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ATA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO SETORIAL DE CIRCO 

 

 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dez, às nove horas 1 

e trinta minutos na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 2 

Janeiro, no Teatro Glauce Rocha na Avenida Rio Branco, sob a 3 

presidência do Sr. Gustavo Vidigal (Secretário Geral do CNPC), na 4 

presença dos (as) Conselheiros (as): Sr. Cláudio Andrés Barria 5 

Mancilla (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social); Sr. Edilson da 6 

Costa Araújo (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social); Sr. Flávio 7 

Viana e Silva (Circo Itinerante); Sr. Geraldo Santos Passos 8 

(Região Sul); Sr. Jonilson José de Moura (Região Nordeste); Sr. 9 

José Rui Moraes Raiol (Região Norte); Sr. Julio Cesar de Freitas 10 

Coelho (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social); Sr. Luis Carlos 11 

Oliveira de Araujo (Região Centro-Oeste); Sr. Marcelo Bones 12 

(FUNARTE); Sr. Márcio Stankowitch (Circo Itinerante); Sr. Marcos 13 

Teixeira (FUNARTE); Sra. Maria Alice Viveiros de Castro 14 

(Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social); Sr. Mauro Alves 15 

Guimarães (Artistas, Grupos e Trupes); Sr. Naelson Abreu da 16 

Silva (Circo Itinerante); Sra. Silvana Meireles (Ministério da 17 

Cultura); Sra. Vanda Jacques Monteiro Leite (Artistas, Grupos e 18 

Trupes); Sr. Vladimir Spernega (Região Sudeste); Sr. Xisto José 19 

Pinto Costa (Artistas, Grupos e Trupes): Teve início a 5ª Reunião 20 

Ordinária do Colegiado Setorial de Circo coordenada pelo Senhor 21 

Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC), servidor do Ministério 22 

da Cultura, destinada a apreciar a seguinte pauta: Pauta do dia 23 

01/12/10 – 1) Abertura da Sessão; 2) Cultura e Educação – 24 

Consulta ao Colegiado; 3) Deliberações sobre o Plano Setorial para o 25 

Circo e 4) Informes Gerais. Item 1 – Abertura: O Sr. Marcelo 26 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) iniciou a 5ª Reunião do 27 

Colegiado Setorial de Circo; agradeceu a presença de todos e 28 

informou que era a última reunião do ano da sequência de colegiados 29 
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setoriais e que tinha certeza que iriam cumprir a missão e a pauta 30 

estabelecida; ressaltou que tinham uma pauta bastante intensa e 31 

explicou que a questão da Cultura e Educação foi era uma pauta que 32 

havia sido apresentada pelo conselheiro André Lázaro na última 33 

reunião do Plenário do Conselho e ainda, que o Plenário achou por 34 

bem fazer com que essa pauta fosse para todos os colegiados para 35 

que elaborassem um documento sobre a relação cultura e educação 36 

pelo viés do segmento; explicou que esse documento seria composto 37 

por uma lauda e meia no máximo, com uma introdução reafirmando 38 

questões importantes como a aprovação do respectivo plano daquele 39 

colegiado e depois apontando quatro ou cinco diretrizes que 40 

considerassem importantes para que a parceria MEC/MINC fosse 41 

aprimorada para além das ações já elencadas; ressaltou que no 42 

próprio plano de cada colegiado já existia muita coisa que poderia ser 43 

incluída na parceria MEC/MINC, e que discutiriam esse tema naquele 44 

dia; disse que a pauta do plano setorial do Circo era uma das pautas 45 

que tinham mais apreço e que mais lutaram para que saísse, por 46 

isso, era muito importante que o plano fosse aprovado; informou que 47 

no começo do próximo ano irão fazer uma publicação das câmaras e 48 

dos colegiados setoriais com tudo o que foi produzido pelos 49 

colegiados e câmaras anteriormente; relatou que pretendem colocar 50 

como produção do colegiado de Circo a aprovação da minuta do plano 51 

setorial, e esta teria que ser aprovada ainda naquele dia; informou 52 

também que além da pauta estabelecida, tinham dois informes, um 53 

deles era que a Secretaria Geral da Presidência pediu para que 54 

pensassem e organizassem junto com eles uma comissão na cúpula 55 

social do MERCOSUL, e que estavam pensando junto com a Diretoria 56 

de Relações Internacionais do Ministério; explicou que a pauta 57 

provavelmente ficaria em cima de questões fronteiriças , a cultura na 58 

relação entre os países e a participação social; lembrou que como era 59 

um ano de transição por causa das eleições, que não sabiam como 60 

ficariam no ano seguinte, e por isso, sugeriu que pensassem durante 61 
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o dia e articulassem entre eles para que no final do dia enviassem 62 

uma sugestão de pauta para o ano de 2011. O Sr. Marcelo Bones 63 

(Funarte) agradeceu a presença de todos e informou que era um 64 

prazer receber todos nas dependências da FUNARTEdo Rio de 65 

Janeiro; disse que o Ministério da Cultura estava realizando um 66 

evento no Rio de Janeiro que antecede a Ordem do Mérito Cultural e 67 

que todos estavam convidados; relatou que precedendo a essa 68 

entrega, o Ministério fez esse ano um evento que se chama 69 

Brasilidade, que tem uma série de atividades de música, dança, circo, 70 

culturas populares e a área de circo, de teatro e de dança foi a 71 

FUNARTEquem fez indicações de alguns espetáculos que estarão 72 

durante aquela semana toda sendo apresentados de manhã, de tarde 73 

e de noite; observou que além de ser a última reunião do colegiado 74 

de circo esse ano, era a última reunião do colegiado na atual gestão e 75 

era muito importante fechar esse período reconhecendo e percebendo 76 

o trabalho que foi feito pelos colegiados; explanou sobre o imenso 77 

prazer de trabalhar com todos nos últimos anos e que conseguiu 78 

perceber a parceria forma cooperada, colegiada e compartilhada. O 79 

Sr. Marcos Teixeira (Coordenador de Circo da Funarte) 80 

cumprimentou a todos; explanou sobre a felicidade de ter todos os 81 

presentes nas instalações da Funarte, a qual abriga a coordenação de 82 

circo, porque a estruturação dessa coordenação era a consolidação de 83 

uma reivindicação do circo de muito tempo; ressaltou que 84 

considerava que a Câmara Setorial e o Colegiado Setorial foram 85 

extremamente importantes para a consolidação e para a organização 86 

do circo; ressaltou que o circo é uma das três linguagens que 87 

incorporam nas artes cênicas, que vem se organizando de uma 88 

maneira própria, uma forma de organização interessante, importante, 89 

diferente das outras linguagens. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-90 

Geral do CNPC) cumprimentou a todos; relatou que a tarefa era a de 91 

consolidar o impedimento sobre as diretrizes do plano e que também 92 

era fundamental incorporar toda a discussão que vinham fazendo 93 
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sobre os animais no circo nas diretrizes; disse que deveriam 94 

incorporar diretrizes, consolidar um entendimento sobre ações, 95 

projetos, iniciativas de curto, médio e longo prazo; observou que as 96 

diretrizes elas servem não só para o Ministério da Cultura, mas para 97 

o governo de um modo geral, por isso deveriam incorporar o que 98 

querem para o meio-ambiente, para a educação etc.; reforçou a 99 

importância da pauta sobre cultura e educação; relatou que estão 100 

juntos amadurecendo um entendimento sobre planejamento de forma 101 

conjunta e que já concretizaram muitas coisas; acrescentou que a 102 

força no trabalho é a união, a capacidade de diálogo e que o 103 

colegiado mostrou isso, ainda podem ir muito além do que já 104 

mostraram. Item 2) Cultura e Educação – Consulta ao 105 

Colegiado: O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) 106 

passou para o item seguinte; confirmou se todos tinham recebido a 107 

apresentação em PowerPoint que foi apresentada pelo conselheiro 108 

André Lázaro e um resumo das diretrizes dessas ações entre os 109 

ministérios da cultura e da educação; informou também que faria 110 

uma leitura rápida dessas diretrizes e que depois abriria um tempo 111 

para discussão; o texto, qual segue: “Diretriz para Cultura e 112 

Educação. Atualmente diversos projetos e ações têm sido 113 

desenvolvidos em parceria entre a cultura e educação. São projetos 114 

na área da educação superior, educação técnica e tecnológica, 115 

educação básica, além de estabelecimento de parceria dos setores de 116 

livro, leitura e literatura. Entre os trabalhos podemos citar: Programa 117 

de Extensão Universitária que tem entre as suas linhas temáticas a 118 

gestão cultural, a economia da cultura e desenvolvimento das 119 

linguagens artísticas, 28 cursos diferentes em educação técnica ou 120 

tecnológica com 1897 matrículas; Programa Mais Cultura que busca 121 

contribuir  para a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação 122 

da jornada escolar com a oferta de atividades artísticas, culturais e 123 

esportivas como dança, teatro e iniciação musical, leitura, práticas 124 

circenses; Programa Escola Aberta que incentiva e apoia a abertura 125 
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de escolas públicas de educação básica nos fins de semana com 126 

vistas a fortalecer a integração escola-comunidade assim como 127 

evidenciar a cultura popular, as expressões juvenis e o protagonismo 128 

da comunidade; Programa Nacional de Biblioteca na Escola; 129 

Programa Nacional do Livro Didático; Programa Nacional do Livro de 130 

Ensino Médio; Programa Nacional do Livro de Alfabetização; cursos 131 

para formação de mediadores de leitura; projetos de fomento à 132 

leitura para neo-leitores; projetos só como ponto de cultura; ação 133 

integrada entre Casa da Arte de Educar Rio de Janeiro; Programa 134 

Escola Viva Ministério da Cultura FIOCRUZ; Programa Mais Cultura, 135 

SECAD e Ministério da Cultura; projeto de fomento à leitura para neo-136 

leitores jovens, adultos e idosos; projetos aprovados promoção de 137 

acesso à leitura; formação de leitores e mediadores da leitura; 138 

pesquisa e avaliação sobre leitura”. Na continuidade, o Sr. Marcelo 139 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) ressaltou que as ações possuem 140 

uma interface muito grande com o segmento de Literatura, Livro e 141 

Leitura, mas também que é desejável que essas ações se ampliem 142 

para os outros segmentos. A Sra. Maria Alice Viveiros de Castro 143 

(Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social) ressaltou que a 144 

apresentação do Sr. André Lázaro na reunião do Conselho foi muito 145 

interessante e que a explicação que ele deu desse setor do Ministério 146 

mostra que estão realmente cuidando de todas as adversidades; 147 

disse que sobre o circo, o que a tem preocupado muito é sobre a 148 

questão da formação, e acrescentou ser de vital importância a 149 

realização dessa uma parceria com o MEC; relatou que poderia fazer 150 

uma semelhança porque não tem como meta profissionalizar os 151 

circenses, mas que acaba tendo um número significativo de jovens 152 

que vão buscar a profissionalização; disse que sobre a questão do 153 

tecnológico ou da universalidade, que já existem pessoas de grupos 154 

se movimentando pela criação de uma universidade, de um curso 155 

superior de circo; ressaltou que pessoalmente se sentia muito 156 

incapaz de compreender essas diferenças, quais os tipos de exigência 157 
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e o que seria uma escola de nível superior de circo; questionou se a 158 

Escola Nacional de Circo tinha o MEC aprovado em seu currículo; 159 

ressaltou que deveriam trabalhar não só na cobrança da 160 

descentralização da ação da Escola de Circo, mas no próprio 161 

entendimento de que estrutura, de qual circense ela pretendia 162 

formar; considerou que cada escola teria que responder a essas 163 

perguntas e que uma escola que é de âmbito nacional, teria que 164 

responder isso duas vezes mais; informou que há uma escola em São 165 

Paulo que estava fazendo no seu programa de educação ambiental 166 

um estudo sobre os maus tratos dos animais do circo e que depois os 167 

alunos todos com 7, 8 anos iriam assinar um documento pedindo a 168 

um vereador que proibisse os animais naquela cidade; salientou que 169 

teve a oportunidade, por coincidência, de conversar com duas 170 

pessoas que trabalham com educação ambiental, uma delas inclusive 171 

responsável por uma área grande do sertão, e passou a cartilha para 172 

ela; observou que educação ambiental não tem nada que ver com 173 

animal no circo, e que isso certamente tem pesado na relação de 174 

uma nova geração que está sendo formada pela primeira vez na vida, 175 

que ao invés de ver no circo uma coisa de alegria, bonita e festa, está 176 

vendo no circo tortura e maldade. O Sr. Marcelo Bones (FUNARTE) 177 

relatou que com relação à escola de circo, que uma das dívidas que 178 

irão deixar esses dois anos da FUNARTEé com relação a Escola 179 

Nacional de Circo; disse que para ele, a Escola Nacional de Circo 180 

precisa ser reinventada, e que infelizmente, ela hoje não cumpre 181 

mais o papel que ela deveria cumprir e não cumpre mais o papel que 182 

ela cumpriu no primeiro momento; ressaltou que quando ela foi 183 

criada há muito tempo atrás era uma visão de que era possível ter no 184 

Rio de Janeiro uma Escola Nacional de Circo, mas que nesse 185 

momento essa visão era uma visão completamente ultrapassada da 186 

possibilidade de você ter essas instituições nacionais num país como 187 

o Brasil; observou que não conseguiram colocar em debate a Escola 188 

Nacional de Circo, que conversaram um pouco sobre isso, não no 189 
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colegiado, foi uma conversa informal que tiveram; ressaltou que o 190 

circo tem um papel fundamental nesse processo porque o que estava 191 

em xeque, o que tinha que ser discutido era a questão da educação e 192 

a arte; relatou também que para ele, não tinha sentido algum a 193 

formação universitária para essas áreas, pois elas são técnicas, e que 194 

isso tinha que ser objeto de uma análise, de uma avaliação e de uma 195 

crítica muito grande; acrescentou que são áreas que têm que ter 196 

outro tipo de formação, outro tipo de encaminhamento na sua 197 

formação e a universidade tem outro papel, e além disso, que a 198 

universidade não deveria ser o ponto final da formação de uma série 199 

de áreas; observou que a universidade era um lugar de outros 200 

estudos, um lugar de outra concepção de pensamento de formação e 201 

que o circo tinha um papel fundamental para abrir uma cunha nesse 202 

debate que era um pouco perigoso; ressaltou ainda que estava na 203 

hora de escancararem um pouco essa porta e abrirem esse debate e 204 

essa discussão de forma mais clara e precisa para as necessidades. O 205 

Sr. Cláudio Andrés Barria Mancilla (Pesquisa, Escola de Circo e 206 

Circo Social) relatou que considera complexo quando se junta arte e 207 

educação genericamente, que a formação é uma educação artística, 208 

existe isso como uma coisa já legitimada socialmente, entretanto, 209 

essa formação em educação artística em algumas faculdades como a 210 

UFRJ, inclui apenas a área das artes plásticas como a pintura e a 211 

escultura; disse que mesmo que entendam os motivos do processo, 212 

também tem que reconhecer nele algumas falências, e que 213 

principalmente a questão da formação, protelaram em um momento 214 

e em outro encararam de uma maneira extremamente tímida e 215 

conservadora; considerou que essa era uma posição de legitimação 216 

dentro dos espaços determinados pela sociedade como legítimos de 217 

formação acadêmica e a outra, os processos de reprodução da 218 

própria vida do circense, da própria vida do circo; ressaltou tem 219 

espaços de formação, de revolução da técnica circense que devem 220 

ser valorizados na hora de pensar nisso; relatou que devem 221 
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justamente pensar o papel do circo no processo de formação e 222 

transformação social, e que quando se pensa “circo e educação”, se 223 

limita a pensar como é que irão educar o circense; observou também 224 

que o circense contribui para formação do cidadão, que o circo tem 225 

um potencial enorme de fortalecer relações sociais, de aprender a 226 

desenvolver gosto pelo aprendizado, gosto pelo conhecimento, de 227 

equilíbrio e desenvolvimento integral; finalizou que cabe então pensar 228 

a educação no circo e o circo na educação. O Sr. Flávio Viana e 229 

Silva (Circo Itinerante) concordou com as ponderações dos colegas e 230 

disse que de uma forma bem brusca o circo não precisava da 231 

universidade, mas que a universidade precisava muito do circo e que 232 

ela vinha usando o circo continuamente, mas como o Sr. Cláudio 233 

comentou, os créditos sempre foram dados para o teatro, para dança 234 

ou sempre artes cênicas, mas nunca para o circo; relatou que tem 235 

vários casos dos alunos que saem da Escola Nacional de Circo que 236 

para trabalhar no circo é uma dificuldade imensa, não conseguem 237 

trabalhar porque é uma realidade totalmente diferente daquela que 238 

ele encontra aprendeu; disse que a Escola Nacional de Circo tem que 239 

se reinventar mesmo, tem que procurar uma nova forma e até ver se 240 

essa nomenclatura que ela carrega mesmo, se seria mesmo de Escola 241 

Nacional de Circo porque ela não chega a quem realmente precisa; 242 

ressaltou que precisam estudar uma forma de ter ações mais rápidas 243 

e mais enérgicas, mas que sejam bem pensadas para que consigam 244 

dar continuidade disso, porque tinham muitas informações que não 245 

chegavam ao Colegiado; observou que era um problema muito sério 246 

que vinha acontecendo, que tinham sim casos muito bem sucedidos 247 

de escolas e circo, de circos que não são itinerantes, que são fixos 248 

que têm conseguido trabalhar, que têm conseguido ter o seu mérito 249 

reconhecido, mas que tem muito mais casos de coisas que foram mal 250 

sucedidas e que vêm sendo mal sucedidas porque vivem tapando 251 

buracos e não conseguem fazer um trabalho contínuo. A Maria Alice 252 

Viveiros de Castro (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social) 253 
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acrescentou que precisam da discussão da formação do artista 254 

circense nos vários níveis que ela pode se dar; disse que é muito 255 

importante se falar da parte técnica, mas que para arte circense 256 

precisam fortalecer exatamente o outro lado; relatou que há uma 257 

tradição de puro adestramento, “o cara aprende a saltar e ele é o 258 

saltador e ele não é essa formação, a necessidade da gente incluir 259 

pensamento, história da arte, filosofia, pensar quem sou eu?”; 260 

ressaltou também que as Escolas acabam formando muito uma 261 

pessoa para dar três pulos, mas que não é só isso que um artista de 262 

circo faz, é outra história; disse que considerava também que não é 263 

na universidade aprendendo teorias que essas coisas iriam dar certo, 264 

porque mesmo que se venha a ter um curso superior, que vá discutir 265 

a história, ela iria discutir o circo de outra maneira; relatou que sobre 266 

a questão da formação, do papel do circo dentro da formação escolar 267 

ou da formação do cidadão, entraria talvez a escola aberta, por 268 

exemplo, a escola pernambucana de circo que trabalha muito no 269 

projeto de escola aberta em Recife especialmente, afinal isso viria 270 

como uma tentação “se o cara fizer faculdade aí então o cara poderá 271 

ser um professor”; ressaltou que as universidades não têm a menor 272 

condição de formar esse professor, mas que tinham os mestres 273 

existentes que saberiam repassar isso; ressaltou ainda que lembrou 274 

do projeto que tem no plano setorial que é a questão do 275 

reconhecimento do circo como um patrimônio, e que deveriam 276 

aproximar ao projeto da capoeira; informou que a capoeira foi 277 

declarada patrimônio material do Brasil e a partir daí fizeram outro 278 

percurso, por onde reconheceriam os mestres, fariam todo o 279 

mapeamento da capoeira, criação de um glossário onde abordariam 280 

os passos e as diferenças da capoeira; explicou que tem todo um 281 

trabalho que irá ser feito e que vai reconhecer os mestres com 282 

condição de darem aulas em escolas; observou ainda a relação toda 283 

de custo-benefício, dados estatísticos, custos de ingressos, quanto 284 

você tem que cobrar para ter lucro em um circo com tantos lugares e 285 
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etc.; observou que esse tipo de estudo não se pode jogar fora, e que 286 

devem estudar, pois na França eles pararam, estudaram, se 287 

basearam em dados e tiveram a conclusão deles, por exemplo, eles 288 

praticamente desconhecem ou não reconhecem o circo tradicional 289 

oficialmente. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) 290 

sugeriu que a Sra. Maria Alice poderia fazer a relatoria desse 291 

documento já com as suas propostas, e com as propostas que fossem 292 

colocadas naquela manhã. O Sr. Marcos Teixeira (Funarte) 293 

informou que desde que assumiu a coordenação tiveram varias 294 

conversas junto ao IBGE para a realização de um mapeamento, 295 

mapeamento este que é necessário, mas muito complicado de ser 296 

feito; informou que uma das primeiras conversas que tiveram com o 297 

IBGE ainda antes da realização do Censo de 2010, tiveram uma 298 

promessa do IBGE de que os circos seriam visitados sim, todos os 299 

circos; explicou que a orientação do Censo do próprio IBGE era pular 300 

o circo, porque aquele circo não fazia parte do contexto daquela 301 

cidade, daquele lugar ali e etc.; relatou que após varias conversas 302 

pediram que os circenses fossem recenseados e colocados como o 303 

endereço o seu próprio circo; ressaltou que houve sim uma promessa 304 

do IBGE de que isso iria ser feito dessa forma, mas viu que isso não 305 

aconteceu ou que aconteceu esporadicamente. O Sr. Márcio 306 

Stankowitch (Circo Itinerante) observou que todo circense tinha 307 

telefone e casa própria. O Sr. Marcos Teixeira (Funarte) informou 308 

que muito pelo contrário, a grande maioria não tinha e que às vezes 309 

não tem nem um endereço para recado e é uma dificuldade hoje em 310 

dia para a própria Funarte encontrá-los; relatou que atrás com 311 

relação à Escola Nacional de Circo, era de fato a primeira coisa que 312 

precisavam reivindicar dentro do Conselho, do Colegiado e tudo mais, 313 

que a Escola Nacional de Circo fosse integrada a um projeto de 314 

coordenação do circo da Funarte, porque ela era totalmente 315 

separada; explicou que quando se faz um plano de ação, uma política 316 

para o circo, a escola não pode estar separada, a escola tem que 317 
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estar dentro, afinal a formação é uma das políticas para o circo no 318 

Brasil; disse que a formação é um processo que tem que ser 319 

levantado e que tem que ser feito, precisam integrar a escola e essa 320 

aproximação da escola com a coordenação ou da coordenação com a 321 

escola é necessária e fundamental para que consigam levar isso para 322 

frente; informou que queriam ter lançado esse ano a campanha 323 

Receba o Circo de Braços Abertos, mas com o estreitamento e com o 324 

afunilamento dos recursos do fundo, acabou não acontecendo; 325 

observou que isso era uma visão, um objetivo que tinham que 326 

perseguir; acrescentou que precisam instrumentalizar o próprio 327 

circense também a conquistar, a exigir os direitos que ele tem, o 328 

Colegiado vem fazendo isso, mas é claro que está muito aquém das 329 

reais necessidades atuais para o circense; ressaltou que tentou trazer 330 

o Iphan numa reunião de mapeamento do circo, mas eles não 331 

aceitaram e que tinham que conseguir trazê-los para dentro. A Sra. 332 

Vanda Jacques Monteiro Leite (Artistas, Grupos e Trupes) se 333 

apresentou e relatou que quando criaram a Intrépida Trupe, ela já 334 

tinha uma formação em arquitetura pela Universidade Federal do Rio 335 

de Janeiro, e que para o grupo, isso foi um ponto fundamental; disse 336 

que é completamente diferente quando você chega num lugar para 337 

montar o seu espetáculo, para conversar com alguém e você tem um 338 

nível de saber que quando você vai dialogar com um técnico de 339 

teatro ou um técnico responsável por um ginásio você tenha 340 

argumentos que diferenciam essa conversa; ressaltou que a 341 

formação nos possibilita numa qualidade de argumentação que 342 

diferencia de fato nesse tipo de contato e que todo tipo de articulação 343 

ele pressupõe um conhecimento, um conhecimento do acesso aos 344 

recursos, um conhecimento da política que se prática, um 345 

conhecimento da construção política que está acontecendo; observou 346 

que devem desenvolver uma série de ações de como tornar o circo 347 

patrimônio do estado; disse que a acessibilidade dos circenses para 348 

os editais é um exemplo de consolidação de políticas na base da 349 
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informalidade, mas que são grandes exemplos e é por aí que devem 350 

correr atrás; ressaltou também que a escola de circo também se 351 

constituiu dentro do Ministério da Cultura e que então, falar de 352 

formação com o Ministério da Cultura já é um nó; observou que não 353 

podem contratar professores porque cultura não é educação, e que 354 

tem uma série de questões que só discutindo mais profundamente 355 

vão começar a entender quais são os caminhos possíveis para 356 

atender essa outra demanda atual. O Sr. Gustavo Vidigal 357 

(Secretário-Geral do CNPC) ressaltou que precisavam ser mais 358 

objetivos e traduzir o debate em diretrizes, objetivamente tem que 359 

ter uma diretriz que saia dali que obrigue o Ministério da Cultura a 360 

construir linhas de ações e programas que dialoguem com as ações e 361 

programas que o MEC estabelece; relatou que deveriam entrar 362 

objetivamente nisso, até como ponto de pauta da próxima reunião no 363 

primeiro semestre do ano que vem e incluir atividades 364 

complementares focadas em cultura e esporte; sugeriu que 365 

solicitassem a presença de alguém do MEC aqui para explicar quais 366 

ações do programa Mais Educação dialogam com a realidade do circo; 367 

sugeriu também que flexibilizassem os pontos de contratação entre a 368 

escola municipal e o circo regional, o circo itinerante que está 369 

passando por ali e etc.; ressaltou que voltando na questão curricular, 370 

poderiam aproximar a grade curricular da realidade do circo, na 371 

escola municipal, no ensino médio, no ensino fundamental, e que 372 

precisam ver como é que o circo e como é que a cultura poderiam 373 

entrar como um elemento a mais; observou que também caberia 374 

mais à tarde uma aproximação nessa mesma lógica da cultura 375 

entrando dentro da estrutura de governo, aproximar então a 376 

realidade do circo com os órgãos de financiamento, por exemplo, o 377 

BNDES que tem muito dinheiro do governo federal ou outro órgão 378 

que financia. O Sr. Marcos Teixeira (Funarte) acrescentou que se no 379 

momento em que tiverem a regulamentação dos animais, o BNDES, a 380 

Caixa Econômica, o Banco do Brasil poderão financiar. O Sr. Gustavo 381 
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Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) ressaltou que isso tem que estar 382 

nas diretrizes, e que quando o governo empresta dinheiro para uma 383 

empresa grande, uma mega empresa de siderurgia, por exemplo, 384 

como um circo, ele exige uma contra partida, e o primeiro grau é o 385 

de formalização, e isso não era necessariamente ruim, mas sim um 386 

desafio para todo mundo. O Sr. Flávio Viana e Silva (Circo 387 

Itinerante) esclareceu que quando ele falou que o circo não precisava 388 

da universidade e a universidade não precisa do circo, ele quis dizer 389 

isso é o que está acontecendo e não o que ele pensa; disse que há 390 

varias questões que se tem que estudar no circo, por exemplo, 391 

estudar geologia para saber onde vai bater a estaca ou se ele vai 392 

fazer um morto, ou ainda estudar o tempo para saber se vai vir 393 

temporal para derrubar o circo ou se vai deixar o circo em pé; 394 

ressaltou que a pessoa tem que estudar administração para poder 395 

administrar o circo, que há uma série de coisas, e que ele sempre vai 396 

ser a favor de que o circo vai precisar de uma faculdade e a faculdade 397 

vai precisar do circo. O Sr. Cláudio Andrés Barria Mancilla 398 

(Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social) propôs implementar, em 399 

parceria MINC/MEC, um programa com a ideia de pensar circo-400 

educação, um programa voltado para desenvolver um amplo 401 

processo de reflexão, pesquisa e produção de conhecimento sobre a 402 

relação educação-circo e os processos formativos institucionalizados. 403 

O Sr. Luis Carlos Oliveira de Araujo (Região Centro-Oeste) 404 

destacou a necessidade de lutar mais sobre a questão do grupo de 405 

trabalho porque os animais que eram do circo estavam todos 406 

morrendo nos zoológicos, e deveriam bater forte nesse grupo de 407 

trabalho porque senão não terão mais animais. O Sr. Márcio 408 

Stankowitch (Circo Itinerante) alertou a importância da faculdade, 409 

da formação, na parte de estruturação do circo, pois quem estrutura 410 

o circo que é o capataz; ressaltou que para alguém saber chegar em 411 

um prefeito, ele tem que ter uma formação, por exemplo, como o 412 

Tiririca, palhaço de circo que agora é, deputado federal, quer dizer, 413 
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tem que ter alguma formação para o cara exercer a profissão. Após 414 

deliberações finais, passaram para a discussão do próximo item de 415 

pauta. Item 3) Deliberações sobre o plano setorial para o 416 

Circo: O Sr. Marcelo Bones (Funarte) informou que finalizariam o 417 

Plano Setorial de Circo juntamente com o Colegiado, a Funarte, a 418 

Secretaria de Políticas Culturais, representada pela Sra. Ticiana e pela 419 

Sra. Diana, e com o Conselho Nacional de Políticas Culturais; 420 

informou que leriam o Plano e discutiriam as frases grafadas em 421 

amarelo e rosa. A Sra. Ticiana Egg (Secretaria de Políticas 422 

Culturais/MINC) cumprimentou a todos e iniciou a apresentação; 423 

informou que fizeram uma revisão técnica do documento e que não 424 

entraram na questão de conteúdo, apenas formataram a redação e 425 

tentaram tornar o plano mais objetivo; ressaltou que o colegiado 426 

havia sido um pouco tímido na elaboração do plano, que entendia que 427 

o plano refletia muitas necessidades do setor e tal, mas, que no 428 

entanto, poderiam ter sido mais ousados; disse que na medida em 429 

que fossem discutindo ela faria algumas observações e tentaria trazer 430 

algumas coisas que vieram do Plano Nacional de Cultura que 431 

poderiam se adequar ao que estavam se propondo; relatou que além 432 

disso, fizeram um rearranjo das diretrizes dentro dos eixos; informou 433 

que iniciaria a leitura e se quisessem poderiam fazer propostas ou 434 

questionamentos; Eixo 1: “Fortalecer a ação do Estado no 435 

planejamento e na execução das políticas culturais”. Diretriz 1: 436 

“Criação de programas específicos de fomento ao circo e artista 437 

circense”. Ação 1: “Fomentar a criação de linhas de crédito e micro 438 

créditos bem como de programas subsidiados acessíveis às condições 439 

específicas e características da atividade circense no Brasil”. A Sra. 440 

Ticiana Egg (Secretaria de Políticas Culturais/MINC) informou que 441 

nessa ação antes estava criação e modificaram para fomentar. O 442 

Xisto José Pinto Costa (Artistas, Grupos e Trupes) sugeriu que 443 

colocasse no plural para ser mais abrangente “as atividades 444 

circenses” e foi aprovado pelo Colegiado. A Sra. Ticiana Egg 445 
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(Secretaria de Políticas Culturais/MINC) passou para a próxima ação, 446 

qual seja: “Criar ações de fomento, ligadas ao Fundo Nacionais de 447 

Cultura que contemple as atividades de formação, circulação, 448 

manutenção, festivais, encontros, convenções e seminário”. O Sr. 449 

Xisto José Pinto Costa (Artistas, Grupos e Trupes) ressaltou que 450 

uma mostra ela é diferente da organização de uma convenção, ela é 451 

diferente da organização de um festival, portanto, sugeriu que 452 

colocassem “festivais/encontros/convenções/seminários/mostras”. A 453 

Sra. Diana (SPC/MinC) sugeriu não limitar somente nesses eventos e 454 

colocar “entre outros eventos ligados à área de circo”. A Sra. Ticiana 455 

Egg (Secretaria de Políticas Culturais/MINC) sugeriu ainda no trecho 456 

“criar ações de fomento ligadas ao fundo nacional de cultura” mudar 457 

para “criar ações de fomento que contemplem as atividades” porque 458 

aí poderiam incluir recursos orçamentários, recursos da Funarte e não 459 

necessariamente só recursos ligados ao Fundo Nacional de Cultura; 460 

passando ao próximo, qual seja: “estimular ações de fomento para 461 

aquisição e manutenção de moradia sobre rodas: trailers, ônibus, 462 

carretas, moradia entre outros” o Sr. Marcos Teixeira (Coordenador 463 

de Circo da Funarte) indagou se não estariam restringindo também 464 

nessa ação; disse que em todo o plano não se fala de lona, de 465 

equipamento, de lugar nenhum e que deveria entrar alguma questão 466 

um pouco maior como, por exemplo, moradia. A Sra. Maria Alice 467 

Viveiros de Castro (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social) 468 

observou que no caso de se colocar como uma coisa específica era 469 

porque você tem no Governo Federal o programa Minha Casa, Minha 470 

Vida e no caso do circense a sua casa é um trailer, é uma condição de 471 

poder ter mais dignamente isso e não ter uma barraca de qualquer 472 

coisa; sugeriu colocar num outro item a questão do financiamento 473 

para equipamentos, para lona, para todo material do espetáculo. A 474 

Sra. Ticiana Egg (Secretaria de Políticas Culturais/MINC) sugeriu 475 

que a Sra. Alice fizesse a redação para esse novo item e leu a 476 

próxima ação, qual seja: “criar um fundo de emergência para circos”. 477 
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O Sr. Vladimir Spernega (Região Sudeste) observou que o termo 478 

devia ser “dificuldades emergenciais”, por exemplo, no caso de uma 479 

enchente, uma lona que cai, nesse sentido. O Sr. Marcos Teixeira 480 

(Coordenador de Circo da Funarte) informou que a Funarte tem uma 481 

ação nesse sentido e que tem conseguido algum recurso e apoiado 482 

alguns circos que tenham sofrido com intempéries ou coisas do tipo. 483 

A Sra. Ticiana Egg (Secretaria de Políticas Culturais/MINC) indagou 484 

se ficaria então “dificuldades emergenciais” e aí por uma questão de 485 

português a Sra. Diana sugeriu tirar “fundo de emergência”, ficando a 486 

redação final: “Criar um fundo específico para circos com dificuldades 487 

emergenciais”, sendo aprovado pelo Colegiado. Passando para a 488 

Diretriz 2, a A Sra. Ticiana Egg (Secretaria de Políticas 489 

Culturais/MINC) informou que antes estava “Reavaliar e aprimorar a 490 

legislação circense”, mas que como tem algumas legislações que 491 

necessitam de uma articulação do Ministério com outras instituições 492 

públicas e, portanto, o Ministério não tem muito poder para decidir 493 

sozinho, modificaram a Diretriz para: “Contribuir para o 494 

aprimoramento”. A Sra. Maria Alice Viveiros de Castro (Pesquisa, 495 

Escola de Circo e Circo Social) ponderou que não gostou da mudança. 496 

O Sr. Vladimir Spernega (Região Sudeste) sugeriu “articular o 497 

aprimoramento” e foi aprovado pelos conselheiros sem ressalvas. 498 

Dado o pouco tempo disponível, o Sr. Marcos Teixeira (Coordenador 499 

de Circo da Funarte) sugeriu que lessem todo o documento e depois 500 

voltassem aos pontos destacados durante a leitura para a discussão, 501 

o que não houvesse destaque seria considerado aprovado 502 

automaticamente, e todos concordaram. A Sra. Ticiana Egg 503 

(Secretaria de Políticas Culturais/MINC) continuou então a leitura: 504 

“Ações da Diretriz 2 do Eixo 1: “articular com órgãos públicos 505 

competentes para regulamentação do uso de animais no circo” sem 506 

destaques, foi aprovado sem ressalvas; “articular com o Ministério do 507 

Trabalho a regulamentação da formação técnica e atividade 508 

profissional do circo, dos artistas circenses, respeitando a natureza de 509 
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tal arte e as questões relativas ao notório saber”, sem destaques, foi 510 

aprovado sem ressalvas; “Estimular a criação de leis para incentivo a 511 

redução a isenção de taxas e impostos para atividade circense. 512 

Exemplo: isenção do ICS, Cecad e outros” foi solicitado destaque. A 513 

Sra. Maria Alice Viveiros de Castro (Pesquisa, Escola de Circo e 514 

Circo Social) sugeriu que especificassem apenas para compreender o 515 

que exatamente querem dizer com “estimular a criação”; ressaltou 516 

que o que querem dizer é que no plano setorial de circo existem 517 

ações que são a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, e 518 

que o federal pode contribuir para que isso seja mais discutido até 519 

pelo próprio plano nacional de cultura. O Sr. Marcos Teixeira 520 

(Coordenador de Circo da Funarte) solicitou que voltassem à primeira 521 

ação: “articular com órgãos públicos”; sugeriu que modificassem a 522 

redação para “articular com órgãos públicos, competentes à 523 

regulamentação”. A Sra. Maria Alice Viveiros de Castro (Pesquisa, 524 

Escola de Circo e Circo Social) sugeriu nova ação para a Diretriz 01: 525 

“Criar ações de fomento que contemplem a aquisição de 526 

equipamentos próprios às atividades circenses, como por exemplo, 527 

lonas, arquibancadas, aparelhos, som, luz entre outros”. O Sr. Luis 528 

Carlos Oliveira de Araujo (Região Centro-Oeste) sugeriu colocar “e 529 

outros acessórios”, para não especificar demais. O Sr. Xisto José 530 

Pinto Costa (Artistas, Grupos e Trupes) sugeriu incluir na proposta 531 

da colega Maria Alice a questão das sedes, de espaços públicos. O Sr. 532 

Cláudio Andrés Barria Mancilla (Pesquisa, Escola de Circo e Circo 533 

Social) perguntou se não poderiam deixar a mesma redação do Eixo 534 

3 que fala do equipamento especificado, que vai desde lona até 535 

equipamentos de escolas e de quem usa circo para outras coisas. O 536 

Sr. Flávio Viana e Silva (Circo Itinerante) sugeriu colocar na diretriz 537 

1 dois novos parágrafos, quais sejam: “incentivar as empresas 538 

circenses que estimulem seus funcionários a ingressar na educação 539 

continuada nos níveis fundamental, médio e superior” e “Criar um 540 

programa de assessoria e consultoria em planos de carreira e 541 
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aposentadoria do circense”. A Sra. Ticiana Egg (Secretaria de 542 

Políticas Culturais/MINC) salientou que a primeira proposta do Sr. 543 

Flávio se encaixaria melhor no Eixo 3 e a segunda proposta no Eixo 4 544 

que fala “Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento sócio-545 

econômico sustentável”; passou para o Eixo 2, qual seja: “Incentivar, 546 

proteger e  valorizar a diversidade artística e cultural brasileira. 547 

Diretriz 1: promover campanha de valorização e conscientização 548 

sobre atividades circenses. Ações: desenvolver ações para 549 

sensibilização de agentes, instituições públicas com objetivo de 550 

facilitar o trâmite burocrático para instalação de circos, como por 551 

exemplo a campanha Receba o Circo de Braços Abertos”. Na 552 

continuidade, “Confeccionar cartilhas direcionadas a prefeitos e 553 

câmaras municipais” foi destacado pelos Srs. Xisto e Cláudio. O 554 

próximo: “Promover campanha de sensibilização das escolas para que 555 

seja considerada a itinerância no processo de aprendizado das 556 

crianças de circo”, foi destacado pela Sra. Vanda e pelo Sr. Márcio. A 557 

próxima ação: “Reconhecimento do circo como patrimônio cultural” 558 

sem destaques, foi aprovada sem ressalvas. Seguindo para a Diretriz 559 

2: “Implantação de política voltada para apoio e publicações e ações 560 

de preservação da memória do circo” houve destaque do Sr. Luis 561 

Carlos. Ações: “Desenvolver ações de registro da memória do circo e 562 

dos mestres circenses” com destaque da Sra. Maria Alice; “Ampliar os 563 

programas e investimentos de registro e difusão da atividade 564 

circense” sem destaques, foi aprovada sem ressalvas; “Reconhecer os 565 

saberes circenses em todas as frentes de produção dessa linhagem 566 

com os devidos critérios de reconhecimento tanto dos profissionais 567 

ligado aos circos quanto aos grupos e trupe” destaque da Sra. Maria 568 

Alice. Seguiram para a Diretriz 3, qual seja: “Promoção do registro 569 

audio-visual da produção do espetáculo circense” houve destaque. 570 

Ação: “Capacitar os circenses para correto recolhimento e 571 

conservação de acervo material para museus e acervos”, sem 572 

destaques, foi aprovado sem ressalvas. Retornando aos destaques 573 
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feitos anteriormente, a Sra. Ticiana Egg (Secretaria de Políticas 574 

Culturais/MINC) passou a palavra ao Sr. Cláudio Andrés Barria 575 

Mancilla (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social). Ele informou que 576 

a proposta que tinha feito antes, de incluir ações circenses nos 577 

programas cultura e educação no âmbito do MEC, deveria ser melhor 578 

especificada; sugeriu ações nas escolas das redes federal, estadual e 579 

municipal nesse caso específico, por exemplo, a relação educação-580 

cultura nas diretrizes. O Sr. Xisto José Pinto Costa (Artistas, 581 

Grupos e Trupes) relatou que em “Confeccionar cartilhas direcionadas 582 

a prefeitos e câmaras municipais” não deveria ser só direcionadas aos 583 

prefeitos, mas também para a câmara municipal, poderia ser 584 

direcionada às câmaras de diretores logísticos e para outras pessoas 585 

que pudessem viabilizar a entrada do circo e a manutenção do circo 586 

dentro das cidades; sugeriu ainda de repente especificar um pouco 587 

mais qual o diferencial técnico e específico dessas cartilhas para o 588 

prefeito, pois elas têm uma questão pontual diferenciada. A Sra. 589 

Ticiana Egg (Secretaria de Políticas Culturais/MINC) sugeriu incluir 590 

uma frase, uma oração com esse objetivo, até porque, teria que 591 

diferenciar um pouco da primeira ação; ressaltou que como o objetivo 592 

era facilitar o trâmite burocrático, faltava esse complemento para 593 

diferenciá-la da ação anterior. O Sr. Naelson Abreu da Silva (Circo 594 

Itinerante) acrescentou que era necessário se desenvolver um 595 

trabalho que desmistificasse algumas coisas que pesam sobre a 596 

imagem do circo como, por exemplo, alguns grupos religiosos 597 

também tratam o circo como se fosse algo pecaminoso, como de fato 598 

muitos movimentos artísticos sofrem disso; acrescentou que o circo 599 

propriamente dito sofre muito mais pela sua itinerância, por ser 600 

relacionado muito com a cultura cigana, tratam o circense como um 601 

cigano místico, e aí alguns grupos religiosos acreditam que o circense 602 

tem uma coisa meio demoníaca; ressaltou que essa cartilha tem que 603 

ser direcionada sim para desburocratizar essa parte e responder à 604 

sociedade para se desmistificar certas coisas como, por exemplo, a 605 
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questão dos animais que é muito criticada por coisas às vezes muito 606 

subjetivas, até do mito e da mentalidade das pessoas. O Sr. Flávio 607 

Viana e Silva (Circo Itinerante) concordou que acrescentou que a 608 

campanha complementa a cartilha e a cartilha vai complementar a 609 

campanha; disse que a cartilha tem que ter informações específicas 610 

sobre leis, as leis que existem e a campanha seria essa campanha de 611 

desmistificação, de sensibilização da sociedade. A Sra. Ticiana Egg 612 

(Secretaria de Políticas Culturais/MINC) relatou que estavam se 613 

apegando muito a questão da cartilha; explicou que a cartilha era um 614 

instrumento de campanha no rádio, na tv, outdoor, etc., e que 615 

deviam se focar na campanha; disse que tendo em vista o que o 616 

Naelson falou sobre a questão da desmistificação, a primeira ação 617 

estava bem voltada para a questão do trâmite burocrático, e que, 618 

portanto, essa ação não contemplava o que ele estava propondo; 619 

ressaltou que a terceira ação “Reconhecimento do circo como 620 

patrimônio cultural” poderia ser expandida e que poderiam colocar 621 

“patrimônio cultural, manifestação artística”. Na primeira ação então 622 

foi alterada de “a confecção de cartilhas específicas, entre outras” 623 

para “confeccionar cartilhas direcionadas a prefeitos e câmaras 624 

municipais”, foi aprovado sem ressalvas. Passou para a próxima ação 625 

destacada, qual seja: “promover campanha de sensibilização paras 626 

escolas” destaques. A Sra. Vanda Jacques Monteiro Leite 627 

(Artistas, Grupos e Trupes) sugeriu incluir, além das crianças, os 628 

adultos também, fomentar essa ação de forma a estimular todo 629 

mundo a seguir no processo de formação, não só escolar, mas de 630 

alfabetização virtual também. O Sr. Flávio Viana e Silva (Circo 631 

Itinerante) concordou e acrescentou que os adultos têm que estar 632 

inseridos nesse processo de aprendizado para conscientizar também 633 

os circenses tradicionais que mantém esses saberes; ressaltou que 634 

eles têm que preservar esses saberes. A Sra. Maria Alice Viveiros 635 

de Castro (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social) acrescentou 636 

ainda a importância da internet, que muitos cursos que podem ser 637 
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realizados através da internet. A Sra. Ticiana Egg (Secretaria de 638 

Políticas Culturais/MINC) observou que estavam propondo ações que 639 

estimulassem os profissionais a dessem continuidade ao estudo, e 640 

que então deveria propor uma nova ação, provavelmente para o Eixo 641 

3; propôs que as duas propostas e esse seu desdobramento fosse 642 

incluído no eixo 3 e que na hora do almoço elaborassem as duas 643 

ações. O Sr. Cláudio Andrés Barria Mancilla (Pesquisa, Escola de 644 

Circo e Circo Social) propôs deixar só criança mesmo, e garantir o 645 

espaço do adulto nos programas de educação de jovens e adultos. A 646 

Sra. Diana (SPC/MinC) propôs colocar como “promover uma 647 

campanha” senão ficaria sem força, e sugeriu também pegar a 648 

mesma ação e passá-la para o Eixo 3, o eixo que fala sobre a 649 

formação. Após a aprovação do Colegiado, passaram para a próxima 650 

ação. O Sr. Flávio Viana e Silva (Circo Itinerante) sugeriu 651 

especificar patrimônio cultural, pois considerou meio vago. A Sra. 652 

Ticiana Egg (Secretaria de Políticas Culturais/MINC) ressaltou que 653 

poderiam definir melhor, colocar como patrimônio e enfatizar uma 654 

manifestação artística. A Sra. Maria Alice Viveiros de Castro 655 

(Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social) relatou que tudo o que eu 656 

conversou com o Iphan, tudo o que ela entende de patrimônio 657 

material seria o circo itinerante, com características familiares, 658 

inclusive, circo de família e etc. A Sra. Ticiana Egg (Secretaria de 659 

Políticas Culturais/MINC) sugeriu incluir ao final de itinerante o termo 660 

“itinerante clássico” com ênfase no circo itinerante, pois assim 661 

especificariam sem restringir. O Sr. Jonilson José de Moura (Região 662 

Nordeste) considerou perfeitamente cabível manter essa linha que ela 663 

era mais clara para o Iphan, de tornar o circo patrimônio cultural, 664 

levando isso em consideração. Após deliberações, definiram como 665 

redação final “Reconhecimento do circo itinerante tradicional familiar 666 

como patrimônio cultural”. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral 667 

do CNPC) encerrou os trabalhos da parte da manha e encaminhou 668 

todos para o almoço. Após o almoço, retomaram as atividades. A Sra. 669 
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Ticiana Egg (Secretaria de Políticas Culturais/MINC) informou que a 670 

ação de reconhecimento do circo itinerante tradicional familiar como 671 

Patrimônio Cultural já havia sido fechada; ressaltou que o texto 672 

falava da atenção e valorização da diversidade artística da Cultura 673 

Brasileira e sugeriu que incluíssem outra ação para uma campanha de 674 

forma a envolver ações para valorizar o Circo de uma maneira geral, 675 

com suas diversas manifestações. Um dos conselheiros ressaltou que 676 

para ser Patrimônio teria que ser aquele outro tipo de Circo já 677 

mencionado anteriormente e descaracterizaria a proposta. A Sra. 678 

Vanda Jacques Monteiro Leite (Artistas, Grupos e Trupes) sugeriu 679 

que falassem também do Circo como uma manifestação mais geral, 680 

reforçar a coisa do inconsciente coletivo do Circo como Patrimônio 681 

Imaterial em toda a sua diversidade. Após deliberações, aprovaram 682 

como nova ação “promover campanhas que busquem reconhecer e 683 

difundir a arte circense e sua diversidade”. Passaram na sequência 684 

para a Diretriz 02, qual seja: “Implantação de política voltada para 685 

apoio à publicações e ações de preservação da memória do Circo”, 686 

sem destaques foi aprovada sem ressalvas. A terceira ação houve 687 

destaque da Sra. Maria Alice Viveiros de Castro. Ela ressaltou que 688 

havia uma confusão, que uma coisa seria o reconhecimento dos 689 

profissionais no sentido de reconhecimento de mestres, para poder 690 

dar aula, para poder ter esse aval; observou que outra coisa seria o 691 

registro da memória do Circo e dos Mestres circenses; sugeriu que 692 

colocassem “como um todo” e na outra ação, incluir “reconhecer os 693 

saberes”. A Sra. Ticiana Egg (Secretaria de Políticas Culturais/MINC) 694 

questionou se seria então um reconhecimento, um notório saber ou 695 

algo do tipo; explicou que uma coisa seria reconhecimento 696 

institucional oficial, outra coisa seria mapear, registrar, criar um 697 

acervo, portanto, seriam duas propostas diferentes, vocês estão 698 

entendendo. O Sr. Marcos Teixeira (Funarte) ressaltou que a 699 

palavra mapeamento não estava correndo muito bem, que caberia 700 

melhor um inventário e sugeriu “promover inventário”. A Sra. 701 
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Ticiana Egg (Secretaria de Políticas Culturais/MINC) observou que a 702 

ideia de inventário seria um mapeamento, um retrato, uma 703 

fotografia. A Sra. Maria Alice Viveiros de Castro (Pesquisa, Escola 704 

de Circo e Circo Social) descreveu sobre uma grande figura que fez 705 

parte do Colegiado, o Sr. Luiz Carlos Mendes Ripper, arquiteto, 706 

cenógrafo, pensador e informou que ele quem criou o Centro Técnico 707 

de Artes Cênicas; informou que ele entendia que os teatros 708 

precisavam de uma linguagem e que ele juntou gente do Brasil 709 

inteiro e fez uma reunião que tinha cenógrafos, arquitetos, 710 

maquinistas de todo o Brasil; comentou que esse era um exemplo de 711 

um trabalho que se faz e que é perfeitamente possível de ser feito, e 712 

que você não tem que julgar quem sabe mais ou menos. A Sra. 713 

Ticiana Egg (Secretaria de Políticas Culturais/MINC) colocou em 714 

votação a proposta de redação “realizar inventário das técnicas, 715 

saberes circenses”, e esta, foi aprovada por consenso. A Sra. Diana 716 

(SPC/MinC) observando a discussão dos conselheiros escreveu uma 717 

sugestão de ação para a diretriz anterior, qual seja: “apoio ao 718 

enriquecimento profissional de Mestres circenses por meio de titulo 719 

de notório saber”. O Sr. Marcos Teixeira (Funarte) sugeriu que 720 

incluísse “mestre artífice”, sendo aprovada, após discussões, a 721 

seguinte redação final: “Apoiar o reconhecimento profissional de 722 

Mestres circenses por meio de titulo notório saber ou mestre artífice”. 723 

A Sra. Diana (SPC/MinC) sugeriu tirar essa Diretriz e passar 724 

“capacitar os circenses para o correto recolhimento e conservação 725 

etc.”, para a primeira ação da Diretriz de cima, como a 726 

complementação da primeira ação da Diretriz de cima, e colocar no 727 

texto da Diretriz “ações de registro e preservação de memória do 728 

circo”, e a sugestão foi aprovada pelo Colegiado. O Sr. Luis Carlos 729 

Oliveira de Araujo (Região Centro-Oeste) destacou que poderiam 730 

incluir algo sobre exibição dos conteúdos, filmes, documentários que 731 

não são exibidos. A Sra. Maria Alice Viveiros de Castro (Pesquisa, 732 

Escola de Circo e Circo Social) informou que estava escrevendo um 733 
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texto sobre uma interação, buscar integrar as políticas do Ministério 734 

da Educação às necessidades do Circo na questão de formação nas 735 

diversas possibilidades de formação; informou que precisam repensar 736 

o papel da Escola Nacional de Circo, portanto, repensar o que é uma 737 

escola de formação. A Sra. Diana (SPC/MinC) ressaltou que já tinha 738 

uma proposta para isso, qual seja: “Incluir o Circo em sua 739 

abrangência artística e educativa em programas governamentais 740 

multi interdisciplinares visem contribuir para o desenvolvimento social 741 

e cultural da sociedade brasileira”; sugeriu que essa ação fosse 742 

incluída no Eixo Um, que é o eixo sobre relação ao fortalecimento do 743 

Estado. A Sra. Maria Alice Viveiros de Castro (Pesquisa, Escola de 744 

Circo e Circo Social) sugeriu ainda que colocassem alguma coisa clara 745 

em relação ao ensino profissionalizante, ao desenvolvimento do 746 

ensino profissionalizante de Circo, de acordo com as possibilidades do 747 

MEC. O Sr. Naelson Abreu da Silva (Circo Itinerante) acrescentou 748 

sobre a importância do reconhecimento das escolas de circo; disse 749 

que nesse caso, reconhecendo as Escolas de Circo, não 750 

necessariamente estaria de lado as outras formas de aprendizado, 751 

porque ela enquanto instituição merece sim um reconhecimento, mas 752 

que não necessariamente se deixe de lado as outras formas; relatou 753 

que o circo ganhou novos ares a partir do momento em que as 754 

Escolas de Circo entraram em cena e surgiram as trupes. A Sra. 755 

Maria Alice Viveiros de Castro (Pesquisa, Escola de Circo e Circo 756 

Social) discordou e disse que o MEC quando ele reconhece um curso, 757 

um curso profissionalizante, ele demanda uma série de complicações; 758 

observou que você pode fazer uma escola de teatro completamente 759 

diferente a uma Escola de Circo, seguindo um método, e que talvez 760 

esse reconhecer seria uma questão de valorizar a Escola Nacional de 761 

Circo, que seria a única que teria condição de ter permanência. 762 

Aprovada a ação anterior, passaram para a próxima, qual seja: 763 

“reconhecer os espaços de formação como  espaço de preservação da 764 

memória”. A Sra. Ticiana Egg (Secretaria de Políticas 765 
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Culturais/MINC) questionou o que seriam esses centros de formação 766 

e ressaltou que uma coisa seria fomentar, dar o apoio, outra coisa 767 

seria reconhecer como centro de memória. O Sr. Flávio Viana e 768 

Silva (Circo Itinerante) protelou que estavam discutindo as mesmas 769 

coisas novamente e sugeriu suprimir a questão da preservação da 770 

memória, pois esta já estaria contemplada no item anterior e incluir 771 

em cima promover e reconhecer, promover ações aos centros e 772 

reconhecer esses centros. Os conselheiros aceitaram a supressão do 773 

item sem manifestações e passaram para a próxima diretriz, diretriz 774 

02, ação 3 que havia destaque do Sr. Márcio. O Sr. Márcio 775 

Stankowitch (Circo Itinerante) indagou como pretendiam articular a 776 

criação de passes e sobre os passes livres, considerou ser melhor 777 

colocar selo como um reconhecimento, selo nos carros, nos veículos, 778 

nos caminhões dos circos. O Sr. Vladimir Spernega (Região 779 

Sudeste) sugeriu a supressão deste item, e colocado em votação não 780 

foi aprovado. A Sra. Ticiana Egg (Secretaria de Políticas 781 

Culturais/MINC) deu continuidade e com a aprovação do Colegiado 782 

passou essa ação para baixo e modificou o nome da Diretriz Dois que 783 

era “Incentivo à arte circense” para “Fomentar a criação e qualificar 784 

os espaços circenses”; observou que a Diretriz anterior, “Incentivar 785 

artes circenses”, tendo em vista que o Eixo é de acesso, sugeriu 786 

mudar essa diretriz para fomentar a criação e qualificar os espaços 787 

circenses, e assim ela atenderia de uma maneira melhor as ações 788 

propostas e passaria uma ação de cima para baixo; então ficou 789 

“fomentar a criação e qualificar os espaços circenses”. Na 790 

continuidade, as ações: “Promover políticas de fomento e 791 

reconhecimento ao centro de formação em artes circenses e estudar 792 

a destinação de terrenos de propriedade da União para atividades 793 

circenses”; “Apoiar a criação de programas de ocupação de 794 

propriedade pública ociosas tanto para a sede do trabalho e pesquisa 795 

dos grupos quanto para a difusão da arte circense”; e “Articular com 796 

órgãos competentes a isenção de pedágio para o circo itinerante”. As 797 
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ações acima foram aprovadas sem ressalvas pelo Colegiado de Circo. 798 

A Sra. Maria Alice Viveiros de Castro (Pesquisa, Escola de Circo e 799 

Circo Social) sugeriu incluir a ação “promover a campanha de 800 

informação nas escolas, que se compara a Lei 6.533”, pois mesmo 801 

que se trate de MEC, é uma política de Estado, volta-se ao papel do 802 

Estado; sem abstenções foi aprovado. Na continuidade, passaram 803 

para o Eixo 4, qual seja: “Ampliar a participação da cultura no 804 

desenvolvimento socioeconômico sustentável”. Diretriz 1: “Promoção 805 

e apoio a intercâmbio entre grupos circenses de todo o país”, não 806 

houve destaques e foi considerada aprovada; Ações: “Criar e 807 

estimular programas de apoio a Escolas de Circo particulares”, não 808 

houve destaques e foi considerada aprovada; “Criar e estimular 809 

programas de intercâmbio internacional e bolsas de estudo para 810 

aperfeiçoamento de artistas em circo”, foi destacada pelo Sr. Marcos. 811 

Diretriz 02: “Promover e fomentar a circulação nacional e 812 

internacional do Circo brasileiro”, houve destaque; Ações: “Criar um 813 

programa de circulação nacional e internacional para os espetáculos 814 

circenses produzidos no Brasil a fim de estimular o intercâmbio com 815 

artistas, companhias e redes estrangeiras com particular atenção aos 816 

países do MERCOSUL e Ibero América”, não houve destaques e foi 817 

considerada aprovada; Diretriz Três: “Incentivar a desoneração e a 818 

desburocratização da atividade circense buscando ampliar o mercado 819 

de trabalho”, houve destaque. Segunda ação: “Melhorar a relação 820 

com o poder público municipal com o objetivo de desburocratizar a 821 

atividade circense”, houve destaque; Diretriz Quatro: “Estabelecer 822 

diagnóstico da atividade circense no Brasil”, não houve destaques e 823 

foi considerada aprovada. Ação: “Construir banco de dados do Circo 824 

com informações referentes aos aspectos sociais, culturais e 825 

econômicos das atividades circenses”; Segunda ação: “Mapear e 826 

apoiar a consolidação dos espaços destinados à montagem de circos 827 

itinerantes”. Eixo Cinco: “Consolidar sistemas de participação social 828 

na gestão das políticas culturais”, não houve destaques e foi 829 
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considerada aprovada; Diretriz 1: “Consolidar espaços consultivos e 830 

de participação direta”, não houve destaques e foi considerada 831 

aprovada; Ação: “Estimular a participação de representantes da 832 

sociedade civil, associações e cooperativas de circo na formulação dos 833 

editais públicos destinados à atividade circense”, sem destaques foi 834 

considerada aprovada. No eixo 3, na segunda ação: “Criar e estimular 835 

programas de intercâmbio internacional e bolsas de estudo para 836 

aperfeiçoamento de artistas em circo” o Sr. Marcos Teixeira fez uma 837 

observação. Ele disse que não precisava ter a palavra internacional, e 838 

que deveria ficar apenas “Criar e estimular programas de intercâmbio 839 

e bolsas de estudo para aperfeiçoamento de artistas em circo” ou 840 

então colocar nacional e internacional, ficando a redação da seguinte 841 

forma: “criar e estimular programas de intercambio internacional e 842 

nacional e bolsas de estudo para aperfeiçoamento de artistas em 843 

circo”. Como houveram controvérsias, o Sr. Flávio Viana e Silva 844 

(Circo Itinerante) sugeriu alterar o texto da Diretriz “Promoção de 845 

apoio ao intercâmbio entre trupes e grupos e artistas circenses de 846 

todo o país”, e embaixo, “Criar programas de intercâmbio nacional e 847 

internacional e bolsa de estudo para aperfeiçoamento. Promoção de 848 

apoio ao intercambio de trupes e grupos e artistas circenses de todo 849 

o país”. A Sra. Ticiana Egg (SPC/MinC) alertou que eram três coisas 850 

diferentes, uma era intercâmbio nacional, a outra era internacional e 851 

a outra era entre os grupos. Após votação, o Colegiado deliberou que 852 

permanecessem as redações como estavam anteriormente. A 853 

próxima Diretriz: “Promover e fomentar a circulação nacional e 854 

internacional do Circo Brasileiro” foi aprovada sem ressalvas. 855 

Passaram então para a Diretriz 03, a qual havia destaque. O Sr. 856 

Marcos Teixeira (Funarte) ressaltou que incentivar a desoneração e 857 

desburocratização da atividade circense buscando ampliar o mercado 858 

de trabalho não tinha nada a ver uma coisa com a outra; sugeriu 859 

então a supressão do texto, e foi aprovado pelos conselheiros sem 860 

ressalvas. Na sequência, passaram para o próximo item “Melhorar a 861 
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relação com o poder público municipal com objetivo de 862 

desburocratizar a atividade circense”, e a Sra. Ticiana Egg 863 

(SPC/MinC) sugeriu a supressão diante de que no Eixo 2 na Diretriz 1 864 

já falavam sobre isso. O Sr. Marcos Teixeira (FUNARTE) discordou e 865 

considerou que eram duas coisas diferente, uma seria sensibilizar o 866 

poder público a receber o Circo bem e não criar problemas, e a outra 867 

era a questão de taxas e tudo mais; relatou que normalmente 868 

quando você vai fazer uma apresentação, tem várias cidades, cada 869 

cidade exige um tipo de certidão, de documentação e cada um desses 870 

documentos, você tem que tirar num lugar diferente. A Sra. Ticiana 871 

Egg (SPC/MinC) acresceu que a Diretriz estava falando de melhorar a 872 

relação com o poder público municipal, e que se o objetivo era 873 

melhorar a relação deveriam revisar melhor o texto. O Sr. Vladimir 874 

Spernega (Região Sudeste) ressaltou que há muito tempo vem 875 

tentando que o Circo Itinerante seja regido por leis federais, por 876 

exemplo, você abre uma matriz aqui no Rio de Janeiro e pode abrir 877 

uma filial em São Paulo, e outra filial no Rio Grande do Sul, mas o 878 

Circo não; relatou que sempre torcem para que o circo seja regido 879 

por leis federais, independente da fiscalização municipal e estadual, e 880 

que se a legislação fosse federal, seria uma norma para todos. A Sra. 881 

Ticiana Egg (SPC/MinC) indagou se seria então uma nova proposta 882 

de desburocratização, de federalização da legislação. O Sr. Marcos 883 

Teixeira (FUNARTE) observou que eles não tinham essa possibilidade 884 

de criar uma regulamentação nesse caso, federal, porque seria o 885 

princípio da federalização, e a questão do território, da instalação do 886 

circo, era uma questão municipal, não era estadual e nem federal. A 887 

Sra. Maria Alice Viveiros de Castro (Pesquisa, Escola de Circo e 888 

Circo Social) sugeriu que o Colegiado colocasse como pauta da 889 

primeira reunião de 2011 a questão da educação que seria a Escola 890 

Nacional de Circo, e outro assunto poderia ser esse contato, convidar, 891 

por exemplo, pessoas que estão no Conselho representando as 892 

entidades para uma discussão; sugeriu ainda a formação de um 893 
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grupo de trabalho Circo e Representações Municipais para tratar 894 

desses assuntos. O Sr. Marcos Teixeira (FUNARTE) propôs como 895 

inclusão duas ações: “Estimular a desburocratização para instalação e 896 

funcionamento dos circos nos âmbitos municipal, estadual e federal” 897 

e “Estimular a criação de assessoria jurídica pública especializada na 898 

relação entre circo e as três esferas de poder para garantir direitos ao 899 

artista circense”. Após discussões e deliberações, o Sr. Marcelo 900 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) sugeriu “Estimular a atuação da 901 

Defensoria Pública e do Ministério Público em relação às atividades 902 

circenses a partir da realização de seminários, debates, colóquios e 903 

outros”, e sem abstenções, foi aprovado por unanimidade pelo 904 

Colegiado. Na sequência, passaram para análise do destaque feito 905 

anteriormente na Diretriz 4, qual seja: “Construir um banco de dados 906 

completo do Circo com aspectos sociais, culturais, econômicos das 907 

atividades circenses, incluindo dados educacionais, que ajudem na 908 

formulação de novas políticas de incentivo à formação educacional 909 

em todas as faixas etárias, nos níveis fundamental, médio e ensino 910 

superior”. O Sr. Flávio Viana e Silva (Circo Itinerante) sugeriu a 911 

modificação da redação para: “Construir um banco de dados 912 

completo do Circo com aspectos sociais, culturais, econômicos das 913 

atividades circenses, incluindo dados educacionais. O Sr. Marcos 914 

Teixeira (FUNARTE) observou que o início “Construir um banco de 915 

dados completo do Circo nos aspectos social, cultural e econômicos 916 

das atividades circenses, incluindo dados educacionais...” estava 917 

bom, mas o restante “...que ajudem na formulação de novas políticas 918 

de incentivo à formação educacional em todas as faixas etárias, nos 919 

níveis fundamental, médio e ensino superior” não era objeto do 920 

Ministério da Cultura. Por consenso, deliberaram que a redação final 921 

ficaria: “Construir um banco de dados do Circo com aspectos sociais, 922 

culturais, econômicos das atividades circenses, incluindo dados 923 

educacionais”. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) 924 

passou para a apresentação das três últimas sugestões de redação, 925 
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anteriormente discutidas, para aprovação ou não dos conselheiros. 926 

Na Diretriz 2, Eixo 2, a proposta de inclusão do Sr. Cláudio Andrés 927 

Barria Mancilla (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social): 928 

“Implementar em parceria com MINC e MEC, programas Circo e 929 

Educação voltado a desenvolver amplo processo de reflexão, pesquisa 930 

e produção de conhecimento sobre a relação Educação/Circo e 931 

processos formativos institucionalizados em Circo, incluindo ciclos de 932 

debate, seminários, e fomento à pesquisa e publicações sobre a 933 

temática”. A Sra. Diana (SPC/MinC) sugeriu ainda: “Criação de 934 

espaços de discussão, reflexão, pesquisa e produção de 935 

conhecimentos sobre a relação educação/circo e processos formativos 936 

institucionalizados em circo, em parceria com o Ministério da 937 

Educação”, e após deliberações, sem abstenções foi aprovada por 938 

unanimidade. A segunda inclusão foi uma ação para a Diretriz 1, feita 939 

também pelo Sr. Cláudio Andrés Barria Mancilla (Pesquisa, Escola 940 

de Circo e Circo Social), qual seja: “Articular junto com o MEC, a 941 

inclusão de ações circenses nos programas de parceria, cultura e 942 

educação nas escolas da rede pública”. A Sra. Ticiana Egg 943 

(SPC/MinC) sugeriu que a ação fosse incluída no Eixo 3. O Sr. 944 

Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) colocou em votação a 945 

referida ação e sem abstenções foi aprovada por unanimidade. A 946 

terceira e última inclusão sugerida pelo Sr. Cláudio Andrés foi para o 947 

Eixo 3: “Articular junto ao MEC a criação do programa de educação 948 

de jovens e adultos voltados para o Circo Itinerante, PEJA Circo”, e 949 

sem manifestações contrárias, foi aprovado pelo Colegiado. Após a 950 

aprovação integral do Plano Setorial de Circo, seguiram para o 951 

próximo item de pauta. Item 04) informes Gerais: O Sr. Marcos 952 

Teixeira (FUNARTE) informou que nos outros colegiados, de dança e 953 

de teatro, foi tirada uma questão que é a confecção de uma carta dos 954 

três colegiados, que estava sendo proposta já pelo grupo do Comitê 955 

Técnico, e que os representantes do Comitê do Colegiado de Circo 956 

eram os Srs. Vladimir e Luiz Cláudio; informou que passaria a palavra 957 
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aos dois para que explicassem sobre a carta, carta esta que será 958 

endereçada ao Ministério da Cultura, para que seja lançado o edital 959 

do fundo que ainda não havia sido lançado. O Sr. Marcelo Veiga 960 

(Coordenador-Geral do CNPC) informou novamente que o documento 961 

vai ser publicado numa caderno específico que vai tratar das 962 

produções da antiga Câmara Setorial e do atual Colegiado Setorial, e 963 

que pretendem editá-lo no começo do próximo ano. A Sra. Ticiana 964 

Egg (SPC/MinC) ressaltou que era importante que o Plano tivesse um 965 

texto introdutório para não entrar diretamente nos eixos e nas 966 

propostas, e que então os setores da Funarte estariam elaborando 967 

um texto introdutório de duas páginas no máximo para dar um 968 

objetivo geral e justificar a importância do Plano. A Sra. Maria Alice 969 

Viveiros de Castro (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social) relatou 970 

que poderia trabalhar nem cima do texto e o Sr. Flávio Viana e o Sr. 971 

Cláudio Andrés também se dispuseram a ajudá-la. O Sr. Marcelo 972 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) acrescentou que todos poderiam 973 

mandar contribuições e sugestões por e-mail. Voltando ao item 03 da 974 

pauta, Cultura e Educação, a Sra. Maria Alice apresentou o texto que 975 

foi elaborado: O Colegiado Setorial de Circo, reunido no dia 1º de 976 

dezembro de 2010, discutiu políticas transversais entre o segmento 977 

circense e o Ministério da Educação, notadamente com a Secretaria 978 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Unanimemente 979 

esse Colegiado vê necessidade de uma reflexão profunda e ampla que 980 

aproxime o Circo e as artes circenses das políticas do Ministério da 981 

Educação. Precisamos repensar a formação do artista circense, o 982 

reconhecimento dos Mestres e dos Professores, o direito à Educação 983 

na Itinerância e também a integração das artes circenses nos 984 

programas do Ministério. Como exemplo, citamos os programas Mais 985 

Educação e Escola Aberta. Acreditamos que o CAPES deveria apoiar 986 

programas que estudem e universalizem os saberes circenses. As 987 

atividades circenses de equilíbrio, saltos, agilidade, flexibilidade, 988 

desafios da gravidade e também a vivencia na itinerância, entre 989 
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tantas outras características das artes do Circo, podem ser objeto das 990 

relações transdisciplinares, estabelecendo parcerias com outros 991 

conhecimentos advindos da antropologia, filosofia, sociologia, física, 992 

psicologia, fisiologia, ortopedia, fisioterapia e outras áreas do saber. 993 

A formação do artista circense merece ser objeto de estudos sobre 994 

quais estruturas pedagógicas são mais adequadas às diferentes fases 995 

do desenvolvimento do artista. O Circo é por definição, diverso. 996 

Diversas são as habilidades, diversas são as competências, diversas 997 

são as didáticas. Há de se considerar a idade, a conformação física, o 998 

equilíbrio emocional e o desejo de superação necessários para a 999 

realização de uma performance de alto nível. Nas artes do Circo o 1000 

reconhecimento profissional não é necessariamente garantia de maior 1001 

ou menor competência. Os números circenses podem se desenvolver 1002 

aos poucos, permitindo ao artista ser profissional antes de se tornar 1003 

um grande artista. As Escolas e Centros de Formação se organizam 1004 

dentro de lógicas diferenciadas, mas reconhecemos que é importante 1005 

a estruturação de alguns formatos que possam ser reconhecidos pelo 1006 

Ministério da Educação, seja em nível do ensino profissionalizante, 1007 

tecnológico ou superior. Outro ponto fundamental é a formação de 1008 

formadores e o reconhecimento da capacidade de transmissão de 1009 

saberes dos artistas mestres. Os Circos Itinerantes necessitam de 1010 

programa específico de Educação Continuada para os jovens e 1011 

adultos, algo como um EJA ou PEJA, para itinerantes. O Ministério da 1012 

Educação pode contribuir significativamente no processo de 1013 

esclarecimento das Escolas Municipais sobre o direito à matrícula dos 1014 

filhos de circenses conforme a Lei 6.533 que regulamenta a profissão 1015 

de artistas e técnicos de espetáculos de diversão. Por outro lado esse 1016 

Colegiado defende a importância da inserção das artes circenses nas 1017 

Escolas Municipais através dos programas já desenvolvidos pelo 1018 

Ministério e também através da flexibilização da forma de contratação 1019 

de espetáculos pelas Escolas Municipais. Por último, solicitamos com 1020 

urgência que o Ministério, através do programa de Educação 1021 
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Ambiental, se posicione contrariamente à campanha difamatória que 1022 

apresenta o circense como um torturador de animais. Essa posição 1023 

discriminatória e preconceituosa vem sendo disseminada por 1024 

professores que não compreendem nada quanto ao trato com animais 1025 

em espetáculos de diversões e muito menos do que seja Educação 1026 

Ambiental. Animais no Circo, no cinema, na televisão, não 1027 

caracterizam danos ambientais, sugerimos que o mais rápido possível 1028 

o Ministério da Educação haja no sentido de esclarecer os professores 1029 

para que estes não se tornem repassadores de informações falsas e 1030 

caluniosas. O Sr. Cláudio Andrés Barria Mancilla (Pesquisa, Escola 1031 

de Circo e Circo Social) sugeriu que incluíssem no texto a rede 1032 

estadual e federal de ensino. A Sra. Vanda Jacques Monteiro Leite 1033 

(Artistas, Grupos e Trupes) sugeriu incluir algo mencionando a 1034 

iniciação circense nas escolas públicas municipais e a iniciação técnica 1035 

de capacitação profissional com as escolas estaduais. A Sra. Maria 1036 

Alice Viveiros de Castro (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social) 1037 

apresentou a seguinte proposta de redação: Por outro lado este 1038 

Colegiado defende a importância da inserção das artes circenses nas 1039 

escolas municipais, estaduais e federais, através dos programas já 1040 

desenvolvidos pelo Ministério e de outros que venham a ser criados. 1041 

Além disso, propomos a flexibilização da forma de contratação de 1042 

espetáculos pelas Escolas; e colocada em votação, foi aprovada sem 1043 

ressalvas por unanimidade. Finalizado o documento, o Sr. Marcelo 1044 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) relembrou sobre a importância 1045 

da consolidação da pauta de 2011, pois estavam em momento de 1046 

transição, e sugeriu que entregassem essa pauta na próxima reunião 1047 

do Conselho. A Sra. Vanda Jacques Monteiro Leite (Artistas, 1048 

Grupos e Trupes) ressaltou que a cartilha também deveria ir para a 1049 

Secretaria Municipal de Cultura, por conta de projetos apoiados por 1050 

eles, como, por exemplo, a situação do Circo com os animais. O Sr. 1051 

Marcos Teixeira (FUNARTE) relatou que ficou muito feliz quando 1052 

recebeu a cartilha porque que ela traduz exatamente o que a 1053 
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Coordenação de Circo, a FUNART e o próprio Ministério pensam com 1054 

relação à questão dos animais do Circo. A Sra. Maria Alice Viveiros 1055 

de Castro (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social) relatou que era 1056 

uma situação muito constrangedora o que aconteceu em relação aos 1057 

animais; informou que tiveram a notícia há meses atrás, inclusive 1058 

uma declaração do próprio Ministro à frente do Conselho Nacional, 1059 

dizendo que estava autorizada a criação da Comissão 1060 

Interministerial; disse que o Ministério da Cultura apresentou uns 1061 

nomes da parte dele e o Ministério do Meio Ambiente não fez nada e 1062 

nada foi feito; observou que deveriam elaborar uma moção de 1063 

protesto contra a não implantação da Comissão Interministerial para 1064 

a regulamentação dos animais de espetáculo circense. O Sr. Marcelo 1065 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) acrescentou que seria ótimo se 1066 

pudessem formalizar essa moção naquele mesmo dia e assim, eles 1067 

encaminhariam essa moção de protesto o mais rápido possível. A 1068 

Sra. Maria Alice Viveiros de Castro (Pesquisa, Escola de Circo e 1069 

Circo Social) informou ainda que no Plano Nacional de Cultura, que 1070 

naquele momento estava na mão da relatora, Deputada Alice 1071 

Portugal, do PC do B, havia um item no Art. 60, a criação de um 1072 

Premio Nacional de Teatro; disse que quando a Dança viu, foi lá e 1073 

brigou, e até colocaram um nome que eles não gostaram, Mambembe 1074 

da Dança; relatou que não há do Circo, e que precisariam fazer uma 1075 

mobilização bastante rápida que é muito simples de justificar, porque 1076 

na verdade o que deveria ter acontecido no primeiro momento era o 1077 

Ministério colocar como um prêmio para Artes Cênicas; ressaltou que 1078 

não poderiam mais cometer o mesmo erro de só procurar a Comissão 1079 

de Educação e Cultura na hora que a corda estava no pescoço; disse 1080 

também que a própria Deputada Alice Portugal que defendia a não 1081 

participação de animais em Circo, quando começou a ouvir a 1082 

lamentação ela parou para ouvir o quê que era, percebeu que era sim 1083 

um caminho interessante; sugeriu então a realização de um 1084 

mapeamento de quais deputados e senadores que podem contar e a 1085 
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partir daí, fazer o protesto em nome do Colegiado inteiro. O Sr. 1086 

Cláudio Andrés Barria Mancilla (Pesquisa, Escola de Circo e Circo 1087 

Social) apoiou a colea Maria Alice e acrescentou que deveriam fazer 1088 

uma solicitação formal para que o Ministério da Cultura fizesse essa 1089 

solicitação, essa interpelação à Deputada, colocando que a ideia era 1090 

um fundo para o Circo, a Dança e o Teatro, em ordem alfabética; 1091 

ressaltou também que não cabe dado o processo participativo, 1092 

democrático baseado no Sistema Nacional de Cultura, nos 1093 

Colegiados, aprovar ou propor sequer a criação apenas de um fundo 1094 

para uma dessas três áreas. O Sr. Flávio Viana e Silva (Circo 1095 

Itinerante) observou que nas reuniões do Colegiado tinham alguns 1096 

membros que não compareceu a nenhuma das reuniões; disse que a 1097 

participação do pessoal no blog também estava sendo muito baixa, e 1098 

que tinham que participar um pouco mais; sugeriu para o próximo 1099 

ano as reuniões itinerantes, e ofereceu o seu circo para a realização 1100 

delas.  O Sr. Marcos Teixeira (FUNARTE) agradeceu a todos por 1101 

tudo, por todo trabalho conjunto e que fiquei muito feliz de ter 1102 

participado disso; informou que de qualquer maneira, conseguiu fazer 1103 

algumas coisas que são permanentes na Coordenação do Circo, e que 1104 

a participação tão próxima com os artistas, com as pessoas que 1105 

fazem a arte no país não tem volta; relatou que espera que isso siga 1106 

em frente, e que ele possa de alguma maneira, lá na frente, mesmo 1107 

não estando na Coordenação, ajudar nessa construção do 1108 

desenvolvimento da afirmação do Circo. O Sr. Marcelo Veiga 1109 

(Coordenador-Geral do CNPC) colocou sobre a importância de se 1110 

fortalecer politicamente e o quanto as ações são importantes nesse 1111 

momento; relatou que na questão de acompanhamento de projetos 1112 

no Congresso Nacional sempre tiveram uma dificuldade muito 1113 

grande, surpresas aconteceram, e aconteceram porque não tem 1114 

estrutura suficiente para fazer os acompanhamentos necessários; 1115 

ressaltou que se o Conselho conseguisse dialogar com mais facilidade 1116 

com o setor que faz o acompanhamento legislativo de políticas 1117 
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culturais com os outros setores do Ministério teriam conseguido 1118 

outros resultados; disse que reconhecia que a gestão poderia ter sido 1119 

muito melhor, mas também reconhecia que o que foi possível diante 1120 

de toda a vida atribulada e de todas essas questões que apareceram 1121 

foi feito; ressaltou que estava de alma lavada com a questão da 1122 

contribuição e consolidação da participação, pois era efetiva, e que 1123 

hoje ela era uma realidade na área da Cultura, e se sentia muito 1124 

orgulhoso de ter participado de todo esse processo; agradeceu a 1125 

todos, e frisou que independente de onde ele estiver no ano que vem, 1126 

fará de tudo para ajudá-los na luta pelos animais, pelos editais, seja 1127 

o que for necessário, pois ali ficava uma relação de amizade. Nada 1128 

mais havendo a ser deliberado naquele momento, o Sr. Marcelo 1129 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) encerrou a 5ª Reunião Ordinária 1130 

do Colegiado de Circo. 1131 


