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Evento 

 7ª Reunião Ordinária do Colegiado de Circo 

Data - Hora  

25 e 26 de Outubro de 2011 – 09h00 as 12h00 e 14h00 as 18h00 

Local 

Ministério da Cultura, Edifício Parque Cidade Corporate, 12º andar; Setor 

Comercial Sul; Quadra 9, Lote C; Torre “B”; Brasília/DF.  

Participantes 

Maria Helena Costa Signorelli (Coordenadora Geral do CNPC); Suiá Rocha 

(Assessora Técnica/CNPC); Abel Araujo Nunes de Carvalho (Artistas, Grupos e 

Trupes); Claudio Barria Mancilia (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social); 

Flavio Viana e Silva (Circo Itinerante); Jonilson José de Moura (Regiao 

Nordeste); Júlio Cesar Freitas Coelho (Pesquisa, Escola de Circo e Circo 

Social); Marco Antonio Stankowich (Circo Itinerante); Naelson Abreu (Circo 

Itinerante); Wladmir Spernega (Região Sudeste); Xisto José Pinto (Artistas, 

Grupos e Trupes).  

Pauta – Dia 25/10/2011 

Abertura da Sessão; Aprovação da Pauta; Informes Coordenação e Funarte 

(recomendações e outros encaminhamentos); Aprovação das Atas: 5ª e 6ª 

Reunião Ordinária do Colegiado; Aprovação da Consulta Pública sobre as 

Metas do Plano Nacional de Cultura – PNC e Preparação para Oficina dos dias 

7 e 8 de Novembro de 2011; Assuntos Solicitados pelos membros do 

Colegiado; Discussão das Metas do Plano Nacional de Cultura – PNC e 

Preparação para a Oficina dos dias 7 e 8 de Novembro de 2011.  

Pauta – Dia 26/10/2011 

Discussão das Metas do Plano Nacional de Cultura – PNC e Preparação para a 

Oficina dos dias 7 e 8 de Novembro de 2011; Renovação dos Colegiados 

Setoriais em 2012; Breves Avisos e breves comunicações.  

 

Reunião/Discussão 
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A Sra. Maria Helena Costa Signorelli (Coordenadora Geral do CNPC) saudou 

todos os presentes. Rememorou a reunião anterior, onde a Secretaria de 

Políticas Culturais se fez presente em todos os Colegiados informando o 

cronograma de definição das metas do Plano Nacional de Cultura para que 

fossem publicadas ainda este ano as Metas do Plano aprovado em 2010.  Ela 

falou da Consulta Pública das Metas realizada no período de 21 de setembro a 

20 de outubro /2011; Discussão com os Colegiados Setoriais; Oficina com os 

membros titulares do CNPC com a participação de dois representantes de cada 

Colegiado e representantes dos diversos setores vinculados do MinC; 

Socializou a pauta dos trabalhos do dia e do dia seguinte. A reunião do periodo 

matutino foi conjunta com o Colegiado do Teatro em função de ser a mesma  

apresentação da Secretaria de Politicas Culturais. Feitas as consideraçoes 

iniciais, a Sra. Maria Helena apresentou, o Sr. Antonio Gilberto (Diretor de 

Artes Cênicas/Funarte); Marcos Teixeira (Coordenador de Circo/Funarte); Luiza 

(Coordeandora de Teatro/Funarte); Suiá Rocha (Assessora Técnica/CNPC). 

Apresentou e deu as boas vindas ao Representante da Confederação Nacional 

dos Municipios, o Sr. Inácio e informou que ele passará a ser membro 

permanente do Colegiado de Circo. 

O Sr. Inácio fez uso da palavra para agradecer e disse que sentia muito 

honrado em fazer parte desse Colegiado.  Informou que já era conhecedor das 

diversas demandas desse Colegiado e que, portanto, o trabalho seria bastante 

árduo, mas que ele tentaria entender o segmento e as dificuldades enfrentadas 

por esse Colegiado, dessa forma, ele se comprometia trabalhar junto aos 

municipios para corroborar com o grupo. Enfatizoou que nessa primeira 

reuniaõ, ele estaria como expectador,  a fim de ficar a par com o segmento e 

assim poder contribuir no futuro.  

A Sra. Maria Helena Costa Signorelli (Coordenadora Geral do CNPC) informou 

que o senhor Inácio faz parte do CNPC e também da Comissão Temática do 

Sistema Nacional de Cultura. Em seguida, passou a palavra para o Sr. Antonio 

Gilberto para que ele fizesse a abertura oficial dessa reunião. 

O Sr. Antonio Gilberto (Funarte/MinC) cumprimentou a todos os presentes e 

informou que no período da tarde, o Presidente da Funarte, o Sr. Antonio 
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Grassi se faria presente nos dois colegiados para expor todas as ações da 

Funarte, programas, editais e assim fornecer maiores esclarecimentos sobre o 

papel da Funarte. 

A Sra. Maria Helena Costa Signorelli (Coordenadora Geral do CNPC) sugeriu 

que esse momento fosse disponibilizado para os informes referentes às suas 

respectivas áreas. Ela sugeriu aos membros dos Colegiados que socializassem 

a última reunião do Conselho Nacional de Políticas Culturais. Informou que a 

conselheira Alice se fez presente nessa reunião, porém, no momento ela não 

se fazia presente.  Sobre essa reunião, ela informou que o Ministro da 

Educação, Fernando Haddad havia de feito presente e a Ministra de da 

Cultura, a Sra. Ana de Hollanda havia feito o lançamento da Consulta Pública 

das Metas do Plano Nacional de Cultura. O convite feito ao Ministro Haddad 

objetivou a promoção de discussão acerca da interface entre o Plano nacional 

de Educação que se encontra no Congresso Nacional para aprovação e o 

Plano Nacional de Cultural que foi aprovado no ano passado, mas que ainda se 

encontra em definição de metas. Falou também da Diretoria de Comunicação e 

que ela está diretamente encarregada da articulação entre os dois Ministérios. 

Na continuidade, passou a palavra ao Sr. Rafael para que ele fizesse a 

apresentação da Consulta Pública e a Oficina que será realizada nos dias 7 e 8 

de Novembro de 2011.  

O Sr. Rafael Oliveira (SPC/MinC) explicou toda a metodologia utilizada na 

elaboração do Plano Nacional de Cultura. Apresentou os objetivos, os debates 

ocorridos nas diversas esferas do MinC, cronograma das discussões, a oficina 

que deverá ser realizada nessa cidade nos dias 7 e 8 de novembro e está 

contará com a presença de dois representantes de cada Colegiado. Após a 

Oficina será elaborada a segunda versão das metas do PNC. Ele enfatizou ser 

necessário ter uma base de dados consistente sobre a realidade cultural do 

país. Destacou a 1ª Meta do PNC, que diz respeito à Cartografia cultural e que 

esta é uma meta de processo necessária para que se possa avançar no 

processo do Plano Nacional de Cultura, portanto, a meta da cartografia, ela 

fornece mais sentido ao SNIC, dessa forma, o Sistema Nacional de 

Informações caminha pela constituição de uma base de informações. Dada a 

palavra aos conselheiros, estes teceram comentários e expuseram as suas 
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dúvidas, as quais foram esclarecidas pelo relator. Ele enfatizou ainda, que o 

PNC é um planejamento de longo prazo com duração até 2020. Destacou que 

as metas devem estar baseada nas ações do PNC. Detalhou ainda, como será 

desenvolvido o trabalho na Oficina.  

Após apresentação, iniciou-se o processo de debate por parte dos integrantes 

dos dois Colegiados, sendo as dúvidas esclarecidas pelo relator.  

Os trabalhos do período da tarde foram reiniciados e a Sra. Maria Helena 

Costa Signorelli (Coordenadora Geral do CNPC) informou que a reunião desse 

Colegiado seria conduzida pelos senhores Marcos Teixeira e o Antônio Gilberto 

ambos do CNPC. Em seguida, ela passou a palavra ao Sr. Antonio Grassi, 

Presidente da Funarte.  

O Sr. Antônio Grassi (FUNARTE/MinC) saudou aos presentes e em seguida 

falou das ações Funarte, dos debates das questões internas dentro da Funarte; 

esclareceu as ações desenvolvidas nesse de 2011 e as perspectivas que se 

tem para o ano de 2012. Ele disse que se fazer presente nessa reunião e 

nesse Colegiado era um momento único, precioso, pois permitia esclarecer as 

questões e fazer os encaminhamentos necessários para cada área temática da 

Funarte. Na continuidade, ele fez o seguinte pronunciamento: “Nós tivemos 

várias experiências aí de encontros em que eu tive a oportunidade de participar 

já na primeira gestão a frente da Funarte, quando da formação das câmaras 

setoriais, e é com muita satisfação que a gente vê o grande avanço que a 

gente teve na área do circo em todos os aspectos, não só nessa possibilidade 

da gente estar ampliando os nossos encontros através dos colegiados, hoje já 

mais consolidados, mas como também das próprias ações da Funarte. Eu fiz 

ontem um levantamento em relação à participação da Funarte na área do circo, 

especificamente em alguns itens, como nos editais, por exemplo, e é muito 

importante a gente constatar o crescimento da progressão geométrica, esse 

crescimento vem se dando já há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, o 

prêmio carequinha, de estímulo ao circo, no levantamento que a gente tem de 

2005 até 2010, a gente vem de um avanço de 219 inscritos em 2005 para 839 

inscritos no ano de 2010. Então, (ininteligível) passe dos 1052, quer dizer, nós 

temos uma progressão de inscrições em relação a isso que é significativo, e 
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nesse aumento da demanda simplesmente em um acréscimo numérico. 

(ininteligível) uma mobilização da área, uma mobilização da área do circo 

importante e de um reconhecimento dessa história e que seguramente isso 

interfere e mobiliza a Funarte e o conjunto de Ministério da Cultura para que a 

gente possa estar ampliando cada vez mais a participação da área dos circos 

nos nossos editais, nos nossos programas e nas nossas políticas de atuação. 

Então, esses dados que eu ontem tive acesso lá, que eu solicitei o livro lá na 

Funarte, são bastante relevantes, eu não sei se todos vocês tem essa 

informação, eu acredito que sim, mas de qualquer maneira é bom que a gente 

possa estar se detendo nessas questões e reconhecendo essa criação. Para 

esse ano agora, a gente conseguiu fazer o acréscimo de cerca de 50%, 

especificamente ao prêmio carequinha e, também, complementando outras 

ações. Estou indo com o Marcos agora tentar resolver a questão na Caixa 

Econômica Federal daquele mergulho no circo, que a gente precisa fazer, faz 

parte do nosso trabalho também pensar como sendo um grande desafio que é 

a escola nacional de circo. A escola nacional de circo (ininteligível) um papel de 

que maneira a escola pode ter o trabalho de (ininteligível) nacional, e mesmo o 

seu papel dentro do cenário circense no Brasil. Então, assim, a proposta que 

eu trago é até que a gente possa aprofundar essa discussão sobre a escola 

nacional de circo em outros encontros, porque eu acho que ela merece ser 

tema de um debate específico, porque nesse momento até com a sua mudança 

física da praça da bandeira para a Leopoldina, depois voltando para a praça da 

bandeira, essa mudança na verdade não deve ser só física, deve nos levar 

também a uma reflexão maior sobre o papel da escola de que maneira ela 

pode ter uma eficiência maior dentro da coordenação, dentro do centro de artes 

cênicas, dentro da estrutura da Funarte. Então, esse é um item importante. 

Algumas questões, eu já sei que precisam ser melhores esclarecidas, e que 

antecipo alguns esclarecimentos (ininteligível). Participação efetiva diante 

desse debate agora recentemente que diz respeito à (ininteligível) então, antes 

mesmos que a pergunta esteja avançada, eu gostaria de antecipar a resposta. 

A (ininteligível) na verdade, ela é um projeto que você sabe, nasceu, foi firmado 

ano passado, em 2010, pelo Presidente Lula com o rei da Bélgica e foi 

abraçado pelo Ministério da Cultura, o então ministro, Juca Ferreira, e ele 

constituiu uma equipe de curadores que eram curadores externos, digamos 
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assim, então o programa da (ininteligível), ele não passa pela Funarte. A 

participação da Funarte na (ininteligível) ela se deu agora na reta final de 

realização nós (ininteligível) a sua estrutura administrativa, de gestão. Tanto a 

Funarte como a IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, tiveram que entrar, 

fomos convocados a entrar nessa reta final, porque nós tínhamos problemas ali 

conjunturais e administrativos, mas a gestão do projeto não foi feita 

diretamente pela Funarte. Então, nós tínhamos uma curadoria externa em 

todas as áreas, tanto no teatro, como na dança, como no circo, como na 

música e eu recebi, na Funarte, o pleito da área de suficiência, justamente 

colocado inclusive (ininteligível) quanto à ausência do circo na programação. 

Tivemos uma reunião, eu com o Marcos Teixeira, o Júnior (ininteligível), e nos 

comunicamos com a rede do circo imediatamente aí pelos meios virtuais e a 

gente avançou algumas questões, eu levei até o curador da área das artes 

cênicas, que era o João Carlos Couto, as questões bem levantadas pela área 

do circo, houve a inserção de duas companhias que foram (ininteligível) e o 

projeto que o Júnior tinha encaminhado acabou, eu acho, não sendo 

contemplado porque a estimativa de custo que ele tinha oferecido era maior do 

que aquela que eles tinham... Que constava do orçamento original da 

curadoria. Na verdade, eu acho que aí tem algumas questões diante disso que 

os argumentos da curadoria, que de fato são reais, é que eles tiveram que 

fazer uma negociação, vocês devem ter visto isso inclusive em algumas 

matérias que saíram, eu acho que na Folha de São Paulo, de outras áreas em 

que as negociações da atuação das curadorias de todas as áreas eram feitas 

em conjunto com o comissariado belga. Visto que a questão orçamentária era 

compartilhada, tinha uma quantidade de recursos do Ministério da cultura e, 

também, dos belgas, que em várias áreas de atuação colocavam as suas 

questões. Então, na área do circo, me pareceu, o argumento que me levaram é 

que não tinha sido plenamente efetivada essa questão. Eu me esforcei nesse 

sentido, encaminhamos para a procuradoria esse apelo para efetivar a 

participação do circo, foi feito dessa maneira, a meu ver, ainda não a contento, 

nós poderíamos avançar mais. E tenho trabalhado agora coma possibilidade de 

alguns programas como, por exemplo, o ano do Brasil em Portugal, que se 

dará em 2012. O ano do Brasil em Frankfurt, que se dará em 2013. Que são os 

dois pilares talvez mais importantes que a gente pudesse ter... (intervenções 
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fora do microfone) está ruim esse aqui? Então, que a gente conseguisse, tanto 

para o ano do Brasil em Portugal em 2012, quanto para o ano do Brasil em 

Frankfurt em 2013, uma participação mais consistente, mais efetiva da área do 

circo. Em Frankfurt, nós já conseguimos um espaço muito importante dentro da 

cidade, que seria uma espécie de espaço Brasil, onde a atividade circense teria 

um pouso mais seguro ali e a demanda maior em Frankfurt, que tem a ver 

também com a área do circo, é que eles estão mais interessados com o 

aspecto da arte na rua, Streep artes, como eles chamam. Então, a gente tem 

agora um trabalho rico na área de artes visuais, tanto dos grafiteiros... E esse 

trabalho que está sendo feito lá pelos gêmeos de São Paulo, e que tem o 

interesse muito grande por parte dos organizadores lá de Frankfurt, e também 

a gente colocou na reunião com eles as questões relativas ao circo e das 

manifestações circenses que a gente pudesse estar trabalhando. Então, sobre 

isso, a posição que a gente tomou, exatamente da Funarte, foi tentar se 

esforçar para tentar seguir a contento, mas a gente teve aí alguns impeditivos, 

um deles inclusive foi o prazo, porque o tempo que a gente chegou para esse 

encaminhamento, dessas questões que não tinham nada para agora, fora 

muito pequenos, para a execução desse projeto. Então, em relação à 

(ininteligível) a questão é essa. Embora não seja um assunto que diga respeito 

a Funarte, a Funarte tem interesse, tem responsabilidade em estar atuando, 

em estar conversando sobre essa questão”.  

Em seguida foi aberto o debate, onde alguns membros puderam colocar os 

seus anseios e dúvidas com relação ao que foi explanado.  

Após amplo debate, o Sr. Antônio Grassi (FUNARTE/MinC) respondeu a todas 

as argumentações feitas pelos membros deste Colegiado.  

Na continuidade passou-se para a discussão das metas do Plano Nacional de 

Cultura e a Sra. Suiá Rocha (Assessora Técnica/CNPC) sugeriu ao Colegiado 

que fosse definida a metodologia para apreciar o tema. 

As metas foram lidas na sua integralidade e as destacadas foram: 3, 4, 8, 11, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 43 e 45. 

As metas selecionadas foram debatidas amplamente e mediadas pelos 

coordenadores da Reunião. 
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Foram escolhidos como relatores, os conselheiros Claudio e Luis Carlos. Eles 

receberam a incumbência de fazer um relatório sistematizado das metas com 

as devidas contribuições e encaminhar para a secretaria de política pública ate 

do dia 27/10/2011.  

A reunião do dia 26 foi retomada com a organização da agenda dos trabalhos 

propostos e a conclusão da análise dos destaques das metas do PNC.  

Sobre a questão dos animais no circo, o Sr. Antonio Grassi (Funarte) 

manifestou-se fazendo o seguinte pronunciamento: “Eu prometi ficar como 

ouvinte nessa manhã aqui (ininteligível), até porque eu acho que é importante 

para que nós como dirigentes possamos estar ouvindo aqui as questões 

levantadas. é um momento muito importante esse plano de metas e tal. Mas, 

eu não resisti aqui à tentação e acho que as suas colocações são muito 

importantes para essa reflexão aqui. Porque veja bem, a gente tem nesse 

momento aqui, em relação a esse tema, fazer um exercício que é muito difícil 

para nós todos que lidamos com arte, que é de ter uma visão menos 

apaixonada, exigir isso de nós é uma condenação pesada. Mas, no entanto, eu 

acho que merece sim uma reflexão, até porque a gente possa tentar trabalhar 

uma estratégia mais consistente em relação a isso, eu acho que esse é o ponto 

importante que você coloca que diante desse quadro em que existe um apelo, 

existe uma imagem bastante impregnada da sociedade, a manifestação 

através de um programa popular de televisão não é isolado, ele acontece em 

vários movimentos e você abre o twitter, em relação a esse tema dos animais 

no circo, é massacrante a opinião contrária a presença do animal no circo, quer 

dizer, existe quase que uma unanimidade desse conceito da sociedade. É 

equivocado? Desconhecem as questões reais do circo, nós já discutimos isso, 

inclusive, já na outra gestão, até questões que eu mesmo, que não sou 

diretamente da área do circo, tive conhecimento através das conversas com 

vocês, vocês se lembram daquelas nossas conversas? Tinha até bengala às 

vezes na minha cabeça em relação a essa questão, e a gente... A Dona 

Amália. E nós tivemos conversas muito importantes para o nosso 

conhecimento, a própria instituição FUNARTE ainda não tinha o conhecimento 

tão profundo dessas relações. Então, vira e mexe a gente é provocado a ter 

uma posição diante disso, outro dia teve até um alarme falso provocado pela 
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Alice que confundiu as Ministras em uma faixa, a Ministra do Meio Ambiente 

pousou em uma foto com uma faixa contrária a presença dos animais no circo, 

e a Alice entendeu que era a Ministra da Cultura, aí teve um alarme saudável 

que a Alice sempre provoca, mas que teve um esclarecimento do Ministério 

que não era por parte do Ministério da Cultura. No entanto, houve sim a 

presença da Ministra do Meio Ambiente, e isso é um fato que está presente, 

independentemente das questões que você coloca do livro jurídico, nós 

podemos então aproveitar e entrar juridicamente, talvez a estratégia de ação 

nossa aqui tenha que ser mais bem elaborada. E aí eu retomo a conversa que 

nós tivemos da outra gestão com a campanha na TV Globo. Como você citou o 

programa, eu acho que esse era um trabalho que talvez fosse importante a 

gente tentar fazer, retomar uma conversa com o Erlande, que é o Diretor da 

Central Globo de Comunicação, tentar trabalhar com o Erlande o entendimento 

dessas questões, como é que a gente pode tentar conseguir essa aliança de 

esclarecimento no primeiro passo, para que a gente possa estar debatendo 

essa questão na sociedade sem ser um lado perdedor, portanto, a goleada 

como estamos sendo. Então, esse discurso às vezes fica isolado, nós não 

conseguimos avançar em relação a ele, nós somos contestados em relação a 

essa questão e nós precisamos trabalhar isso com mais sabedoria, no sentido 

de que a gente precisa de romper essa barreira que tem afastado essa 

discussão. Eu ouvi outro dia, pessoas, inclusive, nossa, da classe artística de 

circo, pessoas que tem ligações com a... Nem digo assim, a confusão que às 

vezes se embola na discussão do rodeio, daquele negócio do... Até da tourada, 

mistura tourada, mistura tudo em um pacote só. No (ininteligível) tem o negócio 

do peão boiadeiro, então tudo está em um pacote só que é o pacote da defesa 

dos animais, e que tem um apelo irresistível, que as pessoas dizem: “O animal 

não pode ser maltratado.” Mas não é a mesma coisa. Então, a gente tem que 

ter um esclarecimento em relação a isso, nós temos que provocar essa 

discussão com mais sabedoria, eu acho que merece talvez uma conversa com 

o Erlande desse tal grupo de comunicação, para que a gente possa fazer 

algumas matérias jornalísticas abordando o outro lado, a gente não tem isso. 

Eu não vi nenhuma matéria, para dizer a verdade, nenhuma matéria mais 

consistente defendendo a presença dos animais no circo, nenhuma. Não que 

não tenha sido tentada e não que não tenha motivo, a repercussão, o eco 
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dessas matérias, o eco da defesa disso não tem aparecido com tanta 

veemência na sociedade. Então, eu acho que esse é um ponto muito 

importante para que você possa estar encaminhando com mais estratégia, 

digamos assim, mais bem elaborada da nossa parte”. 

Na continuidade, houve ainda diversas manifestações acerca do tema in loco.  

Os conselheiros abordaram também a questão das diárias, ou seja, da demora 

em que elas demoram a ser creditadas nas contas. 

Sobre esse assunto, a Sra. Maria Helena Signoreli prestou o seguinte 

esclarecimento: “com relação às passagens, nós estamos conseguindo 

resolver com bastante antecedência, só que existe uma regra do Ministério do 

Planejamento para todos os órgãos federais, que nós não podemos fazer o 

pagamento das diárias, mesmo que eu emita a passagem com um mês de 

antecedência, nós não podemos fazer o pagamento das diárias antes de cinco 

dias da data da viajem, então quem, por exemplo, saiu de suas origens para vir 

para cá no dia, na segunda-feira a noite, então o nosso setor financeiro fica 

com a papelada toda lá, prontinha, mas não pode autorizar o pagamento antes 

de cinco dias corridos, então você conta a própria segunda, conta o domingo, 

conta o sábado, conta a sexta e conta quinta, então quer dizer, eles fizeram o 

pagamento na sexta porque, mas tinha, diante de tantas diárias que a gente 

tinha para pagar, esses dois acho que foram na sexta feira, e o banco exige 48 

horas para compensar, então não é no sentido de justificar, pelo contrário, é só 

para esclarecer que o problema que está acontecendo pode ter sido por causa 

disso, e nós não estamos felizes com essa... Para nós é péssimo, trabalhar 

desse jeito, nós sabemos do esforço que vocês fazem para estar aqui, e que é 

direito de todos receber a diária antes de viajar, então esse também é um 

assunto que eu vou ligar para o Secretário Geral, mas não é ele que resolve, é 

uma norma e nem a Ministra, é uma norma de planejamento, mas é claro que 

eu vou levar a ele para ver como a gente registra, porque não se trata a 

questão da participação social que é um pressuposto do governo da Presidenta 

Dilma e se tiver um fórum em que a gente possa colocar essa preocupação, 

porque dois dias aí já nos ajudaria bastante.” 
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A Sra. Maria Helena expôs todo o processo do item “Renovação dos 

Colegiados”. O referido tema foi amplamente debatido e esclarecido. Ficou 

acordado ainda, que os mecanismos que serão criados para a renovação dos 

colegiados, eles deverão ter como objetivo garantir a representatividade e a 

mobilização 

Após debate intenso, o colegiado sugeriu a criação de mais uma meta a ser 

acrescentada no Plano Nacional de Cultura com o seguinte contexto: 

“Implementação de programa de formação complementar ao circo social, 

voltado para capacitação de circense no trabalho pedagógico com crianças e 

adolescentes nos marcos de atividades extracurriculares no ensino básico e 

em projeto sociais.” Cabeçalho, agora vem o texto: “Está meta visa equalizar as 

atividades formativas que faz a demanda identificada a partir do crescimento 

das atividades circense em projetos sociais e em escolas da rede públicas de 

ensino como atividade complementar, com efeito do surgimento de iniciativas 

como o programa Mais Educação e os pontos de cultura, entre outros venha se 

somar aos crescimentos exponenciais ocorrido nos últimos anos do trabalho 

com técnicas circense em projetos sociais em escolas, demandando uma 

qualificação especifica para trabalho educativo, trata se de uma adequação 

necessária e pontual perante o surgimento de um novo campo do fazer criativo, 

nesse caso do circo, cuja interdisciplinaridade vai além do ensino das técnicas 

circense. na década de 1990 surge no Brasil o conceito de circo social, 

entendido aqui como a construção por meio da arte circense de diálogos 

pedagógicos no contexto da educação popular, em uma perspectiva de 

promoção da cidadania e promoção social, desta maneira, o conceito se afina 

com o objetivo de estimular a presença da arte e cultura no ambiente 

educacional reconhecer e valorizar a diversidade cultural e em tempo, 

especializando agentes culturais contidos no formativos do plano nacional de 

cultura, lei, tal, tal, Art. 02, inciso 01, 06 e 12. A concepção e implementação do 

programa contando com a concorrência de especialistas na temática para o 

desenvolvimento da malha curricular, constituiri-se-a por meio de metodologia 

participativas respeitando especificidade do conceito de circo social e sua 

ligação com sua educação popular, em tempo ações que acompanham o 

programa pode se dá por meio do apoio a curso de formação de formadores de 
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circo social já existente, se alimentando em tempo dessas experiências. 

Situação atual, em 2011 só o programa Mais Educação abrangeu 15.000 

escolas públicas, nesse plano se prevê a ampliação a 50.000 escolas, incluindo 

explicitamente as artes circenses como instrumento pedagógico, por outro lado, 

apenas as organizações articuladas em torno da rede circo do Brasil, cuja 

especificidade é justamente o trabalho com o circo social desenvolve o trabalho 

que impacta diretamente mais de 10.000 crianças e adolescentes e jovens em 

praças populares, atualmente embora o circo social seja conhecido pro 

Sistema Nacional de Cultura como cadeira no colegial e setorial de circo não 

existe nenhum programa de circo social em funcionamento fora os 

desenvolvidos por administrações da sociedade civil. Indicador, programa de 

formação complementar circunstancial devidamente planejada e implementada 

e em funcionamento. Fontes de aferição, Ministério da Cultura- MinC, 

Fundação Nacional das Artes FUNARTE.”. 

Em seguida, passou-se para a fase conclusiva da reunião, onde alguns 

representantes e a coordenação desejaram um feliz natal a todos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


