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aprender é o tempo que cada um precisa
José Pacheco

conceito estrutura
[...] o estudo da corporeidade tem muito
a contribuir com a educação, pois
ultrapassa as ideias que separam mente
e corpo por meio de um jogo criativo
entre razão e sensibilidade, através da
estesia do corpo e de sua comunicação
sensível. Assim, a experiência estética
tem um papel importante no
desenvolvimento de nossa cognição, pois
ao ativar a sensibilidade contribui na
maturação e desenvolvimento do cérebro
humano e em sua atuação perante a vida,
pois a ficção, o mito e a imaginação,
como forma de simular aquilo que não é,
mas que poderia ser, é uma das
principais ferramentas humanas para a
construção do saber, uma vez que ao se
dirigirem à nossa sensibilidade e ao nosso
corpo, nos possibilitam condições para
sentir, interpretar e compreender o
mundo e a realidade na qual estamos"
(GONÇALVES, 2016).

mastro: elemento comprimido
espia: elemento tracionado

elementos comprimidos:
assim como no circo, a quantidade

de pilares é minimizada no intuito de
liberar os visuais e proporcionar

vãos livres

elementos tracionados:
a laje do térreio é suspensa por

tirantes que possuem seção
esbelta, não bloqueando desta

forma os visuais dos espaços de
aprendizagem

vigas transversais:
são vigas mais robustas, sustentam a

cobertura, é onde estão presos os
tirantes do pavimento e os cabos

utilizados para as atividades de
malabarismo e acrobacias do circo

o perímetro da estrutura fica
liberada para integração com o

entorno, para a liberdade do ir e vir.
Os alunos, mesmo em outras

atividades podem ver o que está
acontecendo no circo.
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