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Introdução

Este trabalho trata da relação que se dá entre o riso e o corpo, na escola de 
Circo Social, para educadores sociais e jovens artistas circenses. Apresenta dados de uma 
pesquisa de mestrado, realizada com oito participantes da Escola de Circo Pé de Moleque, 
em Teresina-PI. A investigação teve como objetivo geral analisar o pensamento de jovens 
e educadores sociais sobre a relação entre o riso e o corpo na Escola de Circo Social e, 
como objetivos específicos: caracterizar o perfil dos jovens e educadores sociais da escola 
de Circo Social; identificar como os jovens e educadores sociais pensam a relação entre o 
riso e o corpo na Escola de Circo Social; favorecer a criação de outras formas de pensar a 
relação entre o riso e o corpo na escola de Circo Social; identificar o que pode os jovens e 
os educadores sociais na relação entre o riso e o corpo na Escola de Circo Social. Foram 
referências da pesquisa: Larrosa (2010), Alves (2011), Bakhtin (1999), Deleuze (2002), 
Espinosa (2007), Bergson (1983) dentre outros, nos debates sobre  arte , riso e educação; 
Silva e Abreu (2009), Silva e Câmara (2012), Cassoli (2006), Castro (2005) nas questões 
que tratam do circo social. Para a produção dos dados, utilizou a metodologia 
Sociopoética, prática social de construção do conhecimento, à luz da teoria de Gauthier 
(1999, 2003, 2013), Adad (2005, 2011, 2012), Petit (2012, 2013). Os dados produzidos 
nesta pesquisa demonstram a potência da arte na educação e reforça as teses de estudiosos 
sobre a importância do corpo para o conhecimento e para o desenvolvimento das emoções 
e aponta caminhos para uma educação sensível e expressiva.

Metodologia

Nosso estudo se insere no paradigma qualitativo de investigação, utilizando a 
Sociopoética,  uma abordagem filosófica de produção de conhecimento coletivo que não 
se preocupa com os conceitos que já estão dados, que demasiadamente naturalizamos, mas 
com a produção de novos conceitos, outras maneiras de problematizar o tema gerador. 

Assim, a Sociopoética é uma abordagem de pesquisa ou de aprendizagem que 
destaca, simultaneamente, os seguintes princípios: A importância do corpo como fonte 
do conhecimento; A importância das culturas dominadas e de resistência, das categorias e 
dos conceitos que elas produzem; O papel dos sujeitos pesquisados como corresponsáveis 
pelos conhecimentos produzidos; O papel da criatividade de tipo artístico no aprender, no 



conhecer e no pesquisar; A importância do sentido espiritual, humano, das formas e dos 
conteúdos no processo de construção dos saberes (ADAD, 2011). 

Apesar de não haver fórmulas para sua execução, a abordagem tem suas 
especificidades: negociações com público-alvo para a formação do grupo-pesquisador, 
aqui reconhecido como copesquisador; promoção de oficinas por meio de vivências, 
utilizando técnicas artísticas, por usar a arte como dispositivo que aciona a produção por 
meio do estranhamento, que, por sua vez, possibilita “tecer CONceitos com aFETOS, os 
CONFETOS ousam conjugar o verbo amar entre ciências e arte, sem temer as possíveis 
críticas que daí possam advir” (SATO; SENRA, 2013, p. 140 ). Os confetos, neologismo 
particular da Sociopoética, são produzidos na afetação do encontro nas vivências ao tocar 
o outro e ser tocado por ele. Ainda permite aos copesquisadores conhecer, confirmar, 
retificar, reexaminar e, especialmente, contrapor-se às ideias do facilitador, tornando mais 
precisas as suas reflexões. Por fim, transversaliza os conceitos produzidos pelos jovens 
com os conceitos dos especialistas. A Sociopoética inspira a criatividade em ambientes 
em que o conhecimento seja a pauta, em qualquer ramo da ciência desde que tenha como 
objetivos descolonizar o pensamento e democratizar os saberes. 

Para Gauthier (1999), criador da metodologia, o que instiga a produção 
metafórica na Sociopoética, é a utilização de múltiplas linguagens, possibilitando ao 
grupo-pesquisador experimentar a arte na pesquisa. Isso não significa, contudo, que a 
Sociopoética tenha a intenção de formar artistas no sentido oficial que se atribui ao termo e 
sim atingir “a dimensão profunda da subjetividade”. 

Na Sociopoética, outro aspecto importante é a escuta sensível, o reconhecimento 
que não se pesquisa apenas com a razão. Lembra-nos Barbier (2002) que só se é pessoa 
pela existência de um corpo, de uma imaginação, de uma razão, de uma afetividade 
em permanente interação. Por isso a audição, o tato, o gosto, a visão, o paladar são 
desenvolvidos na escuta sensível. Além disso, essa escuta sensível é possível porque a 
produção de dados é feita em grupo, o conhecimento é partilhado, não se faz sozinho.

Resultados e discussão

Por muito tempo, em nossa cultura, razão e emoção, conhecimento e prazer eram 
incompatíveis, sendo o primeiro mais importante que o segundo. Essa separação colocou 
tudo que dava prazer em posição irrelevante na aprendizagem escolar. A alegria, o humor 
e o riso no espaço educativo eram sinais de que o discurso moralizante pedagógico estava 
perdendo seu espaço, sua seriedade, e isso se dava principalmente devido a separação entre 
mente e corpo.
Entretanto, como demonstra Alves (2011), o prazer e a alegria dão leveza ao 
conhecimento, isto é, traduzem o conhecimento para uma linguagem compreensível, fazem 
com que a aprendizagem ganhe sabor mais palatável. Na oficina de produção de dados 
foi possível identificar ideias sobre a potência do corpo, do riso e da alegria. Assim, como 
resultado foi possível identificar um trabalho pedagógico que utiliza a arte como prática 
reflexiva, o Circo Social ampliou o nosso processo de reflexão sobre o conhecimento 
pedagógico, ou seja, nos métodos e nas técnicas, nas rotinas construídas, nos exercícios, 
nas brincadeiras, no riso, estão conhecimentos implícitos que permitem uma nova 
compreensão do processo pedagógico. Fundamentadas em uma pedagogia do movimento, 
as atividades possibilitam experiências que traduzem o conhecimento de si, do corpo e da 
vida para uma linguagem compreensível. 



Considerações finais

Se no processo de conhecer, o corpo é afetado pelos encontros e desencontros com 
outros corpos; se é o corpo instrumento do sujeito no mundo; se com ele experienciamos 
as relações com o mundo, sentimos e significamos este mundo, então, como promover o 
conhecimento partindo de uma experiência que afete o corpo despertando prazer e alegria? 
Larrosa (2002) fala do conhecimento como experiência, como vivência que passa e toca o 
sujeito, deixando marcas, transformando, renovando. Assim, o processo de aprendizagem 
por meio da experiência artística estimula a invenção, a produção de sentidos, a interação 
entre os corpos; potencializa a alegria, e o riso ativa as esferas intuitivas, inventivas e 
afetivas do jovem. Uma vez que alegria e prazer se encontram, o corpo potencializa o 
saber. Neste sentido, afirmamos que não há aprendizado de qualquer natureza sem 
atividade corporal, pois o corpo todo aprende e todo e qualquer aprendizado se ancora nas 
experiências corporais. Na medida em que valorizamos apenas a mente como 
potencializadora cognitiva, esquecemo-nos de vivenciar a corporeidade do aprendente. Em 
decorrência disso, os processos educativos se fecham para a arte e para o lúdico. 

A necessidade de promover essa experiência nos processos educativos é essencial, 
comumente a rigidez do saber científico se apresenta tão inatingível para o aluno que 
provoca medo ao invés de interesse. Assim, o prazer e a alegria bem como a afetividade, 
podem ser caminhos para uma prática educativa mais expressiva, sensível e significativa.
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