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Propomos o presente Projeto de Lei, a ser submetido a análise e discussão dos Nobres 

colegas Vereadores desta Casa Legislativa, para fazer uma reparação histórica a um dos 
segmentos mais importantes da nossa cultura, o Circo. 

Esta arte que encanta crianças e adultos surgiu no Brasil no século XIX, com famílias 
vindas da Europa. Estas famílias se manifestavam em apresentações teatrais, Os ciganos, 
vindos também da Europa, apresentavam-se ao público, demonstrando habilidades como 
doma de urso e cavalos de ilusionismo. 

As manifestações artísticas eram de acordo com a aceitação do público, e 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 de comédia 
sorrateira, e também de instrumentos musicais, como o violão. 

Em São Paulo, muito da história das associações da classe circense passa pelo Largo 
do Paissandu, no antigo nº 8, local em que eram armados os Circos Queirolo e Alcebíades na 
década de 20, a Federação Circense foi gerada e administrada nesse mesmo lugar em 1934, 
no Circo do Danilo, onde foi fundado o Sindicato dos Artistas de São Paulo. 

Do outro lado do Largo Paissandu, precisamente no número 51, funcionou a 
Associação Brasileira de Empresários e Proprietários de Circo, que, reestruturada em 
Associação Brasileira de Empresários de Circo, passou a funcionar, no final da década de 70, 
no prédio situado na esquina da São João com a Dom José de Barros, em frente à Galeria 
Olido. Posteriormente, em 2004, a ABEC foi reestruturada em ABRACIRCO e passou a 
funcionar na Rua 24 de maio. Nessa história, não podemos omitir o restaurante Ponto Chic, 
também localizado no Largo do Paissandu e que, em 1961, cedeu uma sala para a Federação 
Circense que estava então sendo reestruturada. 

Atualmente, a Secretaria Municipal de Cultura do Município de São Paulo mantém um 
espaço que faz referência a esta linda história, o Centro de Memória do Circo, onde é possível 
fazer pesquisa sobre a arte circense com acervo fotográfico e multimídia. Seu acervo inicial é 
proveniente de companhias e famílias circenses, com destaque para os arquivos do Circo 
Nerino (1913-1964) e do Circo Garcia (1928-2003). 

Por muito tempo, a Arte do Circo se desenvolveu sem o apoio estatal, e até hoje está 
disseminado em nossa Cultura popular em razão dos esforços, muitas vezes voluntariosos, dos 
artistas de Circo, sendo muitas vezes o único espetáculo artístico que se desloca até os bairros 
mais distantes da nossa cidade. 

Apesar de toda essa importância, o seguimento Circo é o único das artes cênicas que 
não é contemplado com Lei do Fomento. Essa lei será significativa para que possamos 
fortalecer, incrementar e expandir a atividade dos artistas Circenses no Município de São 
Paulo, e garantir que o espetáculo popular mais democrático da Cidade mantenha sobrevida e 
atuação nas nossas periferias e grandes centros, encantando e divertindo a todos. 

Por todo o exposto, a presente propositura deverá tramitar, ser analisada e discutida 
pelos nobres colegas, e ao final aprovada por esta Casa de Leis, para que nosso Município 
passe a Fomentar a Arte do Circo em nossa Cidade! 
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