
TUTORIAL DE MALABARES 

 

“MALABARISMO”: “O ato de manipular, arremessar e equilibrar objetos ou coisas 

habilidosamente” (Richard Santos). 

FUNDAMENTO CENTRAL: autoconhecimento. 

HISTÓRICO: Pode-se dizer que a história do malabarismo está atrelada aos primeiros 

registros históricos, que são datados há 4 mil anos atrás, porém a história do 

malabarismo se trata paralelamente com a história da própria humanidade. As primeiras 

aparições de malabaristas estavam estritamente relacionadas com rituais religiosos epara 

muitas civilizações, se tratava de um jogo ou uma demonstração de habilidades e 

competições de destreza. 

Os primeiros relatos de registro histórico e referências físicas desse registro que 

temos provem de uma inscrição egípcia, que aparece na décima quinta tumba de Beni 

Hassa, com mulheres malabaristas, realizando o que alguns historiadores interpretaram 

como rituais religiosos.Tal descrição histórica pertencia há um príncipe do oriente 

médio, entre 1994e 1781 a.C. 

Alguns estudiosos acreditam na tese de que os primeiros malabaristas a aparecer 

na Europa foram os malabaristas franceses, relatados pela primeira vez no início do 

século VI, esses malabaristas eram herdeiros dos charlatões e enganadores das feiras 

livres da Europa, ao realizar feitos que se tornavam “incríveis” aos espectadores. No 

princípio do século XVII os malabaristas eram vistos com certo receio pela sociedade, e 

a verdade é que não era sem razão, pois a história desses malabaristas europeus vindos 

da Idade Média era de realizar apresentações em troca de comida e roupa, então o olhar 

sobre eles era de serem vagabundos, mendigos, conhecidos como autênticos “boa-vida”.  

No final do Renascimento, as aldeias começam a crescer e pouco a pouco 

transformam-se em grandes cidades, com cada vez mais necessidades de atividades 

lúdicas para despertar novas aspirações ao povo.  A atividade lúdica do malabarista 

passa a ser por necessidade social, uma habilidade reconhecida pelo encantamento que 

despertava nos espectadores (pois estava atrelada a libertação histórica do homem em 

relação aos determinismos impostos pela visão da Idade Média). Esta expressão 

avançava a cada dia mais, e os malabaristas encontravam no surgimento do circo um 

espaço ideal para potencializar suas apresentações. Cada circo procurava ter algum 

diferencial entre seus malabaristas em relação aos outros circos, tendo como atrativo a 

realização de vários números com habilidades diferenciadas e inventivas, buscando uma 

performance melhor e diferente em matéria de show e espetáculo ao seu circo em 

relação aos outros (isso se observa até os dias atuais). Levando finalmente a necessidade 

incessante de novas criações no malabarismo para sua lona e seu espetáculo, dando 

início a uma nova etapa na história do malabarismo.  

Aparecem no final do século XIX grandes teatros de variedades, conhecidos 

como Vaudevilles, locais com espaço de atrações artísticas variadas, aonde se iniciaram 

grande parte dos malabaristas importantes para a história do malabarismo e do circo que 

são conhecidos até hoje, registrados em folhetins de shows de Vaudevilles. Eram 

excelentes tempos para os malabaristas dessa época, grande parte deles eram a “cereja 

do bolo” do espetáculo, realizando os números centrais de seus cabarets. Tendo um 



amplo repertório de habilidades, os malabaristas eram verdadeiros “Showmans”, pois 

interpretavam e dançavam além da realização das suas performances.  Decorrente 

também da expansão ao acesso dos meios de comunicação interativos, tais como a 

internet e suas ferramentas, como vídeos e fóruns,que foram de grande auxílio nos 

últimos anos,o malabarismo quebra suas barreiras e chega a todos aqueles que quiserem 

aprender ou desfrutar de suas técnicas e apresentações. 

GRANDES MALABARISTAS:  Paul Cinquevalli, ou Paul Braun-lehmann (1859–

1918); Kara, ou Michael Steiner (1869–1939); Enrico Rastelli (1896–1931); Bobby 

May ou Ludwig Mayer (1907 – 1981); Francis Brunn ou Franzl Josef Brunner (1923 – 

2004); Alexander Kiss (1921 – 1990); Anthony Gatto ou Anthony Commarota (1973 – 

atual). 

APARELHOS DE EQUILÍBRIO: claves, bolas, argolas e pratos. 

SPINNING: bolas. 

REBOTES: bolas, argolas, bolinhas e claves. 

ARREMESSO: chapúes, cigar box. 

 

ANTES DA PRÁTICA 

 

AQUECIMENTO E ALONGAMENTO: evitar LER (lesão por esforço repetitivo); 

preparar os músculos e articulações para movimentos de impacto; melhorar a amplitude 

dos movimentos; aumentar a resistência; ativar a circulação sanguínea, ampliando a 

velocidade de resposta dos músculos aos nossos estímulos.  

Principais: pescoço, coluna, tórax, quadril, mãos, dedos, punhos, virilha, coxa e 

panturrilha. 

POSIÇÃO: coluna ereta, cabeça levemente erguida, braços ângulo de 90º, pés paralelos 

à linha do ombro e levemente abertos. 

PLANOS: alto (cabeça), médio (costas e antebraço), baixo (pernas, pés e chão) 

DIREÇÃO: os truques sempre serão ou paralelos (para a mesma mão) ou cruzados 

(para a outra mão). Do centro corporal para fora ou de fora para o centro corporal. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1) Defina malabarismo, segundo Richard Santos. 

2) Qual é o fundamento central do malabarismo? 

3) Fale sobre a história do malabarismo. 

4) Cite o nome de três grandes malabaristas. 

5) Cite as quatro categorias de malabares e dê exemplos de cada uma. 

6) Qual a importância de fazer aquecimento e alongamento antes da prática de 

malabarismo? 

7)  Quais as principais partes do corpo a serem aquecidas/ alongadas antes da 

prática do malabarismo? 

8) Quais os planos em que o malabarismo pode ser realizado? 

9) Qual a posição correta para a prática de malabarismo? 

10) Quais as direções em que o malabarismo pode ser realizado? 


