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PARA FINALIZAR...

Esta é uma obra que não se encerra. Seu objetivo é documental e
procurou registrar o real estado dos espetáculos desenvolvidos em
lonas circenses, portanto itinerantes, em diversas regiões do País. Ela
apenas apresentou um microcosmo do universo circense brasileiro,
movente e vivo. Algumas companhias deixaram de existir, outras
modificaram seus espetáculos, fundiram-se, mudaram seus nomes...
A constante transformação é a característica da arte circense.

A amostragem apresentada é suficiente para identificar as diver-
sas modalidades de espetáculos daqueles anos. Além das habilida-
des circenses, encontravam-se shows musicais, teatro (nas modali-
dades drama, comédia, esquetes, chanchadas entre outras), show de
calouros, dublagens, exibição de animais (domésticos ou não), tou-
rada etc. Até um teatro de pavilhão foi possível documentar. Em
todos, no entanto, estava presente o palhaço em diversas participa-
ções espetaculares: pilhérias, gags, números de habilidades, paró-
dias musicais, excêntricos musicais, entradas, reprises, esquetes,
comédias, só para citar algumas.

Nas diversas regiões do Brasil, o circo desempenha o papel de
produtor e difusor da cultura, especialmente para aquelas localida-
des desprovidas de outros equipamentos culturais. Ele recebe maior
aceitação entre as camadas mais pobres da população. Provavelmen-
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te, a pluralidade e a diversidade dos espetáculos venham ao encon-
tro dos anseios populares. O espetáculo circense é plenamente aber-
to e receptivo às mais diversas e contrastantes manifestações cultu-
rais. Ele não se rege pelo estigma da obra enclausurada em si mesma;
ele não se deixa levar pelo referencial estético da obra dada à apre-
ciação. O circo incorpora em seu espetáculo o público.

O panorama aqui apresentado pode e deve ser ampliado. É im-
portante dar voz a esses artistas anônimos. Novas tendências são
experimentadas pelas artes circenses, o que provoca (e continuará a
provocar) mudanças em seu formato. Isso evidencia sua caracterís-
tica mutante.
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