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Circo e mídia. Encontros e desencontros. Possível harmonia? 1. 
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Resumo 

Este estudo problematiza a relação entre o circo e a mídia, refletindo as 

percepções sobre a maneira como o jornalismo, em particular, aborda esta prática 

cultural observando materiais coletados e comparando a forma como o circo percebe, 

age e reage em relação à ação da mídia. Conclui-se que a mídia tende a sedimentar, 

quando não exacerbar, a visão estereotipada do circo acalentada pela sociedade. Desse 

modo, esta comunidade se distancia da mídia e não a procura para apóiá- la, inclusive 

porque não acredita que tal tarefa seja da sua alçada. A partir do diagnóstico esboçado 

apresentam-se notas para um projeto de educação em comunicação formuladas com 

base na idéia de que a sintonia entre ambas as práticas depende, sobretudo, da criação 

de condições de possibilidades para o diálogo.  
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Introdução 

Este estudo analisa aspectos da interação que se dá entre o circo e a mídia. 

Foram utilizados alguns exemplos de notícias produzidas pela mídia (jornal, tv e rádio) 

e ouvidas pessoas vinculadas ao circo (professores da Escola de Circo de Londrina ). A 

metodologia utilizada foi da pesquisa documental, complementada pela pesquisa 

participante, na qual a pesquisadora se inseriu no ambiente estudado e participou do 

processo de estudo, também, como sujeito e não apenas como mera observadora. 

Assim, procurou-se compreender a maneira como referências ao circo 

articuladas nos meios de comunicação de massa, são entendidas, decodifidadas e 

vivenciadas por esta comunidade interpretativa, o que de algum modo se insere nos 

estudos de recepção. Para Leal (1995: 115), a recepção é o lugar privilegiado de 

negociação e estruturação do próprio significado. Pois, é no ato de comunicar que o 

                                                 
1 Trabalho apresentado à Sessão de Temas Livres. 
2 Bacharel em Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas pela Universidade Estadual de Londrina 
(UEL), especialista em Comunicação Popular e Comunitária pela UEL e mestranda em Comunicação pela 
Universidade de Marília (UNIMAR). 
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símbolo existe em sua totalidade, em seu momento de decodificação, como um processo 

interativo.   

A maneira como uma prática cultural percebe a outra depende de suas próprias 

identidades. Como o circo e a mídia são práticas culturais diferentes, a idéia foi escolher 

como parâmetros a forma e a linguagem. A forma, segundo Raymond Williams (1992) 

é, inevitavelmente, uma relação. Isto é, a forma depende de sua percepção, bem como 

de sua criação. Como qualquer outro elemento comunicativo, do mais localizado ao 

mais geral, ela é nesse sentido um processo social que, nessas condições de extensão da 

continuidade de que o processo depende absolutamente, se torna um produto social. As 

formas são, assim, propriedade comum, com diferenças de grau é certo, de autores e 

públicos, ou leitores, antes que possa ocorrer qualquer composição comunicativa. 

Este estudo está dividido em três momentos. No primeiro traçam-se as mudanças 

entre “circo tradicional” e “novo circo”, mais  um breve perfil da Escola de Circo de 

Londrina. No segundo momento, são mostradas as percepções que o pessoal do circo 

tem da mídia. No terceiro, são mostrados exemplos de caracterizações estereotipadas e 

estigmatizadas do circo veiculadas pela mídia. E, finalmente, após a conclusão foram 

incluídas notas para um possível projeto de mídia-educação. 

 

1. Do circo tradicional ao novo circo 

Devido a transformações na sociedade de consumo, através dos anos o circo 

mudou. Ele se fixou em algumas cidades e fundou escolas. O primeiro espaço de 

aprendizagem que se tem registro é a Escola Nacional de Circo que atua desde 1982 no 

Rio de Janeiro e funciona através do Ministério da Cultura dentro da Fundação Nacional 

de Arte (acessado em 01/2005). Depois surgiram várias outras, tal como a Escola de 

Circo de Londrina. 

Sérgio de Oliveira3, presidente da Associação Londrinense de Circo e professor 

pedagógico da Escola de Circo de Londrina, conta que :  

“O circo ao longo de 30 anos se modificou um pouco no Brasil. Os artistas da 
escola fazem parte de um novo conceito, algumas pessoas o chamam de “novo 
circo”, ou “circo contemporâneo”, ou “circo híbrido”, ele bebe um pouco das 
outras artes como o teatro, a música, a dança; de alguns esportes como o 
trampolim acrobático, a ginástica olímpica. Então, eles estão criando 
perspectivas novas para viver com o circo” (PISTOLATO, 2005: 76). 

                                                 
3 Entrevista concedida a autora em 10/11/04. Ver: PISTOLATO, 2005. 
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Segundo as percepções dos circenses a respeito do circo, uma característica do 

circo tradicional é a não segmentação de seu público. Não há diferenciação por classe 

social. Já o “novo circo”, traz a modernização do espetáculo, pois o público quer 

sofisticação. Estas mudanças fazem parte da lógica do consumo, característica a qual o 

circo começa a se adaptar. Para Oliveira as principais diferenças estão na forma de 

conduzir o processo de trabalho.  

Os integrantes do “novo circo”, com o interesse em reverter à imagem do “circo 

de pé sujo” difundida na sociedade, se propuseram a ensinar sua arte, ou seja, trazer o 

seu público para dentro da lona, não só para assistir ao espetáculo, mas para aprendê- lo 

“por dentro”, desvendando, enfim sua cultura e sua técnica.  

A Escola de Circo de Londrina foi criada em 2004 pela Associação Londrinense 

de Circo composta por integrantes da trupe Aero Circus (Companhia Profissional de 

Circo, que desde 1997 desenvolve projetos de circo social) e atua em duas principais 

linhas: profissionalizante e livre. 

Segundo o professor, Sérgio de Oliveira, no curso livre, as pessoas da 

comunidade entram em contato com a arte, as técnicas e a cultura do circo. Já no curso 

profissionalizante, são captados alunos vindos de projetos sociais. Por meio deste tipo 

de ação, que pode ser chamada de “circo social”, há uma intervenção na educação de 

crianças em situação de risco, através da arte e da cultura.  

Assim, com o desenvolvimento de escolas e projetos sociais o “novo circo” 

busca desenvolver-se para conquistar, novamente, seu espaço na sociedade e também, 

mesmo que não assumam, dentro da mídia.  

 

2. O circo e a mídia: encontros, desencontros... 

Para analisar a forma como a mídia trata o circo foram realizados um encontro e 

sete entrevistas (que não serão mostradas na integra aqui) com pessoas que estão em 

contato com esta forma cultural através da Escola de Circo de Londrina. 

O primeiro encontro, trouxe muitas respostas, uma delas, naquele momento, foi 

a mais significativa. Percebeu-se que a maioria do grupo entrevistado tinha pouca 

informação sobre as intenções entre a mídia e seu trabalho. Decidiu-se, então, trabalhar 

com entrevistas em profundidade, para que os artistas contribuíssem e se envolvessem 

numa reflexão sobre essa relação. 
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Se, por um lado, a reunião possibilitou detectar o grau de imaturidade das 

percepções dos integrantes sobre a mídia, também revelou a importância de um trabalho 

de mídia-educação tendo o circo como objeto. Com base em um diálogo em 

profundidade com este grupo. Percebeu-se que este seria necessário e funcionaria como 

um processo de problematização que eles fariam sobre a relação entre o circo e a mídia.  

Para compreender as percepções desta comunidade interpretativa sobre a mídia 

foram realizadas entrevistas não-diretivas nos meses de outubro e novembro de 2004. 

Foram entrevis tados sete profissionais circenses: Robsmar Silva, Tangará, Selma 

Ribeiro, Sérgio de Oliveira, Adriano Huhn, Luana Queiroz e Diego Zadra. Escolhidos 

pelo critério de proximidade e envolvimento com o circo, também eram os professores e 

artistas com que esta pesquisadora teve mais contato durante seu aprendizado na escola.  

Os entrevistados revelaram respostas semelhantes sobre o circo, entre elas, que o 

circo é trabalho em grupo, disciplina e capacidade física, e que a sociedade deveria 

conhecer a história  do circo no Brasil, a ligação familiar entre os artistas, o seu modo de 

vida e o empenho do circense em manter esta forma cultural viva, pois ela enfrenta 

muitas barreiras. Também, foram reconhecidas algumas diferenças nas respostas que se 

referiam ao “circo tradicional” de outras que abordavam o “novo circo”. Estas 

diferenças se situaram, basicamente, na caracterização do primeiro como arte e do 

segundo como atividade esportiva.  

Os entrevistados expuseram aspectos da discriminação e estereotipação sobre o 

circo tradicional no conteúdo das noticias veiculadas. Já sobre o novo circo, 

consideraram as notícias positivas, pois se referem, com freqüência, a projetos sociais e 

educativos.  

Através das respostas, percebeu-se que na visão da maioria dos circenses a mídia 

trata o circo pejorativamente, como uma forma cultural periférica, mostrando apenas 

fatos negativos, como acidentes e mau trato de animais. Outra percepção negativa dos 

circenses se refere à mídia não valorizá- los como notícia. Eles a julgam como 

manipuladora de informação e estritamente comercial. Grande parte dos entrevistados 

afirmou que a falta de dinheiro distancia a mídia do circo. 

Por outro lado, ao se referirem ao “novo circo”, os entrevistados contaram que 

ainda não há imagem formada, por ser algo recente, mas que começa, lentamente, a 

despontar de forma positiva. 

A partir destes relatos foram identificadas divergências nos pontos de vista dos 

entrevistados em relação ao modo como são entendidas e veiculadas as noticiais sobre o 
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circo tradicional e sobre o novo circo. As respostas mostram que os circenses acreditam 

que a mídia não sabe como tratar e informar assuntos relacionados a esta forma cultural 

e vice-versa.   

Naquele momento, a importância em compreender como os meios de 

comunicação de massa utilizam a informação para gerar notícia pareceu esclarecedora 

para entender a presença do circo na mídia. Em seguida, serão mostradas algumas 

situações onde uma informação sobre o circo é veiculada pela mídia e formatada para a 

audiência. 

 

3. A mídia conta o circo 

A idéia mais geral que se destaca no retrato que a mídia faz do circo é a do 

estereótipo. O estereótipo é a “forma de pensar sobre determinado indivíduo ou coisa, 

influenciada pelo contexto amplo em que esse indivíduo ou essa coisa são percebidos” 

(LIMA, 1972: 202).  

Segundo Lima, a percepção que temos de indivíduos é baseada em “maneiras de 

pensar que fazemos derivar do que seriam os traços tidos como gerais daquele grupo 

psico-sócio-econômico a que esses indivíduos pertencem (ou pensamos pertencerem)”, 

mas ao mesmo tempo pode-se seguir neste raciocínio o caminho contrário, ou seja, 

“fazemos com que estas características tendam a ser aquelas que pensamos ser as do 

grupo a que os indivíduos pertencem” (1972: 203). Portanto, cria-se em nossa mente 

uma idéia baseada e influenciada pelo que pensamos sobre as circunstancias gerais que 

rodeiam o grupo ao qual o indivíduo pertence: “é uma forma estereotipada de pensar, já 

que o indivíduo isolado pode não apresentar aquelas características” (1972: 203). 

Na terceira entrevista realizada na Escola de Circo de Londrina, Tangará4, que 

vem de família tradicional de circo, contou que “a mídia criou uma imagem negativa do 

circo. A mídia fez isso, não de forma premeditada, mas em função da desinformação e 

da facilidade de generalizar”. Este exemplo mostra a criação do estereótipo, pois 

segundo ele “essa generalização contribui para a imprensa denegrir a imagem do circo e 

do artista circense no país”. 

Segundo Lima (1972), as idéias que fazemos sobre indivíduos, e também sobre 

coisas em geral, são influenciadas pelo princípio parte-todo, que diz:  

“As propriedades das partes dependem da natureza do todo, pelo fenômeno da 
assimilação, ou seja, tendência para ter uma percepção uniforme e sem 

                                                 
4 Entrevista concedida a autora 4/11/04. Ver: PISTOLATO, 2005. 
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diferenciações, e pelo fenômeno do contraste, isto é, tendência para se ter uma 
percepção com diferenciações acentuadas, provocando juízos estereotipados que 
podem não responder a realidade”(LIMA, 1972: 206). 

A idéia de que a mídia apresenta visões estereotipadas do circo é largamente 

aceita pela comunidade circense. Para, Selma Ribeiro5, “o circense é julgado sem ser 

conhecido. Sem saberem nada, já é taxado como aquele em quem não  se pode confiar”. 

Outra idéia que pode ser utilizada é a de estigma desenvolvida por Goffman 

(1982). O autor apresenta três tipos de estigma e o se circo se encaixa, em alguns 

aspectos, no ultimo. São “os estigmas tribais de raça, nação e religião, que podem ser 

transmitidos através de linhagem e contaminar por igual todos os membros de uma 

família” (1982: 14). 

O artista de circo por vezes é caracterizado como “aquele que não presta, de má 

índole”, há também, a caracterização por “analfabeto, desprovido de intelecto”, 

características que segundo Goffman, são diferentes das que os considerados “normais” 

prevêem, e assim, se afastam negativamente das suas expectativas particulares. 

Importante ressaltar as atitudes que os considerados “normais” tem com uma pessoa 

com um estigma, e os atos que empreendem em relação a ela. Talvez, o estigma do 

circo e seus personagens tenham contribuído para seu descrédito e conseqüente, 

esquecimento. Segundo Selma Ribeiro, o circo “com o passar do tempo, ficou 

desacreditado, sujo”.  

Parece que o estigma do circo tradicional estaria ligado a sua forma de vida. De 

que modo os circenses são discriminados como grupo social? E se como afirma 

Goffman, o estigma contamina por igual todos os membros de uma família a 

discriminação dos circenses é transferida de geração a geração. 

Para Paulo Freire, os oprimidos, cedo ou tarde, lutam com quem os fez menos 

para buscar sua humanidade e “aí está a grande tarefa humanista e histórica dos 

oprimidos: libertar-se a si e aos opressores” (FREIRE, 1887: 30). 

Embora a comunidade circense pareça não ter muita consciência disso, ocorre 

dentro deste grupo social a fuga da opressão, quando os atores mudam o conceito de 

“circo tradicional” para “novo circo” que restaura o seu trabalho, como educador, 

pedagógico, artístico e físico. O circo social retira crianças da marginalidade, coloca 

pessoas “estranhas ao circo” em contato com a arte e tentam transformar sua imagem 

                                                 
5 Entrevista concedida a autora 5/11/04. Ver: PISTOLATO, 2005. 
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perante a sociedade e a mídia. Portanto, existe um traço de luta dentro da sua busca de 

reconhecimento que lembra a luta pela humanização. 

Para exemplificar a maneira como a mídia conta o circo, esta pesquisadora 

escolheu três veículos midiáticos distintos e considerações de profissionais da área que 

se questionaram sobre esta relação. 

 

3.1. O jornal: apropriação e estereótipo 

O artigo publicado por Hugo Possolo (2000), palhaço de profissão, dramaturgo e 

diretor do grupo Parlapatões, Patifes & Paspalhões, na Folha de S. Paulo em 2000, é um 

exemplo do uso estereotipado do tema do circo e seus artistas pelos jornais no âmbito 

das referências ao campo da política. 

Neste texto, o autor, joga com dois estigmas: o do circo rejeitado como 

comunidade cultural e o dos políticos como grupo social desacreditado. Tem-se aí o 

maior jornal impresso do país, durante uma campanha eleitoral, especificamente nas 

eleições para a prefeitura de S. Paulo, utilizando um palhaço como cronista da política. 

E desse modo, explorou-se a figura do “bobo”, como o palhaço normalmente se 

apresenta, para ridicularizar os políticos. 

O que este órgão da mídia fez? Um deslocamento. Ao invés de evocar o circo 

para falar da política chamando-a de palhaçada como normalmente a mídia faz, trouxe o 

próprio palhaço para fazer da política uma piada. Em ultima analise, reforçou dois 

estereótipos: a política é tanto uma palhaçada, que um palhaço é o tipo ideal para 

descrevê- la. Assim fazendo, o jornal usou a figura do “ridículo”, parte integrante do 

conceito de palhaço e a desnaturalizou, trazendo-a para a política.  

Hugo Possolo no artigo intitulado “Complexo de rejeição pode levar políticos ao 

divã”, critica os políticos lançando mão de falas que a sociedade utiliza para referir-se 

aos circenses; tais como “Não há motivos para rejeitarmos os pobres coitados”. Sua 

fala lembra a resposta do circense, Robsmar da Silva 6, quando perguntado se “a mídia 

criou uma imagem do circo”, para ele “a imagem do circo esta ligada à questão do 

ridículo, do bobo, do grotesco”. E, continua a reafirmar a imagem que, segundo ele, foi 

formada pela mídia : 

“Se há uma passeata, os caras colocam nariz de palhaço; professor quer 
aumento de salário, vai de nariz de bolinha vermelha. Isso é falta de ética, de 
respeito, de sensibilidade e de inteligência, pois até agora, que se saiba, nenhum 

                                                 
6 Entrevista concedida a autora em 28/10/04. Ver: PISTOLATO, 2005. 
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palhaço se valeu da representação do salário do professor para fazer piada no 
circo”(SILVA, 2005: 66). 

Quanto a Hugo Possolo, pode-se concluir que estava utilizando a mesma 

linguagem estereotipada que é utilizada pela mídia ao falar do circo para fazer 

referência à política brasileira. No caso, ridicularizando os políticos, também não 

deixou, de certo modo, de ridicularizar o circo. 

No mesmo artigo Possolo acrescenta “o mais importante não é saber em quem 

você acredita, mas quem você rejeita”. Aqui, recorde-se, a fala já mencionada do 

circense ao responder a questão: “O circo gera notícia?”. Tangará respondeu que “a 

imprensa sempre associa circo à falcatrua, balburdia, a qualquer coisa que denigre a 

imagem da classe circense, de forma geral”.  

Cabem aqui duas percepções diferentes. Em primeiro lugar, o fato negativo de 

que as pessoas, em geral, acreditam nos meios de comunicação de massa sem ter um 

senso crítico sobre o assunto que é abordado, o que pode levá- las a aceitar que aquela 

opinião é a mais correta. Aliás, foi o que disse Tangará. Mas valeria considerar, 

também, que o que Possolo estava fazendo era denegrir o segmento dos políticos. O 

palhaço, muito esperto, poderia estar utilizando a linguagem usada pela mídia para 

denegrir sua personagem (ele mesmo) ao fazer referência aos políticos. Assim, quem se 

sentiu ofendido, poderia perceber a discriminação da qual os circenses são alvo. 

De todo modo, uma certa idéia de verdade pode ser admitida. A forma, como a 

mídia retrata o circo e o seu artista, foi utilizada por Possolo para criticar de forma 

pejorativa e engraçada os candidatos daquela eleição, do mesmo modo que os artistas de 

circo são retratados. A diferença é que o tom humorístico dado pelo palhaço não 

funcionaria claramente como uma crítica à manipulação a qual o leitor desinformado 

está exposto. 

 

3.2. A televisão: apropriação da forma 

O primeiro ponto considerável sobre a relação entre a mídia e outras formas 

culturais é a impressão geral de que este meio utiliza formas geradas por outras práticas 

culturais, como se fossem criação sua. No caso do circo, isto é razoavelmente nítido, até 

nos depoimentos do pessoal de Tv que parece ignorar o quanto ela bebe desta arte 

popular.  

Daniel Filho, ator e diretor de programas de televisão da Rede Globo, publicou 

um livro intitulado: “O circo eletrônico: fazendo TV no Brasil”, porém não fornece 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 

9 

9 

nenhuma explicação para está denominação. Para ele a identidade entre o circo e a 

televisão é tão óbvia que nem precisa ser discutida. 

Há jornalistas que tem consciência deste fato. Segundo Marcelo Coelho, em 

artigo publicado na Folha de S. Paulo em 2004,  

“muita coisa da televisão popular se origina diretamente do circo; quem sabe o 
que nos choca ver transmitindo por satélite seja natural num picadeiro. Pedro de 
Lara, Renato Aragão e Sérgio Mallandro, pelo que sei, vieram da carreira 
circense; Chacrinha tinha muito, é claro, de palhaço, e faço idéia que o figurino 
da Xuxa até que poderia ser o de uma trapezista, malabarista ou amazona” 
(COELHO, Folha de S. Paulo, 08/12/2004). 

Este jornalista pode ser considerado uma exceção, pois outros profissionais da 

área informam a arte circense segundo o recorte que lhes é interessante. O repórter 

Marcelo Machado, do programa regional Repórter Cidade da Rede Globo (RPC), 

entrevistou o professor da Escola de Circo de Londrina, Robsmar da Silva, que destacou 

as aulas livres e profissionalizantes, o subsídio da prefeitura e concluiu: “as aulas são 

para quem está enjoado da academia, para quem quer fazer exercício de forma 

divertida”. 

Ora, os professores da Escola de Circo de Londrina, definiram em entrevistas 

para este estudo que o ambiente de aprendizagem é um local onde o aluno vai vivenciar 

a arte circense para aprender a sua cultura e condicionar o corpo e não apenas para 

aprender uma nova habilidade, ou técnica. A fala de Silva deixa dúvidas a respeito de 

como foi realizada esta entrevista. Pode–se acreditar que ele teve sua fala cortada 

durante a edição, ou direcionada pelo repórter para obter a notícia que desejava.  

 

3.3. O rádio: imaginário. 

Tradicionalmente se acredita que o rádio oferece proximidade e intimidade, 

portanto maior chance de verossimilhança. Alberto Dines acrescenta a estas qua lidades 

mais uma: credibilidade (apud MEDITSCH, 2001). 

Para Meditsch (2001) a conjugação dos fatores eletrônico e auditivo tornam 

duplamente vulnerável a solidez de um conhecimento da realidade construído através do 

rádio. No entanto, a credibilidade alcançada pela informação radiofônica, que ultrapassa 

a de outras formas de jornalismo, é uma evidência de que sua função cognitiva é 

reconhecida e valorizada. O radiojornalismo não apenas informa, mas persuade seus 

ouvintes de que são bem informados por ele. 
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A Rádio Universitária FM, emissora educativa da Universidade Estadual de 

Londrina produziu uma série de reportagens sobre o circo entre 2002 e 2004, produzidas 

por Roberta Nunes, estudante de jornalismo.  

Nas reportagens, o rádio buscou mostrar o lado imaginativo do circo através das 

estórias de como os artistas entraram nesta profissão, a reação das crianças e a vida dos 

palhaços. Picolino revelou o modo como transmitia aos alunos seus ensinamentos de 

palhaço: “De palhaço para palhaço, é assim que arte do palhaço tem de ser ensinada, é 

assim que a arte do palhaço tem de ser aprendida”.  

As músicas pareciam ser as mesmas utilizadas nos espetáculos de circo, mas a 

locutora não recriou ou copiou sua linguagem. Em nenhum momento foram usadas 

frases estereotipadas ou estigmatizadas, pelo contrário o circo foi enaltecido. 

O que se pode dizer sobre a relação rádio-circo, tendo como exemplo o trabalho 

de Roberta Nunes, é que esta matéria tende para uma abordagem romântica e até 

nostálgica. Mas, seja como for, tratou o circo, principalmente, com profundo respeito à 

sua tradição, destacando sua busca do imaginário e dos tempos de criança. 

 

Conclusão 

A trajetória seguida por este estudo possibilitou algumas ponderações a respeito 

da relação circo-mídia através de perspectivas individuais e coletivas. Foram 

identificadas algumas percepções, principalmente, reveladoras de uma espécie de 

ressentimento sobre o tratamento que a mídia dá ao circo.   

Uma das críticas mais concretas apresentadas tem a ver com o modo como a 

mídia se apropria do circo como fonte de informação. Na visão dos circenses, a mídia 

não explora temas, cujo conhecimento possibilitaria uma melhor compreensão desta 

prática cultural com sua historia, suas realizações artísticas, seus desafios atuais e suas 

buscas de solução. Informações desse tipo permitiriam um entendimento do significado 

das tradições que o circo carrega e de sua luta com situações adversas. Para os artistas, a 

mídia poderia ser uma aliada do circo ajudando o público a conhecê- lo melhor. 

O fato de o circo ser conhecido, pelos seus profissionais, como a “mãe de todas 

as artes”, revela a percepção destes artistas de que esta forma cultural abriu espaço para 

apresentações musicais, para o teatro, para o rádio e para a televisão  

O formato e a linguagem do circo foram apropriados para e por outros meios de 

comunicação como se fossem seus. E é na televisão que está o maior exemplo, onde os 

programas de auditório incorporaram a forma e a linguagem do circo, e hoje, vemos que 
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existem muitas semelhanças entre os espetáculos de circo e os programas do Gugu, do 

SBT, ou do Faustão da Rede Globo, entre muitos outros. Com isso, retiraram o 

ineditismo do circo. 

Talvez, aí esteja a razão da idéia recorrente entre os circenses de culpar a mídia 

pela decadência do circo. Este estereótipo criado para a mídia, pelo pessoal do circo, 

está, em parte, baseado na desinformação sobre as transformações sócio-econômicas da 

vida moderna que estão refletidas no desenvolvimento dos meios de comunicação e que 

não podem ser atribuídas direta e simplesmente à ação da mídia. 

É possível, no entanto, que devido às transformações sociais, em geral, a mídia 

tenha, efetivamente, contribuído para a desvalorização da arte do circo. Mas, seja como 

for, a sofisticação dos lazeres, tornou o circo pobre. Daí a alcunha “circo de pé sujo”. E 

ele passou a ser esquecido pelo seu próprio público e pelo seu público através da mídia.  

E, o circo passou a aparecer na mídia como uma evocação deslocada, 

descaracterizada, que não tem nada a ver com a arte circense. Seja sob a forma de 

protesto, por exemplo, quando trabalhadores reivindicam salário ou melhores condições 

de trabalho, seja como crítica desqualificadora de pessoas ou ações. 

Elementos da vestimenta do circense passaram a ser utilizados para mostrar ao 

empresário capitalista que trabalhador não quer fazer papel de palhaço, ou seja, de 

ridículo. Do seu lado, a comunidade circense passou a perceber sua imagem retratada, 

pejorativamente, na mídia, sentindo-se desrespeitada. E, em contrapartida, também 

criou uma imagem negativa da mídia, generalizada e estereotipada. 

Mas, apesar do circo tradicional ter servido de base para muitos programas de 

auditório, de rádio, televisão, entre outros, possui características que não são passíveis 

de apropriação por estes meios, ao menos na feição que apresentam hoje.  

A idéia de alteridade que os circenses fazem, contrapondo circo e Tv fica 

explícita. Enquanto, a mídia tende para a desintegração, o circo seria integrador em pelo 

menos dois aspectos. Em primeiro lugar, porque não tende a segmentar o público, pois é 

destinado a família e não a faixas estarias ou classes sociais. E, em segundo, é 

integrador, na medida em que, agrega em ações culturais com pessoas em situação de 

marginalização, como adolescentes em situação de risco. Por parte desta comunidade 

interpretativa o circo é visto como saudável e a Tv, não. 

Atualmente, o “novo circo”, tenta abandonar algumas características do circo 

tradicional para se adequar ao padrão artístico consagrado pela mídia. O “novo circo”, 
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por exemplo, tem muito de esporte e poucas brincadeiras ingênuas do antigo circo. E vai 

deixando para trás uma de suas principais características: ser itinerante. Essas mudanças 

se referem às modernizações na infra-estrutura. O circo não viaja mais com trailers, não 

possui animais, traz mais conforto aos freqüentadores, mas encarece seus preços. 

Também, passa a ter uma imagem de eficiência: saúde, culto ao corpo, empreendimento 

econômico, tecnologia, serviço profissiona l, entre outros. 

O “novo circo” deseja apagar a imagem do “circo de pé sujo” e se tornar uma 

atividade cultural sofisticada para satisfazer os espectadores. Ao se tornar um produto 

de consumo, como outra prática cultural, adequou-se à demanda comercial e se tornou 

uma atividade empresarial, perdendo parte, ou transformando sua cultura. 

Mas, saindo um pouco deste universo de interpretações cristalizadas, pode-se 

conjecturar em outras direções. Por exemplo, no caso da utilização de elementos do 

circo, como o nariz do palhaço nas manifestações de protesto. Pode-se imaginar que não 

seja, apenas, uma forma de denegrir sua imagem, mas, simplesmente de buscar formas 

poéticas e fantasiosas de expressão. Já se concluiu, em estudos, que não são possíveis de 

serem referidos aqui, que a estética não é caracterizada apenas pelo belo, mas também 

pelo sublime. Isto quer dizer que o belo pode incluir o feio, ou seja, a beleza da fealdade 

representativa. Assim, a utilização desses elementos, expande os recursos simbólicos 

associados a práticas sociais e políticas, em particular, que desejam apresentar uma face 

humana. 

Então, quando a figura do palhaço é utilizada numa passeata de protesto, há uma 

evocação de um campo simbólico que pode ser valorizado, pois o personagem é usado 

porque constitui uma presença forte, que chama atenção de crianças e de adultos através 

da evocação da alegria e ingenuidade. 

Nesse sentido, o uso da forma do palhaço poderia ser considerado como uma 

homenagem. As pessoas que protestam em passeatas mostrariam que querem aparecer, 

não como ridículas, mas como alegres, mostrando sua esperteza ao protestar com dança 

e movimentos leves, com apito e barulho, sem demonstrar rancor ou agressão.  

Talvez, o mais difícil para essa comunidade interpretativa aceitar, seja o uso e 

abuso pelos meios de comunicação dos elementos, formas, imagens criados pelo circo, 

sem reconhecimento da sua origem. Isto é, como se fossem criações da própria mídia. 

Ou seja, fora do contexto cultural da arte circense, e no âmbito puramente de exploração 

econômica. 
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Em outras palavras, os circenses, até porque vêem a apropriação de elementos 

que, segundo sua concepção, são de propriedade comunitária, julgam a mídia como 

culpada pela decadência do circo tradicional e pela dificuldade de desenvo lvimento do 

“novo circo” ao qual estão se adaptando para suprir as necessidades de um público cada 

vez mais com características de consumidores.  

Por todo este universo de significados, os artistas não demonstram interesse ou 

aptidão para iniciativas relacionadas com a mídia. Tudo isto pode explicar a impressão 

de que o pessoal do circo não sabe lidar com a mídia, ou porque não sente que lhe cabe 

a iniciativa de estabelecer contatos com jornalistas, ou outros profissionais da área, 

visando à divulgação do seu trabalho.  

A partir do diagnóstico esboçado apresentam-se sugestões para um projeto de 

comunicação. Foram formuladas com base na idéia de que a sintonia entre ambas as 

práticas depende, sobretudo, da criação de condições de possibilidades de um diálogo. E 

que o começo de um diálogo é sempre o conhecimento mútuo. 

 

6. Notas para um Projeto de Comunicação e Educação: Mídia e Circo em sintonia 

O diagnóstico que se esboça sobre a interação entre a mídia e o circo tende para 

o negativo. Tanto o circo, quanto à mídia criaram estereótipos um do outro. Assim, o 

circo foi se desvalorizando e culpando a mídia, o que resultou em um grande 

desencontro.  

A mídia, por sua vez, ao procurar o circo, encontra artistas que não entendem 

sua linguagem e que não contam com profissionais para assessorá- los. O que resulta em 

reportagens que não retratam a realidade do circense, suas habilidades, sua profissão e 

acima de tudo, sua cultura.  

Assim, a ausência de um projeto de educação sobre os meios de comunicação 

para a sociedade traz conflitos em suas inter-relações. Focalizando a mídia, os 

educadores e os artistas de circo em questão, pode-se pensar em uma parceria que 

transforme este diagnóstico em algo positivo. A mídia seria, então, tema de um projeto 

de comunicação e educação realizado por professores, alunos da Universidade Estadual 

de Londrina e artistas da Escola de Circo. 

O objetivo geral será criar um processo de comunicação e educação, onde haja a 

troca de conhecimentos entre os atores da escola de Circo de Londrina e os professores 

e alunos do curso de Comunicação Social da UEL, visando um estreitamento da 

interação entre as atividades da comunicação pública midiática. E, os objetivos 
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específicos serão documentar este diálogo através de vídeo para ser mostrado a outras 

pessoas da escola e servir como registro das aulas e tornar ambos os profissionais, aptos 

a lidarem uns com os outros, cedendo e buscando informações que sejam importantes 

para o desenvolvimento de suas atividades. 

Sabe-se que o bom relacionamento com a mídia é essencial para qualquer 

organização estabelecer um conceito favorável e angariar espaço e cooperação para a 

divulgação de suas atividades. Organizações de cunho cultural, como a Escola de Circo 

de Londrina, devem manter mecanismos de relacionamento com a imprensa em geral, 

para tornar-se referência e fonte de informação confiável para os profissionais da grande 

mídia. Desta forma, a instituição ganha espaço para divulgar seu trabalho e tem a 

certeza de que será vista de maneira favorável nas temáticas e pautas de matérias 

desenvolvidas.  

Portanto, criar um ambiente onde circo e mídia convivam em troca de 

conhecimentos proporcionará confiança de ambas as partes e por isso destaca-se a 

importância da realização das oficinas de comunicação. Em seguida, a formação de um 

departamento de comunicação no circo abrirá espaço para a mídia colher informações 

mais precisas e sem os obstáculos existentes hoje.  

Para que este projeto tenha sucesso será necessária à consolidação de parceria 

entre a Escola de Circo de Londrina, a Secretaria Municipal de Cultura e a Universidade 

Estadual de Londrina para o desenvolvimento de um projeto de extensão que ofereça 

oficinas sobre a mídia para um grupo da escola; o esclarecimento de temas que ampliem 

a visão do circense sobre o funcionamento da mídia e do tratamento adequado para ela; 

e a criação de um vídeo-documentário a partir desta experiência, que sirva de registro 

para os demais interessados da escola.  

Como procedimento metodológico esta ação cultural terá as características de 

uma pesquisa-ação. Para Thiollent (2000), a pesquisa ação é um tipo de pesquisa social 

com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo, e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo e 

participativo. Nesta definição enquadram-se o desenvolvimento de oficinas e a 

produção de um vídeo-documentário. 

Para avaliar as programações de relacionamento com o público o método 

considerado mais pertinente é o contato direto com as pessoas que foram alvo do 

projeto.  
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