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RESUMO 

 

O presente ensaio se propõe a expor aspectos da educação no mundo do circo relacionando-o  

ao ensino e à aprendizagem. Naquilo a que denomino pedagogia circense percebe-se a 

metáfora da vida itinerante e a sociabilidade capaz de formar tanto artistas quanto outros 

trabalhadores de outros ofícios. Destacamos também a importância da família e da 

transmissão do saber de geração a geração. Aspectos legais acerca da instalação do circo nas 

praças sustentam o caráter formal da atividade circense. A abordagem da formação e da 

educação no mundo do circo está exposta no texto por meio do detalhamento de como elas 

ocorrem fora do circo nas escolas e ONGs e, não menos importante, de como uma pessoa 

estranha ao mundo do circo, look de praça, passa a fazer parte dele. 

 

Palavras chaves: Educação, Mundo do Circo, Sociabilidade, Pedagogia Circense. 
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Introdução 

O mundo do circo tem suas curiosidades. Por ser um mundo repleto de mitos e magias, 

e com o qual possuo fortes relações afetivas e profissionais decidi abordar neste trabalho de 

conclusão de curso aspectos do ensino e da aprendizagem no circo (Fig.01). 

Fig.01 Circo 
 

As categorias circense e cirqueiro guardam distinções: enquanto a primeira nomeia a 

pessoa tradicional do circo, ou seja, aquela que nasceu e cresceu entre a lona e o picadeiro e 

se desenvolveu numa das artes desse mundo ou mesmo se inseriu em outras atividades que 

lhe são características, tais como sonoplastia, bilheteria, caixa de lanchonete, vendas em geral 

– doces, pipoca, fotografias, etc, a segunda define o empresário, a pessoa que “ganha 

dinheiro” e que explora a atividade circense sem necessariamente pertencer à cultura e à 

tradição do circo. 

Neste ensaio busco relacionar circo e educação tornando pública parte da minha 

história de vida e também levantando aspectos do cotidiano daqueles que vivem, trabalham e 

criam seus filhos inseridos na arte circense. 

Mesmo com a perspectiva de escrever um ensaio acadêmico, uma pesquisa foi 

planejada e dados foram levantados acerca do mundo do circo a partir de entrevistas 

individuais registradas em vídeo, de documentos referentes à instalação do circo nas cidades 

(praças) e fotografias tanto do cotidiano das famílias no circo quanto das apresentações e 

bastidores. Todo esse material somado à minha autobiografia compôs a base sobre a qual pude 

desenvolver meu texto. 

Nesse sentido, trata-se de um ponto de vista “de dentro” uma vez que pertenço ao 

mundo do circo, apesar de não ser originária de família circense, o que será explicado mais 
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adiante. Portanto, meu texto escrito sob forma de ensaio acadêmico trata da educação num 

espaço não escolar, porém não destituído da perspectiva da formação no aprendizado da arte 

circense. É nisso que, para mim, consiste a importância e a relevância deste trabalho: 

possibilidade de ampliação da abordagem e do conceito de e sobre educação fora dos muros 

da escola. 

O circo 

A denominação circo vem do latim circus que, por sua vez, remete ao termo 

circunferência. Geralmente trata-se de espécie de companhia cujo coletivo de artistas 

representa diferentes modalidades. Mas, a palavra circo é também descritiva do espaço e da 

forma de apresentação (ou número) desses artistas, tradicionalmente caracterizada por uma 

série de atos/números musicados e coreografados (Fig.02). 

Fig.02 Número de acrobacia 
 

No mundo do entretenimento considera-se o circo privilegiado entre as muitas formas 

de diversão existentes por continuar atraindo a atenção do “respeitável público”, mesmo em 

tempos de TV, cinema e Internet. Transitando por um grande e rico espaço de referências 

culturais o circo se distingue pela grande variabilidade de atrações. 

Os circos geralmente são itinerantes e organizados em arenas ou palcos, conhecidos 

popularmente como picadeiro, apesar de existirem grandes circos que se fixam num dado 

lugar e ali permanecem por toda sua existência. Por ser itinerante torna-se, muitas vezes, uma 

companhia de artistas reunindo diferentes protagonistas com habilidades distintas, tais como: 
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palhaço (Fig.03), equilibrista, contorcionista, acrobata, malabarista, mágico, ilusionista, 

monociclista, globista, entre tantos outros que se apresentam sob uma grande lona em forma 

circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.03 Palhaço 
 

Mas, há também aqueles que se dedicam a outros afazeres importantes no mundo do 

circo tais como montadores (Fig.04), motoristas, sonoplastas, eletricistas, etc., assim como já 

foi dito anteriormente. 

Fig.04 Montadores 
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Todos os trabalhadores são orientados pelo dono do circo ou pelo capataz na 

realização das tarefas. A montagem leva, em média, um dia e meio para um circo de médio 

porte com aproximadamente 1.500 espectadores. Coloca-se o pó de serra no terreno para 

evitar sujar a lona, nivela-se o terreno antes da lona ser erguida (Fig.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.05 Lona erguida 

 

Para que o circo possa iniciar suas atividades, os trabalhadores ainda lavam os trailers 

e cadeiras e se responsabilizam por toda a instalação dos muitos espaços existentes para 

circulação e lazer além do picadeiro, como é o caso da praça de alimentação, por exemplo. 

(Fig.06). 

Fig.06 Praça de alimentação 
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Todo o trabalho no circo é realizado em grupos ficando uma pessoa responsável por 

cada grupo: montagem de palco, iluminação, estrutura mastro e mastaréu, costura da lona, 

colocação do pano de roda, cadeira, etc. Ressalta-se que cada uma dessas atividades requer 

um conhecimento específico e, por isso, quanto mais inserido no cotidiano do circo mais se 

tem a possibilidade de aprender com a prática. Nesse sentido, o trabalho ensina. 

Além da montagem, antes de iniciarem suas atividades numa nova praça, os 

responsáveis pelo circo devem providenciar uma série de documentos e certidões. Assim, 

primeiro é necessário o comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa (Fig.07) 

junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 

Fig.07 Comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa 
 

Todo circo para funcionar necessariamente deve ser registrado. Nesse comprovante 

detalha-se a atividade principal e o tipo de espetáculo. 
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Em seguida ou concomitantemente providencia-se o Alvará de funcionamento emitido 

pelo Poder Judiciário. Nele são descritas as formas de entrada e permanência de crianças 

menores de 12 anos, de adolescentes de 12 a 18 anos, o período de permanência do circo na 

praça e proibição à venda de bebidas alcoólicas para todo e qualquer público (Fig.08). 

Fig.08 Alvará de autorização (Poder Judiciário) 
 

Posteriormente, faz-se o requerimento junto à Vara da Infância, da Juventude e Idoso 

(Fig.09) solicitando autorização para a entrada de menores nas dependências do circo. Para 

tanto o proprietário do circo deve especificar os horários de funcionamento, o endereço, o tipo 



14 
 

de música a ser utilizada nos espetáculos, o tipo de público a que se destina, tempo de duração 

do espetáculo e a lotação máxima para cada sessão. 

Fig.09 Requerimento 
 

Outro documento necessário é a autorização da Secretaria de Meio Ambiente (Fig.10) 

que trata do cumprimento da portaria da infância e da juventude, do recolhimento e 

acondicionamento do lixo gerado, licença junto à vigilância sanitária para manipular e vender 

alimentos e respeito aos limites sonoros tranbto do espetáculo quanto do carro de som 

responsável pela propaganda. 
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Fig.10 Autorização da Secretaria de Meio Ambiente 
 

Também no âmbito da Prefeitura há a autorização para funcionamento (Fig.11) emitida 

pela Secretaria de Finanças que versa sobre a legalidade do CNPJ em conformidade com as 

diretrizes do setor de fiscalização tributária , de Posturas e Superintendência de Arrecadação, 

Fiscalização e Tributação. 
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Fig.11 Autorização para funcionamento 
 

Por fim, o Corpo de Bombeiros emite a autorização mais importante e que garante a 

abertura das atividades do circo em conformidade com as normas de segurança contra 

incêndio, pânico, bem quanto à legislação da perturbação do trabalho e do sossego alheio 

(Fig.12). 

Em alguns casos há cidades que exigem documentos de “nada a opor” das polícias 

Militar e Civil. A utilização de luz, água e esgoto depende do pagamento de taxas. A ocupação 

do terreno também necessita pagamento de taxa. 
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Fig.12 Autorização do corpo de bombeiros 
 

Mesmo na perspectiva de atividade itinerante, o circo se alicerça numa estrutura legal 

e a necessidade dessas certidões e de toda burocracia associada a elas delimitam o seu caráter 

formal. Do ponto de vista jurídico e legal da instalação e funcionamento do circo acredito ter 

esclarecido até aqui os pontos mais importantes. A seguir inicio a abordagem dos aspectos 

relativos à educação no mundo do circo. 

Pedagogia circense 

Como as pessoas que vivem no circo resolvem os problemas de educação no processo 

de aprendizado de um ofício ou uma arte? Como se dá a pedagogia nesse ambiente? Neste 

ensaio para enfrentar a problemática educativa utilizo a concepção de pedagogia enquanto 
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“itinerário de formação” (Tibau, 2007, p.87). Quando se trata de pessoas originárias de 

famílias circenses geralmente todo o conhecimento é transmitido de pai para filho, de geração 

para geração. Desde pequena na sociabilidade da criança com o mundo dos adultos ela 

experimenta a transmissão cultural dos saberes dentro da estrutura familiar circense: a partir 

dos três anos as crianças já vão entrando nos espetáculos e para elas é uma espécie de 

brincadeira que antecipa o mundo do trabalho, já que muito provavelmente elas serão artistas 

de circo (Fig.13). O palco se converte em espaço de brincar e aprender. Ao levantar a questão 

da sociabilidade estou “lidando com interação” (Velho, 2003, p. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Fig.13 Crianças e adultos dividem o palco 

 

Outra forma de aprendizado do ofício, seja ele artístico ou não, é quando pessoas não 

originárias de circo seguem com ele em busca de trabalho e se envolvem na prática de um 

número circense ou de outros afazeres como já foi explicado. Essas pessoas são denominadas 

pelos circenses como “look de praça” por não pertencerem a uma família tradicional circense, 

mas por possuírem uma história afetiva com o circo ou por terem se casado com pessoas do 

mundo do circo. O que faz de um look de praça um look de praça? Inicialmente frequentam o 

circo, se apaixonam pelo espetáculo, fazem amizades com os artistas ou se casam com eles, 

começam a trabalhar em setores diversos até chegarem ao picadeiro. Não se sabe ao certo a 

origem desse termo, mas tudo indica que seja uma referência externa à cultura do circo, isto é, 

uma categoria nativa para representar o estilo da pessoa oriunda “da praça”. Por sua vez praça 

é a representação circense que designa o local onde o circo se estabelece – cidade. 
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Mesmo não se tratando de ensino no formato escolar, no circo ele existe de modo 

formal. É que não dá para viver a cultura circense sem se apropriar dos saberes que lhe são 

específicos. Os mais velhos se encarregam de transmitir o conhecimento às gerações novas e 

essa transmissão identifico como sendo a base de uma pedagogia. Os conteúdos de ensino são 

passados de pai para filho e as técnicas são adquiridas no ensino prático e por meio do 

treinamento. O circo também possui momentos em que o ensino e a aprendizagem se dão de 

modo informal e recreativo quando “de brincadeira” uma pessoa “ensina” a outra a sua 

atividade, o seu número, algum segredo da arte, etc... Também nessa perspectiva as 

brincadeiras das crianças podem redundar num conhecimento. Esse modo de educação formal 

e não escolar característico do mundo do circo sustenta aquilo que costumo denominar, 

mesmo correndo o risco de parecer ingênua ou pretenciosa, pedagogia circense. Trata-se de 

uma pedagogia marcada pelo ensino da tradição circense e, junto com ela, o conhecimento e 

as idiossincrasias de cada número, de cada função, de cada tarefa, de cada trabalho. Esse 

conhecimento é como uma espécie de articulação entre  pessoa, picadeiro, espetáculo, cultura 

e tradição. Nela tudo é valorizado e o compromisso com o aprender ganha importância prática 

traduzida num número, numa performance específica a serviço do funcionamento da vida no 

circo, seja dentro ou fora do picadeiro. Assim como a atividade do circo é itinerante, os papéis 

desempenhados pelas pessoas nele também o são e isso cria uma dinâmica de aprendizado e 

atuação rotativos. Todo mundo sabe um pouco de tudo, mas todos buscam se especializar num 

ofício. No circo tudo circula: desde o próprio circo até o saber que se adquire.  

O ensino formal da arte circense 

A arte circense também possui formação profissional em instituições de ensino e ONG. 

Na escola nacional de circo, por exemplo, o aprendizado se realiza através do domínio das 

habilidades técnicas, capacitando o aluno para a elaboração e execução de números circenses, 

montagem e organização de equipamentos, domínio de todos os fatores essenciais à realização 

dos espetáculos, reciclagem e especialização dos profissionais circenses, etc. 

O curso de formação na Escola Nacional de Circo, situado na Praça da Bandeira na 

cidade do Rio de Janeiro, tem duração de sete semestres e, ao final, os alunos realizam uma 

apresentação em um espetáculo como conclusão do curso. 

A admissão ao curso é feita através de concurso público. É preciso ter idade mínima de 

14 anos, estar matriculado na escola de ensino regular ou ter concluído o Ensino Médio, além 

de gozar de boas condições de saúde física e psicológica. 
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A organização do currículo dessa escola é em etapas de aprendizagem designados 

módulos: básico, profissional, formativo e estágio a partir do 5º período. 

Os instrutores utilizam conceitos para avaliar os alunos referentes à presença, à 

disciplina e ao desenvolvimento técnico. Tais conceitos seguem critérios de alcance total ou 

parcial dos objetivos pré-estabelecidos pelo curso e que são essenciais para a formação 

acadêmica e artística dos alunos. As ausências nas atividades, o descumprimento das normas 

de conduta e a falta de domínio técnico implicam na reprovação do aluno. Logo, sua 

aprovação representa o conjunto de frequência, boa conduta e domínio técnico. O curso, 

então, é planejado associando-se frequência e disciplina aos objetivos e estes seguem uma 

lógica do mais simples conteúdo (técnica e prática) até seus aspectos mais complexos em 

termos de técnica e prática. O curso conta, ainda, com uma modalidade de formação 

complementar de aprimoramento das técnicas já adquiridas denominada “intercâmbio”. No 

intercâmbio, o aluno/artista se incorpora em circos fora do país para estagiar e o tempo de 

atividades no exterior conta como parte da carga-horária do curso relativa ao estágio. 

Normalmente o intercâmbio tem a duração de três meses. 

Uma circense “look de praça” 

Eu sou “look de praça” e tenho uma história de amor pelo circo, onde aprendi a 

trabalhar e respeitar esta arte milenar. 

Minha família vivia em uma situação muito precária e meu pai bebia muito. Nossa 

condição financeira não nos proporcionava nem os alimentos; não tínhamos o que comer. 

Meu irmão passava muito tempo nos hospitais e minha mãe o acompanhava. Em meio a 

tantas dificuldades meu pai não estava conseguindo trabalhar; resolveu dar os filhos, pois o 

casal não tinha condições de criá-los. 

Na década de 70, durante o regime militar, era comum os pais darem seus filhos para 

adoção ou largarem nos circos das imediações da cidade. Nessas circunstâncias passei boa 

parte da minha vida no circo porque tive a boa sorte de ir parar em uma família circense; 

família que meu pai pegou na rua para me apadrinhar. Passei a infância fazendo o que todas as 

crianças de circo fazem, brincava no picadeiro, ajudava nas mais variadas tarefas e entrava 

nos espetáculos. 

Com uns 13 anos comecei a trabalhar mesmo no circo. Primeiro na parte comercial, 

nas vendas; depois aprendi a produzir as coisas que eram vendidas antes, durante e depois do 

espetáculo: geleia de copinho, pirulito caseiro, amendoim crocante, pipoca e outros. 
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Com o passar dos anos fui entrando no picadeiro e me apresentando vestida de Minie, 

personagem da Disney de sucesso na época. Tratava-se do ponto alto dos espetáculos junto às 

crianças. Essa foi uma etapa bem difícil porque era a minha primeira atuação em picadeiro e 

porque para representar um personagem tão popular junto ao público infantil eu tinha que ser 

carismática, apesar da roupa de veludo quente e desconfortável, com uma cabeça grande 

armada de arame e coberta por papel marchê. Além disso era necessário conhecer e dominar 

as técnicas de corpo relativas ao personagem. Era necessário dançar, gesticular, interagir com 

o público e com os outros personagens de forma coreográfica, participar da divulgação nas 

carreatas e desfiles de propaganda do circo, etc. 

Como eu aprendi tudo isso? O aprendizado se dava a partir da observação minuciosa 

de como os personagens se comportavam nos desenhos animados da TV. Então, eu tinha que 

assistir muito programa na TV destinados às crianças. Depois disso vinha a etapa de 

aprendizado pelo uso da roupa, ou seja, usar a roupa era essencial para o domínio da técnica, 

porque o corpo precisaria estar plenamente adaptado à roupa para que os movimentos 

ensaiados fossem plenamente executados. Isto importa na medida em que se tratava de um 

personagem mudo, logo de uma atuação mímica. Então posso dizer que se tratava de uma 

apresentação de mímica onde o objetivo era se comunicar de forma carismática e atrair a 

atenção do puíblico com o máximo de veracidade em relação ao personagem tão íntimo das 

crianças. 

Depois fui partner em alguns números. O que significa ser partner? O/a partner é 

aquele elemento que junto a outro artista compõe determinados números. Sua função é dupla: 

sempre auxilia os artistas principais em suas apresentações e vez por outra participa 

ativamente dividindo com outro artista as responsabilidades no número apresentado. 

A atuação eficiente do/a partner faz com que ele/ela praticamente orquestre o número 

valorizando a atuação no picadeiro. Como? Busca comunicar-se com a plateia chamando a 

atenção para os procedimentos do número, destacando alguma parte importante ou perigosa, 

reverenciando o artista em sua apresentação, enfim exercendo uma espécie de corte junto ao 

artista com o qual forma uma parceria (Fig.09). 

Em função disso, há números cujo sucesso está diretamente relacionado ao bom 

desempenho do/a partner e também da sua mediação entre o artista e o público. 

Mais tarde fui me desenvolvendo na técnica dos pratos bailarinos. Na época o circo 

necessitava encrementar o espetáculo inserindo novos números. A esposa do meu padrinho 

que era, junto com ele, proprietária do circo conhecia bem as técnicas desse número por tê-lo 
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executado por vários anos. Ao ser perguntada por ela se gostaria de aprender a manejar os 

pratos bailarinos aceitei de pronto e deu-se início ao processo de ensino e aprendizagem da 

técnica. 

Fig.09 Partner auxiliando número 

 

O ensino foi em etapas: do mais simples ao mais complexo. Todas as manhãs a rotina 

era ensaiar cada etapa e avançar em sua complexidade sempre que houvesse o pleno domínio 

do conhecimento técnico antecedente. Era necessário aprender a preparar os pratos, equilibrá-

los, dominar o tempo de rotação para que um próximo prato fosse rotacionado sem que o 

outro caísse, parar a rotação no tempo correto, jogar o prato para o alto para encerrar sua 

rotação, etc. A preparação dos pratos, por exemplo, se refere ao fato de que aqueles utilizados 

durante o número se assemelham aos pratos comuns, assim como os conhecemos, mas 

guardam em si parte do segredo, do truque do número. Os pratos possuem um pequeno 

espaço na parte externa do fundo e é ali que as astes se encaixam para que haja a rotação no 

eixo. Este espaço pode ser feito por uma broca bem fina ou por uma argola bem pequena 

colada com “Durepox”. As astes também guardam um segredo: são munidas de um 

pequeníssimo prego em sua ponta. O domínio de todas as etapas era fundamental para o 

sucesso da apresentação, do número. Entre os pratos bailarinos e a pirofagia passei um tempo 

participando do número de laços e chicotes; representávamos os Comanches, tribo de índios 

americanos. O grande segredo desse número é o domínio do tempo, manuseio do laço, 
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sincronia e flexibilidade. Nesse número eu tanto executava os movimentos com os laços como 

atuava como partner no momento do chicote.  

Um aspecto peculiar do aprendizado no mundo do circo diz respeito às crianças. Elas 

crescem no circo e são apresentadas, desde cedo, aos segredos e peculiaridades do picadeiro. 

Sua atuação tem início, não como trabalho, mas sim como  sociabilidade na arte circense. Sua 

entrada em números não se configura como espécie de trabalho infantil, mas cumpre um 

roteiro tradicional de interação com o meio artístico e com o público. Se houver talento nato 

ou indicativos de que “leva jeito” seguirá a formação dentro do cenário de modalidades já 

apresentado. Elas experimentam um número e se não gostam passam para outro. Se quiserem 

aprender o oficio de palhaço, de malabarista, ou contorcionista, são elas que determinam o 

que irão fazer e nenhuma outra pessoa interfere. Com o tempo, as crianças passam a saber o 

que querem e se dedicam, então, às rotinas de ensaio (estudo) até se formarem naquele 

número. Algo muito semelhante a qualquer processo de formação cujo método passa pelo 

exercício orientado da prática até que o aprendiz esteja apto e autônomo; até adquirir 

competência, até saber. Desse modo, a aprendizagem para atuar no circo é a mesma em 

termos comparativos a outros aprendizados: a pessoa vai se aperfeiçoando até concluir o 

número. Como disse um dos entrevistados sobre o artista circense: “Depois passa a trabalhar 

e se apresenta... acaba se tornando um exercício diário. Chega um certo tempo que ele não 

para mais, está enraizado no seu coração”. 

Conclusão 

Neste ensaio busquei relacionar circo e educação. Em parte descrevi a cultura do circo 

explicitando algumas das suas peculiaridades. Além disso, detalhei aspectos da instalação do 

circo numa praça levantando uma série de procedimentos técnicos, artísticos e legais 

fundamentais e que asseguram o caráter formal da atividade. 

Do ponto de vista da educação, foi identificado um modo de ensinar e aprender 

bastante peculiar do mundo do circo a que associei a uma pedagogia circense, caracterizada 

pela rotatividade do saber e das práticas, uma metáfora da própria natureza itinerante do circo. 

Trata-se de uma pedagogia onde o saber é transmitido de pai para filho, de geração à geração, 

comprometido com a tradição circense e sua identidade cultural. Também no intuito de falar 

de formação expus em parte minha trajetória no mundo do circo assumindo o papel de “look 

de praça”. 

Foi possível, ainda, caracterizar o ensino formal e institucionalizado no que tange às 

escolas e ONG ligadas à arte circense, tornando pública parte da minha história de vida e 
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também levantando aspectos do cotidiano daqueles que vivem, trabalham e criam seus filhos 

inseridos na arte circense. 

Diante de tudo exposto insisto que a importância deste trabalho de conclusão de curso 

está na ampliação da abordagem e do conceito de e sobre educação para além dos limites das 

instituições escolares stricto sensu. Cheguei então, à conclusão de que no circo o 

conhecimento da pratica é adquirido no cotidiano, através do aprendizado de técnicas para 

exercer uma função, seja no picadeiro ou fora dele. A educação acontece na interação dos 

grupos de famílias e trabalhadores do circo. Este processo educativo favorece à contínua e 

itinerante aquisição de conhecimentos. De fato, entre a lona e o picadeiro vê-se o circo não 

como espaço formador de artistas e tantos tipos de ofícios, mas como uma verdadeira escola 

do mundo, lugar onde são desenvolvidas técnicas que visam um espetáculo a altura do 

respeitável público ao mesmo tempo em que se prepara a pessoa competente para atuar nas 

difíceis situações na arena da vida. 
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