
 

Projeto CIRCO-ESCOLA NA BAHIA 

 

Objetivo geral do projeto 

O objetivo do projeto Circo-Escola na Bahia é oferecer às crianças e jovens de Serra Grande um 

espaço privilegiado para que possam desenvolver atividades culturais e artísticas profissionalizantes 

e, ao mesmo tempo, aprender a cultivar relações afetivas e sociais. 

Objetivos específicos 

• Despertar o interesse artístico e cultural nas crianças e jovens da comunidade oferecendo 

aulas gratuitas de circo, teatro, musica, dança e capoeira, sendo elas ministradas por 8 (oito) 

professores, desde março a dezembro do 2014.  

• Oferecer, aos moradores da Vila de Serra Grande, 10 (dez) apresentações artísticas e 

musicais criadas na sua totalidade por alunos e professores. 

• Proporcionar as crianças e jovens experiências e vivências que valorizem as relações afetivas 

e sociais das mesmas, através de dinâmicas de grupo voltadas ao desenvolvimento pessoal e 

social, rodas de conversa abordando temas que são  importantes na formação de valores 

humanos e sociais e distribuindo e compartilhando um lanche ao final de cada atividade 

Detalhamento do Projeto 

Localização e contexto  

A Vila de Serra Grande (núcleo urbano e entorno rural), conta com, aproximadamente, quatro mil 

moradores, entre pescadores, agricultores familiares, pequenos comerciantes, trabalhadores 

assalariados, aposentados, estudantes, etc. Em sua grande maioria, são pessoas de baixa 

escolaridade com poucas oportunidades de emprego formal e com baixa renda. O ensino público é 

de baixa qualidade e, por isso, os jovens têm poucas oportunidades de seguirem com estudos após a 

conclusão do ensino médio. Nos últimos anos, Serra Grande tem recebido um fluxo de novos 

moradores, principalmente pessoas mais privilegiadas economicamente, que chegam à região, 

atraídas pela tranquilidade e qualidade de vida. A tendência é que, no futuro, Serra Grande se 

transforme num lugar cosmopolita, com pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo. Neste 

contexto, um grande desafio é preparar os moradores locais, principalmente as novas gerações, para 

que possam se integrar a essa nova realidade. Neste sentido, o Projeto Circo-Escola , através de um 

conjunto de atividades, tem como propósito oferecer, às crianças e jovens da comunidade, novas 

vivências e aprendizados que contribuirão para que eles possam começar o “exercício” da integração 

social.  



 

Caracterização do contexto e justificativa  

A Vila de Serra Grande, inserida no litoral sul da Bahia, a exemplo de outros municípios da região, 

possui um baixo IDH, resultante da combinação de vários fatores adversos: baixa renda, dificuldade 

de acesso à moradia, moradias em condições precárias, falta de saneamento básico, educação de má 

qualidade, falta de oportunidades de emprego, falta de acesso a lazer, etc. A maioria das famílias que 

vivem na vila, enfrentam sérias dificuldades financeiras para sobreviver, sendo que muitas delas 

dependem, exclusivamente, de trabalhos informais e temporários. Além disso, é muito comum o 

número de famílias desestruturadas, com pais são separados ou onde a figura paterna é inexistente, 

ficando a responsabilidade da criação dos filhos, com as mães ou avós. Via de regra, a preocupação 

maior dos chefes de família, é obter recursos financeiros necessários para sustentar a família, 

deixando, muitas vezes, o cuidado e o convívio com os filhos, em segundo plano. 

Essa realidade tem representado, num primeiro momento, uma séria ameaça à formação e 

desenvolvimento das crianças e jovens, e, consequentemente, à toda comunidade, visto que eles, 

pela situação de vulnerabilidade que se encontram, podem se transformar em adultos problemáticos, 

causando os mais diversos transtornos à sociedade. O pouco convívio entre pais e filhos e a falta de 

atividades assistidas, tem deixado, as crianças e jovens, expostos a vários riscos como, por exemplo, 

o convívio com delinquentes, o contato com o mundo das drogas e práticas de atividades 

inadequadas a seu desenvolvimento físico, emocional e afetivo.  

Soma-se a este problema, o fato de que Serra Grande tem recebido, nos últimos anos, um fluxo 

crescente de pessoas de outras regiões do país e também do exterior, que vêm para residir na vila ou 

em seu entorno rural. Com isso, Serra Grande está se transformando, cada vez mais, num lugar com 

pessoas de diferentes culturas e padrões socioeconômicos. Neste contexto, é de grande importância 

preparar a comunidade, principalmente as novas gerações, para que possam compreender e acolher 

a carga sociocultural que chega de fora e, mais importante, ter elementos e capacidade para manter 

sua identidade sociocultural.  

A realização do Projeto Circo-Escola na Bahia se justifica, visto que ele tem como propósito, 

contribuir com o processo de integração sociocultural das crianças e jovens da comunidade e, ao 

mesmo tempo, oferecer, a elas, atividades assistidas que podem gerar, com o tempo, oportunidades 

de profissionalização dos jovens, formando futuros professores. 

O Circo-Escola fará o papel de um segundo lar para as crianças e jovens, onde elas poderão ocupar o 

tempo com atividades edificantes e, ao mesmo tempo, cultivar relações afetivas e sociais. Através 

das atividades oferecidas pelo projeto, as crianças e jovens entrarão em contato com um “mundo” 

novo, vivenciando a força da arte e cultura como meio de expressão do potencial oculto em cada um.  

Entre as atividades a serem oferecidas, destacam-se: disciplinas circenses (acrobacias, malabarismo, 

equilibrismo e brincadeiras de palhaço); aprendizado de músicas; confecção de instrumentos e 

figurinos circense; apresentações teatrais; capoeira; samba de roda e maculelê; aulas de musica para 

crianças; aulas de violão; aulas de percussão; oficinas de dança; aulas de teatro. Todo este 

aprendizado trará, aos alunos, uma experiência única que ficará guardada para o resto da vida. Após 

as atividades, será servido um lanche, ponto importante do projeto, já que muitas crianças que 

participam, não recebem uma alimentação completa e saudável, e, a maioria das aulas, exige um 



bom vigor físico. Por tudo que se propõe, acreditamos que o Projeto Circo-Escola na Bahia, será uma 

experiência ímpar na comunidade de Serra Grande e inesquecível para as crianças e jovens que 

participarão do projeto.  

 

Diagnóstico  

A Vila de Serra Grande possui um grande número de famílias com baixo poder aquisitivo, cuja 

sobrevivência depende de subempregos com longas jornadas de trabalho, e, muitas vezes, de 

trabalhos temporários que surgem, principalmente, nos meses de dezembro a fevereiro - período de 

maior fluxo turístico na região. Geralmente, estas famílias possuem um número considerável de 

filhos, que, no período de férias escolares - que coincide com o período de alta temporada do 

turismo - por conta do trabalho dos pais, ficam sozinhos e sem atividades assistidas. Nos melhores 

casos, os filhos ficam sob os cuidados dos avós ou de algum parente. É muito comum que, na falta do 

que fazer e da companhia dos familiares, essas crianças e jovens acabam, na maioria das vezes, 

ocupando seu tempo com atividades que não são adequadas para eles. Essa realidade, acaba 

fazendo com que fiquem expostos a varias situações que colocam em risco sua integridade física, 

psíquica e emocional. O convívio com pessoas que não são bons exemplos de conduta ética e moral e, 

o contato com a violência e com as drogas, são situações que os expõem a vários riscos, 

representando uma grave ameaça, não só a sua formação, mas à sociedade como um todo, uma vez 

que, estas crianças e jovens, serão os futuros adultos da Vila. 

Necessidade do Projeto  

Para dar, às crianças e jovens, oportunidades de ocuparem o tempo, com experiências criativas e 

edificantes, o Circo-Escola funcionará como um espaço privilegiado, que oferecerá diferentes 

atividades artísticas e culturais, como, por exemplo: aulas de circo, de música, de capoeira entre 

outras. Além das atividades artísticas e culturais, o Circo-Escola funcionará como um segundo lar, 

onde as crianças e jovens serão acolhidos num ambiente familiar formado pelos professores e 

colaboradores do espaço. O compartilhar de experiências, de sentimentos e das refeições, serão 

elementos importantes para o desenvolvimento psíquico, emocional e social dos alunos, 

contribuindo para melhorar sua relação com a família e com a sociedade em geral. Outro aspecto 

importante que o Circo-Escola desenvolverá, é o incentivo ao encontro familiar, através das 

atividades e espetáculos que acontecerão dentro do circo, criando um elo entre pais, filhos, 

responsáveis, professores e comunidade. Além dos cuidados sociais com as crianças, o Circo-Escola 

permitirá o contato com expressões artísticas e culturais, tão importantes no despertar da 

sensibilidade de cada ser, abrindo-o para outras realidades. 

Oportunidades  

Por ser um projeto inovador, que oferece atividades ligadas às artes circenses, à música, ao teatro e 

às manifestações culturais; pelo fato do projeto já estar em funcionamento, com estrutura própria, 

com um grupo de professores atuante e com alunos participando de forma regular das atividades; e, 

pela grande demanda e necessidade que existe na comunidade, por atividades como as que o Circo-

Escola oferece, podemos afirmar que este conjunto de elementos, por si só, já se constitui em reais 

oportunidades para que o projeto seja bem sucedido e os resultados exitosos. Cabe ainda ressaltar o 

fato de que, o Circo-Escola se localiza às margens da Rodovia BA-001 - passagem obrigatória dos 



turistas que visitam a região - e dentro de um bairro popular - com grande número de crianças e 

jovens. Estes aspectos facilitarão muito a divulgação e visibilidade do projeto e, ao mesmo tempo a 

participação das crianças e jovens nas atividades propostas.  

 

Orçamento 

Categoria de despesas Unidade Valor 

Unitario 

Quantidade Valor total 

Ajuda-custos para 8 (oito) 

professores. 

Mensal 
R$4.000,00  10 meses R$ 40.000,00 

Realização de 10 (dez) 

apresentações 

Serviço 
R$ 1.000 10 apresentações R$ 10.000,00 

Lanche para as crianças e 

jovens  

Mensal 
R$ 800,00 10 meses R$ 8.000,00 

Roupas para aulas de 

acrobacia e capoeira  

Camisa e 

calça 
R$ 30,00 

160 camisas e 

calças 
R$ 4.800,00 

Materiais para as aulas e 

oficinas (tatames, 

malabares, fitas de 

segurança, trapézio, 

tecidos para acrobacia 

etc.)  

Materiais 

R$ 5.000,00 ------------------------ R$5.000,00 

Material gráfico  Banners  R$ 20,00 10 banners R$ 200,00 

Divulgação das atividades Panfletos R$0,70 1000 panfletos R$700,00 

Figurinos para os alunos  Peça R$ 50,00 30 peças R$1.500,00 

TOTAL (R$) R$ 70.200,00 

 

Missão e valores do projeto 

Missão 

 

Articular a transição para uma 

sociedade mais justa, solidária 

e sustentável 

O Circo da Lua, através da arte e cultura, 

funciona como uma ponte para integrar pessoas 

de diferentes níveis socioculturais. Ao trabalhar 

com as pessoas menos favorecidas da 

comunidade, oferecendo a elas oportunidades 

de aprendizados pessoais e interpessoais, o 

Circo-escola contribui para o desenvolvimento 

emocional, mental, social e cultural do indivíduo, 



que é algo muito importante para a construção 

de uma sociedade mais, justa, solidária e 

sustentável. 

Valores 

Inovação Criar e fazer funcionar um Circo-escola em um 

lugar como Serra Grande por si só já é uma 

inovação. O fato das aulas acontecerem dentro 

de uma lona de circo, feita totalmente de 

maneira artesanal pelos professores e a ideia de 

ensinar a arte circense aos moradores da 

comunidade, como forma de resgatar a auto-

estima dos mesmos e  integrá-los a sociedade é 

algo que traz uma boa dose de inovação. 

Criatividade Todo o trabalho do Circo da Lua é realizado, 

essencialmente, com criatividade. Desde a forma 

de funcionar do espaço, até os processos de 

criação das aulas, apresentações e espetáculos, a 

criatividade é o combustível que faz as coisas 

acontecerem. É essa criatividade pulsante que 

possibilitou a construção do circo-escola e que 

mantém a “chama acessa” em todas as pessoas 

envolvidas com o projeto. 

Empreendedorismo A habilidade para construir, gerenciar e 

desenvolver este projeto em apenas seis meses 

de intenso trabalho demonstra o caráter 

empreendedor dos envolvidos no projeto. Os 

participantes das diversas atividades que 

acontecem no circo, já apresentam indicadores 

de mudança.  

Ousadia O projeto do circo-escola dentro da vila de Serra 

Grande é uma mostra de coragem e valentia, que 

precisou atravessar diferentes obstáculos por 

causa da desconfiança diante do desconhecido 

por parte dos moradores. O Circo da Lua 

conseguiu vencer todos esses obstáculos com um 

trabalho constante, determinado e ousado, 

trazendo uma realidade inteiramente nova para 

a vila, resgatando um oficio tradicional que 

antigamente era transmitido de geração em 

geração,  e oferecê-lo de maneira lúdica, 

profissionalizante e gratuita. 

Interdependência Todas as atividades que são oferecidas no circo-

escola, tanto as aulas como os espetáculos, 



geram uma relação de reciprocidade entre os 

professores e os alunos, os artistas e o publico, 

os educadores e os pais, tecendo entre todos, 

uma rede de aprendizado mútuo que beneficia a 

cada pessoa envolvida nesse projeto, 

estendendo esse beneficio a toda a comunidade 

Solidariedade Os professores do circo-escola trabalham dentro 

das aulas, nas rodas de conversa e nas dinâmicas 

grupais o cultivo dos valores da solidariedade, 

igualdade e companheirismo nos participantes. 

Esses valores são adoptados pelos alunos 

fazendo parte de seu dia a dia, trazendo assim 

melhoras para o relacionamento com a 

sociedade. 

 


