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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a presença de elementos acrobáticos e de dança em coreografias de tecido
circense  na  cidade  de  Maringá  –  PR.  Para  isso,  participaram  21  alunos  praticantes  de  tecido  circense  de  nível
intermediário em 3 escolas de dança/acrobacias aéreas na cidade de Maringá. A metodologia de coleta de dados foi por
meio de filmagem e análise de apresentações coreográficas dos alunos em apresentações na própria escola onde
treinam. Em seguida, aplicação de questionário para a análise da percepção dos alunos dos elementos contidos na
montagem  coreográfica  com  posterior  análise  descritiva.  Os  resultados  obtidos  com  a  pesquisa  trouxeram  a
predominância da pratica da modalidade pelo sexo feminino, sendo estes 86% dos praticantes analisados e na análise
das coreografias observou-se a predominância de elementos de dança. 

PALAVRAS-CHAVE: Aerialistas; Tecido Acrobático; Montagem Coreográfica. 

1 INTRODUÇÃO

Com o passar  dos anos,  o  circo  desenvolveu uma nova tendência,  incluindo expressões
artísticas como a dança, a música, entre outros, em seus espetáculos. É a partir desta ideia que as
acrobacias  aéreas  são  inseridas  no  espetáculo,  sendo  executadas  por  artistas,  bailarinos  e
profissionais da área. 

As  acrobacias  aéreas  afirmam  Bortoleto  e  Calça  (2007),  podem  ser  caracterizadas  por
exposições aéreas, em que o contato do artista com o solo não é direto ou é mínimo. Ainda afirmam
que não existem registros de onde surgiu e nem como as acrobacias aéreas foram introduzidas no
contexto circense, somente que foram advindas de expressões artísticas.  

O  tecido  circense,  caracterizado  como uma modalidade  aérea  é  executado  por  meio  de
coreografias e que podem ser iniciadas fazendo uma subida no tecido, logo após, realiza-se truques,
quedas, contorções e poses. É a partir disso que aparecem os elementos de dança e os elementos
acrobáticos, valendo ressaltar que nestas coreografias a presença da música é fundamental. 

Mediante esse contexto, surgiu o interesse em verificar qual a  predominância de elementos
acrobáticos e de dança em coreografias de tecido circense e como isso efetivamente se dá. Com
isso, entrar em um questionamento sobre o porquê da prática ter duas nomeações na cidade: tecido
acrobático e dança aérea. Assim, o trabalho objetiva analisar a presença de elementos acrobáticos e
de dança em coreografias de tecido circense na cidade de Maringá - PR.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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O presente  trabalho é definido  como uma pesquisa qualitativa e é classificada como um
estudo  descritivo  que  de  acordo  com  Freitas  e  Prodanov  (2013),  é  caracterizado  quando  o
pesquisador somente registra e descreve os fatos que irá observar, sem intervenção. Descrevendo
características de certa população, fenômeno ou relações entre variáveis. Utilizando de um padrão
de técnicas para a coleta de dados: o questionário e a observação sistemática. 

Foram selecionados 21 alunos praticantes de tecido circense em 3 academias/estúdios de
dança na cidade de Maringá. Entretanto somente foram inclusos na análise alunos que estão no
nível intermediário, ou seja, que façam a mais de um ano a modalidade e tenham assinado o termo
de consentimento livre e esclarecido que foi  entregue antes da coleta de dados. Logo após, as
coletas  foram  realizadas.  Primeiramente,  ocorreu  a  filmagem  de  vídeos  de  apresentações
coreográficas dos alunos de tecido circense na própria academia/estúdio onde treinam. Em seguida,
foi aplicado um questionário montado e aprovado por três professores da área da Educação Física,
para a análise da percepção dos alunos dos elementos contidos na montagem coreográfica.

Para a análise dos vídeos foram considerados elementos acrobáticos todos os movimentos
que giram em torno do próprio eixo corporal, deslizamentos no tecido e gotas; em contrapartida, os
elementos  de  dança  são  os  elementos  com  movimentação  do  braço  em  ondas,  truques  que
mostrem  formas  de  ginástica  ou  demonstram  semelhança  com  passos  de  dança  em  geral  e
movimentações do tecido formando desenhos diversos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa foi realizada com 21 sujeitos, sendo 18 do sexo feminino e 3 do sexo masculino,
estando dez deles na faixa de 21 a 30 anos, oito deles de 13 a 20 anos e três indivíduos acima de
30 anos, que praticam a modalidade tecido circense em três escolas de dança diferentes da cidade.

A partir disso, os resultados do questionário mostraram que a maioria dos praticantes é do
sexo feminino. Isso pode se dar pelo fato da prática interessar mais este publico ou por ela estar
relacionada  a  outras  praticas  dançantes  e  esportivas  que  são  bastante  procuradas  pelo  sexo
feminino na cidade. Mourão destaca:  “[...] hoje, quando se mapeia o território esportivo brasileiro,
verifica-se que a mulher está presente na prática de quase todas as modalidades esportivas [...]”
(MOURÂO, 2000). Observou-se também que oito dos participantes da pesquisa fazem a prática da
modalidade a mais de cinco anos e ainda que dezoito dos aerialistas fizeram a prática de outras
modalidades  também,  estando  entre  as  modalidades  mais  citadas:  Ballet  Clássico,  Ginástica
Rítmica, Jazz e contemporâneo. 

Já no que diz respeito à montagem coreográfica, todos participantes disseram que ajudam na
escolha dos exercícios e que quinze deles realizam a montagem coreográfica junto à professora,
porém três deles ainda relatam que em algumas coreografias realizam a montagem sozinho (a).
Sobre  a  preferência  por  exercícios  desafiantes,  dezenove  dos  praticantes  dizem  preferir  estes
elementos na coreografia.

Aproximando-se do objetivo do trabalho, que é verificar a presença de elementos acrobáticos
e  elementos  de  dança,  dezessete  deles  afirmam  perceber  a  diferença  entre  os  elementos
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acrobáticos e dançantes na coreografia e ainda todos afirmam perceber a importância destes na
composição coreográfica.

E por fim, foi perguntado se os praticantes costumam improvisar nas coreografias durante as
apresentações, quinze deles disseram que sim, e isso ocorre de acordo com os praticantes pelos
seguintes motivos: oito deles dizem que é pela influência da música, e isso pode ser comprovado
pelo estudo de Olsen: ”[...] o participante também tem uma preocupação da sinergia entre truques e
música [...]”  (OLSEN, 2017, p.8), seis dos vinte e um participantes trazem que é por cansaço e
esquecimento  da  coreografia;  quatro  falam  que  por  confundir  o  exercício  e  pela  questão  da
segurança improvisam e ainda três deles relataram improvisar por ficarem nervosos na hora da
apresentação. 

Além destes resultados, trouxemos a análise feita dos vídeos das coreografias apresentadas
pelos  21  sujeitos  participantes  da  pesquisa  de  três  escolas  de  dança  da  cidade,  verificando  a
presença dos elementos acrobáticos e dançantes na composição coreográfica.

 Na  Academia/Estúdio  01,  entre  os  08  participantes,  percebeu-se  uma  predominância  de
elementos de dança. Sendo que foram contabilizados 86 elementos acrobáticos para 131
elementos de dança. 

 Na  Academia/Estúdio  02,  entre  os  06  participantes,  percebeu-se  uma  predominância  de
elementos de dança. Sendo que foram contabilizados 69 elementos acrobáticos para 135
elementos de dança. 

 Na  Academia/Estúdio  03,  entre  os  07  participantes,  percebeu-se  uma  predominância  de
elementos de dança. Sendo que foram contabilizados 58 elementos acrobáticos para 135
elementos de dança. 

Com  os  dados  apresentados  acima  nota-se  a  predominância  de  elementos  de  dança  em
detrimento dos elementos acrobáticos nas coreografias das três escolas de dança em que foram
coletadas as filmagens. Isso pode ter se dado pela necessidade de movimentos que permitam o
descanso entre um movimento acrobático e outro. Além disso, os elementos de dança são utilizados
para “embelezar” a coreografia, ou seja, faz com que a apresentação fique esteticamente bonita e
estimulante aos olhos de quem assiste.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se com estes resultados da análise que existe uma predominância de elementos de
dança. Porém, deve-se considerar que foi admitido como elemento de dança, qualquer movimento
realizado com o corpo, exemplo: ondas, movimentações dos braços, movimentações do tecido e
cada movimento diferente, por mais parecido que fosse ao anterior, foi considerado um elemento a
mais por obter aspectos diferentes. Em contrapartida, todo movimento que realizasse a rotação do
corpo  nos  diferentes  planos  e  eixos,  foram  considerados  como  elementos  acrobáticos.  Assim,
percebe-se que os  elementos  de dança são incrementados a  coreografia  para  que o  aerialista
consiga descansar de um movimento que exige muita força para outro. Ainda, os elementos de
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dança  são  colocados  na  coreografia  para  melhorar  a  estética,  combinação  de  diferentes
movimentos, combinação com a música, entre outros fatores relevantes para uma coreografia bonita
e atrativa aos olhos do público. 

Além  disso,  podemos  observar  que  a  característica  da  dança  no  tecido  circense  nas
coreografias de aerialistas na cidade de Maringá é muito forte, e isso talvez tenha se dado pelo fato
da modalidade ter sido inserida em escolas de dança em um primeiro momento. Assim, para que o
Tecido acrobático fosse vendido como uma modalidade que despertasse interesse do publico alvo,
caracterizados  pela  prática  de  danças  no  geral,  foi  nomeada  por  “Dança  Aérea”.  Com isso,  a
inserção de movimentos da dança no contexto do tecido circense foi utilizada como meio de fazer
uma mistura entre dança e acrobacias aéreas e com isso estimular a disseminação da modalidade
na cidade. Portanto, percebemos que a modalidade recebeu o nome de dança aérea pelo motivo de
marketing  e para  que esta  assemelhasse a  outras  modalidades bastante  praticadas na cidade,
relacionadas à dança.

Contudo, o profissional que trabalha com a modalidade Tecido Circense deve saber junto aos
aerialistas  a  importância  de  balancear  os  elementos  acrobáticos  e  dançantes  na  montagem
coreográfica  para  que  ela  tenha  harmonia  com  a  música.  Porém,  não  deve-se  esquecer  dos
elementos característicos da modalidade, as acrobacias. Por fim, com este estudo tivemos o intuito
de trazer um novo olhar com relação às acrobacias circenses, devido à escassez de materiais e
pesquisas já  existentes  nessa temática  e  assim,  abrir  espaço para  a  reflexão dos profissionais
acerca da constituição da montagem coreográfica e de porque isso se dá de tal forma, englobando e
mesclando diferentes elementos para obter uma coreografia complexa, esteticamente bonita e coesa
com a música. 
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