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Resumo Escolher a produção e reprodução social de uma família circense como objeto de 
estudo acabou sendo, para mim a melhor forma de colocar à disposição da 
emoção os instrumentos da razão. Explico: esta pesquisa sobre uma família de 
circenses aconteceu após mais de dez anos do inicio da minha “familiaridade” com 
o tema. 
Esses indivíduos têm como projeto possuir uma identidade, reconhecida 
socialmente através da sua produção e modo de viver. Os circenses são pessoas 
comuns construindo o “sonho” de ter uma existência “inteira”, onde o 
pertencimento a uma determinada “comunidade” lhes permite conviver e 
trabalhar, festejar e prantear dentro de uma estrutura solidária em oposição a um 
modelo de vida fracionado e individualista, predominante na sociedade 
urbana/capitalista que vivemos. 
Da convivência com os diversos circos, chamou-me a atenção o circo da família 
Zanchettini. Algumas particularidades deste me atraíram, levando-me a defini-lo 
como objeto deste estudo de caso. A pesquisa voltou-se especialmente ao seu 
modo organizativo de produção como unidade familiar. Este grupo social possui 
não apenas um modo particular de produzir, como de se reproduzir enquanto 
família e organização empresarial. 
Esse seu modo de produzir/reproduzir indivíduos e o grupo no exercício de 
atividades circenses se diferencia daquele que predomina nas relações capitalistas 
modernas, pois como outras atividades artesanais, tidas como “pré-capitalistas”, 
no circo a produção do espetáculo pode basear-se num modelo corporativista de 
oficio, centrado na mão-de-obra familiar onde observamos uma organicidade nas 
relações sociais, produção, transmissão de conhecimento e solidariedade no 
grupo social “típica” de uma unidade familiar organizada para a produção e 
consumo. Uma organização não cindida em campos particulares, que diferenciam 
produção, aquisição de conhecimentos e relações domésticas. 
A pesquisa de campo me possibilitou compreender, preliminarmente, que no circo 
não é a atividade produtiva (a arte circense) que organiza o grupo. O circo não é 
tão somente uma empresa que articula seus membros para uma produção, mas 
um grupo corporado de famílias em busca de continuidade e reprodução que faz 
da produção circense uma forma de implementação e consumo material, um 
modo de reprodução sócio-cultural e um estilo de viver fundado numa estrutura 
comunitária particular. 
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