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Apreciar vídeos sempre foi algo muito presente na minha vida. Desde criança sempre             

gostei de ficar desmontando fitas VHS na curiosidade de saber como é que a imagem ficava                

gravada dentro daquele objeto. Sempre fui fascinada por cinema. Toda a minha infância e              

adolescência foram marcadas pelas narrativas de filmes, principalmente europeus e          

japoneses, - muitos blockbusters, mas estes sempre sob influência e alienação da TV. Por              

volta dos meus 8 anos de idade, comecei a me interessar por imagens e processos de criação.  

Nessa época, meu pai trabalhava como fotógrafo freelancer no Jornal Edição do            

Brasil , cobrindo matérias com outros fotógrafos sobre jogos de futebol de Belo Horizonte.             2

Era um jornal que falava principalmente sobre o âmbito político do estado de Minas Gerais,               

mas que tinha um caderno de esportes, que falava principalmente sobre acontecimentos do             

mundo do futebol. Sempre frequentei o Jornal ao lado do meu pai. Adorava ver como eram                

reveladas as fotografias, o processo químico e físico de produção da imagem. Naquela época,              

tudo era feito manualmente, porém no Jornal acontecia em escala industrial. O Jornal tinha o               

seu próprio estúdio de revelação, e a gráfica onde imprimiam os jornais era no mesmo prédio.                

Sempre fui fascinada por máquinas e principalmente pelas pessoas que trabalhavam nos            

bastidores dessa engrenagem. Era uma equipe muito grande. Um vez, no Jornal, estavam             

jogando no lixo gravadores de registro de áudio, que tinham algum pequeno defeito. Meu pai               

pegou um e levou pra casa para consertar. Achei o máximo. Lembro que fiquei muito tempo                

gravando as conversas dos meus pais nas fitas, a fim de registrar o cotidiano da minha                

família. Ficava o dia todo gravando áudios para escrever no papel, recortando e colando              

1 Luana Coelho Gomes é estudante de graduação da Licenciatura em Dança na Escola de Belas Artes da                  
Universidade Federal de Minas Gerais, educadora popular e circense. Criadora do conceito Nomas Trupe, busca               
estabelecer cenários simbólicos para a performatividade circense e suas transversalidades, tendo como premissa             
a natureza dialógica dos processos e agenciamentos das periferias urbanas, de seus saberes e fazeres éticos,                
estéticos e sociais. 
2 Fundado em 1982 como Edição Mineira, jornal semanário, tinha como alicerce editorial a democracia, já que o                  
caminhava para o fim da ditadura militar. Em 1986 o jornal muda o seu nome para Edição do Brasil e começa a                      
focar em importantes setores do Estado mineiro como político, econômico e empresarial. Com distribuição              
gratuita, atualmente, o informativo está presente em cerca de 30 municípios mineiros, com evidência no               
Triângulo Mineiro, Norte de Minas, Zona da Mata e Vale do Aço. 
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ideias. Brincadeira de criança curiosa. Fiz isso, até minha mãe descobrir e dar uma bronca no                

meu pai, dizendo para ele dar um “sumiço” no “brinquedo”.  

Naquela época, meus pais discutiam muito, o que me fazia ter muito material na              

cabeça para editar, copiar e colar. Passei o restante da minha infância brincando de “editar               

som” com a ajuda do Meu Primeiro Gradiente da minha irmã mais velha. Mesmo à pilha, ele                 

era potente. Sonzêra. rs Depois do gravador, passei a utilizar “fitas k7” para fazer as minhas                

“montagens” e muitas experiências aconteceram... Alquimia pura! Por ser fascinada por           

cinema e ainda muito jovem para compreender a amplitude de muitas coisas, sempre pensava              

em como era fazer essa Arte, como era organizar as pessoas no set de filmagem e em como                  

eram as relações nos bastidores. Sabia com certeza que era muita gente junta. Principalmente              

em filmes de guerra. Achava o máximo as explosões e as pessoas voando, o sangue               

esguichando, bem Tarantiana, né! hahaha  

Em casa, entre os meus 11 e 12 anos de idade, um dos meus passatempos preferidos                

era re-gravar imagens de filmes em cima de fitas do meu tio - que fazia coleção de filmes                  

raros em VHS que eram lançados em bancas de revista -. Estragava as fitas, mas               

experimentava. As colagens ficavam engraçadas, sem uma narrativa coerente, mas era muito            

divertido fazer. 

Depois da separação dos meus pais, tudo mudou na minha vida. Na verdade na vida               

de todos na minha casa. Eu tinha 13 anos e era o auge das ONGs no Brasil. Entrei para uma                    

dessas ONGs, o Circo de Todo Mundo . Precisava me comunicar, superar a timidez e gastar               3

energia, como dizia minha mãe, e lá parecia ser um ambiente de bastante liberdade. Minha               

mãe acreditou que poderia ser bom, afinal de contas, naquela época ela mal podia me dar                

atenção, pois os trabalhos como doméstica no Belvedere não a permitiam desfrutar de             

momentos de lazer com as suas filhas. Meu pai, depois do divórcio, nunca mais se preocupou                

com a nossa educação - na verdade, nunca mais nos relacionamos como pai e filha. 

Seguimos.  

Agora junto ao Circo.  

Família reestruturada e seguindo como um novo arranjo familiar.  

3 O Centro Recreação de Atendimento e Defesa da Criança e Adolescente Circo de Todo Mundo é uma                  
organização não governamental mineira, sem fins lucrativos, criada no ano de 1993 e fundamentada no Estatuto                
da Criança e do Adolescente e na garantia dos seus direitos humanos. O Circo de Todo Mundo prioriza o                   
atendimento lúdico, as atividades artísticas circenses e culturais e a formação humana e educativa. 

 
 



Eu, minha mãe e minha irmã mais velha.  

Nessa época, durante as oficinas de circo e capoeira na ONG, conheci o Eid Ribeiro, o                

Fábio Furtado e todo o pessoal da extinta Cia. Acômica que eram, em sua maioria, atores que                 

haviam acabado de se formar no Teatro Universitário da UFMG. No fim do ano de 1999, o                 

Eid e sua equipe, foram convidados pela coordenadora da ONG para dirigir o primeiro              

espetáculo do projeto social, com o título de “Na corda bamba”. Como participante do              

projeto, participei de uma audição simbólica, feita pelo diretor e sua equipe, para saber quais               

jovens tinham aptidões artísticas para compor o elenco da montagem com estreia prevista             

para o ano seguinte. Eu e mais 59 jovens fomos selecionados na audição e começamos a                

partir daí a construção do espetáculo, que teria como estrutura narrativa um show de              

variedades, com habilidades circenses, onde cada número corresponderia a uma ideia,           

partindo do tema central, que no caso, era sobre o Brasil e os seus 500 anos de colonização -                   

coisa de projeto social, né! Um contingente de pobreza... Éramos muito jovens, a maioria              

com trajetória de rua, na rua, em vulnerabilidade social.  

No Circo de Todo Mundo as abordagens sociais se estabeleciam a partir do método de               

Educação Popular , tendo Paulo Freire como nossa maior referência. A crítica neste ambiente             4

educativo era algo presente e se relacionar com essa realidade, através das Artes Cênicas, no               

início foi muito confuso. Não tínhamos noção do que estava acontecendo. Sinto o corpo              

marcado por tudo, mas não tenho muitas lembranças dessa época. Minha mente não consegue              

processar nenhuma imagem deste período. Muitas marcas ficaram. Parece que o meu HD foi              

formatado. Vivenciar a minha juventude dentro de um projeto social foi algo que transformou              

a minha vida e a minha relação com o mundo. Nunca pensei que isso poderia se tornar um                  

trabalho, afinal de contas estudar e passar de ano na escola era o mais importante naquela                

época. A escola formal foi o espaço onde menos utilizei a minha capacidade criativa. O que                

gerava em mim na sensação de aflição, timidez e insegurança na comunicação com as outras               

pessoas deste ambiente.  

Com 15 anos de idade, no auge da minha adolescência, viver num Circo era algo ao                

mesmo tempo caótico e fantástico! Quanta “liberdade”. Quanta experiência. As alegorias           

circenses existiam onde o simbólico era passível ao entendimento. Às vezes o caos era o que                

4 A Educação Popular é um movimento pedagógico e político tipicamente latino-americano. No Brasil, Paulo               
Freire foi um dos principais disseminadores deste método. Embora o movimento tenha surgido antes, ele ganhou                
força nos anos 60, no contexto de resistência às ditaduras militares. 



imperava, principalmente para a subversão da realidade, onde o picadeiro se tornava o nosso              

lugar de experimentação e de expressão da nossa compreensão de mundo. O Circo se tornou               

a minha casa, onde treinar, repetir e organizar se tornou algo cotidiano e condicional até o fim                 

da minha adolescência. Havia me encontrado ou encontrado uma saída na vida, agora com              

malabarismos, piruetas, equilíbrios, desequilíbrios e quedas da corda-bamba. Era possível          

imaginar e fantasiar sobre um novo mundo. Lembro que durante os ensaios com o diretor, eu                

era sempre nomeada como sua assistente, registrando os erros e direcionamentos de cena.             

Afinal de contas, alguém que gosta de organizar e re-organizar, editar e reeditar coisas é bem                

[útil] durante um processo de criação.  

Experimentar e editar é algo inerente ao processo de composição cênica. Aprendi            

muito. Foi através desse projeto social que tive a oportunidade de conhecer grandes artistas              

de Belo Horizonte, principalmente grandes nomes do Teatro de Minas Gerais, que me             

mostraram possibilidades e me instigaram a vivenciar outras realidades.  

Segui a vida. Gostava de editar, organizar, separar, discernir, sistematizar, direcionar,           

treinar, repetir e repetir... E tantas outras características e ações de uma pessoa metódica e               

pragmática.  

Durante muito tempo, a minha rotina, além de ter que ir para a escola, eram os treinos                 

e ensaios do espetáculo. Saímos em gira (no circo clássico, quando saímos em turnê damos o                

nome de gira) por todo o estado de Minas Gerais através do Circuito Telemig Celular de                

Cultura , entre os anos de 2000 e 2001, e durante os anos de 2002 e 2003, com a nossa                   5

segunda montagem, o espetáculo circense “Folias Tropicais”, sob a direção de Eid Ribeiro.             

Agora sim. Primeiro trabalho artístico, mesmo precoce, mas pelo menos estava consciente do             

que estava fazendo. Aprendi a gostar do que eu fazia. Foram estes o meus primeiros trabalhos                

profissionais. Pena nessa época não termos o recurso de registro que temos hoje em dia.               

Teríamos muitas imagens fantásticas. Chegávamos na cidade, montávamos a estrutura na           

praça e apresentamos o nosso espetáculo. Desmontamos a estrutura no mesmo dia, e no dia               

seguinte partimos em direção à outra cidade, na mesma região. Fomos também para outros              

estados, como Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás. Era SENSACIONAL viver como             

5 Criado em 1999 e gerido pelo Instituto Telemig Celular, o programa se estabelecia como investimento social                 
estratégico para empresas, pois patrocinava a cultura nas comunidades e agregava valor à marca. O circuito                
cultural promovia também painéis sobre marketing cultural e em pelo menos 20 cidades do estado de Minas                 
Gerais, promoveu debates sobre políticas culturais e foi considerado estopim para a criação de leis municipais                
de incentivo à cultura. 
 



circense. Conhecer várias pessoas, culturas e modos de viver. Tenho tudo na memória. Que              

bom! Muitas histórias possíveis para a criar e ressignificar.  

O meu maior passatempo, nos intervalos entre os ensaios, as viagens e a escola, era               

assistir vídeos em casa, na TV e no vídeo cassete – herança do meu pai, hahaha –. Meus                  

preferidos sempre foram os documentários. Sempre gostei das coisas úteis, e nada mais             

prático, objetivo e didático como um bom e velho documentário.  

Sempre lidamos com uma realidade nua e crua na ONG e conhecer sobre outras              

realidades do mundo sempre me instigou bastante. Na verdade, o meu primeiro contato com              

outras culturas e formas de organização foi através de vídeos do gênero Documentário. No              

auge da minha adolescência, já com os meus 16 anos de idade, videoclip era a febre. Assistir                 

à MTV era algo viciante, quase uma doutrina visual. Som e imagem haviam se tornado um                

só. Tudo fazia sentido. Nessa época, não brincava mais de gravar som e editar vídeos no                

cassete. O CD e o DVD imperavam. Ouvir música no som estéreo e assistir à vídeos na TV                  

eram os meus laboratórios, onde as narrativas visuais dos vídeo clips e os álbuns de artistas                

como Marisa Monte, Cássia Eller, O Rappa, Bjork, Foo Fighters e muitos outros que ainda               

são presentes no meu iphone, eram a minha “escola” de imagem e som. Assistia, re-assistia               

os vídeos e anotava as possibilidades de movimento para as minhas criações nos ensaios no               

Circo de Todo Mundo. 

Com 18 anos decidi que queria trabalhar como artista da cena, como performer             

circense, nômade e itinerante. Fugir. Gostava de me movimentar, me expressar. Sempre            

gostei do picadeiro. Existe algo neste espaço circular que é intraduzível às palavras. Não sei               

se foi por contaminação, afinal todos no Circo de Todo Mundo eram saltimbancos natos,              

pessoas peraltas e que adoram pintar o sete e jogar coisas para o ar -, mas desafiar as leis da                    

gravidade sempre foi algo essencial na minha vida.  

O fazer circense como expressão da minha identidade foi a essência da minha             

juventude. Era através da Arte Circense que eu descobria o mundo de verdade, além das               

fotografias e dos vídeos que apreciava desde a infância. Unir som e movimento nessa época               

se tornou algo possível de conceber como trabalho.  

O Circo como arte trazia um universo possível de experimentações para os desejos de              

uma jovem. Em 2005, o cotidiano na ONG era o de um Circo, onde ensaiar e editar cenas era                   

algo intrínseco da rotina do fazer artístico de um projeto social que utiliza da arte para                



sobreviver. O Circo Social era o carro chefe na ONG onde área artística, coordenada por               6

arte-educadores era que mantinha a engrenagem do todo.  

Foi mais ou menos nessa época que conheci o Antonio Rigoberto, dançarino e ginasta              

cubano, meu mestre da acrobacia, o Paulinho Polika, grande artista plástico, palhaço e mestre              

bonequeiro e o Paulo Sérgio Pires, o palhaço Popó, que foi coordenador artístico do projeto,               

pessoas estas que me trouxeram referências e ampliaram os meus horizontes. Estes, e outros              

educadores são grandes influências na minha vida e na minha expressão artística e circense              

até hoje.  

No cotidiano circense, os saberes são transmitidos oralmente, no fazer e na repetição             

dos conteúdos através das relações com os artistas mais velhos, mais experientes. A arte              

circense é uma linguagem que existe em um espaço democrático de liberdade de expressão.              

O treinamento físico é pesado e de muita repetição. Ambiente rico de possibilidades, para              

inventar “coisas”, um laboratório cotidiano para experimentar sequências de movimentos e           

coreografias. Nós, jovens e artistas-educadores no Circo de Todo Mundo aprendíamos juntos,            

em co criação e modificação dos significados do cotidiano.  

Toda essa experiência foi essencial para construção da minha identidade, pois foi            

neste espaço de tempo, com as relações entre as pessoas que conheci, que realizei a minha                

formação humana, na apreensão e prática de valores, cidadania e do pensamento            

crítico-reflexivo. Foi neste ambiente de experimentação, que conheci GRANDES MESTRES.  

Até os meus 19 anos o meu aprendizado artístico acontecia assim, entre bolinhas no ar               

e vídeos na cabeça. Havia me tornado malabarista profissional, onde eu era a minha              

coreógrafa e diretora. Gostava de criar movimentações no espaço. Realizar performances           

6 Através da abordagem dinâmica da arte-educação, o Circo Social reconhece e valoriza o papel da arte e da                   
cultura como agentes poderosos na educação de jovens e crianças em situação de risco social. O Circo Social                  
refere-se ao crescente movimento da intervenção pedagógica através das Artes Circenses como meio para a               
justiça social e o bem social de jovens e crianças. Utiliza ferramentas pedagógicas alternativas para trabalhar                
com jovens marginalizados ou em risco social ou pessoal, na valorização do conhecimento popular,              
promovendo o intercâmbio de ideias e experiências e impactando a sociedade e os órgãos públicos responsáveis                
pela educação da infância e da juventude. Ao descobrir que são capazes e inteligentes, as crianças e jovens                  
começam a desconstruir paradigmas, decolonizando saberes e fazeres estabelecidos na sociedade. A estrutura e              
as características da abordagem pedagógica do Circo Social permite o pensamento crítico e livre, muitas vezes                
sob o pretexto da prática de tecnicismos circenses. Relações sociais, e geralmente tabus, são discutidos, tais                
como a fobia a diversidade sexual e de gênero, discriminação e inclusão social das periferias e o racismo. 
 
 
 



circenses e ministrar oficinas de malabarismo se tornaram a minha prática profissional para             

“fazer money”. Uhuuuuuuuuuuuu! Vida feita. Passaporte ideal para a itinerância.  

O malabarismo se tornou a minha filosofia de vida, como forma de expressão, de              

sobrevivência financeira e de organização de trabalho na sociedade. Treinar, ensaiar, registrar            

no papel e reestruturar movimentos e truques se tornaram o meu cotidiano. Como toda pessoa               

malabarista, sempre fui curiosa e autodidata.  

Aos 20 anos iniciei meus estudos acadêmicos na PUC-Minas, com bolsa de 90%.             

Cursei Psicologia por 2 anos, por influência dos psicólogos que trabalhavam na ONG.             

Durante o período da faculdade, pratiquei a escuta, a observação e a análise. Além de               

organizar ideias, observar as pessoas sempre foi algo natural e presente na minha trajetória,              

um prazer essencial e cotidiano. Tenho a capacidade de ficar horas observando um grupo de               

pessoas. Sempre gostei de “ver de fora”, criar a partir do que foi vivenciado.  

Registrar momentos sempre foi algo presente na vida. Tenho uma caixa cheia de             

fotografias da minha família e principalmente da minha infância, o que sempre proporcionou             

muito material visual para a compreensão da minha realidade. Até hoje, relembro momentos             

através das fotografias da minha família, onde sempre posso recordar e ressignificar a minha              

trajetória.  

Mas ainda não era isso o que eu queria. Não fazia o meu coração vibrar. Larguei a                 

faculdade e segui. Fugi de casa com a ideia de viver o Circo. Com 22 anos, após trancar a                   

faculdade de Psicologia, decidi me mudar para o Rio de Janeiro para estudar Circo e Teatro e                 

arrumar algum dinheiro para me manter, claro. A experiência é o que conta na hora do show                 

business. Fantástico! Não tinha as ferramentas, mas tinha a vivência, marcada no corpo e na               

mente, como muito sangue e suor.  

Fiz as provas para entrar na Escola Nacional de Circo e passei! Na Escola Nacional               7

de Circo, entre o corpo discente, existia uma expressão para o tipo de circense que possui as                 

habilidades ideais para ganhar dinheiro, o “kit europa”, que constitui em: jogar 5 claves +               

andar de monociclo + se equilibrar em cima de pernas de-pau. Por sorte ou azar, minha                

trajetória no Circo de Todo Mundo, fez com que eu treinasse isso como comer arroz e feijão.  

7 Escola Nacional de Circo (ENC), da Fundação Nacional de Artes – Funarte, está localizada na Praça da                  
Bandeira, Zona Norte do Rio de Janeiro. É referência para toda a América Latina no campo da formação em                   
Circo. A partir do princípio de que a construção do conhecimento é dinâmica e se renova sempre, a Escola tem                    
mantido diálogo com a produção pedagógica e artística presente no mundo circense que tem como característica                
marcante a intensa mutação, impulsionada pela evolução das áreas tecnológica, instrumental e gerencial.  



Com a vivência de grandes produções no Rio de Janeiro, como o Carnaval e os               

espetáculos circenses na Escola Nacional de Circo, o fascínio pelas engrenagens de uma             

produção artística tomaram conta dos meus desejos mais subjetivos com relação à imagem e              

edição.  

No Circo Crescer e Viver , atuando como educadora em Circo Social, me descobri             8

iluminadora e passei a dar assistência em criações e montagens de iluminação cênica para              

espetáculos de circo produzidos pelo programa social. Aprendi na prática, no fazer. No             

processo de criação da luz para a cena, a experiência é o que define uma boa profissional.                 

Montar, desmontar, ligar, desligar, afinar e operar se tornaram as ações mais presentes na              

minha vida nessa época. Entre os 25 e 28 anos, criar com luz se tornou a minha profissão. A                   

atmosfera que a luz traz para um espetáculo define o tom da cena e traz nuances à narrativa.                  

Lindo isso! Alquimia pura. Tudo acontece ao mesmo tempo. Imagem, movimento e luz.  

A composição cênica circense traz em si várias linguagens juntas, e mais uma vez, o               

Circo, com a sua linguagem alegórica, permite fantasiar e compor a subjetividade numa             

praticidade e velocidade sensacionais. Entre 2008-2012 trabalhei em algumas montagens de           

espetáculos e festivais de Circo no Rio de Janeiro, o que se tornou para mim um mercado                 

possível para trabalho.  

Imagem, som, movimento e luz. Sentar e observar de frente uma montagem cênica e              

criar a partir do movimento se tornou uma possibilidade de trabalho. Observar o             

comportamento das pessoas através da expressão do movimento é algo que dá vida à              

imaginação e impulsiona a criatividade.  

Entre 2013-2020 (antes da pandemia), em Belo Horizonte, atuando como          

professora-artista, na composição, ensino e direção circense, estabeleço edições em tempo           

real que se definem no momento e nas relações presentes, onde, no que tange as criações                

circenses, tudo acontece de maneira prática e objetiva, assim como nos meus primeiros             

experimentos da infância.  

Ritornelo filosófico.  

Atualmente, escrever é suficiente. 

8 A atuação social do Circo Crescer e Viver é pautada pela realização de projetos e atividades que impactem a                    
promoção da mobilidade social dos participantes das ações, a fim de que integrem uma nova geração de sujeitos                  
críticos e criativos, agentes da consolidação de identidades e empreendedores de transformações em suas vidas e                
nos contextos em que estejam inseridos.  
 


