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1º festIval InternaCIonal de CIrCo
21 Jun a 1 Jul 2012 | rio de Janeiro

1. IntROdUçãO

De 21 de junho a 1º de julho de 2012, as comunidades pacificadas do Rio de Janeiro 
receberam o 1º Festival Internacional de Circo que trouxe paz e alegria para a cidade. 

2. OS RealIzadOReS

A iniciativa foi da produtora M´Baraká e da ONG Crescer e Viver, com correalização da 

FIC – Federação Iberoamericana de Circo, presidida por Junior Perim.
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M’baRaKÁ exPeRIêncIaS RelevanteS 

MISSãO

Promover experiências que gerem conhecimento e valor.

vISãO 

Ser percebida como uma empresa que articula saberes, pessoas, linguagens e estéticas, 

com o compromisso de oferecer à sociedade experiências múltiplas de excelência, anco-

radas na diversidade cultural, nas artes, no design e na tecnologia.

FIlOSOFIa/ManIFeStO

Criamos a M’Baraká para preencher um novo espaço no mercado. Não somos uma produ-

tora cultural, um escritório de design ou uma fábrica de instalações interativas. Somos um 

grupo multidisciplinar de profissionais que, com cocriadores, cria experiências relevan-

tes. Experiências que mexem, comovem e informam pessoas. Relacionamos arte, cultura, 

design e tecnologia a partir de uma visão estratégica. Um grupo de criativos. “Umbaraká” 

é a sonoridade, o zunido de criação. Fazemos barulhos diferentes.

PRIncIPaIS PROdUtOS dO PORtFólIO

Copa Fest 

Contos Brasileiros

Se Liga - projeto desenvolvido para o Operador Nacional do Sistema Elétrico para  comu-

nicar sua marca e posicionamento de forma lúdica

Roda Skol: Cenografia e Brand Design

Live PA

Nokia Mob Jam: Instalação Itinerante

Mostra Petrobras em Houston

Exposição Comemorativa do Aniversário do Bondinho Pão de Açúcar

Idealização e direção de arte de diversas peças teatrais e shows

Diversos stands, projetos, instalações e vídeo arte para comunicação de marcas como 

Petrobras, Bunge Alimentos, ONS, Banco do Brasil, Nokia, Tetra Pak, TIM, SEBRAE, Firjan, 

Governo do Estado, entre outras.
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OnG cReSceR e vIveR 

O Crescer e Viver é um circo que junta arte e transformação social em seu picadeiro. 

Uma organização que, em quase dez anos de atividade ininterrupta, iniciou seu trabalho 

com circo social e, depois de muitos saltos e cambalhotas dos seus fundadores, equipe, 

participantes e parceiros, expandiu seus projetos e atividades, transformou-se em uma 

das mais expressivas instituições do circo brasileiro. Desenvolvendo ações nos campos 

da formação, produção, difusão e fruição das artes circenses, o Crescer e Viver é hoje um 

empreendimento com atuação em todos os elos da cadeia produtiva do circo, assumindo 

uma posição de vanguarda na renovação estética e na atualização criativa das artes cir-

censes no Brasil.

MISSãO

Contribuir para o desenvolvimento social e humano, utilizando a cultura e as artes cir-

censes como elemento central de uma atuação focada na geração de múltiplas oportu-

nidades de ascensão pessoal e coletiva para crianças, adolescentes e jovens das classes 

populares.

vISãO

Ser referência na construção de conhecimentos e metodologias inovadoras de educação, 

organização e inclusão sócio-produtiva de crianças, adolescentes e jovens das classes 

populares através de processos de formação, produção, difusão e fruição da cultura e das 

artes circenses.

valOReS

Perseverança | Inovação | Cooperação | Solidariedade
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FIc – FedeRaçãO IbeROaMeRIcana de cIRcO

A FIC – Federação Iberoamericana de Circo foi criada como um novo sujeito histórico, 

focado em trabalhar pelo fortalecimento do circo como expressão artística, levando em 

conta sua dimensão simbólica, social, educativa e econômica. Tem como objetivos criar 

espaços de intercâmbio, desenvolvimento e consolidação de metodologias inovadoras 

de formação em circo; fomentar a circulação da produção artística do circo iberoameri-

cano; e fortalecer o desenvolvimento organizacional dos seus membros com foco na in-

cidência sobre políticas públicas locais e internacionais.

3. UM PROjetO ReSUltante de PaRceRIaS e açãO eM Rede

Os processos do festival foram pensados a partir de uma motivação inclusiva, no intuito 

de ser construído de forma participativa e para que possa gerar a maior quantidade de 

benefícios para as localidades escolhidas para abrigá-lo.

Para tanto, a primeira etapa consistiu em entender os territórios e dialogar com as suas 

lideranças locais, bem como as UPPs Sociais, as Associações de Moradores e os produ-

tores locais para então definir os fornecedores e a mão de obra locais qualificadas para 

atender as determinadas etapas de pré-produção e produção do festival, que viessem a 

dar um retorno financeiro para a comunidade. Como parceiros neste processo destaca-

mos o Observatório de Favelas, o agência de Redes para a juventude e o Sebrae.

a PaRceRIa entRe a M’baRaKÁ e O cReSceR e vIveR

A parceria que a M’Baraká e o Crescer e Viver firmaram neste festival é o de tangibilizar 

a realização do festival, promovendo a circulação, realizando encontros, desmistificando 

territórios, derrubando muros altos de preconceitos e criando novos paradigmas, que 

enfim, venham a impactar positivamente na vida de cada envolvido.

Foi através de Junior Perim, cofundador e coordenador-executivo do Crescer e Viver, 

desde 2003 protagonista do chamado circo social no Brasil, atualmente presidente da 

FIC, produtor cultural autodidata, ativista no processo sociocultural, empreendedor social 

de reconhecida expressão pública no Brasil e no exterior que foi possível interagir com as 

companhias circenses internacionais e nacionais e viabilizar não só a sua participação no 

festival, mas também o seu total envolvimento nos ideais do evento nos seus aspectos 

educativo, social e simbólico. 

Desta forma, as companhias circenses se comprometeram com o projeto, tornando-

se parceiros desta iniciativa e engajadas no seu sucesso.
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4. PROGRaMaçãO
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5. cOnceItO

O conceito do 1º Festival Internacional de circo é levar Paz e 

Alegria para as comunidades pacificadas do Rio. Ancorado nessa 

temática, o evento visa despertar o orgulho do carioca na inte-

gração da sua cidade, pautado por espetáculos e intervenções 

ambientados nas comunidades pacificadas. 

O Festival oferece uma opção de lazer, cultura e entreteni-

mento a preços populares às comunidades pacificadas que 

carecem de expressões artísticas como estas, ocasionando com 

isso, a inversão do fluxo tradicional da cidade - morro-asfalto - e 

convidando o cidadão comum a se apropriar do circo e tornar-se 

socialmente responsável pela diminuição das barreiras virtuais 

de sua cidade.

As lonas se dispõem em quatro espaços principais: o com-

plexo do Alemão, a Cidade de Deus, a Praça Onze e a Quinta da 

boa vista. Ao todo, são 22 companhias de circo, sendo 9 interna-

cionais e 13 nacionais a se apresentarem nestes espaços. 

Além desses picadeiros, o evento também transcorre em 

praças, escolas, quadras e em espaços comunitários de várias 

comunidades pacificadas, palco das intervenções de outras com-

panhias circenses. 

“Espero que a sociedade suba e 

conheça as comunidades. É o momento 

de diminuir aquele conceito de cidade 

partida. Precisamos invadir socialmente, 

espalhando o conceito e a prática de 

cidadania. É isso que vai mudar a cultura 

das pessoas e não apenas a polícia.”

josé Mariano beltrame

secretário de segurança do 

estado do rio de Janeiro

Crianças do Complexo do Alemão exibem seus ingressos para o espetáculo
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6. ObjetIvOS

O 1º Festival Internacional de Circo tem como objetivo 

apresentar o que há de mais atual na criação circense e 

valorizar a estética do circo contemporâneo com deze-

nas de apresentações de companhias circenses nacion-

ais e internacionais, deixando um legado de alegria no 

imaginário popular carioca. 

Com o Festival, os realizadores visam fomentar a 

principal agenda social do Rio de janeiro dando a sua 

contribuição para integrar as comunidades pacifica-

das à cidade e fazer dos seus picadeiros e intervenções 

pontos de junção simbólica de diferentes públicos e 

artistas.

O projeto se propõe a tangibilizar os benefícios de 

eventos como este que venham a garantir a realização 

de novas edições e a consolidar os nomes de seus reali-

zadores - M’Baraká e Crescer e Viver - a uma iniciativa 

de valor realmente inovadora e culturalmente relevante 

para a cidade do Rio de Janeiro e seus moradores.

Entrada do circo na Lona Praça Onze Cena do espetáculo Passos

Cena do espetáculo Magda Clan
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7. FIcHa tÉcnIca

Idealização: Junior Perim, Vinícius Daumas, Diogo Rezende e Isabel Seixas

realização: Crescer e Viver e M’Baraká Experiências Relevantes 

Correalização: Federação Iberoamericana de Circo - FIC 

direção geral e artística: Junior Perim 

direção de Planejamento e Produção: Isabel Seixas 

Coordenação de Produção: Marise Lima 

Produção executiva: Ana Luisa Fonseca, Mirella Sassaki e Rita Vilhena 

Produção Intervenções artísticas: Marcelo Villar 

logística: Mirella Sassaki e Stefanie Bulgari 

assistente de Produção: Beatriz Tafner, Juliana Batista, Camila Sampaio e Robert Litig 

Produção técnica: Eduardo Nobre e Fernanda Mantovani 

Produção administrativa: Paulo Freitas 

Comunicação e atendimento a Patrocinadores: Tatiana Stallone e Rita Vilhena

assistente de Comunicação: Rafael Garrido 

assessoria de Imprensa: RPM Comunicação 

agentes Mobilizadores nas comunidades

Cantagalo: Mayara Moura e Leonardo Januário

Cidade de deus: Cristiano Maciel, Diogo Coelho, Jefferson Maia e Leonardo Firmino

Complexo do alemão: Daniel Correa e Thamyra Thamara 

Providência: Cintia Sant’Anna e Thuane Galdino 

Projeto Gráfico: M´Baraká Experiências Relevantes (Diogo Rezende e Richard Verdoorn) 

assistentes de design: Laura Monteiro e Mariana Solis 

relações Institucionais e assessoria de marketing Cultural: Marcela Bronstein 

gerência financeira: Larissa Victorio 

assessoria Jurídica: Ana Luzia Campos Ferreira e Ericka Gavinho / Aline Goudard
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8. RelevâncIa / PRóxIMOS PaSSOS

A relevância do projeto está diretamente associada ao seu objetivo: fortalecer 

a integração entre o morro e o asfalto na cidade do Rio de Janeiro através 

de uma nova expressão artística do circo contemporâneo do Brasil e do 

mundo. 

Todo o processo do festival foi pensado a partir de uma moti-

vação inclusiva no intuito de ser construído de forma participativa 

com atores públicos, privados e sociais que atuam nos territórios 

pacificados. A sua relevância está em gerar a maior quantidade 

de benefícios para as comunidades, entre eles, a capacitação e 

a contratação de jovens em atividades ligadas à cadeia produtiva 

do festival e a busca de fornecedores de produtos e serviços locais, 

tornando-o um vetor de geração de renda e ocupação produtiva nos 

territórios.

Equipe que se apresentou no 

Quiosque da Globo Rio

Ivan Prado coordena a Invasão da 

Alegria no Complexo do Alemão

Crianças na platéia do circo na 

Cidade de Deus

Entrada do circo no Complexo do Alemão
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9. atRaçõeS

el cIRcO del MUndO | U ManO (cHIle)

O espetáculo U Mano da companhia circense chilena el circo del Mun-

do coloca o corpo humano como uma ferramenta de arte capaz de 

integrar a luta da sociedade pelo desenvolvimento e pelo poder à 

sua sobrevivência junto à natureza.

la taRUMba | 1 + 1 (PeRÚ) 

1 + 1 é um espetáculo de circo peruano da companhia la tarumba, 
no qual quatro artistas, e uma jovem e sua guitarra encenam 
elementos de trapézio duplo, acrobacias, cordas e quadro coreano 
em um show marcado por sensibilidade, honestidade, bom humor 
e cumplicidade.

MInI cIa. cReSceR e vIveR | exIbIçõeS PÚblIcaS

A trupe da Mini Cia. do Crescer e Viver cria um espetáculo que 
será uma das atrações mais inusitadas do Festival com onze 
crianças entre 8 e 14 anos de idade que ultrapassam barreiras, 
surpreendem, ousam, criam e vencem o medo!

nóS nO baMbU | UltRaPaSSa!      

Sobre um cenário de bambu - marca registrada da companhia 

brasiliense nós no bambu - nove intérpretes encenam as 
adversidades do ambiente competitivo de forma lúdica 
e dinâmica representando modalidades como corrida, 
 canoagem, natação e ciclismo.

tOPetãO | SHOW dO tOPetãO

Renato Ferreira comanda o Show do topetão que conta 
com palhaços, pernas de pau, bonecos gigantes, trape-
zistas e malabaristas que divertem as crianças durante o 
espetáculo de circo. de cima para baixo: El Circo del Mundo, La 

Tarumba, Mini Cia. Crescer e Viver, Nós no 
Bambu e Topetão.
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cIRcO SOcIal del SUR | SaltO (aRGentIna)

Salto é um espetáculo da companhia argentina circo Social 
del Sur cheio de desafios e histórias inspiradas nos desejos e 
sonhos de artistas treinados em acrobacias e movimentos aéreos 
 coreografados que se combinam para recriar um espetáculo de 
emoções simples e únicas. 

cIa. cReSceR e vIveR | PaSSOS

Passos é um espetáculo da cia. crescer e viver que conduz 
à busca de novos caminhos, cujos personagens caminham 
simultaneamente em diferentes planos, se deslocando em 
metamorfose e estabelecendo relações com aparelhos singulares 
e movimentações coreográficas inspiradas nas obras do artista 
holandês Escher.

caRROça de MaMUlenGOS | FelInda

A companhia carroça de Mamulengos conta a história das 
lembranças de uma moça, no qual o circo aparece trazendo uma 
charanga de palhaços, quatro gêmeos distintos, uma bailarina 
tímida, bonecos reais e seres imaginários que rondam o picadeiro 
de sua memória.

cIRcOlOMbIa | URban (cOlÔMbIa)

A companhia circolombia apresenta Urban, uma retratação livre 
da sociedade colombiana, com sua alegria e violência, na qual a 
dança e a música são as válvulas de escape para a vida cotidiana.

cIa. tRIcIclO | PROtOcOlO e PIteR cRaSH

Os palhaços Protocolo e Piter Crash, acompanhados pelo músico 
argentino Martin Lima e seu bandoneon, expõem os encontros, 
desencontros e reencontros de um trio de artistas. Na tentativa de 
apresentar seu show, o atrapalhado trio esbarra nas dificuldades 
de entendimento inerentes ao homem. triciclo mescla técnicas 
como teatro de bonecos e música instrumental ao vivo, trazendo 
para o palco toda a experiência de um grupo que nasceu e se 
criou na rua. O resultado é um espetáculo para todas as idades, 
emocionante e divertido, com refinamento técnico, limpeza e 
precisão.

de cima para baixo: Circo Social del Sur, 

Cia. Crescer e Viver, Carroça de Mamu-

lengos, Circolombia e Cia. Triciclo.
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cOllectIF and tHen | lOSt POSt (InGlateRRa)

lost Post é um espetáculo da companhia inglesa collectif and 
then baseado no livro “Tão Forte e Tão Perto,” no qual Manhattan 
perde contato com o continente e seu isolamento obriga 
seus habitantes a encontrarem novas formas de se comunicar 
através de uma linguagem coreográfica, elementos acrobáticos 
de solo e aéreos, teatro físico e influências da dança urbana e 
contemporânea.

UnIcIRcO MaRcOS FROta | UnIcIRcO ROcK SHOW 

Unicirco Rock Show do ator Marcos Frota é um musical circense 
 com direção e concepção artística de Jorge Fernando com trilha 
 sonora original executada ao vivo pela banda Fleeting Circus, en-
volvendo um elenco de 60 artistas, entre acrobatas, bailarinos, 
trapezistas, malabaristas, equilibristas, palhaços e músicos.

teatRO de anÔnIMO | ROda SaIa, GIRa vIda

Roda Saia, Gira vida da companhia carioca teatro de anônimo 
é o resultado de uma vivência intensa com as técnicas circenses 
que mergulha com humor e poesia no universo dos palhaços e das 
trupes mambembes de circo, redescobrindo a simplicidade e a 
delicadeza como  referências para a realização humana e artística.

MaGda clan | MaGda cabaRet (ItÁlIa)

Magda cabaret é um espetáculo extravagante da companhia 
italiana Magda clan, uma mistura de poesia e loucura que conta 
com o strip-tease de um carteiro guiando um monociclo, um 
malabarista com capacidades corporais sem limites sobre uma 
bola gigante, um grupo de dança travestido de espermatozóide 
em um espetáculo coreografado pelo palhaço Roberto Magro.

cIRcO dUx | zaRaK SHOW

O espetáculo do Circo Dux é uma homenagem à tradição circense 
e ressalta a importância do trabalho do artista que foi predestinado 
a viajar o mundo para encantar as pessoas. Com números de 
mágica, faquirismo e malabares, o espetáculo é uma comédia 
rasgada e criativa que emociona ao revelar a importância da arte, 
da perseverança e do amor na trajetória dos seus personagens, 
voltado para o público infantil, mas que encantará pessoas de 
todas as idades. 

de cima para baixo: Collectif and Then, 

Unicirco Marcos Frota, Teatro de Anônimo, 

Magda Clan e Circo Dux. 
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cOletIvO nOPOK | nO POcKet

Um espetáculo para todos os bolsos. O espetáculo do coletivo nopok 
utiliza as “charlas” clássicas, a música, a dança e a comédia física na cri-
ação de “gags” e cenas cômicas. no Pocket apresenta uma sucessão de 
números que exploram o virtuosismo técnico acompanhado por música 
ao vivo. O fio condutor da dramaturgia é a relação direta dos artistas com 
o público, sendo o improviso parte da temática do grupo, construindo-se 
um novo espetáculo a cada apresentação.

dOnald leHn  | MalO, el MalISIMO (eSPanHa)

Através de um pequeno drama pessoal, Malo, el Malisimo vive 
números de magia, malabarismo e outros recursos circenses no 
curso de sua atuação, que está sempre aberta à participação e à 
improvisação durante o seu espetáculo. 

SHaKe tHat | jUGGlInG and cOMedY On tHe ROcKS
(bÉlGIca)

Cinco malabaristas fazem um espetáculo de rua ambientado num 
bar. Misturando malabarismo, humor, magia, interação com o 
público e coquetéis exóticos, juggling and comedy on the Rocks 
é um espetáculo da companhia Shake that que se destina tanto 
às crianças como aos adultos.

PatRIcK, O MÁGIcO | a MÁGIca dO RISO

O espetáculo de Patrick, o Mágico mistura circo, teatro e 
mágica, proporcionando ao público atividades de inclusão 
e participação. Sua proposta é tirar a lona do circo e levar o 
picadeiro para o maior número de lugares possíveis do Brasil, 
exaltando o prestígio que as artes circenses tanto merecem. 
Com um espetáculo interativo, ousado e sobretudo divertido, 
são números realizados de uma forma clownesca, com o 
único objetivo de tirar as pessoas do sério, e “matar a todos”, 
ainda bem que é de “rir”! O show é uma verdadeira festa 
que celebra a vida, e apresenta uma maneira inusitada e 
deliciosa de se fazer mágica, valorizando a brasilidade e a 
pluralidade da arte do ilusionismo. 

de cima para baixo: Coletivo Nopok, Malo, El Malisimo, Shake That e Patrick, O Mágico.



16

cRece SUR | MOvIMentO PeRPÉtUO

Integrando a programação oficial, o 1º Festival Internacional de 
Circo realizou a primeira edição do projeto crece Sur, o labo-
ratório de criação em artes circenses que contou com a inscrição 
de 77 jovens artistas de diversas nacionalidades. Destes, foram 
selecionados 20 jovens de nove países para participar do espe-
táculo, além do Brasil: Colômbia, México, Rússia, Inglaterra, Uru-
guai, Chile, Argentina, Peru e Espanha.

O programa de criação aconteceu no Rio de Janeiro de 28 de 
maio a 20 de junho de 2012, sendo três semanas intensivas de 
criação e produção, seguida de dez apresentações no marco da 
programação do Festival.

O espetáculo Crece Sur, ancorado na temática de Sustenta-
bilidade, veio de encontro à pauta política da cidade do Rio de Ja-
neiro, que entre 13 e 23 de junho, realizou a Rio +20, conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.

O crece Sur foi inspirado no crece, 
um projeto dirigido por Javier Jiménez, 
responsável artístico pela escola de circo 
Carampa, em Madri, na Espanha. Realizado 
desde 2008, é um projeto de criação de cir-
co contemporâneo em que jovens artistas 
de diferentes países e escolas profissionais 
de circo se juntam para a montagem de um 
espetáculo. A iniciativa se consolidou pelo 
alto nível dos resultados, ao longo de suas 
quatro realizações, todas com temporadas 
de sucesso no teatro-circo Price de Madri 
na espanha.

Cenas do espetáculo Movimento Perpétuo, 

ensaiado pelos artistas do Crece Sur 
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10. MOStRa cOMPetItIva

Com o objetivo de difundir, reconhecer, dar visibilidade e promover a interação dos múltiplos fazeres criativos 
de artistas, grupos, companhias, escolas, centros de formação e circos itinerantes que atuam no Estado do Rio 
de Janeiro, o festival também promoveu uma mostra competitiva que ofereceu prêmios em dinheiro para os 
números selecionados pela sua equipe técnica.

Ao todo, 19 números foram selecionados e se apresentaram durante o Festival em um espetáculo coletivo 
dirigido pelo italiano Roberto Magro, com prêmios em dinheiro para o primeiro, segundo e terceiros colocados. 

Os vencedores foram a dupla Duo Dual, composta por Georgia Benjamim de 21 anos, e Helder Villela de 
27 anos que receberam o prêmio de R$ 2.000,00. Os malabaristas Lucas Castelo Branco, segundo colocado e 
aluno da escola Crescer e Viver, e Jéssica Savalla, neta do mais famoso palhaço brasileiro, George Savalla, o Care-
quinha,  ficaram com as segundas e terceiras colocações e receberam os prêmios de R$ 1.000, 00 e R$ 500,00 
respectivamente.

Durante a apresentação da Mostra Competitiva, o coletivo Vinil é Arte abrilhantou a festa comemorativa 
com sua vasta e diversificada coleção de música brasileira e estrangeira.

A dupla vencedora, Duo Aval

Lucas Castello Branco apresenta 

o número que ficou em 2o lugar

Jéssica Savalla e o 3o lugar

Mais um número da Mostra Competitiva
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11. SeleçãO de eSPetÁcUlOS

O Festival também integrou a sua programação com a experiência artística e cultural de 
grupos e companhias do Brasil e do mundo que foram selecionados para fazer parte do 
evento. 

Patrick, o Mágico e a companhia Triciclo foram os dois espetáculos selecionados para 
trazer alegria para as lonas do Festival com suas apresentações.

12. OFIcInaS

Outra parte de destaque na programação do Festival foram as ofi cinas ministradas pelos 
próprios integrantes das companhias circenses que se apresentaram durante o evento.  
Ao todo, foram 11 ofi cinas oferecidas para 65 pessoas inscritas. 

13. SeMInÁRIO

O Festival também reuniu pessoas de referência em cultura, artes e entretenimento 

para realizar um seminário para debater o futuro do circo, que discutiu as seguintes 
temáticas:

• Panorama das políticas públicas de cultura para o circo no Brasil e no mundo

• Circo: mercado e economia criativa 

• Circo e contemporaneidade – as novas narrativas do espetáculo

• Novos paradigmas da formação para as artes circenses• Novos paradigmas da formação para as artes circenses
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14. InteRvençõeS cIRcenSeS

Por fim, o Festival também contou com seis atrações circenses que foram responsáveis 
pelas intervenções espontâneas que ocorreram nas praças, colégios e quadras das de-
mais comunidades pacificadas, conforme programação abaixo:

21/06 | 15h - Complexo do Alemão – Invasão da Alegria e Malo, El Malisimo – Lona no 
Campo da Serrinha

22/06 | 15h – Andaraí – Exibições Públicas /Mini Cia. Crescer e Viver – Praça Nobel

23/06 | 15h - Santa Marta – No Pocket /Coletivo Nopok – Laje do Michael Jackson

23/06 | 15h – Vidigal – Exibições Públicas / Mini Cia. Crescer e Viver – Campinho na 
Vila Olímpica do Vidigal

24/06 | 15h – Batan – Exibições Públicas / Mini Cia. Crescer e Viver – Largo do Chuveiro

24/06 | 15h – Providência – No Pocket / Coletivo Nopok – Vila Olímpica da Gamboa

25/06 | 15h – Babilônia Chapéu Mangueira – Zarak Show / Circo Dux  - Praça Rodinho

25/06 | 15h – São Carlos - Exibições Públicas / Mini Cia. Crescer e Viver – Quadra da 
Mineira

26/06 | 15h - Mangueira - Mini Cia. Crescer e Viver – Escola Municipal Humberto de 
Campos

26/06 | 15h – Borel – Zarak Show / Circo Dux – Largo do Terreirão

27/06 | 15h – Escondidinho e Prazeres - Exibições Públicas / Mini Cia. Crescer e Viver 
– Quadra da Barreira

27/06 | 15h – Rocinha - Coletivo Nopok / No Pocket – Biblioteca Parque da Rocinha

28/06 | 15h – Formiga – Mini Cia. Crescer e Viver – Escola Municipal Jornalista Brito 
Broca

28/06 | 15h - Salgueiro – Coletivo Nopok – Quadro do Bloco Raízes

29/06 | 15h – Vila Cruzeiro – Circo Dux – Associação Comunitária

29/06 | 15h - São João, Matriz e Quieto - Mini Cia. Crescer e Viver – Escola Municipal 
Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas

29/06 | 16h – Turano – Coletivo Nopok – Praça Del Vechio

30/06 | 10h – Coroa e Fogueteiro – Encontro de Malabares – Clínica da Família Sérgio 
Vieira de Mello 

30/06 | 10h - Macacos – Exibições Públicas / Mini Cia. Crescer e Viver – Parque do 
Trovador

30/06 | 16h – Tabajaras – Zarak Show / Circo Dux – Lajão Cultural

01/07 | 10h – Pavão-Pavãozinho / Banda Mirim do Cantagalo e Mini Cia. Crescer e Viver 
- Cortejo até o Quiosque da Globo Rio na praia de Copacabana
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15. POSIcIOnaMentO da MaRca

O 1º Festival Internacional de Circo é um evento voltado para as classes B, C e D ide-

alizado para despertar interesse e curiosidade pelo ineditismo da iniciativa ao propor 

espetáculos e intervenções expoentes do circo contemporâneo no Brasil e no mundo, de 

forma simultânea em diversas comunidades pacificadas.

público na lona da 

Cidade de Deus

Abrangência do Projeto
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16. PeRFIl dO PÚblIcO

O evento envolveu os moradores das comunidades pacificadas do Rio de Janeiro, mo-

radores de áreas vizinhas ou próximas às comunidades pacificadas, artistas circenses 

e artistas em geral, bem como turistas nacionais e internacionais da cidade do Rio de 

Janeiro.

naS lOnaS

O que se verificou nos dez dias de apresentação do Festival foi: um grande número de 

crianças moradoras das comunidades acompanhadas de seus pais e famílias, bem como 

de áreas periféricas às comunidades, com facilidade de locomoção até o local dos even-

tos comparecendo às apresentações nas lonas da Cidade de Deus e do Complexo do 

Alemão.

O Complexo do Alemão teve ainda um outro fator relevante. Dentro da comunidade, 

a lona foi erguida em uma zona bastante rural e carente de eventos voltados para a cul-

tura ou o lazer, o que provocou dois tipos de reações distintas. Por um lado, percebeu-se 

um certo distanciamento do próprio morador da comunidade em relação ao evento, e, 

por outro, foi possível contribuir para o desenvolvimento de uma solução de entreteni-

mento para uma área absolutamente desprovida, até em comparação aos próprios es-

paços na favela.

Na lona do Crescer e Viver na Praça Onze e na lona da Quinta da Boa Vista, perce-

beu-se um pouco mais de variedade de público presente, composto em maior número 

de artistas circenses, moradores de comunidades pacificadas no entorno das lonas e 

público das classes B e C.

naS InteRvençõeS

No tocante às intervenções, não há um registro oficial da quantidade de público 

presente, pois tratavam-se de manifestações espontâneas dentro das comu-

nidades, com entrada franca a qualquer pessoa. O que foi possível 

perceber é que existe uma carência muito grande por ações 

deste tipo dentro das comunidades, e que somente com 

o envolvimento das Associações de Moradores, da 

UPP Social ou dos mobilizadores do projeto é 

que foi possível ter uma participação signi-

ficativa da comunidade. O horário das 

intervenções normalmente progra-

madas para às 15h foi um fator 

que, de certa forma, atra-

palhou a presença de 

um maior número 

de pessoas.
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17. MObIlIzadOReS

Como parte da filosofia do Festival de integrar os 

moradores das comunidades ao projeto, foram 

contratados dois mobilizadores em cada comunidade 

para auxiliar na produção do evento. Entre as diversas 

atividades propostas para estes jovens estava a 

divulgação local do Festival, a identificação dos 

melhores meios de comunicação local para o evento, 

a divulgação periódica nas redes sociais, o registro do 

Festival, bem como o acompanhamento da equipe de 

produção na comunidade sempre que necessário e 

a realização de diversas atividades de assistência de 

produção durante os 10 dias de Festival. 

“Aprendi muito sobre produção 

cultural com esse evento. Foi a minha pri-

meira experiência nesse segmento, gostei 

muito e descobri que tenho interesse em 

atuar na área de produção de eventos 

culturais.” 

tHaMYRa tHaMaRa – c. do alemão

“A iniciativa foi muito bem aceita pelas pessoas que nunca tinham ido ao circo. Também ouvi de muitos que o 

circo ser montado numa área pobre valorizou muito a localidade, que nunca tinha sido contemplada com algum 

tipo de evento.” 
DANIEL CORRÊA - Complexo do Alemão

“Fiquei na Lona da Praça Onze durante todo o festival, na portaria e ajudando em eventuais necessidades 

que apareciam da produção tanto do Festival quanto da própria lona, além de ter participado também de uma 

gravação falando sobre o trabalho que estava realizando no morro para o Festival. Apesar de algumas coisas, foi 

ótimo ter trabalhado e ter conhecido pessoas tão competentes de todas as partes do mundo.” 

cIntIa Sant’anna - Providência

“Para mim, participar do festival foi importante porque conheci novas pessoas, tive a oportunidade de assistir 

espetáculos maravilhosos e de qualidade, sem contar a experiência que foi algo singular que vou levar pra sem-

pre. Trabalhar no Festival foi maravilhoso, pois foi o meu primeiro trabalho como produtor... e comecei bem, pois 

um evento como esse é super top de linha.”
jeFFeRSOn MaIa - cidade de deus

“Para mim, participar do festival foi importante porque pude conhecer melhor como são algumas comunidades 

e lideranças que ainda não conhecia e aumentar minhas redes de contato. Pude perceber que muitas crianças 

ainda não tinham realmente visto ou participado do Circo, então participar de uma oportunidade dessa foi 

ótimo.” MaYaRa MOURa - cantagalo

Os jovens contratados foram selecionados pela Agência de Redes para a Juventude ou pelo Observatório 

de Favelas e a participação deles foi um ponto alto para o Festival e crucial para seu sucesso, pois eles se 

apropriaram do conceito do Festival e atuaram em diversas frentes na comunidade, se beneficiando do projeto 

e fortalecendo a atuação do Festival. Abaixo alguns depoimentos dos jovens contratados:
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“O melhor de tudo foi ter os moradores da comunidade 
trabalhando e participando da produção do evento de forma ativa e 

desempenhando um bom trabalho junto aos profissionais do ramo de produção cultural. 

Agradeço pela chance de participar de um evento que só teve a agregar coisas novas e 

boas em minha vida e na comunidade em que vivo. Vi a comunidade totalmente envolvida 

e cativada com o circo. Espero que com o sucesso desse Festival novas produções 

culturais aconteçam nas comunidades cariocas.” cRIStIanO MacIel - cidade de deus

18. SeRvIçOS cOntRatadOS dIRetaMente naS cOMUnIdadeS 

Além da contratação dos jovens mobilizadores, o evento envolveu também fornecedores 

e agentes produtivos locais responsáveis pela hospedagem, alimentação, transporte, 

segurança, bilheteria das lonas, rádios comunitárias, colocação de faixas e entreteni-

mento dos jovens artistas nas favelas. 

Economicamente falando, a comunidade se beneficiou dessa integração; já para os 

artistas foi possível ampliar a experiência de intercâmbio cultural e; para o grande públi-

co foi possível conhecer as dinâmicas econômicas, sociais e culturais destes territórios.
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“Na apresentação da Mini Cia. Crescer e Viver na Mangueira a diretora agradeceu e jus-

tificou que muitos dos alunos nunca saíram da comunidade e consequentemente nunca 

viram um circo, pois os pais não podem levar por falta de tempo, dinheiro etc. Levar o 

circo para dentro da escola foi uma iniciativa muito bonita que viabilizou o contato de 

muitas crianças com essa arte.” jUlIana batISta - crescer e viver

“Trabalhar no Festival foi experimentar uma nova maneira de ver o circo a partir da per-

cepção daqueles que nunca tiveram acesso a isso na sua vida. O contato com essa re-

alidade, pautado pela beleza dos espetáculos de circo contemporâneo proporcionaram 

momentos muito gratificantes.” tatIana StallOne - Festival de circo

19. a acOlHIda daS cOMUnIdadeS 

Em todos os seus momentos, o projeto do Festival ficou marcado por uma calorosa 

acolhida da comunidade para com os artistas e a equipe técnica. O que se viu foi uma 

curiosidade muito grande pelo circo misturado com um sentimento de euforia e orgulho. 

Os depoimentos abaixo da equipe envolvida com o evento e de algumas companhia que 

aqui se apresentaram comprovam. 

“Após o término do show, um homem que eu não sabia quem era veio até mim 
chorando, cheio de lágrimas nos olhos. Ele me perguntou se eu era o diretor 
do espetáculo. Depois que eu disse que sim, ele disse “parabéns”, em seguida, 
abraçou-me em silêncio por cerca de um minuto, e depois se afastou. Seu forte 
abraço, seu agradecimento em silêncio disse tudo, e eu me senti realmente 
privilegiado por ter partilhado este momento de conexão com um estranho por 
completo. Fez-me muito grato por ter sido convidado para o 
Rio para realizar este trabalho no festival.” 

ROb tannIOn - Movimento Perpétuo

“Eu acho que a coisa mais emocionante que eu vi durante o festival foi a reação das cri-

anças ao final do show “Movimento Perpétuo”. Eles não puderam se conter... explodiram 

no palco e dançaram, pularam, correram e gritaram, liberando todas as energias e alegri-

as que sentiram durante o show. Isso para mim foi um verdadeiro sinal de que o circo 

havia tocado e inspirado uma nova geração, mesmo que por apenas um momento.”                       
ROb tannIOn - Movimento Perpétuo

“Em Copacabana um senhor no alto de seus 70 ou 80 anos me abordou quando estava 

indo embora e me disse ‘Meu jovem você me fez voltar a ser criança, há quanto tempo eu 

não ria tanto assim, obrigado’. E você sabe o que eu respondi para ele? NADA! Fiquei sem 

palavras e somente esbocei um sorriso e também agradeci.” PatRIcK, O Mágico

“A participação do grupo ShakeThat foi, no primeiro lugar, importante por causa da 

parceria que a gente tem com Junior Perim e o Crescer e Viver. Queremos fortalecer a 

nossa parceria. Mas também foi muito importante pra gente participar por causa do pro-
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jeto mesmo do Crescer e Viver, pois acreditamos no mesmo ideal. Concordamos da ne-

cessidade de trazer o circo (e o circo mais moderno) para o povo (de todas as classes) e 

sobretudo nos bairros menos favorecidos. O espetáculo Juggling and Comedy ON THE 

ROCKS é um espetáculo no mesmo tempo “novo - contemporâneo” e muito divertido e 

vemos que funciona com vários tipos de público. Já apresentamos em algumas favelas 

no Rio anos passados com o apoio do Crescer e Viver e sempre tinha uma boa resposta 

do público.” ANNE LOECKX - Shake that

“Eu tive o grande privilégio de ser convidado para o Rio e dirigir a primeira edição 

do Crece Sur. Como o Rio em si, foi uma experiência cheia de contrastes extremos. Eu 

experimentei o mais incrível e maravilhoso povo, empenho, energia e crença no circo 

como um canal para dar oportunidade a todos, e seu poder de mudar vidas. Eu fui de 

frustração à júbilo, de entusiasmo à exaustão e de volta novamente. Nós todos parecía-

mos encontrar “um pouco mais” para continuar, especialmente quando tudo parecia im-

possível. Eu enfrentei desafios que eu nem esperava, e, no entanto, encontrei soluções 

ainda mais inesperadas. Ao mesmo tempo, fui presenteado com uma experiência 

incrível, em um festival incrível que era ambicioso e cheio de visão, com um elenco in-

crível, que não desistiu nem por um segundo. Tania, a assistente de direção, foi incrível 

e tornou muitas coisas possíveis que não eram parte de suas atividades e passaram des-

percebidas. Saúdo a ela e aos seus talentos. Todos lutaram para criar um show em que 

nós acreditávamos. Eu acreditava muito no Festival, e no valor do Crece Sur como uma 

experiência criativa única - especialmente no Junior, no Vinicius, no Diogo, na Isabel, no 

Ligeiro e em todas as pessoas que não dormiram direito para tornar o festival possível.

Meu único lamento é pelo Festival ter uma vida curta, mas tenho certeza que a 

repercussão será generalizada, não só no Rio, mas na América Latina e muito mais no 

exterior.

Agradeço por este enriquecimento e por esta experiência incrível. Eu nunca vou es-

quecê-lo. Sinto fortemente a minha nova família artística no Brasil e estamos ansiosos 

para fazer tudo de novo em breve.” ROb tannIOn - Movimento Perpétuo

“O Festival Internacional de Circo do Brasil tem o melhor público do mundo - as 

pessoas da favela - que conhecem de circo e de sua engenharia mais do que 

qualquer outro público no mundo que eu já conheci e acolhe artistas com tanta 

dedicação, demonstrando que o festival é um ato de amor pela humanidade e 

um ato de liberdade para o circo. 

Atuar nas ruas do Complexo do Alemão, entre lama e trincheiras, carros queima-

dos e policiais militares foi uma das experiências mais gratificantes da minha 

carreira artística como palhaço da solidariedade, porque a fome de riso e de 

esperança de crianças da favela foi a melhor inspiração para minhas rebeldes 

palhaçadas. Crescer e Viver colocou o Rio de Janeiro e suas 
favelas no centro da agenda global de festivais essenciais.” 
Ivan PRadO - Invasão da alegria
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“O Festival me parece ser uma grande contribuição para as novas gerações de circo. Dar 

a possibilidade a estudantes ou graduados de escolas que se conheçam, se vejam e com-

partilhem fazendo circo é um aprendizado para sua vida profissional e uma experiência 

maravilhosa. Para mim, diretora de circo, ver a todos os jovens artistas neste espaço e 

compartilhar com os meus colegas e companheiros de viagem na Argentina, Colômbia, 

Brasil, Peru, a alegria ... foi um belo presente.”  alejandRa jIMenez - el circo del Mundo

“Um belo festival, onde se unificam linguagens circenses de alto nível, se intercambiam 

experiências humanas e culturais que inspiram os registros do corpo.” 

caRla lObO - diretora do espetáculo U Mano

“A natureza, o respeito, a cidade, os amigos, a praia, o relaxamento e .... CIRCO!” 

aGUStIn cOllInS - artista de U Mano

“A mistura e a variedade de cores e culturas são as mais doces lembranças do Festival 

Internacional de Circo no Rio.” 

jORGe OlIvaReS - artista de U Mano

“Foi uma experiência intensa e cheia de emoções, um encontro com a diversidade. O 

festival deu-me grande alegria, casos únicos e inesquecíveis.” 

SOFÍa cancInO - artista de U Mano

“Quando eu penso no projeto Crece Sur, me vem à cabeça palavras relacionadas à magia: 

talvez por ser um show impossível, que só acontece graças a pequenos milagres. Para 

mim neste ano, um desses milagres exemplares foi a reunião entre o diretor e ilumina-

dor- Rob e João. Não é uma evocação, é uma alquimia (chumbo em ouro, ação em beleza 

visual), e desta reunião tivemos um resultado mais brilhante do que ouro. Nenhum dos 

caminhos prováveis chega a esse resultado - não se conhecem, não há tempo, não exis-

tem meios – é um milagre consegui-lo. Mas ali está, foto após foto. O projeto foi um ritual 

que causou transformações impossíveis. 

O Festival também – levar um show como o circo para os lugares onde ele foi levado, 

envolvendo as pessoas desses lugares e, sobretudo, estimulando seus filhos a participar 

do festival provocará transformações impossíveis no seu futuro.”

dOnald leHn - circo carampa de espanha

“Uma imagem fica em minha cabeça: uma lona lindamente equipada pronta para receber 

as atividades do Festival montada entre as montanhas do Complexo do Alemao. Peque-

nas casas, cavalos, árvores, a criançada, céu azul, sol e casa cheia. O que mais um palhaço 

pode querer?

Foi com grande honra e alegria que nós do espetaculo Triciclo participamos da primeira 

edição do evento. Gostariamos de parabenizar a iniciativa de ocupar com atividades do 

Festival de espaços culturais da cidade a comunidades recém pacificadas.

Gostariamos de reconhecer a importância do investimento por parte do evento em 

oferecer espetáculos de alta qualidade do cenário municipal, nacional e internacional, 

além de oficinas de aperfeiçoamento e criação artística.
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São eventos como este que renovam os olhares e redimensiona a arte circense no Rio e 

no país. Tamujunto! Este foi só o primeiro...”

RIcaRdO a. GadelHa - espetáculo triciclo

“Para mim, enquanto artista, me apresentar sob a chancela de um grande festival de circo 

é no mínimo maravilhoso. E enquanto pessoa é magnífico estar próximo de um público 

que não tem muito acesso a arte e cultura. Me refiro às duas comunidades que visitei. Eu 

particularmente gosto de realizar espetáculos para este publico. Só tenho a agradecer os 

organizadores do festival e o convite do Junior. Obrigadooooooo!”

PatRIcK, O Mágico

“O Festival inteiro foi bastante rico e emocionante para os integrantes do grupo Shake 

That.  Uma coisa que nos tocou muito foi a participação dos moradores do Complexo do 

Alemão. Em todas as apresentações tinha um público bacana, entusiasmado e bem ativo. 

Diverso e de todas as idades. Tinha muito alegria. A equipe que trabalhava na produção 

era maravilhosa e foi muito bom ver a participação e ajuda dos moradores ao redor. O 

Circo realmente chegou!!! Merece acontecer pelo menos uma vez por ano!!!” 

anne lOecKx - Shake that

“Eu sei que faz um pouco de tempo que o Festival de Circo acabou mas, quero agrade-

cer pela grande oportunidade que vocês me deram. Infelizmente não assisti a todos os 

espetáculos, como eu queria, tinham alguns locais de difícil acesso pra mim e os que eu 

vi foram sensacionais. Parabéns a toda produção e organizadores, em 2014 espero com-

parecer novamente. Como sugestão para o próximo Festival, seria interessante se tivesse 

barracas nas lonas vendendo artigos relacionados ao circo.” 

netO OlIveIRa - eSPectadOR

20. PÚblIcO PReSente naS lOnaS e venda de InGReSSOS

O público das lonas era composto da seguinte forma:

- 50% pagantes

- 50% ingressos gratuitos doados a estudantes de escolas públicas, moradores das comunidades, patrocina-

dores, escolas e companhias de circo.

Para os pagantes, o ingresso saía a R$ 5,00 a meia entrada, pela lei do estudante e mediante apresentação de 

comprovante de residência para moradores das comunidades e R$ 10,00 a inteira.
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lOna cOMPlexO dO aleMãO (Capacidade: 300 pessoas)

data PÚblIcO PReSenteatRaçãO

21/06 InvaSãO da aleGRIa 200

caRROça de MaMUlenGOS

caRROça de MaMUlenGOS

300

tOPetãO

tOPetãO

teatRO de anÔnIMO

teatRO de anÔnIMO

300

SHaKe tHat

SHaKe tHat

300

MalO, el MalISIMO 325

350

350

350

350PatRIcK, O MÁGIcO

350

MInI cIa. cReSceR e vIveR 280

tRIcIclO 325

275

4055-

22/06

21/06

23/06

23/06

24/06

24/06

28/06

29/06

30/06

30/06

01/07

01/07

tOtal

data PÚblIcO PReSenteatRaçãO

22/06 cRece SUR 400

cRece SUR 220

la taRUMba 250

cRece SUR 250

cRece SUR 120

cRece SUR 375

la taRUMba 276

cRece SUR 150

cIRcO del MUndO 300

cIRcO del MUndO 300

MOStRa cOMPetItIva 400

cRece SUR 300

3341-

24/06

27/06

23/06

26/06

28/06

28/06

29/06

29/06

29/06

30/06

01/07

tOtal

lOna PRaça Onze (Capacidade: 500 pessoas)
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LONA QUINTA DA BOA VISTA (Capacidade: 2000 pessoas)

data PÚblIcO PReSenteatRaçãO

21/06 cIRcOlOMbIa 1880

cIRcOlOMbIa

cIRcOlOMbIa

UnIcIRcO ROcK SHOW

UnIcIRcO ROcK SHOW

UnIcIRcO ROcK SHOW

UnIcIRcO ROcK SHOW

UnIcIRcO ROcK SHOW

UnIcIRcO ROcK SHOW

UnIcIRcO ROcK SHOW

UnIcIRcO ROcK SHOW

790

810

3480-

23/06

22/06

23/06

23/06

24/06

24/06

30/06

30/06

01/07

01/07

tOtal

lOna cIdade de deUS (Capacidade: 500 pessoas)

data PÚblIcO PReSenteatRaçãO

22/06 PaSSOS 500

MaGda clan

MaGda clan

500

nóS nO baMbU

cIRcO SOcIal del SUR

cIRcO SOcIal del SUR

500

cOllectIF and tHen

cOllectIF and tHen

500

PaSSOS

PaSSOS

480

497

470

500

500nóS nO baMbU

500

495

5442-

23/06

23/06

24/06

24/06

28/06

29/06

30/06

30/06

01/07

01/07

tOtal
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21. PlanejaMentO de cOMUnIcaçãO

A estratégia de comunicação adotada focou na diversificação 

das peças, que permitisse atingir diretamente o público alvo do 

Festival. À exceção das peças de comunicação externas como o 

clear channel e os anúncios em jornais, o plano de comunicação 

voltou-se estrategicamente para a produção de peças exclusivas 

para cada comunidade e concentrou-se no site, no Facebook e no 

Twitter como ferramentas multiplicadoras da informação do Festi-

val. Nestas mídias, procurou-se cativar o público a construir, junto 

com seus realizadores, o melhor do festival. Essas mídias foram 

alimentadas em uma base diária e isso foi fundamental para criar 

todo o conceito de interação, integração e inserção vendidos pela 

comunicação como os valores do evento.

Não podemos deixar de admitir que a conferência Rio+20, 

que tomou conta da cidade do Rio de Janeiro de 12 a 23 de junho, 

comprometeu parcialmente a divulgação do Festival durante sua 

primeira semana. O noticiário estava tomado pela conferência in-

ternacional e somente na segunda semana do evento é que foi 

possível emplacar matérias significativas nas páginas dos jornais 

locais e algumas emissoras de TV. Dentro do plano de mídia tive-

mos:

anúncios no Jornal oglobo

anúncio no Jornal extra

Bus door

acrílico metrô

filipetas

faixas para as comunidades

Cartazes nas comunidades

folders de programação

Programas

vinheta

A comunicação visual das peças com as fotos dos espetáculos foi 

um ponto positivo na divulgação em mídias tradicionais. A exten-

sa programação do festival foi um empecilho para uma divulgação 

mais efetiva do evento nas grandes mídias como o clear channel e 

os anúncios de jornal.

Na vinheta para a Rede Globo, a atriz Luana Piovani convidou o 

público a abraçar o festival e, junto com ela, presenciar o maior es-
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petáculo do gênero na América Latina. Luana também foi a mestre 

de cerimônias da noite de abertura ao lado do ator Marcos Frota, 

responsável pela lona na Quinta da Boa Vista.

PeçaS de cOMUnIcaçãO nO eSPaçO

Para as lonas, foram utilizados galhardetes divulgando os patroci-

nadores e o conceito do evento. Também foi criada uma cenografia 

sob medida para cada um dos espaços a receber os espetáculos.

acima: galhardete

abaixo: anúncio para o jornal 

Extra sobre promoção

acima: galhardete

abaixo: busdoor
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Faixa do Festival na Ponte da CCR (Rio-Niterói)

Clear Channel
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RedeS SOcIaIS

As redes sociais comprovaram o sucesso do Festival 

e a demanda por projetos como este. Em menos de 

um mês, o Festival reuniu mais de 1.700 seguidores 

no Facebook e twitter, o que foi importante para as 

promoções instantâneas e a acolhida do público para 

com o Festival de um modo geral. 

O público do Facebook foi sendo construído gra-

dativamente e à medida que as pessoas se juntavam à 

página, passavam a fazer parte da comunidade, ávidos 

por participar do festival, seja através de inscrição de 

números ou espetáculos circenses ou simplesmente 

comparecendo às apresentações e, em seguida com-

partilhando fotos, comentários e opiniões.

O quadro abaixo representa a porcentagem de 

pessoas que viram qualquer conteúdo sobre a página 

do 1º Festival Internacional de Circo no Facebook no 

período de 21/06 a 01/07 para cada idade e gênero. 

Percebe-se um alcance levemente maior entre o pú-

blico feminino, com a faixa etária de maior incidência 

oscilando entre 18 e 34 anos.

Abaixo deste gráfico, a quantidade de pessoas 

que viram qualquer conteúdo sobre a página do Festi-

val segregado em país, cidade e idioma, comprovando 

a predominância do Brasil, especificamente o Rio de 

Janeiro. Cabe destaque também a gama variada de 

países e línguas que recorreram à página durante o 

Festival, fortalecendo o intercâmbio e a interação 

entre culturas e povos proposto pelos realizadores 

do Festival. 

Página do Festival no Facebook
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O gráfico abaixo mostra a quantidade de pessoas que viram qualquer conteúdo sobre a 

página do Festival no período de 21/06 a 01/07 e, se essas pessoas foram alcançadas 

de forma sistemática ou viral. O número total de pessoas alcançadas oscilou um pouco 

durante o Festival, tendo atingido o seu ápice entre 22 e 28/06 com 46.768 pessoas 

atingidas.

O canal sistemático mostra a quantidade de pessoas que viram o conteúdo postado 

no feed de notícias, no recurso novidades ou na própria página do Festival. Teve seu 

ápice alcançado entre os dias 24 e 30/06 com 1.679 pessoas alcançadas. de todas as 

formas, os números apresentados são muito positivos e confirmam o alcance deste 

tipo de mídia junto ao público interessado no Festival, tornando-se uma das mais vali-

osas ferramentas  de informação, manifestação e interação. O alcance viral da página 

refere-se ao número de pessoas únicas que viram uma história sobre a página do Festival, 

publicada por um amigo. O momento mais marcante foi entre 22 e 18/06 quando 46.279 

pessoas foram alcançadas.

Ainda na perspectiva de alcance da página do Festival no Facebook no período de 

21/06 a 01/07, a quantidade de visitas diárias alcançou o seu melhor momento no dia 

22/06, quando contou com 409 visualizações à página. 

As promoções sobre entradas gratuitas, a postagem de fotos sobre os espetáculos e a 

programação dos espetáculos são os principais responsáveis pelas estatísticas tão posi-

tivas mostradas abaixo.
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curtiram a página de 01/05 a 24/07

Para analisar as informações sobre o “curtir” a página no Facebook, foi utilizado um perío-

do um pouco mais abrangente, de 01/05 a 24/07, data inicial em que se começou a 

postar mais assiduamente informações sobre o Festival com a definição das companhias 

engajadas no Festival, as inscrições para os números e mostras de circos, os espaços 

aonde seriam armadas as lonas e algumas entrevistas com pessoas de referência; e, como  

período final,  24/07, no qual é possível de fato encerrar o festival com todas as premi-

ações, agradecimentos e desdobramentos do evento.

Os números são de se comemorar. O total de pessoas que curtiram a página nesse 

período foi de 1.732 , tendo 84 delas acontecido no dia 22/06, o segundo dia de evento 

e o mais significativo para o Festival.

ação Promocional no Facebook 

Luana Piovani também esteve presente na ação promocional realizada pelo Festival. Lan-

çada no jornal Extra, a promoção “Quem quer levar a Luana ao Circo” premiava o autor 

da melhor frase sobre o circo no Facebook. O vencedor deveria buscar a Luana em casa 

e acompanhá-la até a Quinta da Boa Vista, em uma apresentação fechada somente para 

convidados: a abertura do evento.

Dado o curto espaço de tempo em que foi veiculada no jornal e ficou no ar no 

Facebook, a promoção não teve o número de participantes esperado (55 pessoas). No 

entanto, 232 pessoas curtiram o post e  4.435 pessoas foram alcançadas, tendo o post se 

colado como o mais popular da página do Festival.
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O SIte 
WWW.FeStIvaldecIRcO.cOM.bR

No período em que ocorreu o Festival, de 21/06 a 01/7, 6.239 pessoas acessaram o site 

www.festivaldecirco.com.br, gerando 60.470 visualizações de páginas. desse total, a 

média de páginas visualizadas foi de 6,94 páginas por visita e uma duração média de 4 

minutos e 11 segundos por visita.

As páginas mais acessadas foram aquelas que continham informações de utilidade 

direta para o público, como a de programação, que informava os horários e as lonas de 

cada espetáculo e a página de espetáculos, que apresentava as companhias e os shows 

programados para o Festival.

Merece destaque também a página sobre os ingressos, a dos mapas indicando como 

chegar às lonas e a página destinada às oficinas. 

O dia que contou o maior número de páginas acessadas por visita foi o sábado, 

23/06, que teve uma média de 7,67 páginas visualizadas para cada visitante, conforme 

pode ser visto no gráfico abaixo.

Já o dia que teve o maior número de visitas ao site, foi a sexta-feira, 21/06, que 

somou 1.246 visitas em um único dia, conforme gráfico abaixo:

PÁGInaS + aceSSadaS de 21/06 a 01/07 vISUalIzaçõeS de PÁGInaS

WWW.FeStIvaldecIRcO.cOM.bR

WWW.FeStIvaldecIRcO.cOM.bR/lOnaS

WWW.FeStIvaldecIRcO.cOM.bR/OFIcInaS

WWW.FeStIvaldecIRcO.cOM.bR/PROGRaMacaO

WWW.FeStIvaldecIRcO.cOM.bR/InGReSSOS

www.FESTIVALDECIRCO.COm.BR/PROgRAmACAO-INTERVENCOES

 www.FESTIVALDECIRCO.COm.BR/PROgRAmACAO-ESPETACULOS

  www.FESTIVALDECIRCO.COm.BR/COmO-ChEgAR

WWW.FeStIvaldecIRcO.cOM.bR/FeStIval

13.924

3.218

10.069

2.257

10.229

2.504

8.047

2.238

1.355
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No tocante ao número de visualizações de páginas durante o período do Festival,  

destaque para o dia 22/06 que foi o dia que registrou a maior alta, somando 8.966 pá-

ginas vistas em apenas um dia.

Levando-se em conta o mesmo critério que o aplicado ao “curtir” do Facebook, de 01/05 

a 24/07, o site teve um total de 19.097 acessos. desses, 62,83% eram visitantes novos. 

No total, 12.261 pessoas individuais acessaram o site do Festival. 

Home do site

de 01/05 a 24/07
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aSSeSSORIa de IMPRenSa

A Assessoria de Imprensa RPM foi contratada para divulgar o Festival junto à mídia bra-

sileira e criar uma imagem positiva do evento para seus públicos de interesse, por meio 

de inserções em veículos de comunicação (mídias impressa, eletrônica e digital), co-

brindo o espectro mais amplo possível de audiência. 

Apesar da Rio+20 prejudicar a divulgação inicial do Festival, algumas matérias im-

portantes foram geradas nas semanas em que a imprensa foi acionada para o projeto.

destaque para:

“O palhaço, o que é” 

Nota Ancelmo Gois - Jornal O Globo em 17/05/2012

“Paz para ir ao circo”

Marcelo de Mello - Jornal O Globo - Zona Norte em 27/05/2012

“dois cafés e a conta com junior Perim”

Revista de Domingo - Jornal O Globo em 03/06/2012

“luana e o Festival de circo” 

Jornal O Dia em 07/06/2012

clipping e valoração 

183 Inserções - 42 em jornais | 8 em rádios | 13 em tv | 7 em revistas | 115 em sites

Somando-se os valores das inserções do Festival de Circo na mídia, foi possível obter 

a excelente marca de R$ 8.893.941,09 em retorno de mídia.

“Hoje tem marmelada, sim senhor!”

Caderno Barra - Jornal O Globo em 17/06/2012

“a gargalhada é para todos” 

Jornal O Dia em 21/06/2012

“a cidade arma o maior circo” 

Revista Rioshow - Jornal O Globo em 22/06/2012

Shake that no programa da ana Maria braga em 29/06/2012

nós no bambu no Rj tv - coluna Diversão e Arte em 29/06/2012

O 1º Festival Internacional de circo no Programa ação

em 11/08/2012
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“Considerando su gran aporte en contagiar emociones positivas en nuestro país através 

del arte como un instrumento de transformación social, es que queremos reconocer y 

agradecer públicamente su contribución en la construcción de relaciones saludables y 

calidad de vida en Chile.”
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22. PaRceRIa dO POntO cIne 
e OS cIneaStaS dO 5x Favela 

23. a PaRceRIa cOM a eScOla de 
FOtóGRaFOS IMaGenS dO POvO

O Festival firmou parceria com a Ponto Cine e os cineastas do filme 5X Favela para 

registrar o “making of” e gravar a sua história, os espetáculos das companhias, as 

montagens das lonas, o entorno dos personagens das comunidades, bem como os 

artistas e diretores envolvidos com o Festival.

A direção do “making of” ganha brilho nas mãos dos realizadores do filme 5X Favela, 

pois retrata um ambiente com o qual eles estão integrados e essa conexão é explorada 

no filme, o que traz um enfoque mais íntimo e, ao mesmo tempo, profissional e ético do 

que foi o Festival. 

Para registrar os espetáculos, as intervenções, montagens e desmontagens das lonas, 

os realizadores contrataram a escola de fotógrafos Imagens do Povo, um projeto do 

Observatório de Favelas que forma fotógrafos profissionais dentre os moradores das 

comunidades pacificadas. A ONG se tornou parceira do Festival, apoiando a sua concepção 

e montagem, o que permitiu não só que o Festival tivesse um registro de imagens para a 

posteridade, como também propiciou a divulgação dos espetáculos dentro dos meios de 

comunicação disponíveis.

ao contar com o apoio do Imagens do Povo, o Festival valoriza a mão-de-obra es-

pecializada da comunidade e promove uma interação benéfica para ambos os lados.
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24. PatROcInadOReS, PaRceIROS e aPOIadOReS



44

25. PatROcInadOReS

FUnaRte

OPeRadOR nacIOnal dO 
SISteMa elÉtRIcO

bancO bMG

ccR

FedeRaçãO IbeROaMeRIcana 
de cIRcO

GlObO RIO

lIGHt

cOMPanHIaS

FIRjan

eMbaIxada da cOlÔMbIa

PReFeItURa dO RIO

FORnecedOReS dIveRSOS

PatROcÍnIO dIRetO

PatROcÍnIO dIRetO

PatROcÍnIO IndIRetO

PatROcÍnIO IndIRetO

PatROcÍnIO dIRetO

PatROcÍnIO dIRetO

PatROcÍnIO dIRetO

PatROcÍnIO IndIRetO

PatROcÍnIO IndIRetO

PatROcÍnIO IndIRetO

PeRMUta

PeRMUta
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26. ORçaMentO dO PROjetO

Foram mais de três anos de investimento do Crescer e Viver e da M’Baraká na modelagem 

e no planejamento do 1º Festival Internacional de Circo. Estima-se que o investimento 

para criação e concepção do projeto tenha envolvido os seguintes gastos:

InveStIMentO dOS PROPOnenteS de 2009 a 2012

ORçaMentO tOtal dO PROjetO

Considerando os valores reais do mercado a partir das cotações e do custo de investi-

mento do proponente, excetuando-se os custos de infraestrutura, o orçamento real do 

projeto foi de R$ 3.484.773,75.

O orçamento executado pelos realizadores do Festival via parcerias e custeados 

com os patrocínios do Festival foi de R$ 2.008.450,00.

As parcerias com a FIC, as companhias brasileiras de circo, os veículos de mídia 

como o clear channel, a Rádio Globo, bem como os proprietários de lonas de circo, os 

profissionais do mercado de cultura, as empresas de locação de equipamentos e apoia-

doras na prestação de serviços permitiram viabilizar esta edição com apenas 58% do 

orçamento real. 

Ou seja, os realizadores do 1º Festival Internacional de circo captaram R$ 

1.476.323,75 em parcerias de empresas, companhias e fornecedores diversos que, 

de uma forma ou de outra, acreditaram na proposta do Festival e apostaram no seu 

sucesso. Neste aspecto, cumpre destacar o cachê das companhias circenses nacionais e 

internacionais, que foram cerca de 30% do valor praticado pelo mercado. 

Quantidade Horas/Mês valor da HoraMeses valor total

Gestores M’baraká 2 8 36 250,00 144.000,00

1 4 12 100,00 4.800,00

2 8 36 250,00 144.000,00

1 80 1 100,00 8.000,00

1 80 1 80,00 6.400,00

307.200,00

8.000,00

315.200,00

1 verba verba 8.000,00 8.000,00

Gestores crescer e viver

Produtor Executivo

designer para Material 
de venda

Produtor para 
enquadramentos

Investimentos em viagens 
e custos de atividades 

comerciais

tOtal a

tOtal b

tOtal GeRal
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Baseado no orçamento executado, a verba foi segmentada da seguinte forma: 

GRÁFIcO IlUStRatIvO da dIvISãO entRe veRbaS caPtadaS
e valOReS vIabIlIzadOS vIa PaRceRIa
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27. eMPReGOS GeRadOS dIRetaMente PelO 
1º FeStIval InteRnacIOnal de cIRcO

Diretamente, o Festival contratou um total de 170 pessoas, nas seguintes funções:

4 gestores

8 Produtores

10 assistentes de Produção

8 mobilizadores

3 assessores Jurídicos

2 engenheiros

20 Carregadores

24 seguranças

12 equipe de limpeza

4 designers

1 assistente financeiro

1 gerente financeiro

4 eletricistas

12 Bilheteiros

4 Coordenadores técnicos

4 Iluminadores

12 equipe de apoio

8 técnicos 

1 figurinista

2 Costureiras

2 apresentadores

1 locutor

1 assistente de arte

6 educadores

10 monitores

4 Cozinheiros + apoio

2 diretores de filmagem

Deste total, em torno de 30% dos empregos diretos foram gerados dentro das comuni-

dades para as funções abaixo:

2 Produtores

4 assistentes de Produção

8 mobilizadores

2 Carregadores

4 seguranças

3 eletricistas

12 Bilheteiros

9 equipe de apoio

3 monitores

4 Cozinheiros + apoio

2 diretores de filmagem
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Empregos Diretos gerados pelo Festival x Empregos Diretos gerados nas Comunidades.

28. eMPReGOS GeRadOS IndIRetaMente PelO
1º FeStIval InteRnacIOnal de cIRcO

Através da contratação de fornecedores, o Festival contou com uma equipe indireta de 

mais de 300 pessoas. (*)

Nas comunidades, através da economia indireta gerada (estadias, alimentação, trans-

porte, entre outros) estima-se que, ao menos, outras 100 pessoas estiveram envolvidas 

no projeto. (*)

(*) Dados estimados solicitados aos fornecedores e parceiros locais.

Fila na entrada da 

lona montada no 

Campo da Serrinha, 

no Complexo do 

Alemão



29. RePeRcUSSãO dO FeStIval

Foram R$ 8.893.941,09 em mídia espontâneaem veículos tão diversos como 

cadernos de cultura, cadernos de economia, revistas de TV, cadernos comunitários!

MAIS de 16 MIL pessoas assistiram espetáculos nas lonas.

Atingindo diretamente, via redes sociais, mais de 20 PAÍSES.

Alcance geral de mais de 90 MIL PESSOAS diretamente.

As páginas do site do festival tiveram mais de 60.000 ACESSOS.

 
Foram mais de 170 EMPREgOS gERAdOS dIRETAMEnTE.

Mais de 50 empregos gerados diretamente nas comunidades.

TOdAS AS 22 COMunIdAdES beneficiadas por Unidades de Polícia Pacificadora 

atendidas.

Alcance InTERnACIOnAL: Matérias em veículos de comunicação de diversos 

países como Chile, Argentina, Portugal e Colombia.

Mais de 200 ARTISTAS de 18 países diferentes.

E o InTAngÍVEL.... Novas amizades, pessoas sensibilizadas, fortalecimento de redes, 

mudança de percepção, integração, muita emoção....
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Resumindo, o 1o FESTIVAL InTERnACIOnAL dE CIRCO LEVOu PAz E 
ALEgRIA PARA ALéM dAS COMunIdAdES, contribuindo para integração 

da cidade, colocando o circo na boca do povo e o Rio de Janeiro no circuito de Festivais da 

linguagem. FORAM MAIS dE 16 MIL SORRISOS dE PESSOAS quE 
ASSISTIRAM OS ESPETáCuLOS nas 4 lonas do festival, e já estamos nos 

preparando para 2014.
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30. cOnclUSãO

Realizar o Festival Internacional de Circo sendo já em sua primeira edição o maior evento 

do gênero no Brasil e um dos maiores das Américas foi só um passo para o alcance daqui-

lo que nos proposemos como legado – apontar que a arte circense pensada, no contexto 

da economia criativa, como motor para a construção de um novo modelo de desenvolvi-

mento do Rio de Janeiro é capaz de contribuir para ampliar, em escala, o reconhecimento 

dos sujeitos criativos que integram os estratos mais pobres da cidade. 

Como gesto deste reconhecimento nós, Crescer e Viver e M’Baraká, assumimos a 

ousadia de realizar um evento de enorme proporção em um circuito que envolveu todas 

as favelas pacificadas do Rio de Janeiro, reconhecendo ruas, praças, escolas e quadras 

como espaços para a realização de intervenções artísticas. Assim, colocamos uma mega 

produção criativa em contato com uma das mais importantes agendas sociais do Rio de 

Janeiro, que é a pacificação das favelas que, após a ocupação pelas forças policiais do 

Estado, requerem, sobretudo, ações que promovam fluxos de afeto, de interação social e 

cooperação produtiva.

Mobilizamos as comunidades para participar diretamente da sua realização, sem 

usar de uma visão assistencialista, mas reconhecendo os sujeitos inventivos e produtivos 

de cada uma delas, mapeando potenciais fornecedores de serviços e insumos necessári-

os à produção de um evento desse porte. Daí, é possível citar inúmeros exemplos, que 

vão desde a contratação de mão de obra voltada para a comunicação do festival, como 

serviços de hospedagem, alimentação, assistentes de produção, assistentes técnicos, 

fotógrafos, bilheteiros, entre muitos outros que estão especificados neste no relatório. 

Assim o Festival abraçou e foi abraçado pelas comunidades, criando as condições para um 

envolvimento ativo. Podemos ir além e dizer que os moradores de comunidades foram os 

grandes responsáveis por tamanho sucesso de um projeto que eles tomaram como causa.

Já estamos pensando na próxima edição e trabalhando para mais uma vez associar 

o Festival a ideia de um Rio de Janeiro cada vez mais potente, especialmente, em sua ca-

pacidade de reconhecer as estratégias desenvolvidas pelos estratos sociais vulneráveis 

da cidade para enfrentar os contextos de exclusão a que estão submetidos. Estratégias 

essas que para nós têm um caráter eminentemente criativo e precisam ser valorizadas 

como tal.

Assim anunciamos a já programada segunda edição 
para 2014, quando o Festival seguirá assumindo o papel de ator de transformação 

da cena e da cidade. Até lá estaremos trabalhando e celebrando, juntamente, com todos 

os envolvidos, os louros da primeira edição, revisando os erros e confirmando os acertos 

para uma reedição que contribua para alinhar cada vez mais o Brasil e o Rio de Janeiro 

no caminho certo da construção de um modelo de desenvolvimento no qual a arte e a 

criatividade sejam ferramentas cada vez mais eficazes contra às desigualdades e à favor 

da inclusão social.

 Com a ajuda dos nossos parceiros e a visão diferenciada que nós do Crescer e Viver 

e da M’Baraká buscamos ter sobre a produção artística e cultural, iniciamos a caminhada!!!  



2º festival 
internacional 

de circo 
do rio de janeiro 

2014

Vamos?
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