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Resistência
sobalona

evido à emergência da pande-
mia de Covid-19, profissionais
do circo lidam com os duros
efeitos da pausa compulsória,
ao mesmo tempo que aguar-
damumretornodasatividades
presenciais.
Em reportagemdoDiário do

Nordeste publicada há pouco
menos de quatromeses, o pre-
sidente da Associação dos Pro-
prietários, Artistas e Escolas de
Circo do Ceará (Apaece), Regi-
naldo Aparecido, dimensio-

nou a amarga situação pela
qualatravessaosetor.
Diante do panorama, um

projeto fomentado pela pró-
pria Associação visa otimizar o
quadro por meio de diálogos e
formações técnicas. O foco é
contemplar diversas melho-
rias, sobretudo em segmentos
como figurino, cenário e ilumi-
naçãodosequipamentos.
Intitulada “Requalificação

de Espaços Cênicos Circen-
ses”, a iniciativa é apoiada pela

DiegoBarbosa
diego.barbosa@svm.com.br

50%doscircosdelonaem
atividadenoCearárecebem
apoiodeprojetopararequalificar
estruturas. Iniciativavisa
contemplarmelhoriasnocenário,
figurinoeiluminaçãodos
equipamentos,aindasem
previsãoderetornopara
funcionarnoEstado
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Secretaria da Cultura do Esta-
do (Secult-CE), pormeioda Lei
Aldir Blanc. Até outubro, são
propostas várias atividades em
torno do assunto, conferindo
ummaior fôlegoàseara.
Reginaldo detalha que a

ideiaécontemplar50%doscir-
cos de lona em atividade no
Ceará hoje, o que corresponde
a um total de 15. Eles estão dis-
tribuídos nas 14macrorregiões
cearenses–sendotrêsdeForta-
leza, três da Região Metropoli-
tanaenovedointerior.
Todos foram escolhidos por

uma equipe de curadoria, se-
guindo critérios elaborados
em conformidade com as dire-
trizes do edital e da proposta.
“O mapeamento dos circos já
havia sido feito quando estáva-
mos distribuindo cestas bási-
cas aos profissionais ligados a
eles. Então, apenas readequa-
mos o roteiro para que se divi-
disse por regiões”, explica o
gestordaApaece.
Segundo ele, o fato de as es-

truturasestaremhámuito tem-
po paradas interfere direta-
mente no estado de conserva-
ção e performance dos itens já
citados,algoquesuscitouarea-
lização do projeto. Toda a pro-
gramação acontece de forma
virtual.

Circosmarcantes
Nestemês,odiálogodeabertu-
ra comos circos contemplados
acontece na quarta-feira (14). A
partir daí, haverá conversas
comnomescomoMarcoBorto-
leto – coordenador do Circus e
professor doDepartamento de
Educação Física e Humanida-
des (DEFH)daUniversidadeEs-
tadual de Campinas (Uni-
camp); Ângelo Marcio, gestor
doFestival InternacionaldeCir-
co do Ceará; e Klebson Alber-
to, cenógrafo e membro do
FórumdeÁreasTécnicas.
Alémdisso, na programação

do Ciclo de Formações Técni-

cas - Princípios Básicos, haverá
dias específicos para imergir
em detalhes relacionados a Fi-
gurino, Cenografia, Ilumina-
çãoeSonorização.
São oito educadores envolvi-

dos nesse processo de forma-
ção e pelomenos de 10 a 5 pes-
soas ligadas a cada circo. “Pre-
tendemos chegar nos circos
mais carentes, que estão com
maisdificuldadesnomomento,
paraquetentemmelhorararea-
lização das atividades quando
houver o retorno presencial”,
destaca Reginaldo Aparecido.
“Assim, há maior chance de
apresentaçãodeumespetáculo
maisbonito,commelhor figuri-
no, para que as pessoas assis-
tamedesejemvoltardenovo”.

Virtual
Ele situa que o maior desafio
da empreitada é mesmo o re-
passe das informações de mo-
dovirtual,umavezquehámui-
tos profissionais residentes em
áreas distantes, com pouca ou
fraca conexão à internet. “As-
sim, a gente tem que fazer um
jeito de essas aulas chegarem
até lá”,diz.Ogestoraindasubli-
nha que os circos cearenses já
estão prontos para serem rea-
bertos, com todos os protoco-
losassegurados–distanciamen-
to, exigência de uso de másca-
raeaplicaçãodeálcoolemgel.
“Já fizemosofíciosparaoGo-

vernador e para o Secretário
da Cultura, e estamos apenas
esperandooavaldeles.Portan-
to, não há uma data concreta
para esse retorno, apenas essa
expectativa”,conclui.

Paradosporcontada
pandemia,artistascircenses

aguardamaliberaçãodos
espetáculosnoEstadopara

voltaraospicadeiros

Aideiaé
contemplar50%
doscircosdelona
ematividadeno
Cearáhoje.
Elesestão
distribuídosnas
14macrorregiões
cearenses


