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O circo chega ao Brasil, no início do século XIX com famílias circenses que 
vêm da Europa e trazem sob a lona números de equilibrismos,  malabares, 
acrobacias,  trucs  com animais  e  se apresentavam de cidade em cidade.  A 
identidade  circense  tem  em  sua  tessitura  a  itinerância,  a  convivência  em 
família, o aprendizado/ensino de destrezas artísticas mutuamente à apreensão 
dos seus símbolos. Seu ritual inicia-se na escolha do terreno a ser montado até 
a instantes antes do início do espetáculo. Seus corpos são a massa modelável 
de suas perfomances tanto na vida social como no espetáculo frente à platéia. 
Os  circenses  articulam  sua  estrutura  se  atualizando  a  cada  novo  invento 
tecnológico,  reelaborando  e  ressignificando  seus espetáculos,  adaptando-os 
para cada tipo de público incrementando às suas apresentações elementos de 
outras  manifestações  artísticas  e  experimentando  sempre  novas  versões 
cênicas.  E  é  nesse  sentido  que  esse  artigo  caminha:  para  análise  e 
compreensão das interações sociais que ocorrem no interior da communitas 
circense,  no  reconhecimento  para  com  o  outro  de  sua  identidade  e  a 
expressividade singular dos espetáculos que desperta o público à uma catarse 
no presente, onde é alcançado um mundo lúdico e transcendente. Essa é uma 
contribuição inicial para a maturação das reflexões à respeito da performance 
circense na vida social e na constituição de seus espetáculos.

Um mastro, um pano de roda...Circenses do mundo: re-vira-volta tracejada.

Este texto apresenta os  resultados  preliminares  de uma pesquisa antropológica  mais 
ampla,  que  discute  o  Circo  sob  diversos  aspectos:  identidade,  símbolos,  rituais  e 
performances, a partir  do trabalho de campo e da teoria da performance e símbolos 
rituais. A hipótese subjacente a este momento da pesquisa proposta levanta a questão da 
performance no cotidiano dos circenses e seus espetáculos como performances/rituais 
sob a lona.
Existem várias manifestações do Circo: circo-teatro, circo contemporâneo, circo-social, 
escola  de  circo  e  circo  itinerante.  Em  todos  pode  haver  circenses  tradicionais 
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envolvidos,  mas  principalmente  neste  último  é  que  encontramos  uma  maior 
representatividade dos  “de circo”.  Ou seja, quando falamos em Circo no Brasil não 
estamos falando apenas dos empreendimentos familiares que (quase) subexistem nesse 
país, mas de toda uma categoria de profissionais, amantes e acompanhantes de Circo 
que  ‘tocam’ suas  atividades  movidos  principalmente  por  paixão,  pelo  sentimento 
despertado por  participar  desta  tradição.  Os  circenses  ou nasceram no Circo,  ou  se 
encantaram de tal forma que fugiram de suas atividades cotidianas para se entregarem à 
vida itinerante,  ou até  mesmo encontraram nesta  arte  forças  para superar  limitações 
físicas, sociais e econômicas. 
Este  trabalho  discorrerá  especificamente  sobre  o  Circo  Itinerante  para  análise  e 
compreensão das interações sociais que ocorrem no interior da communitas circense, no 
reconhecimento  para  com  o  outro  de  sua  identidade.  Um  ponto  importante  a  ser 
abordado é a expressividade singular  dos espetáculos,  que desperta  no público uma 
catarse, cria uma experiência liminoide que transporta o público para um mundo lúdico 
fora do tempo cotidiano da estrutura social.  
O circo chega ao Brasil, no início do século XIX com famílias circenses que vêm da 
Europa. Existem poucos relatos e documentos, mas ao que tudo indica os primeiros 
grupos de artistas  a  atracarem aqui  no Brasil  foram de saltimbancos e  ciganos que 
formaram e integraram muitos circos brasileiros. Os ciganos sempre foram excluídos 
socialmente, o que os levou a procurarem o Novo Mundo, onde poderiam manter sua 
integridade  étnica.   Traziam  consigo  apresentações  de  música,  dança,  destrezas, 
ilusionismos e outras habilidades em praças, becos atraindo a atenção do público. Pouco 
a pouco suas apresentações foram ganhando espaço sob a lona. 
Como disse o palhaço Picoly em entrevista: “O cigano e o circo, a vida é a mesma, não 
tem  parada.”  Ambos  têm  a  itinerância  como  pressuposto  fundamental  para  sua 
existência,  assim  como  a  oralidade  e  a  performance,  aspecto  fundamental  para  a 
manutenção da memória e dos ensinamentos/aprendizados.
Escolhe-se o terreno, arma-se a lona, organizam suas vidas em seus trailers, montados 
com seus figurinos desfilam pela cidade para divulgar a chegada do circo, preparam o 
figurino e maquiagem a ser usada logo mais, fazem o ensaio geral para ver se está tudo 
no  lugar,  os  objetos  de  cenas,  os  aparelhos,  as  marcações  para  então  dar-se  a 
apresentação  do  espetáculo.  Durante  o  tempo  de  estadia,  conhecem pessoas,  criam 
vínculos  de  amizade  às  vezes  forte,  mas  na  maioria  brando,  pois  falta  tempo  para 
aprofundar  as  relações,  e  no  mesmo  espaço  em que  acontecem suas  apresentações 
também acontecem os almoços e jantares, os amores e os conflitos. Entre uma atividade 
e outra, conversas, olhares, gestos vão sendo apreendidos pelas crianças.
As crianças ao observarem, com olhos curiosos, alguém criando um número, tentam 

insistentemente repetir os movimentos assistidos que logo, logo serão executados com a 

mesma destreza. Joga-se com a possibilidade de ser agora (na preparação) o que não se 

é AINDA (no espetáculo). Inventa-se o novo, joga-se com o inusitado e cria-se o risco. 

E o risco não é brincadeira.  Roberto Moreira em sua resenha sobre a  obra de Luis 

Guilherme Veiga (2008): 
Assim, surge a noção de risco que pode ser afastado iniciando-se o 
treinamento  pelas  atividades  mais  simples  até  chegar  às  mais 
complexas. É nesse processo de absorção de atividades extraordinárias 
e arriscadas que, diante de um público, por exemplo, o que para ele 
não passa de uma segunda natureza é visto como performance pelo 
observador externo. O mesmo se poderia dizer de um virtuose que, ao 
executar seu instrumento, "esconde" do público o imenso esforço feito 
durante anos para chegar àquela qualidade de execução.



As histórias contadas pelos adultos tanto de fatos acontecidos naquele momento, quanto 
sobre grandes feitos de parentes para a realização de um número surpreendente povoam 
a imaginação dos pequenos e dá prosseguimento a uma transmissão de saberes pela 
oralidade construída com uma rotina de performances.
 As crianças sempre às vistas de todos, são educadas para saberem desde cedo todas as 
técnicas  para  a  armação  da  lona.  Desde  a  escolha  do  terreno  até  a  segurança  dos 
aparelhos.  Passam também por  um processo  de  educação  corporal  de  observação e 
repetição influenciado pelos pais, tios, irmãs, irmãos, cunhados artistas. Com o tempo 
cada um descobre sua habilidade. Uma vez descoberta inicia-se o trabalho de criação de 
número para integrar o espetáculo. Mas mesmo antes de integrarem uma cena com seus 
números, as crianças são envolvidas em alguma parte da produção do espetáculo para 
que desde cedo interajam com esse ambiente de criação artística com o objetivo de 
preparar-se  para  a  chegada  do  momento  de  subir  ao  palco  para  fazer  a  própria 
apresentação.  Eis  uma mudança  de  status,  um deslocamento  de  função na estrutura 
social que o circense vive.
A identidade circense como qualquer outra identidade social, é imbuída da negação do 
não- circense. O conceito de Barth (2000) de “identidades contrastivas” diz que quando 
uma pessoa ou grupo se afirmam como tais, o fazem como meio de diferenciação em 
relação a alguma outra pessoa ou grupo com que se defrontam; é uma identidade que 
surge  por  oposição,  implicando  a  afirmação  de  nós diante  do outros,  jamais  se 
afirmando isoladamente. O circo é aqui entendido como diferença e nos permitirá captar 
a articulação entre o espaço e o tempo fronteiriço e doméstico da cultura (Babha, 2003), 
pois situa-se num lugar demasiado visível e ao mesmo tempo não suficientemente claro.
As identidades tem que ser entendidas como uma construção ideológica e como posição 
na estrutura social. As identidades se articulam em sistemas contrastivos. No caso do 
circo, é a sua itinerância, a oposição entre o circo e o não circo que se vê reforçado pela 
itinerância e como a mesma condiciona a inserção na estrutura social. 
A identidade  circense,  como  forma  de  organização  social,  está  condicionada  pela 
itinerância,  como  um  valor,  que  estrutura  a  convivência  em  família,  o 
aprendizado/ensino de destrezas artísticas mutuamente à apreensão dos seus símbolos. 
Seu ritual inicia-se na escolha do terreno a ser montado até a instantes antes do início do 
espetáculo. Pois a cada nova cidade em que a lona é armada tudo começa  do novo. 
Têm-se aqui uma situação distinta da cotidiana que já conta com a vida nos trailers. O 
processo para  erguer  o mastro está  apoiado em várias  crenças  que acompanham os 
circenses  e  que  muitas  vezes  incluem em suas  rotas  cidade  de  mortos  parentes  ou 
queridos. Os circenses dividem seu tempo entre os afazeres domésticos, relacionado aos 
seus trailers, os afazeres na lona, como cuidar do seu aparelho, da limpeza do picadeiro,  
da arquibancada e os treinos necessários para a perfeita execução de seus movimentos 
na apresentação do espetáculo. Depois de várias sessões que podem acontecer ao longo 
de uma semana ou semanas,  meses e  até  anos no mesmo lugar,  desarma-se a  lona, 
empacotam seus pertences e novamente vagam pela imensidão deste país apresentando-
se nas mais variadas cidades para todos os públicos do interior à capital, tendo como 
sensor de permanência em cada lugar: o público. A maioria dos circos vive quase que 
exclusivamente de bilheteria e venda de comidas como pipoca, algodão- doce, churros 
etc.
O circo, como linguagem se articula a partir da emoção, enquanto a razão é colocada de 
lado. A razão, quando é invocada no espetáculo é para ser ludibriada. Quanto tem de 
racional tirar  um coelho de uma cartola,  entrar numa gaiola com leões, andar numa 
corda bamba a metros  do chão? O riso,  o  assombro,  o  inesperado,  se  articulam no 



vínculo criado entre os circenses e seu público. No espetáculo “O circo” apresentado 
pela extinta Escola Circo Martim Cererê, em Goiânia, em uma das cenas, através de um 
jogo, o palhaço Kadú e o palhaço Mocotó ressignificam um aparelho de parada de mão. 
Feito  de  ferro,  com  formato  em  U  achatado,  os  dois  se  enroscavam  nesse  objeto 
desencadeando várias palhaçadas. Move para um lado, move para o outro. Se o público 
reagisse com pura racionalidade ficaria se indagando sobre o que era aquele ferro, e por 
que os palhaços os disputavam com tanta veemência. Mas o circo não é o espaço para a 
excelência da racionalidade. A platéia se encanta com aquela confusão armada pelos 
palhaços e se entregam ao riso. Nítido é, neste momento, a ação ritual desencadeada 
pelo espetáculo. Onde um objeto de parada de mão torna-se símbolo da destreza daquele 
personagem.  De acordo com Peirano (2000) a ação ritual consiste em uma operação 
feita em um objeto-símbolo com o propósito de uma transferência imperativa de suas 
propriedades para o recipiente. Ao final da cena, o palhaço Kadú executa a parada sobre 
o aparelho e o público explode em admiração e aplausos. 
Os grandes impulsos motivadores que faz com que o público vá ao Circo é o riso, o belo 
e o escárnio despertado no espetáculo. Ao se dispor ir ao Circo, o espectador espera 
encontrar  um repertório  que  inclua  malabaristas,  mágicos,  contorcionistas,  globistas 
pois o espectador deixa para trás sua vida cotidiana e se entrega à momentos de riscos, 
tensões  e  zombarias.  È  o  momento  em que  ele  pode  transferir  para  si  habilidades 
presentes nos artistas que ele assiste e admira.   Prende o fôlego, fica tenso, alivia-se 
num movimento de alternação entre o real/racional e o lúdico/emocional. É a magia do 
Circo que lustra a presença dos espectadores frente ao picadeiro.
A constituição da tradição circense se deu de forma fluida, embutida em um movimento 
de renovação constante no seu modo de ver, viver e trabalhar.
Os circenses sabem que se não treinarem à exaustão nunca executarão o número e ainda 
correrão um grande risco de machucarem-se gravemente. No Circo, SEGURANÇA é 
palavra de ordem. Principalmente a segurança psicológica do artista que tem que ter em 
mente a clareza do quanto se preparou para executar aquele número, com anos de treino 
e várias marcas no corpo que cada aparelho pede. Para ser acróbata, por exemplo, é 
necessário muito preparo físico,  alongamento,  abertura,  força e,  com o impacto dos 
saltos  sobre  os  joelhos  e  pulsos  estes  ficam  para  sempre  marcados  (lesões).   O 
malabarista em seu processo de aprendizagem de manipulação dos objetos tem que ficar 
se abaixando para pegar  os objetos que caem, pois é  preciso prática para conseguir 
mantê-los no ar. Muitas vezes os malabares batem nos dedos, pulsos, testa. As grandes 
destrezas comuns aos malabaristas são a habilidade de equilibrismo de objetos com as 
mãos, o reflexo e uma visão periférica muito avançada pois é com esta que localizam no 
ar os objetos manipulados. Os acrobatas aéreos que realizam movimentos no trapézio, 
no  tecido  e  na  lira  tais  quais  os  acrobatas  de  solo  tem que  ter  um preparo  físico 
excepcional,  alongamento,  abertura,  força e tem que proteger as articulações do seu 
corpo para as queimaduras que acontecem ao executarem as quedas (que são quedas 
livres amparadas pelo aparelho), descem metros com o aparelho roçando em seu corpo. 
O esfrega-esfrega com o tecido (as cordas do trapézio normalmente são revestidas de 
tecido e a lira também é toda revestida de um pano adesivo parecido com esparadrapo) 
causa queimaduras variadas de 1º a 3º grau. O globista (globo da morte) faz seu número 
sobre uma moto e se vale da força centrífuga para mantê-la no globo. Qualquer erro, o 
globista  cai  e  rala  como qualquer  queda  de  moto.  Apesar  da  roupa de  proteção  os 
ralados são inevitáveis. O artista tem que saber que ninguém a não ser ele mesmo é o 
melhor naquela modalidade para executar aquele número criado por ele mesmo naquele 
Circo. Então ele trabalha duro para apresentá-lo sempre com maestria. A árdua prática 
cotidiana do treino para a execução dos números faz com que seja necessário aliar a 



preocupação de excelência do movimento que o artista se propõe a fazer e o quão boa 
ficará esteticamente a fotografia do número. O circense não representa. Ele se apresenta. 
Cada espetáculo é uma apresentação única já que é impossível repetir de forma idêntica 
as destrezas executadas ao vivo, in loco.
A performance do circense está nessa preparação essencial à sua vida.  Todas as suas 
ações são movidas para compor o que será apresentado no picadeiro quando for a hora 
de ocupá-lo. Roberto Moreira (2008) complementa dizendo que quando uma forma de 
expressão visa ser apreciada por um público daí temos um espetáculo. Mas quando essa 
habilidade não depende de um público e é especial  pra o próprio artista,  então essa 
atividade é um ritual.  
Ritual  é  uma  comunicação  multimídia  que  envolve  toques,  cheiros  e  sensações. 
Maquiar-se é um ritual, pois a partir da máscara branca (pancake), a escolha das cores e 
dos traços é que faz com que o artista dê a “cara” ao personagem traduzindo-lhe uma 
aura fantástica; mágica mesmo. De acordo com Tambiah (1985) os rituais compartilham 
alguns traços como uma ordenação que os estrutura, um sentido de realização coletiva 
com  propósito  definido  e  uma  percepção  de  que  são  diferentes  do  cotidiano. 
Peirano(2000) ainda nos lembra que o ritual  esclarece mecanismos fundamentais  do 
repertório  social.  Essas  inquietações  faz  com que  o  circense  torne-se  performático 
mesmo que seu número não seja incluso no espetáculo. ROCHA (2009) diz que a noção 
de tradição e/ou tradicional aparece como um elemento de classificação social e não 
necessariamente como uma herança genética. Ser tradicional, nesse contexto, significa 
antes ser portador de certas qualidades que podem ser observadas nas performances 
corporais  dos  artistas  circenses.  Responsabilidade,  fazer  bem,  dedicação,  respeito  à 
“grande  família  circo”  constituem  alguns  dos  principais  atributos  da  identidade 
circense. O autor ainda completa: “Compromisso que exige do artista, no extremo, ter 
de trabalhar no picadeiro mesmo quando acaba de receber a notícia da morte da mãe, é 
o que conta o palhaço Arrelia (1997) em sua autobiografia (ROCHA, 2009)”. 
O  espetáculo  é  o  ponto  chave  para  compreendermos  o  poder  comunicacional  dos 
símbolos  circenses  no  imaginário  do  público  e  como  se  constrói  essa  relação  de 
cumplicidade lúdica, de jocosidade permeada de cores, sustos e risos.  A partir de uma 
concepção simbólica do Circo, ao adentrar sob a lona, o espectador já ativa e materializa 
em seu (in) consciente as cores,  as músicas,  as luzes, as apresentações tudo sempre 
recheado  de  sentidos  cativos  da  significação  imaginária;  um  sentido  figurado  que 
desperta o espectador para uma catarse.  Como Mauss nos lembra a magia é uma forma 
individual privilegiada de um fenômeno coletivo. Levi Strauss muito vem a contribuir 
com sua teoria da eficácia simbólica onde o espectador se entrega e acredita na magia 
que acontece sob a  lona em que é possível presenciar essas forças  sobre-humanas, 
movimentos completamente contrários aos executados no dia-a dia das cidades. A noção 
de tempo e espaço no espetáculo  é  alterada.  Quando as  luzes  se  apagam e o preto 
assume  é  como  se  de  um  buraco  negro  surgissem  várias  coisas  de  outro  mundo: 
malabaristas,  pirofagistas,  contorcionistas,  acróbatas  sempre  tudo  muito  enriquecido 
com cores vibrantes e brilhos. Do gelo seco sai a fumaça que vai revolver a memória do 
público,  suspiros  lhe  são  retirados  de  tensão  e  de  alívio.  Ao  longo  do  espetáculo 
equilibram-se na crença da magia que o Circo proporciona. Quando as luzes se acendem 
o público sai do buraco negro mágico e se depara com o a arquibancada em que está  
sentado, a sujeira das guloseimas no chão, as pessoas se levantando para irem embora. E 
como uma fumaça rumo à luz a magia se defaz.
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Ao voltar a Turner (2008), o conflito parece fazer com que os aspectos fundamentais da 
sociedade, normalmente encobertos pelos costumes e hábitos do trato diário, ganhem 
uma assustadora proeminência: iniciam-se os dramas sociais. Os circense vivem sujeitos 
à todas as dificuldades para dar seqüência às suas atividades como a falta de terrenos 
próprios para a montagem da lona (com banheiro, fiação para puxar energia e água), 
além do alto custo do aluguel; difícil também é a obtenção de alvará de funcionamento 
do circo; a proibição dos animais e a ausência de fiscalização e regulamentação destes; 
inexistência  de  legislação  comum  entre  as  gestões  municipais  que  orientem  os 
procedimentos  e  exigências  para  a  montagem  do  circo  em  praças  públicas;  altos 
impostos  trabalhistas;  dificuldade  de  obtenção  de  vaga  para  as  crianças  em escolas 
públicas, mesmo com o artigo 29 da Lei Federal 6.533/78 que assegura que filhos de 
profissionais itinerantes têm direito à transferência de matrícula e conseqüente vaga nas 
escolas  públicas;  ausência de programas que contemplem as  necessidades de rápido 
agendamento de consultas médicas, déficit de políticas públicas culturais voltadas para 
o estímulo e manutenção dos circos brasileiros.
A partir de um trabalho de campo que pouco a pouco começa a desdobrar-se, esse paper 
muito  vem  a  contribuir  para  minhas  reflexões  iniciais  sobre  identidade,  símbolos, 
rituais, dramas e perfomances circenses. 
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