
COOPERATIVA BRASILEIRA DE CIRCO



A COOPERATIVA

Somos uma entidade criada e mantida pelo próprio setor

circense. Nosso Nós pensamos, organizamos e abrimos novos caminhos para

políticas públicas na área. Contamos hoje com quase 500 cooperados

espalhados por todo o país.

A Cooperativa Brasileira de Circo nasceu em 2006 com o objetivo de

fortalecer o trabalho do artista que ao longo das décadas, vem resistindo,

criando e recriando a arte milenar do circo. A entidade é criada e mantida

pelo próprio setor circense e hoje, tendo completado 6 anos em janeiro, tem

mais de 500 artistas cooperados pelo Brasil. A ideia de criar uma cooperativa

surgiu dos próprios artistas da classe que sentiam a necessidade de ter um

órgão que os representasse e desse fomento a área.

Desde sempre, nosso foco foi fortalecer o trabalho do artista

oferecendo-lhe novas conexões e possibilidades profissionais, estimulando o

aprimoramento e a constante renovação de sua produção artística e cultural.

Temos como objetivo fixar um processo de modernização e consolidação do

circo como modalidade artística, cultural e profissional. Para isso dialogamos

com o poder público e a iniciativa privada, a fim de, descobrir e ampliar novas

diretrizes para a construção de políticas públicas viáveis para o circo.

Somos assim uma pedra fundamental ante a escassa oferta de

instituições e meios de estímulo à profissionalização, disseminação e ao

desenvolvimento do setor circense. O resultado do nosso esforço é a geração

de trabalho, renda, inclusão social e cultural, formação de público,

crescimento técnico e acadêmico, além, é claro, da preservação de tradições

milenares.

Com a ampliação da nossa ação, nos unimos a outras

entidades circenses e hoje coordenamos a Aliança Pró-Circo, composta por

várias instituições da área espalhadas por todo o Brasil.



HISTÓRICO

Em janeiro de 2006, realizamos nossa primeira ação em

conjunto com a Secretaria Municipal da Educação. Durante 15 dias,

montamos duas lonas em bairros diferentes da zona loeste de São Paulo.

Contamos com a apresentação de aproximadamente 40 grupos. O sucesso do

Evento foi a alavanca para outras produções junto a essa secretaria. Entre

elas as edições do programa o RECREIO NAS FÉRIAS, que ocorreu em julho do

mesmo ano e contou com trinta grupos, os quais realizaram duzentas

apresentações para um público estimado de trinta mil crianças na periferia

da cidade.

No mesmo semestre, foi criado junto à Secretaria de Cultura do

Estado de São Paulo – Coordenação do Memorial da América Latina – o

projeto PANORAMA PAULISTA DE CIRCO, onde vinte e oito trupes, das mais

variadas linguagens e estilos (somando mais de 160 artistas), apresentaram-

se para um público de mais de dez mil pessoas. Esta, que foi . Pela primeira

vez, os circenses puderam mostrar seu trabalho num único espaço. Tivemos

25 minutos de mídia televisiva e matérias em todos os jornais paulistas. O

sucesso foi tão grande que realizamos o festival novamente nos anos de

2007, 2008 e 2009, e agora, em 2012, ele voltará às agendas culturais com

a realização de sua 5ª Edição. Considerada a primeira mostra de Circo no

Estado, revelou e consolidou a imagem da Cooperativa conquistando espaço

na mídia e respeito do público e da crítica.

Participou no programa FÉRIAS EM SAMPA, um projeto da

Secretaria Municipal de Esportes, no qual cento e trinta cooperados realizam

oficinas e espetáculos em dez bairros da cidade, durante doze dias.

Em parceira com a Secretaria de Esportes do Município, em julho de 2006,

realizamos as Férias em Sampa, onde 130 cooperados trabalharam durante

12 dias em oficinas e espetáculos por 10 bairros da cidade.



HISTÓRICO

No mês de agosto, em parceria com a Secretaria de Cultura da

Cidade, realizamos no Vale do Anhangabaú a primeira Palhaçaria Paulistana,

onde 120 artistas se apresentaram, com um grande nível técnico e com

performances de alta qualidade. Artistas itinerantes tradicionais e trupes

contemporâneas fizeram um mix da linguagem circense no evento. Fizemos

homenagens a palhaços que representaram o circo no Brasil, como Piolin,

Picolino, Figurinha e Picoly. Mais uma vez, obtivemos um sucesso e um

público tão expressivo, que o projeto foi incorporado ao calendário cultural da

cidade, repetindo-se em anualmente até 2011, e sua edição de 2012 já está

sendo programada.

Em 2007 realizou-se o CIRCO CIRCUITO em parceria com o SESC

Interlagos em uma lona montada, nesta unidade, por dez dias onde foram

realizadas oficinas, espetáculos e outras atividades circenses para um

público de mais de 10 mil pessoas. Além disso, graças às oficinas de

produção cultural e elaboração de projetos, inúmeros grupos da Cooperativa

foram contemplados com o Prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo da

FUNARTE e com os PAC’s do Estado de São Paulo.

Outra importante conquista da Cooperativa foi à inclusão do circo

no edital ProAC da Secretária da Cultura do estado de São Paulo, além do

edital de lonas do que beneficiou muitos artistas.

Em 2009, como forma de reconhecimento da nossa participação

na cultura do estado, recebemos convites do Secretário Municipal da Cultura

e do Secretário Estadual de Cultura, para participarmos da comissão de

organização da Conferência Municipal e Estadual de Cultura. Presidimos a

mesa de circo na Conferência de Cultura e Arte da Secretária do Estado de

Cultura e fomos com coordenação adjunta da delegação de São Paulo, na

Conferência Nacional de Cultura. Neste mesmo ano, nos integramos ao

quadro da diretoria do Conselho Brasileiro de Entidades de Cultura, do

colegiado de Cultura do Estado de São Paulo e do Colegiado de Circo do

Ministério da Cultura.



HISTÓRICO

Somos responsáveis pela criação e realização do Festival

Paulista de Circo em Limeira, importante evento, com apresentações

gratuitas, que atrai público de diversas cidades. A terceira edição em 2010

contou com a participação de mais de 500 artistas, sendo que 90% deles

eram cooperados. A cooperativa participou também em parceria do Conselho

Brasileiro de Entidades Culturais – CBEC, do fórum “O autor, o artista e o

direito autoral brasileiro”, cuja finalidade foi entender e discutir o projeto que

visa alterar a lei de direitos autorais no Brasil.

Ainda em 2009, a presidente da cooperativa recebeu um convite

para representar o circo no conselho de cultura do município de São Paulo.

Além disso, neste ano fomos beneficiados com o edital do ministério da

Cultura, Cultura e Pensamento, estamos desenvolvendo a revista Circo Brasil,

o único impresso existente no Brasil que aborda temas ligados somente ao

universo circense. Essa é mais uma forma de expandir essa arte milenar e

atualizar os profissionais da área.

Em 2010 nos focamos em prosseguir com projetos como

Palhaçaria Paulistana e Festival Paulista de Circo, além de trabalhar no

fortalecimento e garantia da qualidade circense junto ao Governo e à Funarte.

A Presidente da Cooperativa participou de inúmeras ações sociais e políticas

ao longo deste ano e do ano subsequente, e em reunião com o Governador do

Estado de São Paulo, ajudou a fortalecer o ProAC ICMS.

Em 2011, graças ao bom desenvolvimento no ano anterior,

tivemos um espaço e influência ainda maior no setor circense, o que nos

garantiu algumas ações em prol dos artistas e grupos. Iniciamos com a 1ª

edição da Palhaçaria no Litoral em janeiro (projeto contemplado em 2010

com o Edital do ProAC para festivais) e tivemos um sucesso de público em 5

dias de evento, aproximadamente 4 mil pessoas assistiram aos nossos

espetáculos. No início de 2012, a 2ª Palhaçaria no Litoral, também

contemplada pelo ProAC, foi recebida em Boiçucanga, São Sebastião, onde,

mais uma vez, obteve sucesso de público e crítica.



HISTÓRICO

Alguns avanços conquistados em 2011:

•Em conjunto com Hugo Possolo, a Presidente foi recebida pelo prefeito

Gilberto Kassab para fortalecer a solicitação de um terreno fixo para circos na

Av. Francisco Matarazzo;

•Ela ainda esteve em Brasília na Câmara dos Deputados na Audiência Pública

do Dep. Tiririca, assim como na Frente Parlamentar Mista em Defesa da

Cultura, organizada também pelo político. Como resultado, tivemos dois

projetos contemplados com a emenda parlamentar do Dep. Tiririca para

qualificação dos circenses (um deles, o “Circo São Paulo”, centro de

qualificação para circenses, será instalado em Belém, Zona Leste de São

Paulo, ainda este ano);

•A Circoop foi representada por dois diretores integrando a Comissão do

Prêmio Governador do Estado de São Paulo, na categoria Circo, além de

receber um troféu como homenagem no 8º Cinefest Votorantim 2011. E a

Cooperativa também está presente na Câmara Setorial do Circo na Secretaria

da Cultura em SP, no Pré conselho Municipal da Cultura e na Diretoria do

Conselho Brasileiro de Entidades Culturais;

•Durante a realização da 6ª Palhaçaria Paulistana conseguimos uma

repercussão estrondosa na mídia, com mais de 50 minutos de divulgação em

programas televisivos, mais de 10 minutos em programas radiofônicos, alémo

de grandes veículos impressos como Folha de S. Paulo e O Estado de S.Paulo.

Nossas atividades foram ganhando extensão e reconhecimento ao longo

destes seis anos de existência. Da mesma forma, os cooperados da Circoop

estão cada vez mais conquistando espaço e respeito no cenário cultural e já

se apresentam em todas as unidades do Sesc, e também em festivais

produzidos pelas mais diversas Prefeituras. Os grandes avanços obtidos

nesse curto tempo de existência são uma motivação para ainda mais

conquistas


















