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Quem somos?

Somos doze artistas de diferentes áreas 
de atuação: músicos, atores, bailarinos, artistas 
plásticos e da cenotecnia, que juntos criam, 
pesquisam e produzem arte para a cidade de 
Belém/PA. Em três anos, nós do Dirigível Coletivo 
de Teatro consolidamos um repertório vasto: dois 
espetáculos, uma performance, dez contações de 
histórias e um exercício cênico experimental.

Nosso repertório abarca três poéticas distintas, 
desenvolvidas e pesquisadas por três encenadores 
diferentes dentro do Coletivo: o teatro para caixa 
cênica com o espetáculo “O Pequeno Grande 
Aviador e o Planeta do Invisível” (direção de Ana 
Marceliano); o teatro de rua por meio do espetáculo 
“Sucata e Diamante” (direção de Enoque Paulino); 
e a encenação em espaços não convencionais 
com a performance “731 são doze” (direção de 
Luciano Lira). Além da diversidade dos espaços das 
encenações, as obras em questão possuem temáticas 
diversas e são destinadas a públicos-alvo diferentes, 
o que proporciona um alcance de pessoas muito 
mais abrangente, mas, que sobretudo, reconhecem 
a arte como uma educadora promissora.

Integramos o Pirão Coletivo, reunião de sete 
grupos artísticos da cidade de Belém (Companhia 
de Teatro Madalenas, Companhia de Investigação 

Cênica, Dirigível Coletivo de Teatro, Desabusados 
Companhia de Teatro, Produtores Criativos, In 
Bust Teatro com bonecos e Projeto Vertigem), que 
têm o objetivo em fomentar a produção das artes 
cênicas no estado do Pará.

Em 2013, abrimos a CASA DIRIGÍVEL, um 
espaço cultural para circulação de ideias, projetos 
e artistas que contribuam para o fortalecimento da 
arte e cultura em Belém. Assim, durante um ano, 
criamos e produzimos diversos eventos (espetáculos 
cênicos, musicais, de dança, exibição de filmes, 
exposições de fotografia e de artes visuais), em suas 
interfaces com a educação por meio de atividades 
docentes (cursos e workshops) e de pesquisa 
(encontros, ensaios, grupos de estudos).

A realização dessas produções culturais contou 
com recursos do próprio coletivo em parceria com 
os artistas propositores. Desse modo, todo mês, o 
capital circulante era revestido para o pagamento 
do aluguel (R$ 1.500,00) e despesas de energia, 
telefone, internet, água e manutenção domiciliar 
(R$ 500,00), restando aos realizadores não um 
retorno financeiro, mas simbólico, em forma de 
satisfação pessoal, realização profissional e bem 
estar da comunidade envolvida.
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Certos de que a Casa Dirigível funciona como 
um ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, difusor 
das produções artísticas - como o teatro, a música, 
a dança, artes visuais, o audiovisual, tudo em um só 
lugar! -, o espaço se tornou referência cultural em 
Belém, atraindo um público fiel às diversas atrações 
que proporcionamos. Para tanto, com a intenção 
de dar continuidade à promoção e incentivo às 
produções culturais no município, em quaisquer de 
suas manifestações, buscamos por empresas que se 
interessem em contribuir com a cultura e queiram 

associar à sua marca as atividades e experiências 
de entretenimento e de formação da Casa Dirigível.

Dessa forma, oferecemos a divulgação e 
valorização da marca da empresa, de seus produtos 
e serviços junto a públicos de interesse e potenciais 
clientes em contrapartida pelo financiamento 
mensal do aluguel e despesas da Casa Dirigível, 
dividido em cotas.

O que queremos?
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Por que ser nosso patrocinador?

Percebe-se neste século uma tendência 
mundial que aponta para a indústria cultural e do 
entretenimento como grande aliado na solução de 
problemas de comunicação entre as empresas e seu 
público-alvo. Quantas emoções você pode associar 
a um fato cultural, quantas histórias, imagens e sons 
marcaram sua vida?

Cada vez mais empresas buscam projetos em 
que o público-alvo seja capaz de associar sua vida 
à marca da empresa. A exposição da marca aos 
clientes, quando agregada a momentos de lazer, é 

comprovadamente mais eficaz, pois os mesmos es-
tão sensibilizados e abertos a receber novas infor-
mações. A relevância do Patrocinador empreender 
uma ação de Marketing Cultural é a possibilidade 
de estreitar laços com toda a rede de valor da mar-
ca, incluindo-se aí consumidores, prospects, forne-
cedores ou outras esferas. Nenhuma estratégia de 
marketing é capaz de atingir tantos públicos simul-
taneamente quanto a de Marketing Cultural, man-
tendo as características de direcionamento e do ma-
rketing de relacionamento.

Essa ferramenta oferece vantagens para a 
marca, artistas, produtores e, claro, o consumidor 
final, vantagens essas que se compreende em: 
diferenciação da marca em uma diversificação no 
seu mix de comunicação para fidelizar o seu cliente, 
como também atingir novas perspectivas; reforço 
da marca em ser lembrada por estar envolvida com 
valores culturais e mostrar a sociedade que não está 
encastelada em torno da sua lucratividade e de seus 
negócios. 

As contrapartidas propostas a seguir são tra-
duzidas na associação que o público consumidor 
faz entre a marca da empresa e os eventos de va-
lor cultural nos quais ela participa, que se constitui 
para a sociedade como um ato de cidadania.

À esquerda, Ana Marceliano 
(Gestora Colaborativa da Casa 

Dirigível e Atriz) fala do grupo e 
da Casa Dirigível Espaço Cultural 

no IV Encontro FUNARTE. 2014.
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Acontece na Casa Dir igível

pesquisa
cursos

workshops
exposições artísticas

artes visuais
artes plásticas

teatro
música
dança

audiovisual

aluguel (R$ 1.500)
energia (R$ 150)
água (R$ 80)

internet e telefone
(R$ 120)

vigilância (R$ 50)
manutenção domiciliar

(R$ 100)

ARTE
CULTURA
LAZER

EDUCAÇÃO
ENTRETENIMENTO
CONHECIMENTO
BOAS PRÁTICAS

EXPRESSÃO
EMOÇÕES

EXPERIÊNCIAS
REFLEXÃO
RESPEITO

QUALIDADE DE VIDA
SUSTENTABILIDADE 
GERAÇÃO DE RENDA

aqui se faz

aqui se paga

aqui se ganha
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Como participar / cotas de financiamento

Apoiador

R$ 500,00

Patrocínio prata

R$ 1.000,00

Patrocínio ouro

R$ 2.000,00
Descrição

Aplicação da marca nas peças gráficas, audiovisuais e 
eletrônicas de divulgação dos eventos da Casa Dirigível 
e no site www.coletivodirigivel.com.

Aplicação da marca em todo o material de divulgação 
da circulação “Migração Dirigível” e vivência “Redes 
Criativas: ao encontro de NÓS” - um projeto do Diri-
gível Coletivo de Teatro, contemplado pelo PRÊMIO 
FUNARTE DE TEATRO MYRIAM MUNIZ/2014.

Marca em destaque (junto a logo dos realizadores) 
e na fachada da Casa Dirigível.

Cessão do espaço para a realização de 1 (um) evento 
institucional durante o ano, mediante negociação.

Distribuição de material institucional
durante os eventos.

2 menções de agradecimento durante a realização dos 
eventos (abertura e fechamento), seguindo a ordem das 
cotas.

Citação em releases e entrevistas
concedidos à imprensa. 

Participação de representantes e funcionários da em-
presa nas atividades de formação promovidas na Casa 
Dirigível, como forma de gerar aptidões e bem estar.
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x

x

x

x
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x

x

x
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Previsão de programação 2015

A Casa Dirigível Espaço Cultural busca par-
ceiros e patrocinadores e apoiadores que possam 
contribuir com o fomento de produções artístico 
culturais da Região Metropolitana de Belém, pro-
porcionando, assim, o fortalecimento e enriqueci-
mento da diversidade cultural do Estado, ao manter 
o espaço com uma programação que abrange apre-
sentações artísticas e atividades de formação cultu-
ral, que contempla o trabalho de diversos artistas de 
Belém e de outras cidades do Brasil.

Expectativa de público: 6.000 pessoas direta-
mente atingidas. Esta é uma previsão mínima do 
que será a programação do ano de 2015 da Casa 
Dirigível, entretanto, toda e qualquer programação 
não prevista será inserida e vinculada ao nome do 
patrocinador oficial da Casa Dirigível.

• Realização do projeto Teatro na Trindade uma vez 
por mês na praça Barão do Rio Branco (ao lado da 
Casa Dirigível), com apresentação de 30 contações 
de história - evento gratuito

• Instalação permanente de exposições (fotografia, 
desenho, pintura) na Casa Dirigível. Mínimo de 3, 
cada uma com duração de 20 dias de um mês do 
ano - evento gratuito

• Promoção de 10 oficinas artísticas (teatro, dança, 
música, circo, fotografia, artes visuais) - evento a 
preços populares

• Realização de 12 shows musicais - evento a preços 
populares

• Realização de 4 temporadas de espetáculos a pre-
ços populares (teatro e dança)

• Realização de uma ofcina gratuita em ONGs de 
Belém, como ação social

• Gravação de 2 Programas Piloto (projeto de músi-
ca e audiovisual em funcionamento na Casa) - aces-
so gratuito

• Apresentação do Stand-up comedy de Murilo 
Couto (parceiro da casa dirigível) na praça Barão 
do Rio Branco - acesso gratuito
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Fotos: William Favacho, Adhara Belo, Rafael Bolha, Rafael Samora, João Paulo

A CULTURA é protagonista do DESENVOLVIMENTO

www.coletivodir igivel .com
coletivodir igivel@gmai l .com

Tv. Padre Prudêncio, 731 / Campina / Belém/PA
(91) 982127668


