia 

leve-dura aborda os saberes profissionais bem estruturados, como por exemplo, a clínica 

médica ou psicanalítica. É menos dura que as ferramentas e os aparelhos de trabalho na 

medida, que englobam, também, um saber e uma maneira pessoal de lidar com os casos em 

saúde.  

Por fim, a tecnologia leve abarca as relações, em que há “um encontro entre duas 

pessoas que atuam uma sobre a outra e no qual se opera um jogo de expectativas e produções, 

criando-se intersubjetivamente alguns momentos interessantes” (Merhy, 1998a, p. 3). 

Momentos de cumplicidade, de falas, de escuta, produção de responsabilização, através das 

quais são construídas as relações de vínculo, autonomização e aceitação (Merhy & Franco, 

2003)22. 

Ao realizar o cuidado, ainda segundo o autor, opera-se a partir de um trabalho vivo 

(TV) e um trabalho morto (TM), a qual sua correlação denomina-se Composição Técnica do 

Trabalho (CTT). O TM refere-se aos instrumentos utilizados nos procedimentos, que remete à 

tecnologia dura. Nesta pesquisa, talvez poderíamos transpor esse conceito e considerar os 

equipamentos e técnicas circenses enquanto trabalho morto, com exceção daqueles materiais 

que foram produzidos nos encontros ou passaram por manutenções. Já o trabalho vivo atua 

como processo de produção de relações intercessoras, refletido na maneira como se lida com 

os próprios conhecimentos e com os sujeitos envolvidos no ato do trabalho, com 

“compromisso permanente com a tarefa de acolher, responsabilizar, resolver, autonomizar” 

(Merhy, 1998a, p. 5). 

                                                           
22 A esses momentos de cuidado, Merhy refere-se como processos intercessores, em sentindo semelhante ao 

proposto por Deleuze ao se referir à interseção estabelecida em sua relação com Guattari para construção do 

livro O Anti-Édipo, resultado de um processo singular de encontro dos dois. Segundo Merhy (1998b): “O uso 

deste termo é portanto para designar o espaço de relação que se produz no encontro de “sujeitos”, isto é, nas suas 

intersecções, e que é um produto que existe para os “dois” e no ato, não tendo existência sem este momento em 

processo, e no qual os “inter” se colocam como instituintes em busca de um processo de instituição muito 

próprio, deste sujeito coletivo novo que se formou” ( p. 12-13). 
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Eu aprendi agora essa sensação. Eu não tinha essa sensação. Eu até agradeço por 

você ter surgido aí, porque foi uma boa opção. Eu me foquei mais em outra coisa, vi 

que tem outras coisas melhores na vida pra se fazer... com o dinheiro, sem ser jogar 

fora, com a ansiedade, essas coisas... bebida, droga. Agora eu prestei atenção 

mesmo, e falei assim: ‘É legal? É, mas num é legal, o trem é legal ali na hora, mas 

depois? Depois você jogou fora o que você queria’. Eu poderia sair daqui ó... eu 

venho aqui só até amanhã. Mas poderia sair daqui e ficar vazio lá fora, ficar vazio. 

‘Quê que eu vou fazer? Acabou’. Passava uma semana vinha aquele desgosto 

também de não fazer nada, talvez até voltaria para as drogas. Mas agora não, 

agora eu tenho opção. Agora eu tenho opção, através das oficinas eu to fazendo as 

casinhas do meu cachorro (...) tem muita coisa pra eu fazer, eu acho que não vou 

mais precisar de droga nem nada não. Tem muita coisa pra fazer (R, usuário do 

serviço). 

Entende-se que, para Merhy (1998), todo profissional de saúde é um operador do 

cuidado que, ao atuar pela perspectiva das tecnologias leves, pode produzir relações de 

acolhimento, responsabilização e vínculo. Um trabalho que vai além do cumprimento de 

procedimentos padrões, que se constrói na relação com o usuário em seu protagonismo. 

 Essas relações, possíveis a partir do encontro, mostraram-se presentes durante a 

realização das atividades e foram fundamentais para os processos constelados por meio da 

prática circense, o afeto foi o principal pilar. Por via do afeto, da formação de vínculos, se 

estabeleceu uma vivência valiosa, carregada de um emaranhado de significantes. Nossa 

sétima prática foi um marco nesse sentido e abaixo compartilho um trecho retirado do diário 

de campo que traduz um pouco o tom das práticas. Cabe ressaltar que algumas falas foram 

suprimidas nesta dissertação em respeito à confidencialidade dos casos. 

“Confesso que em alguns dias tem me surgido alguma resistência a fazer o trabalho. Às vezes me sinto 

como uma “animadora de pessoas”, que apesar disso acontecer naturalmente, requer certa disposição física e 

mental. O frio intenso tem sido motivo de desânimo, e eu mesma me pego querendo ficar quietinha.  

Assim cheguei ao CAPS AD para nossa 7° Prática Circense. Hoje foi um dia em que planejei pouco as 

atividades. Já tinha em mente o que seria feito e em qual ordem, mas deixei mais livre para ver o que poderia 

surgir. Entrei cumprimentando a todos, como de costume e fui para o local que viemos treinando deste o início. 

Coloquei os materiais no chão e logo vi RD e MT. Esse gramado que fazemos o treinamento fica ao lado do 

ateliê do RD, e tirando o último treino, ele sempre esta lá trabalhando com as peças quando eu chego. MT 

costuma trabalhar com ele. RD esta passando um momento difícil, e assim que me viu, conversou sobre isso 

comigo abertamente. (...).  

MT comentou que já teve pedras nos rins, e em virtude de alguns exageros (fala isso, e refere-se 

posteriormente à comida), sentiu dores, apontando as costas. Falou que talvez não fosse bom pegar tanto peso 

hoje. Contei que tinha trazido um filme também, caso a gente preferisse fica mais tranquilo. Falei que de início 

amarraria a corda. D chegou falando: “E esse cabelão ai?” apontando para meu coque. E eu respondi: “Tenho 

que prender essa cabeleira aqui para treinar”.  

MT começou a falar sobre seu trabalho com cavalo, falou que não tinha dom para o circo, mas que 

com os cavalos sim ficava à vontade, muitas vezes pegando nos pastos os cavalos mais bravos. Falou que fica 

em pé em cima do cavalo com tranquilidade. Então comecei a compartilhar a história do surgimento do “Circo 

de Cavalinhos”, da arena de apresentação circular como o picadeiro, possibilitando fazer as acrobacias sobre 

o cavalo. D interrompeu a conversa falando: “Vamos lá amarrar a corda!” e MT continuou, contando sobre 

uma tourada em sua cidade, onde o homem fica sobre o cavalo fazendo várias acrobacias, inclusive explicou 

uma, na qual o homem no chão pega no chifre do animal, e com o impulso da sua cifrada, faz um mortal e cai 

sentado em cima. Fiquei impressionada, e ao mesmo tempo achei uma forma muito interessante de aparecer a 

história do circo, e estou agora pensando em aproveitar este interesse dele e levar algumas imagens e vídeos do 

circo ligado às acrobacias sobre cavalos e às tradições indígenas com cavalo, esta última citado por ele. 
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Demos uma breve pausa no assunto e sugeri amarrarmos o slackline e fui até o local onde D já 

aguardava para amarrar a fita. Ele então me falou que esperou muito por hoje, e que teve um péssimo final de 

semana. Falou que chegou a gritar durante os sonhos,e sofrer muito durante o dia. Perguntei o porquê, e ele me 

falou que estava ficando em um abrigo e que não podia sair de lá, e que foram os piores dias da vida dele. 

Falou novamente que era muito bom o trabalho que eu fazia por eles e começamos a amarrar a fita juntos. 

Conversamos mais sobre o abrigo e sobre ele estar tentando ‘ficar limpo’. E após ele apertar a corda com a 

catraca, começamos a treinar um pouco.  

O café foi servido, MT me ofereceu café, e falei que mais tarde tomaria, pois havia acabado de 

almoçar. D então falou para jogarmos queimada, falei que topava (o fato de estarem todos com frio, mais 

desanimados e eu com um planejamento maleável, possibilitou abranger essa sugestão na atividade, por mais 

que aparentemente não tenha ligação direta com o circo). O pessoal fez que animava também, e em pouco 

tempo D surgiu com a bola. Começamos dando toquinhos, e jogando de um para o outro, na tentativa de não 

deixar a bola cair. Estávamos nessa hora MT, D, J e eu. MT é muito bom em embaixadinhas e têm tentado me 

passar alguns educativos para eu aprender, já que eu sou uma negação. Vejo também como um “você me ensina 

os malabares com a mão e eu te ensino a fazer com os pés”, como uma troca, ele é solícito em ensinar.  No 

fundo avistei o RD treinando no slackline, e apesar da preocupação com a segurança, deixei a coisa rolar. Eu 

tenho percebido que muitas vezes eles se soltam mais sem minha presença, ao mesmo tempo tento fazer o 

manejo da segurança, para que não tenhamos acidente.  

H entrou para a roda, e começou a participar do jogo.  No fundo, vi RD ir ao chão, e de longe falei: 

“Opa!” Ele levantou rindo e logo eu e MT nos juntamos a ele. Em pouco tempo, estávamos todos entorno da 

corda, revezando as subidas. Perguntei ao RD o que tinha acontecido e se estava tudo bem. Ele falou que caiu 

da corda, pisou no chão e caiu de bunda, mas que estava bem sim. Falei para termos cuidado e brinquei que ali 

era proibido machucar. 

Aos poucos, com o gatilho do RD, eles foram falando da suas relações com uso das substâncias. RD 

começou falando que não andava bem, que andava preocupado demais e que ultimamente nem ‘fumar um 

baseado’ estava lhe fazendo bem. Perguntei da ansiedade em relação ao trabalho e ele falou que havia criado 

expectativas demais e que havia se frustrado muito agora. (...) 

D entrou na conversa contando que usa crack desde os 14 anos, e seu avô foi quem lhe ‘aplicou’. (...) 

lamentou que quase o perdeu nos braços em sua morte. Contou que está pela primeira vez há 10 dias sem fumar 

crack, e que decidiu parar. Falou que nunca tinha sentido tão mal, e RD lhe falou que era a abstinência. 

H começou a falar que trabalhava dirigindo caminhões e que os motoristas sempre tomavam “rebite’, 

mas que não aceitavam que ele cheirasse no caminhão (...). Continuamos por um tempo compartilhando 

estórias,  falando de algo que não tinha aparecido tão abertamente e que, coincidentemente, eu havia ficado me 

questionando na semana anterior, se isto deveria ou não aparecer nas práticas circenses, que é falar do uso das 

substâncias, do que os levou ali. Falamos das várias perdas em virtude do uso, da mudança das relações com as 

pessoas após se dedicarem ao tratamento, sobre a impossibilidade de se seguir a vida no ritmo anterior, da 

urgência e necessidade da mudança. Do foco necessário. Assuntos trazidos por eles. 

Senti uma enorme abertura deles, uma confiança em compartilhar suas questões e uma satisfação de 

ter chegado aí sem afobação também, de forma natural, vinda deles. H começou a dizer o quanto as atividades 

têm estimulado ele fora do CAPS, que antes a família dele montava o slackline e ele nunca praticava, e agora 

tem treinado junto à família, principalmente com irmão mais novo. MT reforçou o quanto gostava das 

atividades. 

(...).” 

Esta foi só uma pequena parte da prática, que após o treino de equilíbrio se desdobrou 

na exibição de vídeos de circo, mas acredito que possibilite localizar um pouco a dinâmica 

desse encontro e as formas como foram se estabelecendo os laços com os usuários. Esses 

laços foram evidenciados nas conversas sinceras que aconteceram durante as práticas e no 

desenvolvimento das técnicas circenses, na confiança de se permitir ser carregado ou carregar 

alguém. No cuidado com a segurança do outro, no carinho que estabeleceram comigo, nos 

vários presentes materiais e imateriais que ganhei durante o trabalho de campo, na entrega 

deles em experimentar algo inteiramente novo naquele serviço, de nos preocuparmos uns com 

os outros, brincarmos e falarmos sobre coisa séria. 
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O estudo dedicado de Nise da Silveira (2015) evidencia a importância do afeto: 

“Repetidas observações demonstraram que dificilmente qualquer tratamento será eficaz se o 

doente não tiver ao seu lado alguém que represente um ponto de apoio sobre o qual ele faça 

investimento afetivo” (p.76). Silveira destaca, dessa forma, a possibilidade de se atuar 

enquanto catalisador nos processos de tratamento de um indivíduo. O afeto catalisador, nesse 

sentido, diz daquele que exerce uma função positiva em relação a quem está sob cuidado 

(Silveira, 2015; Melo, 2001).  

Quando eu andava no mundo perdido, neste mundo perdido sem saber aonde ir 

procurava alguém que me ajudava para que eu encontrasse a razão de viver eu 

encontrei alguém que demonstrou o que é o amor ao outro, pois não ando mais 

perdido pois sei que posso ter amigos como vc. (...) apesar de eu ser filho único vc é 

minha irmã de coração (Carta “anônima” de um usuário do serviço). 

 

Nessa minha passagem pelo CAPS AD em São João del Rei , tive a oportunidade de 

conhecer e conviver com a Luiza Fernandes, uma jovem dócil e de grande 

sensibilidade humana. Essa menina simpática, além de dedicar toda atenção na 

nossa recuperação, com sua oficina de circo, representou nesse período o único 

entretenimento em nossas atividades, trazendo alegria com suas acrobacias, 

malabares, jogos de claves, atividades circenses de bolinha e acrobacia em dupla, 

etc... além de várias atividades de equilíbrio, o que veio em muito levantar a nossa 

auto-estima, principalmente porque somos dependentes químicos e de certa forma 

discriminados por uma parcela da sociedade (Diário de campo de B, usuário do 

serviço). 

Apesar das técnicas circenses não configurarem um tratamento, reflete-se que a 

relação de afeto colocado por Silveira possa ser pensada nessa atuação a partir do circo, ainda 

que brevemente apresentada, pois foi a partir do vínculo, do laço, do encontro, que as 

atividades tomaram proporções mais significativas. Também no que se refere ao seu caráter 

expressivo, para além de técnico, através do qual apareceram as emoções, as frustrações, as 

formas de lidar com os erros e acertos, aspectos sobre a confiança em si mesmo e nos outros, 

a relação com seu próprio corpo, com o corpo do outro, com as substâncias, entre outros 

aspectos subjetivos. Para a autora: “(...) se denominam especialmente expressivas àquelas que 

melhor permitem a espontânea expressão das emoções, que dão mais larga oportunidade para 

os afetos tomarem forma e se manifestarem, seja na linguagem dos movimentos, dos sons, das 

formas e cores, etc.” (Silveira, 1986, p. 13). 

Sem pretensão, o método dessa pesquisa se aproximou, guardada suas devidas 

proporções, ao método concretizado por Silveira, na medida em que aliou, de forma 

preponderante, afeto, técnica e liberdade23. O domínio da técnica permitiu ter tranquilidade e 

                                                           
23 O artigo de Patrícia Fonseca de Oliveira, Walter Melo e Marcos Vieira Silva (2017), intitulado Liberdade, 

Afetividade e Atividade: o tripé terapêutico de Nise da Silveira no discurso dos integrantes do Núcleo de 
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flexibilidade nas propostas, de maneira a permitir adaptar as atividades ao interesse e à 

realidade de cada um. A liberdade em relação à participação nas práticas e a flexibilidade dos 

planejamentos proporcionaram o envolvimento de grande parte dos usuários dos serviços nas 

atividades circenses, que contou também com a participação de alguns técnicos, dando espaço 

a diferentes formas de apropriação. Por fim, o afeto foi a via pela qual se estabeleceram os 

vínculos, as relações de parcerias, de confiança, compartilhamento de histórias e perspectivas, 

dando realmente sentido a esta pesquisa. 

 

3.2- As práticas circenses e suas ressonâncias 

 Abordar as possíveis ressonâncias das práticas circenses no cotidiano da instituição de 

saúde mental não tem sido uma tarefa fácil. O trabalho de campo foi bastante extenso, rico em 

significantes e ações. Muitos aspectos foram compreendidos através dos treinamentos, da 

observação participante, da escuta, das anotações no diário de campo, da convivência e do 

laço, e definitivamente não há possibilidade de abarcá-los integralmente nesta dissertação.  

Cabe ressaltar, apesar de óbvio, o fato de que as atividades aconteceram concomitantes 

ao tratamento oferecido pela instituição, o que nos faz pensar as práticas circenses associadas 

à permanência dos usuários no serviço. Dessa forma, consideram-se as ressonâncias das 

práticas circenses em sua coparticipação no cotidiano da instituição de saúde mental e não 

enquanto prática isolada. 

A criatividade, conforme trouxe Minayo (2013a) em suas considerações sobre a 

construção da metodologia, teve papel fundamental na criação do caminho percorrido e o 

domínio da técnica circense permitiu atuar com alguma precisão. Apesar disso, em virtude 

dessa caminhada por terrenos incertos, o fazer foi novo a cada dia, o que demandou escuta e 

prontidão. Todos os participantes sabiam que o objetivo principal das atividades era praticar 

as modalidades circenses, porém elas teriam somente a função de treinamento das técnicas? 

Não se tinha conhecimento. 

Após os cem dias de práticas circenses e concluídas as entrevistas com os usuários e 

profissionais da instituição, foi realizado o processo de ordenação e análise dos dados 

compreendidos pela pesquisa de campo. Foram mais de cento e quinze páginas de diário de 

                                                                                                                                                                                     
Criação e Pesquisa Sapos e Afogados, apresenta a proposta de Nise da Silveira a partir dessas três categorias 

fundamentais. Esse tripé está primeiramente apontado em Melo, W. (2005). Ninguém vai sozinho ao paraíso: o 

percurso de Nise da Silveira na Psiquiatria do Brasil. Tese de doutorado, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
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campo e doze entrevistas, sendo sete com os usuários e cinco com os profissionais, tendo um 

destes últimos participado das atividades tanto quanto os usuários do serviço.  

Como dito, tem sido um processo complexo, mas que permitiu pensar algumas 

ressonâncias/repercussões das atividades. Lidando com os dados e afetos foi possível perceber 

aspectos que apareceram com certa repetição, evidentes tanto nos discursos dos sujeitos 

quanto a partir da observação e da convivência. Outras questões importantes também 

emergiram do processo e futuramente poderão ser desenvolvidas. 

 Dessa forma, em consonância com os objetivos desta pesquisa e em virtude do tempo 

estabelecido para o estudo, serão pontuadas e refletidas algumas ressonâncias que permitem 

pensar o circo como possibilidade de atuação em instituições de saúde mental, são elas: (1) 

evolução técnica, (2) quebra de estigmas, (3) relação risco/segurança, (4) cuidado, (5) 

aspectos corporais, (6) implicação no tratamento, (7) “agora eu não uso droga, eu uso 

patins, perna de pau” e (8) reconhecimento do lugar das oficinas no serviço de saúde 

mental. 

Conforme foram sendo analisados e interpretados esses aspectos, percebeu-se o quanto 

eles estavam intimamente ligados, entrelaçados como os fios de uma rede de trapézio que dá 

suporte ao vôo. Neste sentido, tornou-se mais coerente, apesar de talvez menos didático, 

buscar abordar as ressonâncias em seu entrelaçamento real. 

 Como pontuado nesta escrita, as práticas circenses não tinham como objetivo uma 

evolução técnica. Não havia um nível técnico que deveria ser alcançado. Dessa forma, os 

passos foram dados em consonância com o interesse e disposição dos participantes.  

Os vínculos foram se estabelecendo a cada encontro, nos permitindo vivenciar, 

apropriar e criar várias figuras e movimentos: “O vínculo que você conseguiu com eles e a 

confiança que você transmitiu pra eles, deles te segurarem lá nos exercícios. Uma coisa que 

eles não vão ter lá fora, confiança, ninguém vai dando valor... de jeito nenhum. Eles não têm 

isso”, disse uma Referência Técnica do serviço na entrevista final.  

 A confiança foi recíproca, construída no cotidiano, e ela deu lugar a uma variedade de 

formas:  

Eu achei que seriam coisas mais simples, vamos dizer assim, eu achei que seria 

talvez um malabares, coisas assim, não que eles fossem realmente fazer acrobacias. 

Então quando vi que eles tavam nas acrobacias, aí eu falei: Nossa! Aí eu olhava 

eles, e eles felizes de estarem ali conseguindo fazer, de ter a coordenação, né? 

Porque muitos chegam aqui já com tremores, então não consegue ter essa 

coordenação (Referência Técnica). 

 O fato é que mesmo não sendo a intenção, houve sim uma evolução técnica muito 

grande dos participantes das oficinas, de maneira surpreendente. Mesmo as atividades tido um 
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público rotativo, os aprendizados foram sendo acumulados, assim como o ganho de força e de 

técnica, tudo isso através de relações de parceria e confiança.  

Eu acho que superou, principalmente Luiza, o que eu vejo é o paciente. E todos 

participantes praticamente participaram de todas as atividades ali, pacientes que 

acho que jamais iam imaginar que andariam num monociclo, numa perna de pau e 

‘tavam’ fazendo. (...) o preconceito com os pacientes é grande, e vendo eles fazerem 

isso pra mim foi super legal, super interessante. (...) Eu achei que você ia fazer pra 

mostrar só e pronto. Mas todo mundo fez de tudo, tudo que você fez todo mundo fez. 

E vi a participação deles bem efetiva, acho que foi de grande valia sua oficina pra 

eles aqui nesse período. E você vê que a visão geral da população é que são pessoas 

incapazes, e cê vê quanta gente... Você viu o B, quanta coisa que o B fez (Referência 

Técnica). 

 De fato, as práticas circenses atuaram como uma ruptura no cotidiano do serviço, pois 

além de introduzir a música e de certa forma descontrair o ambiente, as técnicas circenses são 

por si algo não esperado tradicionalmente para uma instituição de saúde mental. Fora isso, 

havia um trânsito de pessoas com os pés descalços por toda instituição durante as oficinas de 

acrobacia e as figuras e/ou movimentos que extrapolavam o esperado causavam certo 

fascínio, como por exemplo, os momentos que os usuários andavam comigo sobre seus 

ombros.  

  

 
Figura 29. Segunda altura 
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A segunda altura sempre impressionou tanto os funcionários, quanto os usuários. 

Várias vezes ouvi comentários que perpassavam a questão da confiança, do grau de 

responsabilidade que um usuário do serviço de saúde mental pode ter diante o olhar de alguns, 

do tocar de várias formas o corpo do outro, o pé sujo no pescoço, a mão na axila do colega, o 

cair um em cima do outro.  

Eu vi que pessoas que sempre se comunicaram destes desconhecimentos em 

termos institucionais, que via até os usuários com esse corpo fragilizado, de 

uma forma bem recortada, se surpreenderem também positivamente nesse 

sentido, de falar assim: "Cê viu fulano, está subindo em cima daquela 

menina, meu Deus, ela é doida" (...) a atividade conseguiu de alguma forma 

desconstruir esses discursos, essas percepções do sujeito limitado 

(Referência Técnica). 

 

E o P gente? Ninguém dá nada pelo P. Ele super inteligente. Tinha hora que 

eu ficava com medo, Meu Deus do Céu, a Lu é doida. As coisas que você 

fazia com ele, se entregava, na confiança... com o P (RS usuário do serviço). 

 É interessante ver como as atividades conseguiram atingir um ponto fundamental da 

Reforma Psiquiátrica, na medida em que proporcionaram reflexões sobre os estigmas 

incrustados nas percepções sobre os sujeitos que fazem uso de substâncias psicoativas, muitas 

vezes considerados como incapazes, não sendo dignos de confiança ou com os quais se 

estabelecem relações de perigo. 

Se fôsse oportuno, neste contexto complexo, questionar-se quanto ao 

principal objetivo da Reforma Psiquiátrica, talvez fôsse possível responder 

que seria poder transformar as relações que a sociedade, os sujeitos e as 

instituições estabeleceram com a loucura, com o louco e com a doença 

mental, conduzindo tais relações no sentido da superação do estigma, da 

segregação, da desqualificação dos sujeitos ou, ainda, no sentido de 

estabelecer com a loucura uma relação de coexistência, de troca, de 

solidariedade, de positividade e de cuidados (Amarante, 1997, p. 165). 

 

Estigmas que apareceram tanto em relação à capacidade dos usuários, que ao 

executarem ações não esperadas surpreenderam a todos, inclusive a si mesmos, quanto 

associados a uma noção de periculosidade, que podem ser traduzidos nas falas que 

apareceram por parte dos membros da instituição (profissionais e usuários), em relação às 

posições de “risco” que eu me submetia com os participantes, como se eu não tivesse motivos 

para confiar neles ou pelo menos não devesse ter. 

As noções de risco/segurança perpassaram esta pesquisa desde a construção do 

projeto e entrada na Pós-Graduação. Não foram poucos os que verbalizaram empecilhos para 

realização das práticas circenses em uma instituição de saúde mental. Várias vezes foram 

apontadas questões relativas à noção de vulnerabilidade do público enquanto fator de risco 

para as atividades: eu estaria colocando os usuários do serviço em perigo com as práticas 
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circenses. Portanto, se na visão de alguns eu estaria me colocando em risco confiando neles, 

por outro lado, eu também estaria oferecendo risco a eles. 

 Conforme argumentado com alguns professores, bem como exposto minuciosamente 

para o Comitê de Ética, a mobilidade corporal dentro das artes do circo pode trazer alguns 

desconfortos, devido, muitas vezes, à falta de hábito de fazer alongamentos e/ou atividades 

físicas, bem como em resposta aos exercícios de fortalecimento ou flexibilidade. Os 

exercícios devem ser sempre desenvolvidos progressivamente, de acordo com as condições 

corporais e as circunstâncias apresentadas por cada sujeito.  

Para prevenção de riscos ou desconfortos foram utilizados tatames e colchões nas 

aulas de acrobacia e equilíbrio, bem como foram realizados aquecimentos, alongamentos, e 

desaquecimentos para preparo e finalização das atividades. Além disso, minha formação na 

ENC sem dúvidas proporcionou um grande aprendizado da "cultura de segurança" que o circo 

exige. No circo, a segurança é pré-requisito para qualquer prática ou atividade e 

necessariamente envolve a colaboração de todos participantes. Essa noção foi apresentada 

desde o primeiro dia de atividade e, juntos, formamos uma rede de segurança. Se voltarmos à 

imagem da segunda altura, pode ser vista atrás da figura acrobática o posicionamento de quem 

cuida. 

Cabe ressaltar, que esses cuidados com a segurança não são específicos para o público 

da atividade em questão, ou seja, não foram introduzidos em função dos usuários do serviço 

de saúde mental, e sim porque é condição para a própria prática circense. No entanto, a 

preocupação de muitos evidenciou e permitiu refletir acerca das limitadas formas de conceber 

o usuário de substâncias na sociedade, bem como a noção de risco colocada em relação ao 

circo. 

Desde a concepção do anteprojeto de mestrado até esta escrita, tem-se refletido sobre a 

possibilidade de se estabelecer um paralelo entre as artes circenses e os usuários de 

substâncias no que se refere à noção de marginalidade. Historicamente, as famílias circenses 

eram/são vistas, muitas vezes, a partir de preconceitos. Por não possuírem moradias fixas, 

freqüentemente eram/são tratados como intrusos nas cidades, associados ao roubo e à 

marginalidade. Fora isso, as artes do circo possuem origens ciganas, que ainda são tratadas às 

margens da sociedade atual. 

 O mesmo se refere aos artistas de rua e a incompreensível necessidade colocada aos artistas 

circenses de terem de combater leis que proíbem apresentações ao ar livre, em praças, semáforos na 

cidade. Não vou me delongar, mas fica aqui destacada a percepção de que o circo é ainda uma arte 

marginalizada socialmente, infelizmente sob a mira de muitos preconceitos. “A força do circo 
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na vida das artes possui ainda outros aspectos, porque sua errância pelos cantos da cidade 

lembra a solidão dos artistas à margem da sociedade, porque seu combate contra a gravidade 

sugere que toda a arte lança um desafio aos problemas e aos costumes” (Wallon, 2009, p. 16). 

 Esse aspecto parece se aproximar do lugar em que muitas vezes os usuários de 

substâncias são colocados, até mesmo dentro das instituições de saúde mental. O lugar do 

marginal, que fica à margem, que não é digno de confiança, perigoso, que não cumpre as leis. 

Podem ser concepções diferentes, mas me parece possuir alguma aproximação. 

De maneira contrária, as atividades propostas no trabalho de campo foram recebidas 

de maneira incomensurável pelo CAPS AD desde o princípio, tanto por parte dos funcionários 

quanto por parte dos usuários, revelando o caráter acolhedor do serviço, bem como sua 

abertura para se pensar novas práticas de cuidado. Houve uma liberdade de atuação muito 

grande, uma confiança e uma entrega de todas as partes, que possibilitaram um trabalho 

interdisciplinar rico e intenso. Em nenhum momento as práticas foram questionadas, nem 

colocadas noções relacionadas ao possível perigo das mesmas.  

Eu acho que em momento algum a gente ficou com dúvidas a respeito da segurança, 

eu percebi que pra algumas pessoas da equipe houve muita surpresa, eu também me 

incluo no aspecto da surpresa, no sentido de, a gente ver essas pessoas realmente se 

vinculando, essas pessoas se permitindo a outros tipos de relação com a própria 

vida ali, nesse momento que está precisando um pouco mais de atenção com a 

saúde, tentando se fortalecer. Então a gente surpreendeu positivamente, muito 

positivamente, com as atividades nesse sentindo. Acho que por algumas pessoas da 

equipe terem participado das oficinas e terem percebido o quanto aquilo era bacana 

e também seguro, dentro do campo da segurança mesmo pros usuários, em 

momento algum acho que isso foi uma preocupação (Referência Técnica). 

 A gente se cuidava. Cuidar do outro no circo é imprescindível, não se faz circo 

sozinho, é regra de segurança e também uma necessidade. Lembro-me bem da primeira vez 

que uma colega da ENC, durante um exercício na Lira (equipamento de acrobacia aérea), me 

perguntou: “Você me cuida?”. Aquilo me soou estranho, mas eu sabia exatamente o que ela 

estava querendo dizer. E ela completou: “Depois eu te cuido”. O termo “cuidar” aqui é 

relativo a “fazer a segurança”, garantir a integridade física do sujeito, auxiliar na 

movimentação, estar de prontidão para atuar, se necessário, de forma pontual e efetiva. 

Envolve necessariamente a responsabilidade do cuidado com o outro. A foto abaixo 

representa bem a noção de segurança no circo: 
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Figura 30. Execução da segurança 

 Nada como o cuidado dentro de uma instituição que se presta a cuidar, não? Que não 

se confunda aqui com a advertência de se ter cuidado, no sentido de temer, relativo ao perigo. 

Remete-se aqui na verdade ao cuidado enfatizado por Merhy e Franco (2003), enquanto 

produção de saúde24 e a consequente pertinência e necessidade do desenvolvimento de 

trabalhos relacionais, centrados nas tecnologias leves:  

O modelo assistencial que advogamos, portanto, deve ofertar todos os 

recursos tecnológicos aos cuidados dos usuários e mesmo que este necessite, 

para sua assistência, de insumos de alta tecnologia, o processo de trabalho 

pode ainda ter no seu núcleo de cuidado, a hegemonia do‘trabalho vivo’(...). 

É como se houvesse um lastro de cuidado, sustentando todos os atos 

assistenciais ao usuário, o que pressupõe a freqüente presença do‘trabalho 

vivo’ (Merhy & Franco, 2003, p. 319-320). 
 

O caráter do cuidado se evidenciou fortemente na pesquisa, possível a partir de um 

exercício pedagógico centrado na potência da liberdade. Do encontro com outro, na relação, 

no cuidado em liberdade. Me fez refletir inclusive o quanto o circo pode ensinar para as 

instituições de saúde mental no que se refere ao quesito cuidado/segurança. 

 Se formos pensar, são vários os serviços que possuem um vigia ou segurança 

contratado. Sua função aparece normalmente associada ao ato de vigiar, controlar, conter. 

Diferentemente, no circo, “fazer a segurança” está diretamente ligado ao cuidado. A pessoa 

precisa necessariamente ter confiança em quem se presta à segurança, afinal de contas, estará 

conferindo a ela, de alguma forma, sua integridade, seu bem-estar, acreditando que ela a possa 

ajudar. E quem cumpre o papel da segurança atuará conforme necessário, para auxiliar no 

desdobramento da tarefa, diminuindo risco e prestando base para conquistas do outro.  

                                                           
24 A produção de cuidado a partir de espaços intercessores, situados nessa pesquisa através de encontros. 
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 Nas práticas circenses propostas no trabalho de campo houve tanto um cuidado meu 

em relação a eles quanto o cuidado deles em relação a mim. Fora o cuidado consigo mesmo, 

com os outros participantes e com os materiais. Em nenhum momento me senti em risco, e 

quando perguntei a um dos usuários se ele achava que eu os tinha colocado em risco, ele 

respondeu: “Que isso, Nossa Senhora, eu que ficava preocupado com você, aquele dia que cê 

falou o negócio do punho... aí cê caiu e eu esqueci de soltar seu punho, aí chegou de noite eu 

fiquei preocupado se cê num tinha... sei lá ne? Machucado. Só assim mesmo”. 

 Em vários momentos eles demonstravam esse cuidado comigo e brincavam entre si 

nos exercícios mais arriscados: “Não deixa ela cair não...”, “Se você deixar ela cair você vai 

ver comigo”. Todo esse cuidado recíproco, junto com a dedicação, confiança, escuta, fez com 

que houvesse sim uma evolução técnica grande dos participantes. Muitos deles passaram 

andar de perna de pau com auxilio das mãos com tranqüilidade e um deles, devido ao seu 

percurso pessoal, andou sobre as pernas de pau fixadas nos pés com bastante domínio. A 

seguir serão apresentados alguns registros dessas e outras atividades: 

  

 
Figura 31. Corrida de perna de pau. 
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                 Figura 32. Participante das atividades andando     Figura 33. Participante das atividades  

                     sobre pernas de pau com auxílio de mãos.        andando com pernas de pau fixa nos pés. 

 

Ainda no que se refere aos equilíbrios, houve um grande aprendizado por parte dos 

participantes no slackline, no latão e no rola-rola. Poucos conseguiram atravessar e voltar 

sobre a fita, porém muitos progrediram na quantidade e qualidade dos passos, descobrindo a 

importância dos braços e da estabilidade nos quadris para dinâmica do equilíbrio. Os que se 

identificaram com o latão percorriam o serviço sobre o aparelho, um deles saltava dando giro 

de 180° em cima do equipamento e gostava de se desafiar o quão rápido conseguia ir. O rola-

rola se tornou o querido de alguns e a cada encontro estes melhoravam seu controle sobre o 

equipamento. 

 

Figura 34. Participante das atividades equilibrando                  Figura 35. Participante das atividades  

                      sobre o rola-rola.                                                        andando no slackline. 
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            Figura 36. Participantes andando sobre o latão.   Figura 37. Criação de figuras sobre o latão. 

                
Figura 38. Participante andando sobre o tubo do     Figura 39.  Participante ajoelhado sobre o latão, 

                                   rola-rola.                                                          preparando para ficar de pé. 

                                    

 Entre as acrobacias, as de cunho coletivo foram as que mais agradaram os 

participantes. Desenvolvemos durante as práticas circenses uma diversidade de séries que 

buscavam respeitar as individualidades dos participantes, conforme já fora pontuado neste 

trabalho. Os registros a seguir mostram algumas sequências de movimentos e figuras que 

puderam ser desenvolvidas durante as atividades: 
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Figuras 40, 41 e 42. Variações de exercícios de contra-peso  

 

 
                 Figura 43. Portagem com a base em pé.                        Figura 44. Portagem com a base em pé,  

                                                                                                                variação com um braço.                              

Figura 45. Portagem com a base em pé.                        Figura 46. Portagem com a base em pé. 
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              Figura 47. Portagem sobre os joelhos com          Figura 48. Portagem sobre mão e joelho 

                                           a base deitada.                                               com a base deitada. 

 

 
     Figura 49. Parada de ombros com a base deitada.                 Figura 50. Variação do avião de costas  

                                                                                                                       com a base deitada. 

 
Figura 51. Parada de ombros nos pés, com a base deitada.            Figura 52. Avião de costas com o 

                                                                                                                       base deitada. 

 



82 
 

 
 

  
                          Figura 53. Avião com a base em pé.      Figura 54. Trono com a base deitada. 

 

 
        Figura 55. Espacate sobre um pé, com a base deitada.       Figura 56. Avião nos pés com a base deitada.  

 
             Figura 57. Posição invertida com a base     Figura 58. Avião nas mãos com a base deitada. 

                                      deitada. 

 Alcançamos bons níveis também no treinamento em trios. As imagens abaixo demontram 

passo-a-passo: 
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                                 Figura 59. Preparação dos portôs25    Figura 60. Subida para segunda  

                                               para o exercício.                                      altura. 

 

  
                         Figura 61. Preparação para execução da     Figura 62. Parada de ombros na  

                                          parada de ombros.                      segunda altura, com base dupla. 

 A pesquisa proporcionou um acervo de registros, não sendo possível abarcá-lo nesta 

escrita. Buscou-se aqui apresentar momentos de algumas práticas realizadas e proporcionar 

uma visão sobre a gama de movimentos, figuras e técnicas trabalhadas nos encontros. No que 

se refere aos malabares, existem mais registros em filmagens do que em fotografias, tanto no 

que se refere ao treinamento individual quanto em grupo.  

                                                           
25 Portô é relativo a quem porta (carrega), dá suporte e base para o movimento. 
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       Figura 63. Prática de malabares com bolas.                      Figura 64. Prática de malabares com bolas.  

 
Figura 65. Prática de malabares com bolas. 

 

 
Figura 66. Atividade coletiva com malabares.  

 Esta evolução técnica talvez esteja diretamente ligada ao envolvimento dos 

participantes nas atividades, à criação do vínculo, da confiança e da didática compreendida 

nas práticas, destacando que esta última abriu espaço para várias formas de participação e 

possibilitou a concepção de caminhos individuais, conciliando uma perspectiva de grupo, de 

propostas coletivas a uma progressão individual. 
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Eu acho que alguns estavam muito isolados, então como eles participaram da 

oficina ali eles tinham uma comunicação, que querendo ou não, não consegue fazer 

sozinho. Muito diferente de uma oficina de artesanato, porque no artesanato você 

consegue. "é isso aqui? Então eu vou fazer isso aqui sozinho" Não preciso 

comunicar com ninguém. Então no circo, eu já vi que isso foi diferente e a 

coordenação mesmo, que muitos ganharam coordenação, corporalmente. (...) Aí 

abriram outras possibilidades para eles, outras visões que antes a gente não tinha 

(Referência Técnica). 

 Os trabalhos a partir de jogos de malabares em roda e de acrobacia coletivas, para 

além dos aspectos da rede de segurança criada, parecem ter propiciado o fortalecimento dessa 

comunicação entre os usuários do serviço, influenciando na interação e entrosamento dos 

mesmos. Nos jogos com bolas que envolviam dizer o nome do colega, ficou explícito que, 

mesmo tendo permanência em dias comuns, muitos não sabiam o nome um do outro. Houve 

também o estabelecimento de uma cooperação, tocava-se e carregava-se o outro, 

comemorava-se a conquista dos movimentos dos colegas, isso levando em consideração que 

também existiam pequenos conflitos e não-identificações, que em nenhum momento 

chegaram a interferir de forma negativa nas atividades. Segundo Bortoleto (2008): 

Apesar da disciplina e rigor que a prática de acrobacia coletiva exige, é possível 

oferecer esta atividade de maneira prazerosa, lúdica e ainda alcançar resultados 

significativos. 

Este tipo de acrobacia contribui no desenvolvimento de relações interpessoais, por 

ser coletiva e por tanto, cooperativa por excelência, além de proporcionar um 

aumento importante no vocábulo motor e corporal, e modificações nas capacidades 

físicas (força e flexibilidade) e nas habilidades motoras básicas (agilidade, 

coordenação, equilíbrio, etc.). É ainda, um agente importante no desenvolvimento da 

ritmicidade, responsabilidade, confiança e compromisso (p. 107). 

 

Conforme pontuado pelo Técnico de Referência na última fala apresentada e em 

consonância com Bortoleto (2008), outra ressonância das atividades circenses que fora 

percebida e trazida nos discursos tanto dos profissionais quanto dos usuários, foi uma 

visibilidade, um realce dos aspectos corporais, que ganharam um lugar dentro de um serviço 

prestado à saúde mental. De antemão, cabe ressaltar novamente, que a própria divisão de um 

serviço direcionado aos cuidados da saúde mental já parte de uma concepção dicotômica, 

biomédica apresentada no início desta dissertação. O sujeito fracionado acaba por perpassar a 

direção do cuidado. 

(...) atividade de circo na instituição eu acho que ela deu muito mais voz e potência 

pra esse corpo, que até então estava sendo visto como algo realmente frágil ali, 

fragilizado, alguma coisa que estava ali precisando se fortalecer. E aí quando a 

atividade surge como proposta, como possibilidade, é uma forma deles testarem 

esse corpo também fisicamente, principalmente, porque é uma atividade de mexer o 

corpo, do toque, isso acaba mudando um pouco a relação deles com o tratamento e 

com a própria instituição (Referência Técnica). 



86 
 

 
 

A partir das práticas circenses foi possível perceber mudanças na forma de alguns 

participantes se relacionarem com o próprio corpo, o desenvolvimento de processos de 

autocuidado, da relação com o toque, com o outro, com o tratamento. Apesar de ter uma base 

técnica, as atividades circenses no CAPS AD também compreenderam momentos de criação e 

improvisação. Cada um expressava de uma forma, uns seguiam os exercícios, outros pareciam 

gostar mais de criar. O espaço estava aberto. 

Um dos participantes mostrava bastante facilidade para explorar os próprios 

movimentos, frequentemente imaginava figuras e exercícios para realizarmos e propunha. 

Dedicava-se a pesquisar movimentos diferentes aos convencionais com os equipamentos. 

Tinha um gosto especial pela bola suíça, mas praticava todas outras modalidades, tendo 

afirmado menor gosto pela perna de pau.  

 

 
    Figura 67. Improviso sobre a bola de equilíbrio.                     Figura 68. Improviso sobre o latão. 

 Na nossa penúltima prática circense, desenvolvemos um trabalho diferente, que abriu 

porta para a eminência de várias questões relacionadas ao corpo. O trecho do diário de campo 

abaixo conta um pouco sobre o desenvolvimento dessa atividade pautada em acrobacias e 

improvisação: 

O serviço estava vazio nesse dia, e após o café vi P se direcionando pra bola de equilíbrio, interagindo 

e improvisando com ela, ao som de uma música Indiana. Ele é muito criativo, com uma movimentação bastante 

livre. Um pouco de impulso falei: “P vem andando na minha direção”. Fomos caminhando um de encontro ao 

outro e continuei falando: “Agora você vai abaixar e eu vou subir nos seus ombros”. Assim foi feito e ele 

começou a se mover comigo sobre seus ombros. Estava iniciado o contato-improvisação.  

Esta é uma técnica que surgiu na década de 70 nos EUA, desenvolvida a partir da tradição da Dança 

Moderna. “Seus fundamentos dão origem a uma forma de dança espontânea, sensorial e física na qual duas ou 

mais pessoas, brincam com o toque e o apoio como base para um diálogo de movimento improvisado” (NEDER, 

2005. p.4).  

 Eu já havia percebido durante as práticas o quanto ele criava movimentos bem próprios e para isso, 

usava o corpo todo. Aquele foi o start para começarmos a brincar. Com segurança ele foi deixando a 

movimentação acontecer, sustentando meu peso de diversas formas. Foi um contato improvisação legítimo, sem 

combinados anteriores, mas fruto de uma série de trabalhos conjuntos, de movimentos acrobáticos em dupla, de 

confiança, de tocar o outro e deixar ser tocado. Ele ria bastante após os exercícios e queria continuar fazendo, 
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imaginado novas possibilidades. Filmamos uma primeira seqüência, que tinha início mais ou menos 

estabelecido e íamos criando outros movimentos em seu decorrer. 

 H se juntou a nós e comecei a fazer os exercícios com ele também. Acrescentamos mais alguns 

exercícios acrobáticos às séries de improvisação. P ficava sugerindo exercícios, parecia imaginá-los e me 

perguntava se era possível fazer. A gente experimentava e tinha nossa própria resposta. 

 

 Essa brincadeira deu lugar a uma série de criações, das quais uma das sequências de 

movimentos foi filmada por uma referência técnica do serviço. Abaixo alguns registros: 

 
                        Figura 69. Processo de criação.                                    Figura 70. Contato improvisação. 

   
Figura 71. Processo de criação.                                   Figura 72. Criação a partir do contato improvisação. 

            
Figura 73. Processo de criação.                                     Figura 74. Processo de criação 
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             Figura 75. Contato improvisação.                               Figura 76. Contato improvisação 

  
                  Figura 77. Contato improvisação.                               Figura 78. Processo de criação. 

  
Figuras 79 e 80. Momento do agradecimento no final 

da criação. 

Essa atividade em especial trouxe à tona uma série de questões de um dos 

participantes. O trabalho tocou em pontos cruciais para o sujeito, de forma que ele 

compartilhou noções bem particulares de sua relação com o corpo. Parecia haver um 

confronto entre a potencialidade daquele corpo e as sucessivas repressões que lhe foram 

apresentadas. Em um discurso, aparentemente, um pouco desorganizado, argumentava a partir 
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de elementos que lhe foram e ainda são constantemente impostos pela sociedade. 

Conversamos abertamente durante esse e outros dias sobre as questões apresentadas, além de 

ter sido estabelecido também um diálogo com sua referência técnica, com intuito de buscar 

compreender e acompanhar o processo do sujeito. 

Durante as práticas, as quais o participante raramente se ausentava, ele passou a 

estabelecer processos próprios de autocuidado, optou por algumas medidas de redução de 

danos, de maneira a responsabilizar e implicar em seu tratamento. Estes aspectos serão 

melhores abordados mais à frente.  

Outras repercussões relacionadas aos aspectos corporais também foram evidenciadas e 

pontuadas nos discursos das Referências Técnicas, bem como dos usuários do CAPS AD, 

abaixo apresento algumas: 

Eu me identifiquei mais foi com a acrobacia, achei mais interessante, acho mais 

legal. Você trabalha ter um equilíbrio ali, fortalecimento do corpo. Pra mim 

trabalha muito mais o corpo que qualquer outro exercício. O malabarismo ‘cê’ 

trabalha muito coordenação motora (...). E fisicamente eu acabei criando um pouco 

mais de resistência, eu tava justamente parado mesmo. Foi um exercício né? Você 

sai um pouco do sedentarismo, e isso pra mim foi muito bacana, eu senti diferença 

no meu corpo (H, usuário do serviço).  

 

Os usuários gostaram muito. Eu vi que é um campo que a gente não conseguia 

atingir. A gente tem oficinas, mas a gente nunca teve atividade corporal né? E eu vi 

que eles gostam muito disso. Então assim, foi muito bacana mesmo. O feedback 

deles né? As atividades eram na segunda e na quarta, então na terça e na quinta eu 

chegava aqui de manhã e eles já queriam contar o que foi, o que eles tinham 

aprendido. Foi muito legal. (...) Até pra gente também conhecer eles. Aí eles 

falavam assim: ‘ah ontem teve oficina de circo, mas tal coisa eu num pude fazer 

porque eu já fiz cirurgia aqui, isso eu ainda não consegui fazer’. Aí a gente foi 

conhecendo coisas que para gente eles não trouxeram. Só depois da oficina que eles 

começaram a falar mais sobre o corpo deles (Referência Técnica). 

Sinto mais calmo, tem aquele equilíbrio. Não estresso muito com as coisas mais, 

veio falar comigo, eu falo 'não é assim, vamos resolver de outro jeito.' Fisicamente 

foi muito bom. Porque eu jogo mais futebol, mexe mais as pernas. Ali era o braço, a 

perna, o equilíbrio, mexia tudo (S, usuário do serviço). 

Mais equilíbrio, mais resistência. No slackline eu consegui ir até a metade. Eu tava 

andando no cais, treinando no caminho. Antes eu não tinha coragem, agora eu ando 

tranquilo. Eu não caio não, até chapado eu ando. Depois de praticar slackline 

parece que ficou mais fácil. (...) Fiquei mais calmo, a cada dia tô melhorando 

bastante (P, usuário do serviço). 

 Vale frisar que embora apareça essa ênfase nos aspectos corporais nota-se, através das 

falas, que esse ganho não aparece desvinculado de outros aspectos. O que remete à noção de 

indivíduo compreendida aqui, entendido na inter-relação dos traços psíquicos e corporais, que 

se distancia da dualidade visto no modelo biomédico, construindo esse corpo que ‘circa’. 



90 
 

 
 

 Uma das referências técnicas, conforme apresentado em um dos discursos, pontua 

inclusive a relação entre a potencialização dos corpos obtida, segundo ela, através das práticas 

circenses, com a própria implicação no tratamento. 

A gente viu que várias pessoas se vincularam de uma forma mais fortalecida à 

instituição, ao próprio tratamento, a partir dessa noção de corpo. Vários 

atendimentos que eu realizei no decorrer das oficinas, e até depois delas, essa 

consciência do corpo aparece muito, e sempre fazendo referências às atividades do 

circo (Referência técnica). 

 Outros discursos também trouxeram questões relativas à participação no tratamento: 

Sou outra pessoa, uma pessoa mais calma, mais equilibrada, depois disso o 

tratamento foi 100%, não tive recaída mais, só sossegadinho (S, usuário do serviço). 

Pra ser sincero ela me deu até mais força pra continuar meu tratamento. Porque eu 

tava pensando até em desistir mesmo. Juntou um monte de coisa né? Eu tinha 

parado de usar droga, mas pra mim ainda estava usando droga, porque eu tô inútil 

ainda. Me sinto uma pessoa inútil. Apesar dos pesares, eu ter feito algumas coisas 

lá em casa, tá ajudando meu pai... mas me sinto meio inútil. No financeiro, porque 

infelizmente a gente tá numa sociedade que cobra a gente, e isso querendo ou não 

eu não tenho como escapar (...). E aqui me ajudou também, eu vi que eu era um 

pouco capaz de fazer as coisas, a acrobacia. Eu tava me sentindo bem zero mesmo, 

sair de uma vida agitada (...) do nada parei tudo. Tudo na minha vida parou. Aí eu 

coloquei na balança: o que é melhor? Eu com droga ou eu sem droga? Porque pra 

mim não tava tendo muito motivo deu ter parado não, muito ganho não. Aí eu 

comecei a colocar na balança e aí logo você chegou, trazendo essa oportunidade 

pra gente e eu aceitei bem, né? Eu me entreguei mesmo para essa parte aí e pra 

mim foi maravilhoso. Me envolvi, e toda segunda e quarta eu fazia questão de tá 

aqui, porque não é sempre que eu consigo vim (H, usuário do Serviço). 

Foi possível observar aspectos e escutar várias falas que, de alguma forma, 

possibilitam pensar as implicações dos usuários no tratamento. Alguns pediam para as 

permanências serem nos dias das práticas e se chateavam quando isso não era possível. Eles 

passaram a colocar abertamente suas questões em relação ao processo de tratamento, 

falávamos sobre as recaídas, as possibilidades para redução de danos, sobre o tratamento 

oferecido pela rede pública e mudanças que gostariam que tivesse no atendimento, 

conversávamos sobre internação, entre outras questões. Quando perguntado às referências 

técnicas se fora perceptível alguma ressonância das atividades circenses no tratamento, duas 

delas responderam: 

No tratamento medicamentoso não percebi não Luiza. De adesão ao tratamento 

sim, vi alguns pacientes elogiando, achavam que não iam conseguir fazer isso e 

estavam conseguindo fazer. Nesse ponto sim. Eu acho que se fosse um tempo mais 

prolongado eu acho que sim [em relação ao tratamento medicamentoso]. Porque aí, 

eu acho que desenvolvia bastante a questão de segurança deles, segurança deles 

como paciente no tratamento. (Referência Técnica). 

Acho que totalmente, isso aparece no discurso, aparece em termos de 

comportamento mesmo, sabe? Vi que tinham pessoas que chegavam mais 

desanimadas, não querendo ir todos os dias, ir sempre (....) Aí quando vem as 
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oficinas de circo, que ofertam essa novidade ali dentro da instituição e essa 

novidade de uma nova forma de se relacionar com o serviço também, isso de certa 

forma fortalece esses vínculos, como eu tinha dito antes, com a instituição, com o 

tratamento, e eu acho, que do sujeito com ele mesmo. Então acaba tocando 

realmente em vários aspectos ali que compõe esse todo (Referência Técnica). 

 Esse fortalecimento do vínculo do sujeito com ele mesmo, pontuado nesta última fala, 

também apareceu em alguns discursos enquanto uma repercussão importante associada às 

práticas. A fala de um usuário durante um dos últimos encontros me marcou muito e acredito 

que ela pode dizer bem dessa ressonância enfatizada: “Agora eu não uso droga, uso patins, 

perna de pau”. Esse usuário estabeleceu uma relação com as práticas de circo bastante 

surpreendente. Em uma confraternização da Rede de Saúde Mental do município, chegou para 

me dizer que enquanto tivessem as atividades de circo no CAPS AD não se internaria e falou: 

“É por causa do circo que eu não vou me internar”. Fiquei extasiada com a fala dele, assim 

como via a cada dia sua evolução e apropriação dos equipamentos de equilíbrio.  

Sua preferência era pela perna de pau. Ele começou a andar no primeiro dia que teve 

contato com o aparelho, segundo ele sem nunca ter andado antes, e foi a cada dia se 

desafiando, progredindo. A partir do momento que o vi subindo e descendo os degraus do 

serviço sobre as pernas de pau com tranquilidade, além de já percorrer toda extensão da 

instituição, passei então a criar circuitos de perna de pau para ele: 

 

 
Figuras 81 e 82. Circuitos de perna de pau. 
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Figuras 83 e 84. Circuitos de perna de pau. 

 Após ter domínio dos circuitos conversamos sobre a possibilidade dele andar com as 

pernas de pau fixas nos pés. Ele se mostrou muito interessado e fez algumas perguntas em 

relação a certas inseguranças. Assim que consegui o material emprestado com o Xamã – 

Núcleo de Pesquisas Performáticas, ele passou a andar sobre as pernas de pau sem apoio de 

mão. 

 
Figura 85. Participante das atividades em seu primeiro dia sobre pernas de pau fixas nos pés. 

 Para além da sua evolução técnica, do domínio corporal, o usuário se identificou com 

as práticas de maneira a se apropriar do circo, levando-o enquanto bagagem para sua vida. A 

partir dos seus pré-conceitos, suas vivências com o surf, o skate e um desejo antigo de andar 

de patins, R se lançou no trampolim encontrando o movimento perfeito para si mesmo: 

Mudei, eu me recuperei. Foi uma passagem ótima pra mim. Sinceramente, essa aula 

de circo foi a melhor coisa que teve aqui no CAPS, do período que eu tô aqui né? 
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De tudo que teve aqui, palestra.. ah teve umas palestras boas, mas em matéria de 

entretenimento, não teve melhor coisa não. Um, que eu até exigi ficar. Que eu 

queria. Como eu te falei, eu me identifiquei com alguma coisa, entendeu? Eu 

queria! Quando eu quis, eu falei com a psicóloga, falei com a psiquiatra, não quero 

me internar não, aqui pra mim tá ótimo, eu tenho aula de circo. Falei desse jeito. Tô 

tendo aula de circo e seu for embora, ela vai ficar três meses, eu não quero parar, 

eu quero ficar os três meses (R, usuário do serviço). 

Ele ficou os três meses participando das atividades e esteve presente desde o primeiro 

dia de prática, onde foram confeccionadas as bolinhas, até o dia do encerramento. Treinou de 

tudo um pouco, mas sua identificação maior foi com os equipamentos de equilíbrio, nos quais 

focou a maioria dos seus treinamentos. Em nossa 12ª prática passou a me contar sobre sua 

relação com o uso de substâncias, sobre ter vivido um tempo na Cracolândia, sua vontade 

inicial de se internar, trazendo, a cada encontro, questões sobre seu tratamento. As conversas 

se estabeleciam nas mais variadas situações, mas a ida ao carro para guardar os materiais de 

circo se tornou especial. Era o momento em que organizávamos as coisas e eles me ajudavam 

a levá-las para carro, saindo do serviço para tal. As trocas nesse momento aconteceram com 

praticamente todos os participantes e muitas vezes íamos em grupo e ficávamos conversando. 

Nas últimas três semanas de prática, com a diminuição dos dias de permanência, R 

passou a ir somente a um dia das práticas e no dia do enceramento das atividades me contou 

que aquele também seria seu último dia no CAPS. Uma de suas Referências Técnicas26 falou 

na entrevista: 

Ele mesmo pediu pra poder passar a vir só um dia na semana e ia ter alta. Porque 

ele sempre tinha um discurso que não estava seguro para ter alta. Só que depois de 

um tempo ele chegou pra [outra referência técnica] e falou que tava se sentindo 

muito seguro em passar a ter um dia só na permanência, depois não vir mais, que 

ele falou que foi a partir do circo, assim das atividades que ele fazia que ele se 

sentiu capaz de realizar alguma coisa boa, e foi a partir disso que ele se motivou a 

enxergar que ele poderia ter uma alta. Porque ele sempre se assustava quando a 

gente falava de alta pra ele. Ai ele teve essa iniciativa de chegar e falar que ele tava 

se sentindo assim, livre, ele usou essa expressão. Então com certeza, além do caso 

dele, nos outros casos também, influenciou muito essa autonomia de poder ta 

trabalhando (Referência Técnica). 

Segundo o discurso da outra Referência Técnica: 

Alguns processos de alta, que antes estavam mais fragilizados em termos do sujeito 

se sentir ainda muito inseguro, da gente estar trabalhando essa insegurança, esse 

receio de retornar para as atividades de rotina, trabalho, ficar em casa ou então se 

abrir a outras possibilidades de inserção em outros espaços, isso apareceu muito 

relacionado com a potência, da utilização dessa pessoa desse corpo nas atividades 

do circo. Então eu vi pessoas que antes tinham muita incerteza, muita dúvida, sobre 

o que poderia ser feito a partir desse tratamento, o 'Ah e para além do CAPS o quê 

que tem? Será que eu dou conta, será que não?’ Aí quando as atividades de circo 

acontecem eu vejo essas pessoas falando: ‘ah eu acho que eu dou conta sim, porque 

eu olhava para a atividade do circo e pensava, eu não dou conta disso, e aí, ó eu dei 

conta'. Então, a gente conseguiu perceber sujeitos fortalecidos pra essa coisa de 

                                                           
26 Sua Referência Técnica era compartilhada por dois profissionais. 



94 
 

 
 

ocupação de outros espaços e ocupação de outras funções pra esse corpo, né? Acho 

que deu essa consciência mesmo, essa potência que eles têm, que não são esses 

corpos adoecidos que muitas vezes se coloca, que muitas vezes se fala, 

principalmente a questão do uso de substância psicoativa em que muitas vezes se 

coloca como uma doença, então muitas vezes a gente tem que trabalhar com eles a 

desconstrução dessa percepção de 'doente, de dependente químico', que são 

expressões, termos cheios de significados, eles carregam esses rótulos (...) que tá 

enraizado ali na cultura, no contexto social como um todo (Referência Técnica). 

 R me pediu inúmeras vezes para falar aqui sobre sua trajetória nesse tratamento, estava 

orgulhoso. Cabe ressaltar que ela é na verdade muito mais extensa e complexa do que essa 

tentativa de compreendê-la. Este é um pequeno recorte que busca pensar as relações que o 

sujeito estabeleceu entre as práticas, o tratamento, o pedido de alta e o desejo de novas 

conquistas: 

(...) eu to aqui por um motivo desagradável, né? E eu passei por muita coisa e tal. E 

a aula de circo me acendeu isso de volta, entendeu? Eu tava no skate, skate tava me 

cansando muito, tal. Aí eu gastava dinheiro com droga, com bebida, essas coisas. 

Dinheiro em vão, né? Coisa que vai e não volta mais, de uma noite pro dia, some. 

Agora, você ter as coisas não. Você ter as coisas, ela tá lá guardada no guarda 

roupas, hora que cê quiser você vai lá e desfruta. Desfruta uma, duas, três, dez, 

passa um ano, passa dois. Cê comprou, cê desfruta muito tempo, entendeu? Não é 

uma coisa que cê tem que comprar agora e que tem que comprar depois, e que tem 

que comprar depois, tem que comprar depois, tem que comprar depois (...). E aí eu 

to dando importância mais pra essas coisas entendeu, e foi o circo que me acendeu 

essa vontade. Aí eu já peguei pela perna de pau, eu tinha também a mesma vontade 

do patins, que eu falei que aquilo era pra mim, eu via a mulecada andando e 

fazendo, isso e aquilo (...) Batata, agora é hora deu andar de patins. Por quê? 

Porque eu vou sair de gastar dinheiro a toa, vou comprar um patins, vou começar, 

vou fazer e vou aprender. Então aquele jeito que você trouxe pra cá pra mim, 

querer aquilo, eu vi que se eu fizesse, eu aprenderia, como eu aprendi, eu posso 

fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa. Foi aí que eu voltei no meu 

passado e eu vou falar pro cê: eu já estou andando de patins já! (R, usuário do 

Serviço). 

Sem dúvida, é muito gratificante ver o sujeito construindo seu próprio processo de 

tratamento, tendo diálogo com suas Referências Técnicas, escolhendo seus dias de 

permanência. Vê-lo se impulsionar através do circo, criar novos caminhos e realizar antigos 

desejos.  

Essa foi uma das realidades compreendidas nas práticas propostas no trabalho de 

campo, várias outras, tão significativas quanto coexistiram no processo, porém não há 

possibilidade de refletir sobre todas nesta escrita. Como falado no tópico sobre os 

participantes: “Teve também quem decidiu voltar pra sua terra natal e deixou saudades. Quem 

foi tentar novos rumos para a vida em outra cidade e mostrava a tristeza em deixar as 

atividades. Aqueles que tiveram alta durante o processo e voltaram a trabalhar; aqueles que 

chegaram à instituição perto do encerramento das práticas e externalizavam a indignação de 

não terem ido antes; teve quem foi preso; quem foi internado; quem recaiu e ainda não tinha 
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voltado. Todos eles, que definitivamente não se traduzem nesses aspectos explicitados, 

possuem singular importância para mim, afinal de contas, juntos fizemos um laço”. 

Os processos vividos na instituição durante o trabalho de campo, inclusive seu próprio 

término, vieram dar lugar a um reconhecimento do lugar das oficinas no serviço de saúde 

mental. De fato, o caráter de intervenção muitas vezes, se não todas, influencia de alguma 

forma o cotidiano da instituição. Se a atividade possui um bom retorno, o seu fim pode 

implicar num vazio. Eu compartilhei deste vazio também, busquei me preparar e preparar o 

grupo para o fim das atividades. Todos sabiam que seriam três meses, mas não havia garantias 

que o fim não seria ruim. 

Com estas questões permeando minhas reflexões, perguntei na entrevista com uma das 

Referências Técnicas o que poderia ser pensado sobre o fim das atividades, teria um lado 

somente negativo? Sua resposta, que de certa forma acolheu minha angústia, trouxe:  

Não, eu não acho que o fim tenha sido prejudicial não. Eu acho que ele foi muito 

simbólico, por ter sido um processo com início, meio e fim, uma coisa articulada, 

planejada, desde o início a gente estava ciente de que era uma proposta que teria 

uma finalização, né? O fim ele serve pra fazer a gente ter todas essas percepções do 

processo, (...) de como isso significou para a instituição, pro tratamento e 

principalmente pros sujeitos que participaram, que estavam ali em contato com a 

atividade, e também por trazer essas novas relações, até então tão distanciadas 

enquanto possibilidade, para mais próxima deles e da gente também. Então acho 

que foi muito importante porque evidenciou um corpo que até então estava 

negligenciado, talvez, em termos de tratamento, né? Fica às vezes tão focado no 

sujeito, na substância, nos hábitos, na relação familiar, nas partes conflituosas, 

naquilo que tá em prejuízo na saúde. Eu acho que às vezes a gente fica tão voltado 

pra isso que a parte da potência desse corpo, para além de um discurso, a gente tá 

negligenciando a potência propriamente dita, a gente não tá usando isso a favor 

desse sujeito talvez. Ou não tá usando na potência que poderia ser. O fim foi 

importante principalmente para evidenciar talvez a necessidade de uma 

continuidade (Referência Técnica). 

 

 O desejo de que as atividades tivessem uma continuidade foi verbalizado por todos os 

entrevistados e esforços foram feitos pelo serviço para que as atividades fossem mantidas. 

Foram encaminhados currículos tanto para Secretaria de Saúde quanto para a coordenadoria 

de Saúde Mental de São João del Rei. O município não conta ainda com a contratação de 

oficineiros para os serviços prestados pela rede de saúde mental. Conforme falado, os próprios 

funcionários no CAPS AD se mobilizam para realizar atividades, sendo que, muitos deles, 

como as referências técnicas, por exemplo, cumprem quatro horas de trabalho por dia: 

Porque igual, na terça feira é meu grupo, às vezes tem um monte de coisa para fazer 

aqui dentro, às vezes fica lá descoberto. É muita coisa. É bom tá lá trabalhando 

com eles, também faz parte, mas às vezes acontece que bem no dia do seu grupo 

você tem mil coisas pra fazer aqui dentro. Ai você fica assim: "E agora, eu faço 

aqui dentro ou faço lá fora?” (Referência técnica). 
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 Este e outros funcionários falaram da dificuldade de se realizar as oficinas com uma 

equipe reduzida, uma vez que além de não ter oficineiros contratados, percebe-se que a 

instituição conta com treze profissionais, sendo que somente o vigia e a técnica administrativa 

cumprem 40 horas/semanais. O serviço tem a função de prestar atendimento em dois turnos. 

Nesse sentido, nota-se que a equipe não possui funcionários suficientes para tal.  

Alguns usuários ressaltaram durante todo o trabalho de campo que, muitas vezes, 

ficam ociosos e que deveriam ter mais atividades como as práticas circenses durante os dias 

de permanência. Os funcionários também enfatizaram muito a importância das atividades, 

reconhecendo o lugar das oficinas na instituição de saúde mental: 

Se eu pudesse eu queria você aqui todos os dias, em todos os horários. O trabalho 

corporal é muito importante, coisa que a gente não tem. Eu acho que nem só aqui, 

mas em todos os serviços de saúde mental é necessário (Referência Técnica). 

 

Atividades de circo em instituição de saúde mental são raras, os fiscais que vieram 

aqui, eles ficaram super lisonjeados com essa oficina. Eu nuca vi, nem sabia que 

tinha. Eu acho muito diferente, porque o que a gente tem é aquela coisa comum, a 

gente sempre tenta trazer algo diferente, sempre tenta trazer profissionais 

diferentes, mas acaba que fica muito aquela coisa clichê de sempre. E a gente tá 

sempre tentado. É uma coisa pra não ficar aquela coisa chata de sempre, então eu 

acho que é uma ideia muito boa. Porque eles têm aquele ânimo e é algo que lá fora 

é difícil de eles terem acesso, né? Então aqui dentro eles encontraram motivação. 

Se tivesse uma oficina voltada só pra isso, tipo te contratar como oficineira para ter 

essa oficina seria muito bom, seria um investimento muito bacana (Referência 

Técnica). 

 

O circo ainda é uma coisa que cativa todo mundo, né? E na hora que faz algumas 

coisas iguais você ali, os exercícios que você fez, eu acho que com certeza vai 

cativar muita gente e mais que justifica essa oficina, ou implantar isso mesmo no 

CAPS. O que eu vejo Luiza, o que a gente tem aqui no CAPS para fazer? Muito 

pouca coisa, aí depende de um dos funcionários fazer alguma atividade, que eu não 

vejo muita atividade (...). Sua oficina foi um fator de adesão de vários aqui, de às 

vezes não ter muita ação no que a gente fazia aqui, principalmente na parte da 

tarde, e é uma oficina muito interessante (Referência Técnica). 

O fato é que, segundo a Portaria/GM Nº 336/2002 que estabelece o serviço, o 

atendimento em oficinas é uma das assistências que deve ser prestadas pelo CAPS, enquanto 

parte do tratamento, da produção de cuidado e atenção psicossocial. Esta pesquisa apresenta 

uma série de fatores que corroboram essa pertinência, que somente é possível a partir da 

atuação via tecnologias leves, estabelecidas no campo da relação, da criação de vínculo, de 

processos de autonomização, de produção de saúde e do afeto.   

O CAPS AD, enquanto dispositivo estabelecido a partir dos preceitos da Reforma 

Psiquiátrica, abre espaço para construção de novas práticas de cuidado, diante a necessidade 

de abordagens que acolham e tratem os sujeitos no exercício da liberdade, atuando no 

território. Nesse sentido, a prática interdisciplinar ganha potência:    
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Eu acho assim, que se eles forem coerentes, e colocassem assim, uma pessoa assim, 

né? Dá sua estrutura, do seu nível, esse CAPS aqui teria uma melhora boa. Porque 

a gente tem pouca atividade aqui, entendeu? E a sua atividade eles iam ta matando 

duas cobras com uma cajadada só, entendeu? Além de você ter ‘profissionalismo’ 

de psicóloga, ‘cê’ ainda ia passar uns tempos educando, e é bom (R, usuário do 

serviço). 

 Essa dupla função, de psicóloga e educadora permeou toda a atividade, sendo dado 

foco ao ensino das artes circenses, porém a partir também de uma escuta, uma compreensão 

psicológica. Sempre houve um estranhamento em relação a esta formação, por vezes os 

usuários demoravam em saber que eu era também psicóloga, outras vezes eles falavam que 

por isso eu era uma professora diferente. Então apareceu o desejo da escuta, tal como foi feito.  

 Por parte dos funcionários, certa vez ouvi: “Você é professora do Teatro ou da 

Psicologia? Porque quem costuma fazer essas coisas é o pessoal do Teatro”. De certa forma, 

rompe com o que é dado, de uma segregação e personificação dos campos. Afinal, ver uma 

psicóloga ser carregada de cabeça para baixo pelos usuários do serviço ainda causa 

estranhamento. No entanto, ressalta-se o seguinte entendimento: 

Até porque é um serviço que antes de mais nada, ele admite uma equipe 

multidisciplinar, e partir do momento que você tem espaço com uma equipe que é 

multi, se torna uma possibilidade muito presente. (...) Qual que é potência disso 

dentro de uma instituição como o CAPS, que não quer olhar para esse sujeito 

fragmentado. Quer olhar para esse sujeito ali com muito mais que uma soma de 

partes. Então acho que tem super espaço para esse tipo de atuação, e acho que 

existe uma facilidade nesse tipo de trabalho pelo público, por ser um público plural 

também, que traz várias sabedorias diferentes, experiências, histórias. E se é para 

esse sujeito com toda sua singularidade, subjetividade, que a atenção psicossocial 

de direciona, eu acho que a gente também de abrir nossas práticas, para poder se 

atravessarem e comporem juntas o espaço (Referência Técnica). 

 

3.3- Relato sobre o Encerramento das práticas circenses 

 

O clima em relação ao encerramento das atividades vinha às vezes pesando. As 

perguntas acerca do fim se tornaram recorrentes, as lamentações. E, muitas vezes, tive que 

não deixar transparecer minha tristeza em função do fim. Desde o início, deixei claro para 

toda instituição que as práticas faziam parte de uma pesquisa, cuja o trabalho de campo 

duraria três meses e finalizaria em setembro. Mas tanto a equipe quanto os usuários passaram 

a falar da continuidade das atividades. Os profissionais chegaram a falar que cogitaram 

formas de fazer o pagamento do próprio bolso, retomamos também o assunto da saída da vaga 

para contratação de oficineiro da Rede de Saúde Mental, bem como havia rumores de uma 

possível vaga para psicólogo na instituição. 
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Nos últimos sete encontros conversamos sobre a possibilidade de apresentar no dia do 

encerramento, chegamos a pensar em cenas, um dos usuários elaborou alguns textos possíveis 

de serem usados na apresentação. Porém, conforme as atividades foram acontecendo e em 

virtude da rotatividade do público atendido pelo serviço, optou-se por fazer uma prática 

circense aberta. 

Foi convidada e confirmada a presença do Xamã – Núcleo de Pesquisas Performáticas, 

do Departamento de Teatro da UFSJ, bem como a participação do Encontro de Circo de São 

João del Rei. Foram convidados, tanto pela equipe do CAPS AD quanto por mim e pelos 

usuários, através de convites encaminhados na prática anterior, os familiares dos membros da 

instituição e foi frisada também a possibilidade de levarem um(a) amigo(a) ou quem tivesse 

afinidade para a nossa “aula” aberta, para treinar, aprender, bem como assistir o que foi 

aprendido. 

Passei parte da noite fazendo os brigadeiros e as palhas italianas, após comprar parte 

do lanche. De manhã cedo fui pegar as fotos para o varal da exposição e comprei também os 

pães de queijo quentinhos. O serviço ofereceu a possibilidade manter os pães do lanche deles, 

fortalecendo a alimentação oferecida. E assim ficou combinado, com tudo dentro do carro fui 

pontualmente para o serviço. 

E onde tem circo, nada fica no lugar! O circo já ‘chegou chegando’ às 9 da manhã, 

através do Encontro de Circo de São João del Rei e dos integrantes do projeto de extensão 

Circo – Teatro para Todos do Xamã – Núcleo de Pesquisas Performáticas da UFSJ, 

coordenado pelo Prof. Cláudio Alberto dos Santos, que também esteve presente. Ligaram a 

caixa de som, montaram o picadeiro de tatames, espalharam pelo espaço: claves, rola-rola, 

monociclo, bolinhas, pratos de equilíbrio e outros equipamentos circenses.  

Enquanto isso, parte dos usuários montavam o varal de fotos, a outra parte me ajudava 

a montar a mesa de lanches. No varal, mais de 105 fotos de todo o processo do trabalho de 

campo em si, desde a primeira prática. Pouquíssimos foram os dias que não tiveram registro 

fotográfico e ali era possível ver a grande maioria das pessoas que freqüentaram as oficinas, 

seja treinando, seja observando. Falei a todos que no final eles poderiam pegar suas fotos e 

levar como lembrança.  

Com muito gosto e cuidado montaram todo varal, colocando foto por foto com 

prendedor de roupa. 
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Figura 86. Montagem do varal de fotos. 

 

Na mesa, pães de sal, pães de queijo, mussarela e presunto, manteiga, bananas, uvas e 

maçãs, suco, refrigerante, café, balas, palha italiana e brigadeiro. Tudo sendo montado 

coletivamente.  

 No gramado, o circo já tinha tomado conta, nas árvores H armava o slackline. Os 

usuários pegavam os materiais no almoxarifado, traziam o latão e as pernas de pau. Percebeu-

se que todos convidados circenses (Encontro de Circo e Xamã) interagiam de forma bastante 

espontânea com os usuários, característica do próprio grupo, que é composto por artistas de 

rua, malabaristas, atores, músicos, que possuem certa forma circense de levar a vida. Existe 

uma grande aceitação por parte desses grupos em relação ao diferente, ao que diverge, ao 

indivíduo em sua singularidade. Fora isso, tanto o Xamã quando o Encontro de Circo de São 

João del Rei possuem atuação de caráter social, realizando apresentações e oficinas em 

praças, instituições asilares, Centro de Referência de Assistência Social, Associações de Pais 

e Amigos dos Excepcionais, eventos beneficentes, escolas, dentre outros instituições. Neste 

sentido é que foi efetuado o convite aos grupos que vieram integrar o encerramento das 

oficinas de circo no CAPS AD. 

 
      Figura 87. Treinamento de equilíbrio, usuários e                   Figura 88. Convidados e usuários do serviço. 

                               convidados.                          
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                   Figura 89. Passe de claves.                                  Figura 90. Convidados e usuários do serviço. 

 

Alguns usuários praticavam com o grupo, enquanto os outros se sentaram como uma 

platéia em torno do picadeiro de grama. R chegou ao serviço e me pediu as pernas de pau sem 

apoio, pegou as joelheiras, as fitas, a proteção da perna (caneleiras) e me mostrou o capacete 

que havia levado, o qual atualmente utiliza nos treinos de patins ao lado do filho. H foi fazer a 

amarração das fitas após terminar de armar o slackline. B estava com seus dois filhos. Ele já 

havia tido alta do CAPS, porém, após o convite, foi ao encerramento junto com os filhos e me 

levou dois presentes: uma rosa, que seu filho mais velho escolhera, e o caderninho que lhe dei 

nos primeiros dias de prática, para, caso quisesse, fazer um diário de campo, anotar algo que 

gostou, desenhar, enfim, fazer o que quisesse. Ele me trouxe o caderno, embrulhado num 

pacote de presente, com um relato muito rico, que fui ler ao fim da atividade, em casa. 

S tinha levado sua mãe, linda, com um belo sorriso, que de forma muito carinhosa 

elogiou nosso trabalho, ressaltando o quanto o filho gostava e comentava sobre as atividades. 

Agradeceu-me muito pelas práticas de circo. JA estava com a irmã, que também foi muito 

gentil comigo. Descobri que ele é tímido e, revendo as fotos, o vi sempre de olho nas 

atividades. 

 Tudo foi se organizando, até que foi chamado o grande momento: O Palco Aberto! 

Esse momento, tradicional nos Encontros e Convenções de Circo, é destinado à realização de 

apresentações de forma espontânea, livre, em que qualquer um pode participar. Fiz uma fala 

inicial com agradecimentos à instituição, aos familiares, aos usuários, aos grupos presentes e 

aproveitei para apresentar R, que no momento atravessava o gramado sobre as pernas de pau. 
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Figura 91. Participante das atividades levantando    Figura 92. Participante das práticas circenses                                            

para andar sobre o equipamento.                                                sobre pernas de pau fixas nos pés. 

O palco aberto foi iniciado por um número de duo acrobático, com os alunos do Curso 

de Teatro da UFSJ e bolsistas do Xamã – Núcleo de Pesquisas Perfomáticas, Júlio 

Campagnolo e Fernanda Diniz. 

 

Figuras 93 e 94. Apresentação de Duo Acrobático no Palco Aberto, com Fernanda Diniz e Julio Campagnolo, 

bolsistas do Projeto de Extensão Circo-Teatro para Todos (UFSJ), coordenado pelo Prof. Cláudio Alberto dos 

Santos. 

    

Finalizado o duo acrobático, iniciou-se uma apresentação do aluno do curso de teatro, 

palhaço e malabarista Jimmy Nicacio, fazendo um número de rola-rola com malabares sobre 

o latão, seguido de um número com claves em cima do monociclo girafa. Números com alto 

nível técnico, todos se impressionaram bastante. 
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Figuras 95 e 96. Apresentação no Palco Aberto do circense e aluno do curso de Teatro da UFSJ, Jimmy 

Nicacio. 

Em seguida apresentei um antigo número de acrobacia com o Prof. Cláudio, que foi 

muito comentado pelos usuários. Vieram me procurar para saber se um dia eles conseguiriam 

fazer aqueles movimentos. Falei que sim, que com mais tempo conseguiríamos fazer naqueles 

exercícios, e eles ficaram satisfeitos. 

 

Figura 97 e 98. Apresentação no Palco Aberto: Duo Acrobático com Luiza Fernandes e Cláudio Alberto dos 

Santos. 

Posteriormente, chamei um dos participantes das atividades de circo para se apresentar 

comigo. Um dos usuários já tinha vindo falar comigo que ele estava “doido para apresentar”. 

Fizemos uma série acrobática sem combinar, feita a partir de muita escuta e entrosamento. Ele 

é muito forte e possui muita consciência de corpo e movimento. Fizemos avião em pé, com 

variação para um braço só. Avião com base deitada, parada de ombros nas mãos e parada de 

ombros nos pés do portô. 
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Figura 99. Apresentação no Palco Aberto com usuário do serviço, participante das práticas circenses. 

 

 
Figuras 100 e 101. Apresentação no Palco Aberto com usuário do serviço, participante das práticas circenses. 

 Finalizamos, agradecemos e chamei outro usuário do serviço. Fizemos parte da 

sequência que tínhamos montado na prática anterior (no dia do contato – improvisação), 

começamos com avião de mão, parada de ombros com variações de perna e coluna, trono. 

Avião na mão com portagem em pé e caminhada em segunda altura. 

 

Figuras 102 e 103. Apresentação no Palco Aberto com usuário do serviço, participante das práticas circenses.  
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Figura 104. Apresentação no Palco Aberto com usuário do serviço, participante das práticas circenses. 

Agradecemos, e chamei um frequentador antigo das oficinas, que há tempos deixou de 

ir ao CAPS, e por causa do convite para o encerramento das atividades, apareceu no serviço. 

Já contei dele aqui, ele trabalhou em um circo de lona e lá aprendeu alguns truques. Lado a 

lado, fizemos uma série de malabares com bolinha. Depois ele jogou um pouco de aro. Foi 

sensacional. Agradecemos e nos retiramos de cena. 

 

Figuras. 105 e 106. Apresentação no Palco Aberto com usuário do serviço, participante das práticas circenses. 
 

 

O Palco Aberto foi finalizado com um número de diabolô e claves do ator e circense 

Allen Medeiros, conhecido também como palhaço Maizena. 
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Figura 107. Apresentação do circense e ator Allen Medeiros (Palhaço Maizena) no Palco Aberto.  

 Foi então reunido todo público do evento para fazermos o tão esperado Lançamento, 

momento tradicional nos meios circenses, conhecido também pelos usuários através das 

práticas de circo. Assim, todos reunidos, contou-se: um, dois, três e foram lançados todos os 

materiais pro ar. A diversão foi garantida! Em seguida, conforme combinado com o serviço, 

foi dado o Abraço em homenagem ao setembro amarelo, em campanha de prevenção ao 

suicídio e conversamos um pouco sobre o tema em questão. 

 

 
Figura 108. Momento do Lançamento no Encerramento das Práticas Circenses no CAPS AD. 
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Figuras 109 e 110. Momento do Lançamento seguido do Abraço em homenagem ao Setembro Amarelo.  

Assim, sem combinar, nos direcionamos todos para o lanche. Nessa hora apresentei 

brevemente o varal e as atividades realizadas no CAPS AD e as pessoas presentes puderam ter 

uma noção acerca do nosso trabalho desenvolvido durante os últimos noventa e nove dias. 

Com certeza, a participação dos grupos circenses da cidade tornou a finalização das 

atividades muito mais interessante e descontraída. Eles trouxeram muita alegria para esse 

momento que poderia facilmente se tornar algo triste, como uma despedida. O Palco Aberto 

possibilitou que fizéssemos apresentações espontâneas e improvisadas com aquilo que 

tínhamos aprendido até ali, além de propiciar assistirmos a ótimos números de circo 

executados por outros profissionais. Para apresentar, os usuários mostraram bastante atenção e 

controle sobre o que faziam, sendo evidenciado o entrosamento que foi consolidado a partir 

das atividades.  

Na entrevista final, um dos usuários falou sobre a apresentação: Gostei muito, Nossa 

Senhora! Teve bom demais. Você me chamou, eu falei "agora eu tenho que ir lá, se não vai 

ficar muito feio”. Eu curti sim, claro que eu ia, eu gostava, eu gosto de fazer. Não fiquei com 

vergonha. Minha mãe emocionou, tadinha!  

 

Outro deles falou sobre o processo de termos apresentado no improviso:  

É confiança que eu tinha em você, eu tinha uma confiança enorme em você. Apesar 

deu estar muito tímido, muito nervoso de tá apresentando na frente de todo mundo, 

sem falar que a maior parte são circenses, então os cara são fera no que faz, eu 

falei assim: Eu vou é passar é vergonha ali. Aí eu falei: " Não eu vou, vou fazer o 

que eu sei fazer, se alguma coisa der errado deu. Vou fazer o que?  

Eu acho que eu podia dar mais de mim, mas eu deixei a vergonha, porque eu sou 

muito tímido. Eu curti participar, mas se hoje tivesse de novo eu daria mais de mim, 

porque quebrou um pouco da minha barreira de timidez, entendeu? Eu fiquei meio 

assim na hora, só eu e você ali, todo mundo tirando foto, os caras profissionais ali. 

Fizemos uma simples apresentação ali, mas que pra mim significa muito. (H, 

usuário do serviço). 

O clima era de festa, muitos abraços e risadas, e a sensação de que mais uma parte do 

dever fora cumprido, com comprometimento e satisfação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo percurso desenvolvido até aqui parte da tentativa de compreender as artes 

circenses enquanto possibilidade de atuação em instituições de saúde mental. Neste sentido, 

buscou-se contrapor a abordagem do sujeito nas práticas biomédicas, com a abordagem do 

sujeito nas atividades de circo propostas no trabalho de campo desta pesquisa de mestrado, 

estabelecendo reflexões sobre a produção de cuidado a partir da dimensão sociocultural. 

    Como pontuado, o trabalho de campo desenvolvido foi de grande riqueza, 

proporcionando a construção de extenso material de pesquisa. Nesse sentido, não foi possível 

esgotá-lo nesta escrita, estando suscetível a outras análises e/ou aprofundamento dos aspectos 

trazidos. O fato de terem sido encontradas e pontuadas poucas referências de produções 

acadêmicas abordando trabalhos que partem da prática de técnicas circenses no cotidiano de 

instituições de saúde mental, evidencia a pertinência de se realizar um estudo para levantar 

atividades semelhantes realizadas por outros profissionais, a fim de compreender a extensão 

desse tipo de atuação no campo da saúde mental atualmente, bem como refletir sobre as 

metodologias utilizadas, as ressonâncias percebidas, entre outros aspectos. 

 Conforme trazido na introdução desta dissertação, o circo compreende um universo 

simbólico, sua capacidade de fascinar deixou marcas em todos que um dia tiveram contato 

com as artes do circo, sendo frequentemente trazidas memórias e afetos pelos participantes 

das atividades propostas. Nesta pesquisa, se evidenciou que a existência de um cunho 

arquetípico na concepção do circo pode ser, de certa forma, compreendida pelos vestígios 

entrelaçados à história da humanidade, o constante contato com os limites do corpo e pelas 

emoções sempre envolvidas. Este aspecto merece um estudo mais implicado e poderá ser 

desenvolvido em artigo científico.  

De forma geral, os primeiros contatos com o CAPS AD aconteceram em 7 de junho de 

2017, sendo finalizada a última entrevista em 11 de novembro. Foram quase cinco meses em 

contato com a instituição, participando do cotidiano do serviço, sendo que, pouco mais de três 

meses, foram destinados à prática circense. Os encontros nas segundas e quartas-feiras para 

praticar acrobacias, malabarismos e equilibrismos se tornaram mais longos que o previsto, 

passávamos a tarde treinando. O fato de as atividades não serem obrigatórias viabilizou a 

participação dos usuários e funcionários de diversas maneiras. A técnica, base para as 

atividades, permitiu criar caminhos distintos para cada sujeito, dialogando com as realidades 

apresentadas.  
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O leque de técnicas e aparelhos compreendidos em cada modalidade possibilitou que a 

grande maioria dos usuários em permanência no serviço e também alguns funcionários 

praticassem ou se identificassem com alguma das propostas, seja ela malabarismo com 

bolinha, clave ou argola, equilíbrio no rola-rola, slack-line, perna de pau ou latão ou a 

execução de movimentos e figuras acrobáticas. 

Tanto a liberdade referente à participação quanto a flexibilidade na concepção da 

proposta deram lugar a encontros que foram tomando características próprias. Com o passar 

do tempo os participantes foram criando identificações com as modalidades, indicando 

preferências, o que pareceu estar associado às bagagens e aos conhecimentos trazidos por 

eles. Conforme foram se apropriando das atividades e fomos criando vínculo, a participação 

deles na construção da prática circense foi ficando mais evidente.  

 Notou-se que havia uma implicação mútua, de responsabilização e autonomia, que 

poderia estar associada à noção de trabalho vivo. Um movimento de produção de saúde 

estabelecido pelo encontro com o sujeito, relacionado ao campo das tecnologias leves (Merhy, 

1998; Merhy & Franco, 2003). A dimensão do afeto mostrou-se como um dos pilares das 

atividades, pelo qual se estabeleceram relações de trocas, de cumplicidade, de confiança. Os 

laços estabelecidos possibilitaram realizar um trabalho de campo que ultrapassou seu objetivo 

principal de praticar atividades circenses, abrangendo várias dimensões do sujeito, de sua 

relação com o uso de substâncias, com seu próprio corpo, com o tratamento. 

 Também no que se refere ao caráter expressivo do circo, por meio do qual apareceram 

durante as práticas: emoções, frustrações, formas de lidar com os erros e acertos, aspectos 

sobre a confiança em si mesmo e nos outros, entre outras subjetividades. O afeto, a partir das 

concepções de Nise da Silveira (1986; 2007; 2015), bem como os outros dois pilares do seu 

trabalho, liberdade e atividade, mostraram-se enquanto aspectos característicos da proposta 

desenvolvida nessa pesquisa, permitindo um processo farto de relações e repercussões. 

A partir da observação participante, dos registros em diário de campo, das filmagens, 

entrevistas com participantes e funcionários, foi possível pensar uma série de ressonâncias das 

práticas circenses no CAPS AD. Os discursos trazidos nos fazem refletir sobre pelo menos 

oito noções aqui apresentadas, sendo elas: evolução técnica, quebra de estigmas, relação 

risco/segurança, cuidado, aspectos corporais, implicação no tratamento, “agora eu não uso 

droga, eu uso patins, perna de pau” e reconhecimento do lugar das oficinas no serviço de 

saúde mental. Constatou-se que essas concepções estavam intrinsecamente ligadas, sendo 

abordadas em seu real entrelaçamento.  
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Acredita-se que essa proposta, compreendida principalmente por sua dimensão 

sociocultural, diante a complexidade do campo da saúde mental e da atenção psicossocial 

(Amarante, 2007), possibilitou pensar o circo enquanto possibilidade de atuação em 

instituições de saúde mental, trazendo alguns aspectos importantes para essa pesquisa de 

caráter exploratório e interdisciplinar.  

Para além disso, este trabalho se torna mais relevante ao se considerar o atual contexto 

de retrocessos que vivenciamos no Brasil no que se refere às políticas públicas em saúde 

mental. Desde a indicação, no início de 2017, de um Coordenador-Geral de Saúde Mental, 

Álcool e Outras Drogas que apresenta uma defesa explícita do retorno do modelo manicomial, 

da expansão de leitos em hospitais psiquiátricos, às mudanças estruturais na Política Nacional 

de Saúde Mental, realizadas em dezembro de 2017, em prol da manutenção de manicômios, 

de comunidades terapêuticas e da diminuição do financiamento de serviços extra-

hospitalares27.  

O poder dado à perspectiva manicomial abriu espaço para, por exemplo, o governo 

lançar em abril de 2018 um edital com 87 milhões de reais para a contratação de entidades 

privadas, tidas como comunidades terapêuticas28. Essas por sua vez, são conhecidas por seu 

caráter asilar, pela proposta de laborterapia, atividades religiosas e espirituais, sobre as quais 

consta no Relatório de Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas- 2017 (CFP, 2018) a 

presença de violação de liberdade, a contenção de pessoas, administração irregular de 

medicamentos, ausência de Projeto Terapêutico Singular, incomunicabilidade, exploração do 

trabalho como ferramenta de disciplina, fragilidade nas equipes multidisciplinares, sanções, 

indícios de tortura etc. 

Assim, torna-se necessário destacar aqui, mais uma vez, a importância das propostas 

de tratamento que se fundamentam no cuidado em liberdade, no afeto, na relação, na 

autonomia, sendo inaceitável o isolamento, a violência, a repressão, a punição, abusos físicos, 

mentais e medicamentosos enquanto estratégia para lidar e tratar sujeitos em sofrimento 

psíquico e/ou que fazem uso abusivo de substâncias. 

Neste sentido, constata-se que este trabalho mostra-se alinhado com a Luta 

Antimanicomial, por ter em sua base um exercício pedagógico centrado na potência da 

liberdade, construído no encontro, na relação que se estabelece com o sujeito, para além da 

                                                           
27 http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42176-saude-mental-veta-ampliacao-de-leitos-
psiquiatricos-em-hospitais-especializados-e-amplia-rede-de-assistencia 
28 http://www.justica.gov.br/news/governo-destina-r-87-milhoes-ao-acolhimento-de-dependentes-em-
comunidades-terapeuticas 
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realização da técnica circense em si. Uma proposta que não pretende se estabelecer aqui 

enquanto uma forma de tratamento, uma circo-terapia, um modelo, mas que apresenta como 

as artes circenses atreladas aos aspectos citados, neste estudo, se mostraram como uma 

possibilidade de atuação em uma instituição de saúde mental, perpassando a dimensão do 

cuidado, da produção de saúde, do vínculo, provocando também rupturas no meio acadêmico 

e no serviço em questão.  

 

 

 “A arte circense, como outra qualquer, como escrever, dança ou representar. Pode passar 

de pais à filhos, avôs e netos. Tente, ouse, experimente. Quem sabe você não goste! Passa a 

gostar. Com o álcool, drogas e o tabaco é assim. Veja nossos casos: antes não éramos assim 

hoje estamos dia após dia tentando reverter um quadro ou devemos dizer, ciclo vicioso. 

Ontem queria ou devo dizer. Tinha prazer em ir ao bar ou à boca (ainda freqüento). Hoje 

prefiro viver, conviver com amigos de verdade. 

Obs: me querem bem, mesmo as vezes, vezes ou outra dando ‘muro’ em ponta de faca. 

Substituem a família e até nos entendem e nos compreendem melhor. Pois família é família, 

cobra, rotula e taxa demais. 

Sendo nós pessoas com um índice de predisposições à níveis, de dependências. 

Várias espécies e também compulsivos. Estamos tentando nos livrar. Enxergar uma luz no 

fim do túnel de nosso extermínio. Causado por nós mesmo e com isto causando sofrimento a 

outrens”. 

 

Texto escrito por um dos usuários do serviço durante 20ª Prática Circense 

23/08/2017 

 

 

 

 
Figura 111. Tripé. 
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ANEXOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 Prezado participante,  

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “O circo como possibilidade de 

atuação em instituições de saúde mental”, desenvolvida por Luiza Fernandes Barros, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ), sob orientação do Professor Dr. Walter Melo. 

O objetivo central desse estudo é refletir sobre a inserção da prática de atividades 

circenses em instituições de saúde mental, com o intuito de compreender sua opinião sobre as 

práticas e possíveis questões elaboradas a partir das atividades. 

 O convite a sua participação se deve à possibilidade de juntos desenvolvermos a 

prática de malabares, acrobacias e equilíbrios dentro da instituição ao qual freqüenta, de 

acordo com seu interesse. Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você 

tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação 

a qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não 

consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a 

execução da pesquisa. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações 

por você prestadas. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos 

resultados da pesquisa (ao não ser que deseje que seu nome conste no trabalho final) e o 

material será armazenado em local seguro. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do 

pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 

através dos meios de contato explicitados neste Termo. Caso queira participar, as práticas 

circenses serão livres, sem participação obrigatória, e partirão de educativos e exercícios 

pedagógicos, que prestarão a um desenvolvimento gradual das habilidades, respeitando os 

seus limites e seu interesse no aprendizado das artes circenses. Durarão cerca de três meses, 

duas vezes na semana, por duas horas. Ao final do processo, cada participante das atividades 

circenses, responderão, individualmente, um roteiro de perguntas sobre as práticas realizadas 

(acrobacia, malabares e equilíbrio). A entrevista somente será gravada se houver sua 

autorização. O tempo de duração da entrevista é de aproximadamente uma hora, em que você 

poderá falar sobre sua experiência com as práticas circenses propostas pela pesquisadora. As 
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entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terão acesso às 

mesmas a pesquisadora e seu orientador. Ao final da pesquisa, todo material será mantido em 

arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ.  

O benefício indireto relacionado com a sua colaboração nesta pesquisa é o de abrir 

possibilidade para pensarmos a prática de atividades circenses dentro de instituições de saúde 

mental, permitindo que os usuários dos serviços tenham acesso a atividades de cunho lúdico e 

corporal. Enquanto benefício direto, você terá a oportunidade de aprender habilidades do 

circo, que, por se tratar de uma manifestação da cultura corporal, permitem uma rica 

variedade de movimentações, desde formas bem simples até as mais complexas, e apresenta 

grandes contribuições no que diz respeito aos domínios cognitivo, motor, afetivo e social. 

Cognitivo no que se refere ao desenvolvimento da atenção, concentração, raciocínio, da 

imaginação, da memorização e da percepção. Motor, pois são atividades que contribuem para 

o ganho de tônus muscular e hábitos posturais, além da melhoria das capacidades físicas 

(flexibilidade muscular, mobilidade articular, força estática, dinâmica, explosiva e potência). 

Emocional, pois as técnicas circenses desenvolvem aspectos como coragem, ousadia, 

determinação, autodomínio, autoconfiança, espírito de luta e perseverança. E social, pois são 

práticas em que implicam relações pautadas na responsabilidade, na iniciativa, na disciplina, 

no respeito, na cooperação, auxílio mútuo e espírito crítico. 

  A mobilidade corporal, dentro das artes do circo, pode trazer alguns desconfortos, 

devido muitas vezes a falta de hábito de se alongar ou de fazer atividades físicas, bem como, 

em resposta aos exercícios de força ou flexibilidade. Vale frisar que esse projeto não se pauta 

em uma evolução técnica ou em ideal a ser alcançado, as atividades serão vivências corporais 

a partir do circo, respeitando os limites de cada participante. Todas as lesões anteriores 

deverão ser informadas à pesquisadora, bem como qualquer incômodo durante as práticas. 

Cabe ressaltar que a pesquisadora tem formação em Psicologia e em Artes Circenses pela 

Escola Nacional de Circo, além de praticar dança desde a infância, sendo adepta a cultura de 

segurança que o circo exige. Para prevenção de riscos ou desconfortos serão utilizados 

tatames e colchões nas aulas de acrobacia e equilíbrio, bem como o auxílio dos próprios 

participantes. 

Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público participante, artigos 

científicos, eventos acadêmicos e na dissertação, garantindo a confidencialidade dos nomes e 

dados dos participantes.   
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Após assinatura deste Termo, você terá direito a uma via do documento. Em caso de 

dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os 

interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de 

avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios 

éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da 

confidencialidade e da privacidade. 

Tel e Fax: (0XX) 32- 3373 5479  

E-mail: cepes@ufsj.edu.br  

Endereço: Rua Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei, Minas Gerais. Cep: 36307-352, 

Campus Santo Antônio. 

 

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) 

Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879 

E-Mail: conep@saude.gov.br 

 

 

___________________________________________ 

Luiza Fernandes Barros (pesquisador do campo) 

 

 

Contato com o(a) pesquisador(a) responsável:  

Tel: (31) 99643-7300 

e-mail: bailariza@yahoo.com.br 

 

LOCAL E DATA:  

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. 

 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

Nome do participante: 

 

 

Obs.: Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo participante da pesquisa e pelo pesquisador responsável (ou 

pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade), com ambas as assinaturas apostas na última página. Este 

termo é redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra para o pesquisador. 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
mailto:conep@saude.gov.br
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APÊNDICES 

 

ROTEIRO ENTREVISTA  

Usuários do serviço 

 

1) Seu nome: 

 

2) Sua idade: 

 

3) Profissão/ocupação: 

 

4) Qual é seu vínculo com esta instituição? (usuário, funcionário, familiar de usuário, 

colaborador, participante externo...) Desde quando existe esse vínculo? 

 

5) Você já teve algum contato anterior com o circo?  

 

6) Você já havia praticado circo alguma vez antes de freqüentar as atividades propostas 

por essa pesquisa? 

 

7) Por quanto tempo você participou das práticas circenses sugeridas pela pesquisadora? 

 

8) Você pode contar um pouco das atividades que participou? O que você praticou? 

Quais atividades você se identificou mais? 

 

9) O que achou das atividades? O que mais gostou? O que não gostou? 

 

10) As práticas te afetaram ou te modificaram de alguma forma? 

 

11) O circo influenciou de alguma forma seu tratamento realizado no CAPS AD? 

 

12) Sentiu alguma mudança em você com o início das atividades?  

 

13) O que você acha que poderia ser melhorado nas práticas? O que mais poderia ter? 

 

14) Tem mais alguma que você gostaria de falar em relação às vivências que tivemos? 
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ROTEIRO ENTREVISTA  

Profissionais 

 

 

1) Nome: 

 

2) Profissão/ocupação: 

 

3) Há quanto tempo você tem vínculo com esta instituição?  

 

4) Você já teve ao longo da sua vida algum contato anterior com o circo?  

 

5) Você já havia praticado circo alguma vez antes de freqüentar as atividades propostas 

por essa pesquisa? 

 

6) Você pode contar um pouco das atividades que participou? O que você praticou? 

Quais atividades você se identificou mais? 

 

7) Acha que algum aspecto poderia ser melhorado nas práticas circenses? Sugestões, 

críticas... 

 

8) O circo influenciou de alguma forma algum tratamento realizado no CAPS AD? Foi 

possível perceber alguma mudança nos usuários? 

 

9) O que você acha da realização dessa forma de atividade neste tipo de instituição? Qual 

sua importância? 

 

10) Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar em relação às atividades? 
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