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Ao longo do tempo, o circo vem se modificando e se apropriando de diferentes artes 

– música, teatro e dança, e assim amplia sua configuração como novo circo. Como 

Circo Tradicional ou Novo a arte é dada com boa opção de lazer, como fonte de 

inspiração à diversão, entendido atualmente, como um produto da indústria do 

entretenimento. O presente artigo teve por objetivo verificar e observar as 

transformações do saber circense durante a história, desde o fomento do circo 

moderno ao novo circo, reconhecendo-o como opção de lazer e entretenimento. Os 

procedimentos metodológicos consistem em duas etapas. Primeiramente utilizou-se 

a abordagem dedutiva, onde parte de teorias e leis com princípios universais e 

previamente aceitos para a elaboração de conclusões sobre fenômenos universais e 

particulares; e a segunda parte é relativa ao tipo de pesquisado adotado, neste caso, 

a pesquisa indireta que é caracterizada pela utilização de informações, 

conhecimentos e dados já coletados por outras pessoas e demonstrados de 

diversas formas. Por fim, considera-se que o Circo vem se transformando ao longo 

dos séculos, a cada espaço estabelecido agregou novos conhecimentos e se 

transformou para adequar a uma nova realidade. 
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 O circo simboliza a alegria e é um dos mais antigos saberes populares e 

artísticos. No picadeiro, o palco da arte circense, desfilam os “profissionais do circo”, 

sempre com muita magia e encantamento.  

 Atualmente, a arte circense pode ser dividida em três principais ramificações: 

tradicional, que é a visão mais romântica do circo, constituída por famílias que há 

várias gerações vivem sob a lona; o novo circo, que esta inovando a linguagem 

dessa arte, inserindo elementos teatrais e multimídia, buscando uma concepção 

contemporânea, sendo que a maioria de seus artistas não é de famílias tradicionais; 

e por fim os artistas de rua, que são uma constante, desde os tempos do Brasil 

império, e que sem lona e com muito improviso mantém a arte circense em sua 

essência mais simples (CUNHA, 2010). 

Ao longo do tempo, o circo vem se modificando e se apropriando de 

diferentes artes – música, teatro e dança, e assim amplia sua configuração como 

novo circo. Como Circo Tradicional ou Novo a arte é dada com boa opção de lazer, 

como fonte de inspiração à diversão, entendido atualmente, como um produto da 

indústria do entretenimento. 

O presente artigo teve por objetivo verificar e observar as transformações do 

saber circense durante a história, desde o fomento do circo moderno ao novo circo, 

reconhecendo-o como opção de lazer e entretenimento. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados consistem em dois 

procedimentos. O primeiro define a abordagem utilizada. Neste trabalho utilizou-se a 

abordagem dedutiva, onde se "[...] parte de teorias e leis com princípios universais e 

previamente aceitos para a elaboração de conclusões sobre fenômenos universais 

ou particulares [...]" (MATTOS; ROSSETTO JUNIOR; BLECHER, 2008: 28). 

O segundo procedimento é relativo ao tipo de pesquisa adotado, neste caso, 

a pesquisa indireta, que de acordo com Mattos, Rossetto Junior e Blecher (2008: 

37), é caracterizada "[...] pela utilização de informações, conhecimentos, e dados já 

coletados por outras pessoas e demonstrados de diversas formas [...]". 

Assim, dentro da pesquisa indireta, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, ou de 

fontes secundárias, abrangendo publicações como livros, artigos, periódicos e 



demais publicações que tenham relação com a temática abordada no trabalho 

(MARCONI; LAKATOS, 2010). Os conceitos apresentados pelos diferentes autores 

foram comparados e confrontados ao longo do trabalho, assim fazendo uma 

perspectiva do circo na área do lazer e do entretenimento. 

 

O CIRCO E A SUA HISTÓRIA  

 

O circo é uma das mais antigas manifestações artísticas do mundo. O seu 

surgimento e desenvolvimento acompanham o processo histórico e filosófico das 

sociedades medievais, modernas e contemporâneas (PINES JUNIOR et al, 2013). 

A arte do entretenimento, como o circo, acompanha as sociedades desde os 

primórdios, permeando a vida dos mais diferentes povos. E assim o circo se constrói 

como forma de encantamento, de fuga e abstração do mundo real (SOARES, 1998). 

Pela história, o circo se desenvolveu como arte. A arte foi influenciada, 

inicialmente, pelo Teatro Misterioso inglês e a Commedia Dell’Arte, que era a 

combinação italiana de mímica, teatro e acrobacias corporais, e por fim o Teatro 

Isabelino com sua formação e exposição de animais exóticos, para Babinski (2004). 

Ao longo dos séculos, o circo assumiu claras conotações militares em sua 

música e figurinos. Os respectivos elementos marciais vêm do fato de que o circo 

também tem raízes na equitação formal e truques equestres praticados por soldados 

montados ao longo dos séculos (BABINSKI, 2004). 

Entretanto foi na Europa que o circo ganhou força e se desenvolveu. Para 

Castro (1997) os espetáculos tomaram impulso no Império Romano, quando seus 

anfiteatros recebiam apresentações de habilidades. A importância desse espetáculo 

pode ser conferida pelo Circo Máximo de Roma, onde eram apresentadas 

excentricidades como homens louros nórdicos, animais exóticos, engolidores de 

fogo e gladiadores, e outros. Porém, entre 54 e 68 d.C., as arenas passaram a ser 

ocupadas por espetáculos sangrentos, com a perseguição aos cristãos, que eram 

atirados às feras, distorcendo a proposta circense e diminuindo o interesse pela arte. 

Para Pines Junior et al. (2013) o Circo Máximo de Roma adequava-se 

perfeitamente à realização do circo-hipódromo. Era espaço de lazer dos romanos, 

onde havia participação social dos súditos e privilegiados, com capacidade para 270 

mil pessoas. 



O modelo de circo romano entrou em processo de extinção devido à forte 

influência cristã que classificava tais manifestações como práticas pecaminosas. E 

assim os artistas invadiram as ruas utilizando-as como palco, mantendo 

características de nômades (DUPRAT, 2007). 

O circo moderno é resultado da conjunção de dois universos espetaculares 

até então distintos: de um lado, a arte equestre inglesa, que era desenvolvida nos 

quartéis; de outro, as proezas dos saltimbancos (BOLOGNESI, 2002). 

Para Silva (2003), muitos foram os grupos que se formaram no século XVIII, 

tendo destaque o de Philip Astley, que iniciou suas apresentações por volta de 1766, 

juntamente com outros ex-oficiais da Cavalaria Britânica. Em 1770, alugou um 

terreno vago, construindo tribunas em frente a uma pista circular, ainda a céu aberto, 

constituindo assim as bases do circo moderno. 

Segundo Henriques (2006) o cavaleiro inglês Philip Astley é considerado 

como sendo o pai do circo moderno no século XVI, pois começou a incorporar 

acrobatas, cavalheiros e palhaços sob uma estrutura de circo com picadeiro e 

cercado por arquibancadas. 

Conforme apontam Pines Junior et al. (2013) o espetáculo organizado por 

Philip Astley em seu anfiteatro era composto, inicialmente, de números equestres. 

Porém, como forma de entretenimento, notou-se que havia monotonia nas suas 

apresentações. Assim, o circo acabou por agregar os Saltimbancos, sendo artistas 

populares que se apresentavam nas praças, feiras e ruas. O objetivo era atrair mais 

público, dando mais variedades de entretenimento. Os circos de Astley, no final do 

século XVIII eram espaços com plateia, camarotes, camarins, e picadeiro circular em 

seu centro. O circo começou a ser ponto de encontro do público local, em pequenas 

cidades. 

No ano de 1783, Philip Astley construiu o primeiro teatro para circo 

permanente em Paris, no inicio do século XVIII, Philiy Astley inspirou um crescente 

numero de pessoas a lhe imitar (BABINSKI, 2004).  

O Circo Moderno, idealizado por Philip Astley chega a outros países da 

Europa, como a frança 1807 através da família Franconi que abriu na França Le 

Cirque Olympique fazendo pela primeira vez um show deste tipo chamado “Circus”. 

O circo deixou o chão e literalmente se voltou para o ar em 1859, quando o ginasta 

francês chamado Jules Léotard apresentou o trapézio. Os collants que ele usava em 

breve estariam nas lojas e com o seu nome neles (BABINSKI, 2004). 



Segundo Torres (1998) em 1830 o Circo Inglês cruzou o Atlântico em direção 

aos Estados Unidos e assim surge o Circo Americano com a tradição de exibir 

“coisas” bizarras como a mulher barbada, por exemplo, isso não acontecia em circos 

de qualidade em outros lugares. 

Durante o século XIX, os espetáculos circenses se proliferaram por toda a 

Europa, aumentando o número de companhias que se apresentavam, na sua 

maioria, em instalações estáveis, construídas em estrutura de madeira ao ar livre 

(sem cobertura), em anfiteatros ou em teatros adaptados (DUPRAT, 2007). 

Já no Brasil, mesmo antes da chegada do circo, saltimbancos e famílias 

ciganas vieram da Europa e sua especialidade era a doma de ursos e cavalos, e 

ilusionismo. Esses grupos iam de cidade em cidade, e para cada apresentação 

faziam adaptações ao gosto local. Com as viagens, os artistas chegavam aos 

grupos e aumentavam o conhecimento da cultura. Em lugares onde um número não 

agradasse, o mesmo era excluído do programa (HENRIQUES, 2006). 

Henriques (2006) afirma que o circo chegou ao país antes de 1800, porem 

para outros o circo só chegou ao país entre 1820-1830. O primeiro registro oficial se 

dá no ano de 1834, quando o circo Giuseppe Chirini estava formalmente organizado. 

Conforme Torres (1998), por volta de 1830, as cidades do Rio de Janeiro e 

Buenos Aires passaram a fazer parte do calendário artístico de grandes companhias 

europeias, o que trouxe ao Brasil, diversas famílias circenses. O circo teve uma fase 

de ouro no século XIX, onde era uma época onde grandes companhias estrangeiras 

devido as pujanças dos ciclos econômicos. Faziam suas rotas pelo litoral até chegar 

ao Rio da Prata, havia a presença de autoridades. 

Para Henriques (2006) no Brasil, a partir de 1830, nota-se a presença de 

muitas famílias de circo vindas da Europa, muitos chegaram como saltimbancos, e 

junto a transmissão de seus saberes oralmente. 

Segundo Torres (1998) conforme as companhias foram se estabelecendo 

pelo Brasil, fez surgir as famílias de circo brasileiras. 

Os circos formados por essas famílias circenses receberam o nome de “Circo 

dos Tradicionais”. E isso era a base de sustentação desses circos. Os saberes eram 

passados somente aos que ali viviam e que tornava uma escola única e 

permanente, isso era suficiente para montagem do circo, números ou peças, 

crianças e adultos eram ensinados (HENRIQUES, 2006). 



O Circo Tradicional, reconhecido como Circo Brasileiro, recebeu este nome, 

pois a sua configuração familiar permite a presença da oralidade e tradicionalidade 

na transmissão dos saberes, para Silva e Gonçalves (2010).  

Segundo Torres (1998), o circo brasileiro também tropicalizou algumas 

atrações. Até palhaço brasileiro adquiriu características próprias, onde falar alto faz 

parte do número, sendo que na Europa o número é basicamente feito por mímicas. 

O palhaço brasileiro sempre foi muito conquistador e malandro, tocador de 

instrumentos e seresteiro, adorava cantar cançonetas de duplo sentido.  

Antigamente os circos eram de uma família só, tinham no máximo três artistas 

contratados de fora, as famílias tinham o seu circo e sua dupla de palhaços Nos dias 

de hoje, o novo circo brasileiro faz uma ponte com o francês, que se desenvolveu a 

partir da década de 80. A aproximação da dança e do teatro do circo levou um 

enriquecimento da arte circense, com maior preocupação com a estética e com a 

plástica dos espetáculos, o que caracterizou o Circo Contemporâneo (SILVA; 

GONÇALVES, 2010).  

Atualmente são poucos os circos que continuam familiares, a mudança de 

valores fez os circenses colocarem seus filhos na escola e assim chegarem a 

universidade. Desta forma querem ver seus filhos na administração do circo e não 

no picadeiro e assim evitar que sejam roubados na bilheteria (TORRES, 1998). 

Segundo Silva (2008) no final da década de 70 que surgiram as primeiras 

escolas de Circo no Brasil e em outros países também. Nesses últimos 35 anos, 

uma quantidade significativa de artistas circenses foi formada por essas escolas 

através de caminhos sociais e educacionais diferentes dos praticados pelos 

circenses tradicionais a mais de dois séculos. 

A primeira escola de circo “fora da Lona” foi a “Academia Piolin de Artes 

Circenses”, que surgiu em São Paulo no final da década de 70. No ano seguinte, 

acompanhando o movimento paulista, em 1982 foi fundada a “Escola Nacional de 

Circo” no Rio de Janeiro. Somente em 1984 foi aberta a primeira escola privada de 

circo, em São Paulo, a “Circo Escola Picadeiro”. (SILVA, 2008). 

Conforme Silva (2008), em 1985 abre em Salvador a “Escola Picolino de 

Artes do Circo”. A diferença desta para as escolas anteriores era que seus 

fundadores não pertenciam a nenhuma “família tradicional circense”. 

Mudanças na administração que ocorreram no circo levaram-no ao Circo 

Novo ou Circo Contemporâneo, onde as companhias não têm lonas e 



arquibancadas e se apresentavam muitas vezes em teatros, praças ou casas de 

shows (SILVA; GONÇALVES, 2010). 

O Circo é um espetáculo cultural e permanente, mesmo com as profundas 

transformações ele continua encantando as multidões. Independente das mudanças 

que ocorreram durante sua existência, a historia do circo atravessou décadas e hoje 

se apresenta em uma nova estrutura, sem deixar a beleza e os desafios de 

antigamente (HENRIQUES, 2006). 

 

O TEMPO DISPONÍVEL E O ENTRETENIMENTO 

 

Uma das formas de ocupar o tempo livre é praticar uma atividade lúdica, que 

possa proporcionar diversão. O conjunto dessas atividades é chamado de 

entretenimento, seja a compra de um livro ou ir a um show de música (LIMEIRA, 

2008). 

Segundo Limeira (2008) geralmente as pessoas ocupam o seu tempo livre 

com atividades ligadas a busca pela satisfação física e sensorial, desenvolvimento 

pessoal, descanso, esportes, sociais, religião ou espiritualidade, diversão ou ainda 

não fazer nada. O autor aponta que as pessoas têm três formas de ver a relação 

trabalho-lazer: a primeira enfatiza o trabalho, a segunda enfatiza o lazer e a última 

tenta equilibrar os dois da melhor maneira. As pessoas que enfatizam o trabalho 

encontram nele um prazer que outras só terão no lazer. 

Dar uma pausa nas atividades profissionais diárias é uma forma de refazer as 

energias e dar oportunidade de exercitar a criatividade. O significado da palavra 

negócio é de negar o ócio, sendo assim quando uma pessoa esta fazendo negócios 

ela não está ociosa (COBRA, 2008). 

Segundo Cobra (2008), é devido ao ócio que o homem é criativo e mais 

produtivo, e a busca pela criatividade se fez tão importante para os negócios quanto 

no ócio o que possibilitou o entretenimento. O autor diz que as ações na área de 

shows, musicais e espetáculos teatrais tem grande potencial para o 

desenvolvimento, porém é necessário que todos os envolvidos vejam as sinergias 

possíveis e desejadas por todos. Artistas não devem se “vender ao sistema”. 

A demanda de produtos e serviços de entretenimento está diretamente ligada 

à disponibilidade de tempo livre das pessoas, sendo assim, o período que eles têm 



depois de cumprir com as obrigações profissionais, sociais e necessidades pessoais 

e de sobrevivência (LIMEIRA, 2008). 

Um grande motor econômico na atualidade é o mercado do entretenimento, 

superando setores tradicionais dentro da economia mundial. Os últimos estudos 

apontam que a indústria global de mídia e entretenimento vem crescendo a uma 

taxa anual de aproximadamente 6.6% desde 2004 (SAVASTANO, 2008). 

O entretenimento é constituído por diversos estímulos que, autonomamente, o 

consumidor procura para ter consciência de quem ele é, para entender o ambiente 

em que vive, e ao mesmo tempo explorar esse ambiente com maior probabilidade 

de sucesso. Os estímulos satisfazem as necessidades de excitação, cognição e 

atribuição, mas não colocando o indivíduo exposto a riscos, sacrifícios ou 

sofrimentos, pois acontece de forma controlada. A diversão e a estética são valores 

básicos, que o consumidor pede durante o consumo de um produto e os vê como 

benefícios, mas isso não ocorre essencialmente quando falamos do produto 

entretenimento (SAVASTANO, 2008). 

Segundo Savastano (2008: 58), “o entretenimento tem de ser concebido como 

um espetáculo, não para criar uma ilusão, mas para permitir que as sensações 

sejam mais realistas e intensas”. 

O público associa a um evento ou produto um valor simbólico que é um 

conjunto de significados: estéticos, marais, espirituais, religiosos, transcendentais. 

Esses significados tem origem na cultura, sendo assim, são compartilhados pelas 

mesmas pessoas que têm a mesma identidade cultural (LIMEIRA; GOUVEIA, 2008). 

Segundo Limeira e Gouveia (2008) os significados também têm origem na 

interação social, isto é, são formados socialmente, quando as pessoas se utilizam 

dos produtos-símbolo para se expressarem e se comunicarem uns com os outros. 

Desta forma a arte é um sistema de símbolos, assim como a linguagem é utilizada 

para se comunicar e ter novos conhecimentos. 

O cinema como entretenimento nasceu da necessidade de trazer emoção e 

tecnologia ao circo, sobretudo ao chamado “circo de cavalinhos”, onde se via 

animais, trapezistas, palhaços e um sem-número de performances. O circo era e 

ainda é uma maneira popular e itinerante de levar diversão às pessoas do interior. O 

Cirque du Soleil, trupe canadense, sintetiza o grande uso da tecnologia cênica a 

serviço do lazer com produções que invadiram a própria sétima arte (COBRA, 2008). 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Circo vem se transformando ao longo dos séculos, a cada espaço 

estabelecido agregou novos conhecimentos e se transformou para adequar a uma 

nova realidade. 

O circo e a arte circense, atravessando séculos, incorporaram novas 

roupagens constituindo-se em espetáculos culturais de natureza permanente, 

apresentando seus encantos e fascínios. 

 A Europa foi o celeiro do desenvolvimento e evolução do circo enquanto arte 

e entretenimento. Partindo dos grandes espetáculos romanos ao novo circo, grandes 

transformações foram realizadas nas estruturas, espetáculos e técnicas circenses. 

 O surgimento do Circo moderno se deu pela relação dos nômades 

saltimbancos e o espaço próprio para tal arte. E o líder dessa apropriação foi o 

cavaleiro inglês Philip Astley. De origem militar, o circo moderno, e posteriormente o 

circo novo passaram a serem reconhecidos como novos espaços de lazer ao final do 

século XVIII, e século XXI (circo novo), repleto de diversos artistas e novas 

habilidades circenses. 
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