
  
  
  

PESQUISAS E REFLEXÕES CIRCENSES: 
Do nômade ancestral ao residente contemporâneo 
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1 Cristian Silvestre, 22 anos, artista circense em formação no Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e                 
Tecnologias na cidade de Belo Horizonte, cursando Técnico em Artes Circenses. Desenvolve suas habilidades              
malabarísticas de corpo e objeto em diálogo com os ritmos e movimentos da ancestralidade brasileira da                
capoeira. Atua como artista pesquisador autodidata, sempre buscando aprender e agregar seus conhecimentos             
adquiridos de experiências em várias artes, ao seu jogo de malabares e suas ideias do “novo antigo” e do                   
“nômade ancestral” ao “residente contemporâneo”. 
 
 



Resumo  
  

O presente texto tem como objetivo a reflexão sobre os pontos de vista do que se                

denomina como “universo circense”. Abordar-se-á, por meio de cinco palavras          

específicas (risco, cura, afeto, amor e arte) que foram bastante utilizadas nas            

minhas experiências com o aprendizado circense dentro e fora da escola técnica.            

Este texto tem como finalidade e escrita para a entrevista realizada ao projeto             

Ateliê Nômade criado e realizado pela educadora popular e circense Luana           

Coelho Gomes , a partir do conceito e prática Nomas Trupe . 2 3

  

 Introdução 

 

De início, pode-se interpretar o conceito “Universo Circense” - enquanto pesquisas e            

experiências vivenciadas na condição aluno de circo escola – como linha de compreensão             

mutável, isto é, que é passível de mudança de acordo com novas reflexões. 

Isso porque, o “Universo Circense” dentre várias abordagens, possui cinco a serem            

observadas e entendidas que nos dão a noção do circo em geral, e que nos dizem sobre um                  

universo gigante de tudo que o circo já viveu e tudo que o circo ainda vive, como as                  

passagens históricas, as adaptações, as renovações, a permanência e a resiliência. 

 

2 Luana Coelho Gomes é estudante de graduação da Licenciatura em Dança na Escola de Belas Artes da                  
Universidade Federal de Minas Gerais, educadora popular e circense. Criadora do conceito Nomas Trupe, busca               
estabelecer cenários simbólicos para a performatividade circense e suas transversalidades, tendo como premissa             
a natureza dialógica dos processos e agenciamentos das periferias urbanas, de seus saberes e fazeres éticos,                
estéticos e sociais. Iniciou os seus estudos artístico-culturais em Belo Horizonte, aos 13 anos de idade, através                 
do método de educação popular na ONG Circo de Todo Mundo, na qual estabeleceu a sua formação humana e                   
profissional na pedagogia do Circo Social no período entre 1998-2007. É educadora em circo social desde 2004                 
e atualmente integrante da Rede Circo do Mundo. Foi artista residente em Artes da Cena, com ênfase em Artes                   
Circenses, no Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado (CEFART) – BH / MG                 
(2016-2018). 
 
3 Criada em janeiro de 2019, no desejo de estabelecer cenários artístico-pedagógicos para o fomento de                
investigações científicas em criatividades estéticas nas Artes do Circo, tomando como partida sua natureza              
dialógica, o conceito e prática Nomas Trupe solidifica-se na construção de ambientes que ofereçam o               
surgimento de novos olhares para a performatividade circense e suas transversalidades, como a Literatura e as                
Artes Visuais. 
 
 



O “Risco” como abordagem circense 

A primeira abordagem que se deve tratar para entender as artes circenses – que              

também traça uma costura por várias outras artes – é o Risco. A pesquisadora Carolina               

Hamanaka Mandell (2016, pág. 77), propõe três eixos para o risco: 

  

Propomos então três abordagens distintas e complementares do risco, tomando          

emprestado do termo presente em outros campos do conhecimento que não apenas o             

da arte – principalmente na sociologia e filosofia. Destacamos então o risco físico, o              

risco social e o risco artístico. Em cada um dos enfoques do termo o sentido se                

mantém – o de probabilidade de dano e exposição ao perigo -, mas encerra              

implicações específicas. No primeiro caso implica na integridade corporal, podendo          

comprometer mesmo a própria vida do artista (devir de morte). O risco social diz              

respeito tanto as condições de produção artística em termos mercadológicos quanto           

ao reconhecimento do artista e da obra como tais. O risco artístico se relaciona com               

a transgressão dos limites entre obra de arte e vida, com a possibilidade de              

comprometimento da obra de arte como tal, que se arrisca a descaracterizar-se na             

medida em que se apagam as fronteiras entre real e artifício. 

  

  

Há ainda o risco do nomadismo. Mas, o que se entende por Nômade ou Nomadismo?               

Semanticamente, pensamos o nômade como que ou o que não possui habitação fixa, que vive               

permanentemente mudando de lugar e o Nomadismo como a condição do que é Nômade. O               

risco do Nomadismo então se dá pela noção de que os artistas circenses tradicionais da               

antiguidade eram nômades e dependiam dos locais que se instalavam para sobreviver, nem             

sempre esses locais rendiam os recursos que esses necessitavam,fazendo uma ligação direta            

com o risco físico. 

Contudo, a meu ver, é o risco que impulsiona o circo durante seus vários anos de                

história, é ele quem faz os artistas se superarem e na maioria das vezes é o fator principal que                   

atrai a atenção do público. E quando o artista circense aprende a usar o risco a seu favor,                  

quase que o dominando por completo é que ele se descobre e se desdobra na ampliação de                 

suas capacidades e na permanência da arte em si, assim circo é risco e risco também é arte. 



 A “Cura” e o “Afeto” circenses 

A segunda abordagem que se pode encontrar para o “Universo Circense” - também             

faz parte do risco, mas é a outra face da moeda -, é a Cura. A cura, neste contexto, pode ser                     

observada como o sentido de superação, desenvolvimento e maturação do artista circense e as              

tradições circenses. 

A cura é a parte do circo que, a meu ver tem mais a ver com resistência, segurança,                  

certeza, já que o risco é a “probabilidade de perigo, incerteza, fragilidade”, mas também é a                

força, o impulsionamento. A cura no circo se dá quando um circense, por exemplo, ‘tenta a                

vida solo’, renovando, adaptando ou inovando em suas artes, seja na rua, seja de mil outras                

formas. 

A cura se estabelece também quando um circo tradicional tem que mudar seus planos,              

seus números, têm que chegar a um novo local, mas mantendo a tradição, a cura é ao mesmo                  

tempo a resistência da potencialidade do artista e a adaptação, a aceitação e a superação dos                

acontecimentos que podem vir a mudar os caminhos. 

A cura está diretamente relacionada com o Afeto que é a nossa terceira abordagem              

para a compreender o “Universo Circense”. O circo em sua maioria, seja tradicional ou              

contemporâneo, sempre afeta o seu público de várias maneiras, através do risco, do drama ou               

da atenção fantástica que ele propõe, e ele se afeta de volta, por que só pode afetar quando se                   

é afetado, e ao mesmo tempo em que se tem a escolha de ser afetado ou não. 

O circense afeta tudo o que vê e todos que o veem. Afeta-se durante o aprendizado,                

seja de forma amorosa e lúdica, seja de forma rígida (no meu caso, percebo que o circo escola                  

traz muito afeto sadio entre seus aprendizes). E creio que por afetar tanto é que essa arte                 

permanece viva a décadas, resistindo, curando, adaptando e proliferando. 

  

 

“Amor” e “Arte” no residente contemporâneo  

O Amor é uma palavra, um sentimento e neste caso, uma abordagem muito             

interessante para o circo. Para falar do amor no “Universo Circense”, abordarei por meio de               



um elemento importante no meu aprendizado fora de sala de aula, que foi a experiência de                

desmontagem da lona de um circo que recentemente se instalou nos fundos da Funarte BH. 

Nesta ocasião, pude acompanhar e entrevistar o Júnior , representante e integrante do            4

Atiares Cirkus (MG). Dentre nossas conversas, surgiu a pergunta sobre a parte financeira do              

circo e sua administração e rendimento, onde foi relatado pelo mesmo que o dinheiro “não               

era lá grandes coisas” (como eu já imaginava) e que o amor era o principal motivo pelo circo                  

e o trabalho deles ainda permanecerem ativos. 

O circo leva amor as pessoas e a maioria das pessoas que trabalham com circo               

trabalham também por amor, por tradição. E é tão interessante o fato de que até mesmo um                 

circo de matriz tradicional como o Atiares Cirkus, inobstante não vivenciar por completo a              

tradição nômade, por possuir residência fixa, a qual retorna sempre que as condições não são               

favoráveis, recorra a uma prática “pseudo-nomadista”, em razão da falta de estabilidade            

financeira nos dias atuais desse tipo de arte (que também é um risco que entra no campo                 

social) e é esse “pseudo-nomadismo”que eu chamo de “Residente Contemporâneo”. Apesar           

de toda essa flexão, prevalece o amor, caso contrário já não faria mais viagens e adotariam                

por completo a residência fixa e outros trabalhos dentro do sistema formal. 

O amor no “Universo Circense” existe em todas as áreas, inclusive na relação             

monetária entre o seu público e os seus artistas, pois traduz na valorização do seu trabalho e                 

na troca de seu afeto e de sua arte pelo seu pão de cada dia, não se atentando somente ao                    

valor material do dinheiro. 

Sem o amor não haveria circo, do mesmo jeito que também não haveria circo se não                

houvesse risco. O circense precisa se ater ao corpo e isso é amor, ele pode não saber disso,                  

mas cuidando do corpo ele cresceu como artista e transpassa esse amor ao seu público, e isso                 

é Arte. O amor no circo faz com que vários âmbitos da arte e das expressões humanas se                  

unam em várias épocas diferentes e em vários formatos para a permanência da tradição. 

4 Raomir Júnior é filho mais velho de Raomir Atiares e Andreia Carvalho Atiares. Família Circense. A                 
entrevista foi realizada na sede da FUNARTE, situada na Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte - MG em                   
11/09/2019. 



Segundo Tássio Vilas Boas Coimbra “O circo é a mãe de todas as artes e que a                 5

coisa mais importante é o amor. Sem amor, qualquer arte não é arte. Isto é o circo”. Neste                  

viés, tudo, até mesmo nos mínimos detalhes dentro de uma vivência circense pode ser              

considerada arte, desde o aprendizado da desmontagem e montagem da lona, quanto os             

números super acrobáticos, e isso permeia de geração em geração, o circo vive da “arte da                

adaptação”, por ser um universo tão amplo e abrangente (creio que por ter bebido de várias                

fontes ao longo de sua história na condição de nômade). 

Em síntese, o presente texto possibilitou a compreensão de que independentemente           

das épocas e das fórmulas da vida circense, ao longo da história, a base permanece a mesma:                 

risco, cura, afeto, amor e arte. E assim, os ensinamentos de uma forma ou de outra chegam                 

aos seus espectadores e pesquisadores. Tenho a noção das diferenças do tipo de aprendizado              

entre o circo-família, o circo contemporâneo e as escolas de circo, e, como artista pesquisador               

posso afirmar que um tipo de ensinamento não invalida o outro e no final se resulta no triunfo                  

das artes circenses em toda a sua excelência. 

As experiências dentro e fora da sala de aula estão atuando como expansoras de              

minha consciência, transformando-me em um artista cada vez melhor a cada dia com as              

várias informações e saberes recebidos ao longo do curso e da vida circense que me               

disponibilizei a viver. 

  

Referência para escrita: MANDELL, Carolina Hamanaka. Circo: risco, performatividade e          

resistência. Sala Preta, v.16, n. 1, p. 71-81, 2016. 

  
 

  

 

5 Fonte: site https://www.pensador.com/frase/MjE1MzMzOA/ - pesquisado em 30/09/2019. 

https://www.pensador.com/frase/MjE1MzMzOA/

