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A atividade circense nos últimos anos (2006 a 2009) tem crescido 
exponencialmente, tornando este período um dos mais destacados para o Circo 
brasileiro. Os subsídios governamentais, entre eles os concursos públicos para 
bolsas e financiamento de espetáculos, as publicações e demais atividades 
relacionadas com a Arte do Circo tem ocorrido com expressiva intensidade. Esta 
produção também é fruto de uma melhor organização dos artistas brasileiros 
(criação de associações, cooperativas, etc.), da realização regular de eventos 
(encontros, festivais, cursos, etc.) e também de uma atividade de fomento mais 
efetiva por parte do governo e de empresas privadas que também investiram 
neste setor. Consequentemente, a ampliação e renovação artística, bem como a 
projeção da arte circense nos meios de comunicação também mostram um 
significativo avanço. Buscando apresentar a constância de alguns dos principais 
eventos e fatos do período, elaboramos uma breve síntese (o texto completo com 
outros linkes, cartazes e demais informações estarão disponíveis na web: 
http://www.unicamp.br/fef/grupos/circus/index.htm). 

Desde já reconhecemos os limites deste texto, apesar de termos consultado 
muitos especialistas, e solicitamos a todos que disponham de informações 
complementarias que as enviem1 para que possamos atualizar esta lista 
constantemente. Que entrem os artistas! 
 

2006 
 

• II Festival de Inhamuns. De 20 a 24 de maio. 
(http://verdesmares.globo.com/v3/canais/noticias.asp?codigo=143815&modulo=178) 

• Turnê do espetáculo Saltimbanco, do Cirque du Soleil, pelas capitais (São 
Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro, durante 4 meses). 
(http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u60350.shtml) 

                                                 
1 Envie sua contribuição (evento, data, localidade, link, etc.) para: bortoleto@fef.unicamp.br . Caso 
detecte algum erro nas informações disponíveis avise-nos para que possamos corrigir a falha.  



(http://www.obaoba.com.br/noticias/cirque-du-soleil-abre-temporada-carioca) 
• Inauguração do projeto Escola de “Circo da Estação” em Ouro Preto (MG) 

agosto. 
(http://74.125.47.132/search?q=cache:chbcwNHe25wJ:www.ouropreto.mg.gov.br/destaque
s/destaque.php%3Fiddestaque%3D271+ouro+preto+circo+estacao+i2006&hl=pt-
BR&ct=clnk&cd=1&gl=br) 

• Festival Tangolomango (Rio de Janeiro) novembro. 
(http://www.overmundo.com.br/blogs/tangolomango-2006-o-festival-da-diversidade-
cultural) 

• IV Festival Internacional de Teatro de Campinas (São Paulo) 
FEVERESTIVAL. De 27 de Janeiro a 14 de fevereiro.  

 

  
 
 

2007 
 

• Encontro da Rede Circo do Mundo Brasil (circo social) em São Paulo. De 
15 a 19 de Janeiro. 
(http://74.125.113.132/search?q=cache:6SLdlPBYr2gJ:www.crescereviver.org.br/cv2g1.ph
p%3Fid%3D29+encontro+circo+social+sp+%C2%B7+Encontro+da+Rede+Circo+do+Mund
o+Brasil+2007&hl=pt-BR&gl=br&strip=1) 

• V Festival Internacional de Teatro de Campinas (São Paulo). De 29/01 a 
16/02.(http://www.baraoemfoco.com.br/barao/cultura/teatro/5feverestival.htm) 

• II Encontro Nacional de Escolas de Circo – Salvador, Escola de Circo 
Picolino. De 5 a 08 de março. 
(http://www.imbui.com.br/noticias/prg_not_exi.cfm?id=3408) 

• IV Convenção Carioca de Malabares, Rio de Janeiro. Del 26 al 29 de Julho. 
(http://ueerio.blogspot.com/2007/08/cuca-rio-participa-da-4-conveno-de.html) 

• Estréia do Circo Zanni no Memorial da América Latina. De 18 de Agosto a 
14 de Outubro. (http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=88341&c=5311) 

• Lançamento, em 20 de agosto do livro ¨Circo-Teatro: Benjamim de Oliveira 
e a teatralidade circense no Brasil¨, pela Editora Altana (São Paulo), 2007, 
da autora  Ermínia Silva. 
(http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20070818/not_imp36671,0.php) 



• Estréia do espetáculo “Vida de Artista” com direção de Alice Viveiros de 
Castro pelo projeto Crescer e Viver, (RJ). De 23 de agosto a 2 de 
setembro.(http://www.titete.com.br/foto/vida-de-artista-arte-de-construir-um-espetaculo) 

• 4° Festival Mundial de Circo, Belo Horizonte. De 24 de agosto a 02 de 
setembro. (http://www.fmcircodobrasil.com.br/2007.htm) 

• Tunê do espetáculo Alegria do Cirque du Soleil por 6 capitais  (Curitiba - 
14/09, Brasília -19/10, Belo Horizonte - 22/11, Rio de Janeiro - 27/12/07, 
São Paulo - 07/02  e Porto Alegre - 15/05/08), com duração de 7 meses.( 
http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/2007/05/29/cirque_du_soleil_faz_temporada_em_sei
s_capitais_do_brasil_805881.html) 

• Lançamento, em 21 de setembro, do livro de Rodrigo Buchiniani intitulado: 
¨A Palhaçada no Direito, o Jurídico no Circo¨ pela Editora Laser (São Paulo) 
(http://www.guiaentradafranca.com.br/agendaG.php?idUrl=327) 

• II Festival Internacional de Comicidade Feminina - Rio de Janeiro. De 21 a 
30 de setembro. 
(http://www2.petrobras.com.br/cultura/portugues/artescenicas/fest/fest_intdecomicidade.as
p) 

• Festival Internacional de Mágica do Brasil - “International Magic Festival” – 
De 3 de outubro a 10 de dezembro. Evento que circula por diversas cidades 
brasileiras, tais como : São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte) 
(http://proximoshow.com.br/espetaculo-internacional-de-magicos-no-brasil/) 

• III Festival de Teatro de Inhamuns (CE) de 06 a 13 de outubro. (http://divirta-
ce.blogspot.com/2007/10/pelo-interior.html) 

• Tangolomango – 6° Festival da Diversidade Cultural (Fortaleza - 12 a 14/10, 
Recife - 26 a 28/10 e Rio de Janeiro - 04/11). 
(http://74.125.47.132/search?q=cache:u9s8wW0fwZoJ:www.tangolomango.com.br/newslet
ter/2007/agosto/news05_1.html+%C2%B7+Tangolomango+2007+circo+rio+de+janeiro&hl=
pt-BR&ct=clnk&cd=3&gl=br) 

• IX Convenção Brasileira de Malabares e Circo – Curitiba (PR) – de 15 a 18 
de novembro (com a participação de 500 malabaristas). 
(http://ummalabarista.blogspot.com/2007/08/9-conveno-brasileira-de-malabares-e.html) 

• I Encontro de Lonas: Circo Geral. 4 lonas de circo em São Paulo. De 06 a 
10 de dezembro. (http://diversao.uol.com.br/ultnot/2007/12/06/ult4326u517.jhtm) 

• II Malabares RIO, Rio de Janeiro. De 7 a 10 de dezembro. 
(http://74.125.47.132/search?q=cache:eaV5KB4l-
7kJ:www.jornalfolhadocentro.com.br/index4.php%3Fedicao%3D135%26idcoluna%3D96%2
6pagina%3D2+II+Festival+Malabares+Rio&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=7&gl=br) 

• Lançamento, em 10 de dezembro, do livro de poesias de Marlene Olímpia 
Querubim (Circo Spacial), ¨Coração na Lona¨, pela Editora Oriom (São 
Paulo)(http://portalimprensa.com.br/portal/livros/2007/12/06/imprensa15866.shtml) 

• VI Festival Anjos do Picadeiro – Salvador (BA). De 10 a 16 de dezembro. 
(http://www.teatrodeanonimo.com.br/anjos/news/01.html) 

• Homenagem ao palhaço Trepinha (CE) durante o Festival Anjos do 
Picadeiro em Salvador (BA). De 10 a 16 de dezembro.  
(http://www.teatrodeanonimo.com.br/anjos/news/01.html) 



• Comemorações de 25 anos da Escola Nacional de Circo – Rio de Janeiro 
(RJ). Dia 17 de dezembro. 
(http://www.funarte.gov.br/novafunarte/funarte/noticia.csp?NoticiaId=503&CSPCHD=00010
00200013g7bcQRh003481222271) 

• Encontro Nacional de Formação em Circo – Rio de Janeiro (RJ), dias 18 e 
19 de dezembro. 
(http://www.funarte.gov.br/novafunarte/funarte/noticia.csp?NoticiaId=505&CSPCHD=00010
00200013q4zlr9y000162364047) 

• Lançamento do livro dos autores Heyttor Barsalini e Isiely Ayres, ¨Comédias 
de Circo-Teatro ¨, pela editora Ottoni (Itu - SP) 

 

 
 

2008 
 
• VI Festival Internacional de Teatro de Campinas (São Paulo), de 11 a 29 de 

fevereiro. (http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/02/11/edicao-2008-tem-14-
espetaculos-sendo-dois-deles-internacionais) 

• 2° Encontro de Artistas Circenses da Bahia, Salvador. De 22 a 24 de 
febrero.(http://www.fundacaocultural.ba.gov.br/noticias/2008/01janeiro/2008-01-
16_circo.htm) 

• Lançamento do livro escrito por Guilherme Veiga, ¨Ritual, riso e arte 
circense: o homem em situações limite¨, pela Editora da Universidade de 
Brasília, em março. (http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?id=15585) 

• Intercircu: Encontro Malabares e Circo do Interior Paulista (Primeira Etapa: 
São Carlos (16/03/2008); Segunda Etapa: Bauru (20/04/2008); Terceira 
Etapa: Botucatu (08/06/2008); Quarta Etapa: Campinas (17/08/2008), com 
uma média de 300 participantes em cada etapa. 
(http://www.sincronicos.com/intercircu/campinas.htm) 

• Festival de Palhaços e Encontro da Asfaci (Associação das famílias e 
artistas circenses). Goiânia (GO) de 27 de março a 6 de abril. 
(http://vejabrasil.abril.com.br/goiania/roteiro/867/especial/) 

• Projeto Circo de Todas as Artes no teatro e na praça José de Alencar. Em 
15 de março. 
(http://74.125.113.132/search?q=cache:tj5LPye0ZSUJ:www.opovo.com.br/opovo/vidaearte
/773247.html+%C2%B7+Projetos+de+apresenta%C3%A7%C3%B5es+circenses+Jos%C3
%A9+de+Alencar+2007+circo+projeto+theatro&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=3&gl=br) 



• Lançamento do Centro da Memória Circense pelo Secretário da Cultura do 
Município de São Paulo. Em março. 
(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=4100) 

• IV Festival de Circo e Espetáculos de Rua de São Paulo, realizado no Circo 
no Beco. De 28 a 31 de março. (http://agendacult.wordpress.com/2008/03/27/iv-
festival-de-circo-e-espetaculos-de-rua-inicio-28-de-marco/) 

• Lançamento da pesquisa coordenada por Verônica Tamaoki, com o titulo 
“Unidos Venceremos - Boletim da Federação Circense no Brasil de 1923-
1925” e “Unidos Seremos fortes - Boletim Mensal da Federação Circense 
no Brasil de 1925-1928”, dia 19 de abril. 
(http://blog.pindoramacircus.com.br/2007/04/19/unidos-seremos-fortes/) 

• III Encontro Nacional de Escolas de Circo – Ouro Preto. De 27 a 30 de abril. 
(http://www.ouropreto.com.br/noticias/detalhe.php?idnoticia=720) 

• Seminário da Cultura Circense – Recife (PE), de 28 a 30 de maço. 
(http://www.grupos.com.br/group/circomunicando/Messages.html?action=message&id=120
9418196454709&year=08&month=4&next=1) 

• Lançamento do livro ¨Introdução à pedagogia das atividades circenses¨ cuja 
organização estava a cargo de Marco Bortoleto, pela Editora Fontoura 
(Jundiaí - SP), em maio. (http://www.bortoleto.com/noticias/eventos-20092009-
eventseventos-2009?secao=noticias) 

• Celebração do evento “Palco Giratório” (programa de circulação nacional de 
teatro e dança), pelo Departamento Nacional do Serviço social do Comercio 
(SESC), de maio a outubro. 
(http://74.125.113.132/search?q=cache:BL3VpElr8qsJ:curiadarte.blogspot.com/2007/06/pal
co-giratrio-.html+sesc+palco+giratorio+2007+fevereiro&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=4&gl=br) 

• Lançamento do livro “A NOBRE ARTE DO PALHAÇO”, escrito por 
Marcio Libar, em Maio.( http://74.125.47.132/search?q=cache:3dQfKmKu-
6QJ:www.cultura.gov.br/site/2008/03/25/terra-de-
palhacos/+lan%C3%A7amento+livro+a+nobre+arte+do+palha%C3%A7o&cd=1&
hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br) 

• Lançamento da 11. Edição da Revista Palco Aberto - malabares, circo e 
arte de rua, em julho. http://ummalabarista.blogspot.com/2007/08/j-est-disponvel-no-
site-10-edio-da.html  

• Lançamento da revista JNCirco - publicada pela associação dos alunos da 
Escola Nacional de Circo (Rio de Janeiro), julho. 
(http://jornalnacionaldecirco.blogspot.com/search?q=1+ed+jnc) 

• Exposição ¨O Circo no Largo do Paysandú - Onde o Circo se Encontra¨ , 
em São Paulo em julho, organizada pela historiadora Verônica Tamaoki, de 
1 a 27 de julho. (http://www.overmundo.com.br/agenda/exposicao-largo-do-paissandu-
onde-o-circo-se-encontra) 

• Festival Curitibano de Circo. Curitiba (PR) de 17 a 20 de julho. 
(www.festivalcuritibanodecirco.com.br ) 

• Festival Paulista de Circo, Limeira (São Paulo), de 17 a 21 de setembro. 
(http://jornalcidade.uol.com.br/paginas.php?id=32258) 

• II Encontro Goiano de Malabares e Circo. Dias 20 e 21 de setembro em 
Goiânia 
(GO).(http://alphagr3y.spaces.live.com/blog/cns!4B31FC7F5ED87196!740.entry) 



• 4ª. Semana Interplanetária de Palhaços de Belo Horizonte, de 1 a 29 de 
setembro http://aventur.blogspot.com/2008/09/iv-semana-interplanetaria-de-palhaos.html  

• Festival Internacional de Mágica do Brasil - “International Magic Festival” , 
de 03/10 a 02/12 (evento que circula por diversas cidades, tal como: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte) 
(http://www.internationalmagicfestival.com.br/release.html)  

• Tangolomango – 7° Festival da Diversidade Cultural. Fortaleza (CE) - 
11/10, Rio de Janeiro - 09/11 e Salvador - 29/11.  
(http://www.tangolomango.com.br/) 

• X Convenção Brasileira de Malabares e Circo. Campinas (SP) de 30/10 a 
2/11, com a participação de mais de 600 artistas.( 
http://www.unicamp.br/fef/xcbmc08/) 

• Lançamento da XII Edição da Revista Palco Aberto - malabares, circo e arte 
de rua. Novembro.   

• Festival do Circo do Brasil. Recife (PE), de 14 a 20 de novembro. 
(http://www.festivaldecircodobrasil.com.br/) 

• Festival Mundial de Circo em Belo Horizonte (MG), de 17/11/08 a 17/01/09. 
(http://www.fmcircodobrasil.com.br/2009_inscricoes/) 

• VII Festival Anjos do Picadeiro– Río de Janeiro (RJ), de 24 de novembro a 
7 de dezembro.( http://www.anjosdopicadeiro.com.br/) 

• I Convenção Regional de Malabares e Circo do ABC, São Caetano, SP.    
 
Além disso, registramos no período os seguintes espetáculos, turnês e outros 

acontecimentos importantes: 
 

• Falecimento, em primeiro de fevereiro, do Sr. Beto Carreiro, dono de um 
dos Circos mais conhecidos do Brasil.  
(http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u368788.shtml) 

• Turnê do espetáculo Alegria do Cirque du Soleil por 6 capitais (Rio de 
Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre: 8 
meses)  (14/09, 19/10,  22/11, 27/12/2007, 07/02 e 15/05/2008) 
http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/2007/05/29/cirque_du_soleil_faz_temporada_em_sei
s_capitais_do_brasil_805881.html) 

• Estréia do novo espetáculo da Cia Intrépida Troupe, continuidade do 
espetáculo de palhaços “Jogando no Quintal”. 
(http://www.obaoba.com.br/noticias/intrepida-trupe-comemora-20-anos-com-revival) 

• Estréia do novo espetáculo do Circo Roda Brasil denominado ¨Oceano¨. 
(http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/2008/06/27/ult4326u978.jhtm) 

• 1° Encontro de Lonas de São Paulo: Circo Geral. 
(http://agendacult.wordpress.com/2007/12/01/encontro-de-lonas/) 

 
Neste período a Coordenação Nacional de Circo, por meio da Fundação 

Nacional de Artes (Funarte) realizou em 2008 o lançamento de três bolsas (cerca 
de 4 milhões de reais): O Prêmio Funarte para aquisição de lonas de circo, a 
Bolsa Funarte para criação de novos números e a bolsa para pesquisadores. Além 
disso, realizou a reformulação do "Prêmio Funarte Carequinha de Estímulo ao 



Circo". Também anunciou a realização de um censo (levantamento) para conhecer 
os indicadores da atividade circense profissional no Brasil, assim como a reforma 
da Escola nacional de Circo e a aquisição de novos equipamentos. 
 

 
 

2009 
 
• Festival Mundial de Circo em Belo Horizonte (MG). De 17 de novembro de 

2008 a 17 de janeiro de 2009. (http://www.fmcircodobrasil.com.br/2009_inscricoes/) 
• VII Festival Internacional de Teatro de Campinas (São Paulo). De 3 a 20 de 

fevereiro.( http://www.feverestival.com.br/ )  
•  Festival Internacional de Palhaços (FESTCLOWN) SESC – Brasília – DF, 

de 24 a 28 de março. 
(http://www.clicabrasilia.com.br/viva/principal/noticia.php?IdNoticia=43087) 

• Festival Internacional de Mágica do Brasil - “International Magic Festival” 
(evento que circula por diversas cidades, tal como: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte). De 24 de março a 05 de abril. 
(http://blog.tj.net/2009/03/festival-mundial-de-magica-chega-ao-brasil/) 

• II Festival Paulista de Circo, Limeira – SP, de 25 a 30 de março. 
(http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/2009/03/25/comeca+hoje+2+festival+paulista+de+ci
rco+em+limeira+5050905.html) 

• V Festival Paulista de Circo e Espetáculos de rua – Beco, Vila Mariana São 
Paulo. De 28 a 30 de março.(http://catracalivre.folha.uol.com.br/2009/03/v-festival-de-
circo-e-espetaculos-de-rua-em-praca-na-vila-madalena/) 

• II Convenção Regional de Malabares e Circo do ABC, São Caetano, SP de 
1 a 3 de maio.(http://www.circoforum.net/viewtopic.php?f=15&t=9704) 

• II Mostra ZEZITO de Circo em Brasilia, de 4 a 10 de maio. 
(http://www.mostrazezito.com.br/) 

• Festival de Circo do Brasil em Recife (PE), de 17 a 27 de maio.( 
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL38729-5598,00.html) 

• Seminário A função do espaço público no âmbito das artes cênicas. O 
evento será realizado em 26 de maio no Rio de Janeiro e faz parte da 
programação de reabertura do Teatro Glauce Rocha.( 
http://www.funarte.gov.br/novafunarte/funarte/noticia.csp?NoticiaId=945&CSPCHD=000100
020001372cjrZd002197355152) 



• III Mostra ASFACI de Circo (Araraquara – SP). De 3 a 9 de junho. 
(http://www.tribunaimpressa.com.br/Conteudo/Asfaci-realiza-3%C2%AA-Mostra-de-Artes-
Circenses-do-Interior,138643,60038) 

• I Convenção Praiana de Malabares - Porto Seguro (BA). De 9 a 13 de 
julho.( http://www.convencaopraiana.com.br/) 

• II EMM - Encontro Mundial de Mágicos em Belo Horizonte (MG). De 30 de 
outubro a 02 de Novembro. (http://www.encontromundialdemagicos.com/) 

• Intercircu: Encontro Malabares e Circo do Interior Paulista (Primeira Etapa:  
Piracicaba em Abril na ESALQ ( 25 e 26 de Abril), Segunda Etapa, Bauru 
em Agosto e Terceira em Botucatu em Setembro http://www.intercircu.com  

• II Convenção Paulista de Malabarismo. Ribeirão Pires-SP, nos dias: 
05,06 e 07 de Setembro de 2009. abcirco@yahoo.com.br  

• XI Convenção Brasileira de Malabares e Circo – Piracaia-SP, outubro. 
 

No estado de São Paulo, o edital do Programa de Ação Cultural (PAC) de 
2009, promovido pela Secretaria de Cultura, distribuiu R$ 900.000,00 reais em 
diferentes módulos para artistas e companhias circenses. Outros estados e muitos 
municípios também tiveram seus editais de fomento cultural específico ou não 
para a produção circense, fato que sem dúvida alguma tem motivado novos 
espetáculos e o crescimento da pesquisa e dos eventos. 
 
Considerações gerais 
 

É possível observar um aumento significativo de eventos e, em muitos 
casos, a realização anual – regular - deles, graças, em grande parte, a um maior 
envolvimento governamental (com políticas públicas, embora ainda não tenham 
atingido o nível desejado) e um maior interesse do setor privado (empresas) nas 
parcerias. É provável que isso se deva a uma maior exposição mediática e 
também do aumento dos projetos sociais, uma melhor organização das 
associações e cooperativas (grupos de artistas e pequenos grupos), bem como, 
aumentando a qualidade dos espetáculos oferecidos. Viva o circo! 

Com o tempo, acreditamos que um grande passo para que os profissionais 
do Circo possam exercer sua arte é a criação de uma base de dados, 
primeiramente nacional e porque não latino-americana, onde sejam 
disponibilizadas as informações dos eventos, bem como os editais de fomento e 
outras noticias relacionadas. Eis aqui nossa humilde contribuição! 


