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O circo que conhecemos, feito de lonas e que viaja por diversas cidades com palhaços, 
acrobatas e muita alegria, surgiu em Londres, na Inglaterra, em 1768. Nesse ano, o 
sargento da cavalaria inglesa Philiph Astley decidiu mostrar suas habilidades sobre o 
cavalo em apresentações públicas. Para isso, montou um anfiteatro (espaço circular 
com palco e arquibancadas).

O espetáculo reunia ex-militares da cavalaria real (que se equilibravam e saltavam 
sobre cavalos em movimento) e artistas que se exibiam em praças, feiras e teatros 
populares, conhecidos como saltimbancos. 

A partir de então, as apresentações – que em pouco tempo se espalharam pelo 
mundo – passaram a ser feitas em espaço redondo, chamado picadeiro.

Hoje tem espetáculo! Tem sim senhor!!!

Curiosidade!!!
As artes circenses – acrobacia, adestramento, equilibrismo, 
ilusionismo, malabarismo e outras –, que foram reunidas no picadeiro 
do circo, são bem mais antigas. Nasceram há milhares de anos com o 
desenvolvimento da humanidade. Acredita-se que egípcios e chineses 
já praticavam acrobacias na Antiguidade.
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COMO O CIRCO SURGIU?
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No Brasil o circo chegou na metade do século 19, trazido talvez por famílias 
europeias de tradição circense, como os ciganos. Povos vindos também da Europa, 
apresentavam-se ao público, demonstrando habilidades: domar animais ferozes, 
números com facas e ilusionismo.

As manifestações artísticas eram de acordo com a aceitação do público, o que não 
agradava, não era mais mostrado naquela determinada região. Algumas atrações 
foram adaptadas ao estilo brasileiro. O palhaço europeu, por exemplo, era menos 
falante, usando a mímica como base, já no Brasil, o palhaço fala muito, utilizando da 
esperteza, e também de instrumentos musicais, como o violão.

Aqui o circo ficou muito famoso por causa dos palhaços, entre eles Piolin, Arrelia, 
Torresmo e Carequinha. E sempre foi o do tipo excêntrico que se dava bem no final 
das cenas, arrancando boas risadas do ‘respeitável público’.

E no BRASIL?

O palhaço é um tipo de artista que procura 
divertir o público com certas rotinas 
humorísticas e através da sua maquiagem 
e do vestuário de características pouco 
habituais.

O palhaço pode trabalhar num circo 
embora também haja aqueles que 
trabalhem em teatros, programas de 
televisão ou mesmo na via pública como 
artistas de rua. Os palhaços podem contar 
piadas, fazer malabarismo, equilibrismo, 
fazer barulhos engraçados ou recorrer a 
outras ações para fazer o público rir.

QUEM É O PALHAÇO?
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Hoje, o circo também tem uma ramificação que é o circo contemporâneo, que é 
aprendido em escolas, não só de pai para filho como antigamente. Uma das primeiras 
escolas de circo surgiu em São Paulo, a Academia Piolin, em 1978. 

No Rio de Janeiro, em 1982, foi aberta a Escola Nacional de Circo. Nesta escola, 
jovens aprendem as técnicas circenses e quando formados, criam grupos e passam 
a se apresentar ao público.

Hoje a Nau de Ícaros, o Teatro de Anônimo, o Circo Escola Picadeiro, o Linhas Aéreas, 
a Intrépida Trupe, os Parlapatões, o Circo Mínimo, os Acrobáticos Fratelli, Patifes e 
Paspalhões, fazem parte do Circo Contemporâneo Brasileiro.

Além dos Circos e trupes menores, mas que englobam muitas famílias, que 
dependem e vivem de seus espetáculos, viajando pelo interior e por todo o país 
levando magia e alegria a população.

E O CIRCO HOJE?
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Para refletir!
O circo é um espetáculo cultural permanente e, desde seus primórdios, é considerado, 
além de um grande local com espetáculo que vislumbra os olhos, também como uma 
forma de manifestação cultural. Ao mesmo tempo que encanta multidões, ele também 
se torna um espaço de desenvolvimento pessoal, principalmente para as famílias que 
carregam, de geração em geração, o amor pela arte circense.

Com tamanha estrutura, dedicação e amor, não demorou muito para o circo se tornar 
uma das principais fontes de cultura do mundo, apresentando ao seu público um 
entretenimento saudável e rico em culturas de diversos países.

Neste contexto, é possível entender que a relação que existe entre o público e o artista de 
circo é mais do que um grande espetáculo. A relação gera oportunidades de conhecimento 
intelectual e cultural, de desenvolvimento pessoal e de criatividade, possibilitando com 
que o público não só assista a um show, mas que também aprenda sobre novas culturas 
e costumes.
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Até 2009, os circos utilizavam em seus espetáculos números com animais selvagens, como 

elefantes, tigres, leões e até mesmo ursos, mas depois desse ano foi aprovado um projeto 

de lei que proibia manter esses animais nos circos, porque geralmente eles viviam em 

jaulas e ambientes muito pequenos para seus tamanhos, eles não se alimentavam direito, 

tinham que treinar exaustivamente e às vezes sofriam maus tratos. Hoje não há mais essa 

prática nos circos, afinal o lugar dos animais é na natureza, né!

VOCÊ SABIA?
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O Circo Chegou!!!

O livro “O circo chegou” foi uma iniciativa do Grupo de Estudo e pesquisa das Artes Circenses 

(CIRCUS) da FEF-UNICAMP para o fomento e a formação popular no âmbito do Circo.

Trata-se de uma obra de literatura infanto-juvenil, roteirizada por Marco A. C. Bortoleto, 

escrita por Glória Bedicks e ilustrada por Léo Malachias, cujos personagens foram inspirados 

em artistas circenses reais colaboradores do projeto bem como de pesquisadores do 

CIRCUS.

DICA DE LIVRO

E-BOOK: O CIRCO CHEGOU! Baixar PDF

Sobre o CIRCUS
https://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/
gruposdepesquisa/circus/apresentacao

http://www.circonaescola.com.br/pdf/PORTUGUESE_VERSION_small.pdf 
https://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/gruposdepesquisa/circus/apresentacao
https://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/gruposdepesquisa/circus/apresentacao
https://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/gruposdepesquisa/circus/apresentacao
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Você sabe quando é comemorado o dia 
do circo?

Atualmente comemora-se o Dia do Circo em 27 de março, 

esse dia é uma homenagem ao palhaço brasileiro Piolin, 

que nasceu nessa data, no ano de 1897, na cidade de 

Ribeirão Preto, São Paulo.

Nacional. 2011. 1h 28min / Drama, Comédia

DESAFIO!
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O Palhaço

Sinopse

Benjamim (Selton Mello) trabalha no Circo Esperança 

junto com seu pai, Valdemar (Paulo José). Juntos, eles 

formam a dupla de palhaços Pangaré & Puro Sangue e 

fazem a alegria da plateia. Mas a vida anda sem graça 

para Benjamin, que passa por uma crise existencial e 

assim, volta e meia, pensa em abandonar a trupe. Seu 

pai e amigos lamentam o que está acontecendo com o 

companheiro, mas entendem que ele precisa encontrar 

seu caminho por conta própria.

Dumbo

Sinopse

Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que retorna da guerra 

e encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. O circo 

em que trabalhava está passando por grandes dificuldades, 

e ele fica encarregado de cuidar de um elefante recém-

nascido, cujas orelhas gigantes fazem dele motivo de piada. 

No entanto, os filhos de Holt descobrem que o elefantinho é 

capaz de uma façanha enorme: voar.

PARA ASSISTIR COM A FAMÍLIA!

PARA ASSISTIR COM OS AMIGOS!

Disney - 2019 | Infantil/Fantasia | 1h 52m



7

AGORA VAMOS NOS DIVERTIR!!!
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http://www.circonaescola.com.br/pdf/PORTUGUESE_VERSION_small.pdf

https://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/gruposdepesquisa/circus/
apresentacao

http://www.circonaescola.com.br/livro

https://www.dgabc.com.br/Noticia/517766/como-o-circo-surgiu

https://www.infoescola.com/artes-cenicas/historia-do-circo/

https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/ponto-origem-do-circo

https://mundoeducacao.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-circo.htm

https://conceito.de/palhaco

https://www.camara.leg.br/radio/programas/299608-especial-circo-1-a-historia-do-
circo-0607/

https://editorialpaco.com.br/qual-a-importancia-do-circo-para-a-cultura-e-
educacao/

Links de Referência
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