
 

7º SESC CIRCO 

 

Espetáculos presenciais  

 

02/07 (sábado)  

17h - “Planeta Zulpeta” com Julieta Zarza - (ARG)     

Espetáculo de mágica e palhaçaria femininas. 

Local: Área de vivência do Sesc Deodoro 

 

03/07 (domingo)  

17h - “O Círcolo” com Julieta Zarza - (ARG)  

Espetáculo-vivência de circo, música e dança para bebês e suas famílias.  

Local: Auditório do Sesc Deodoro  

 

17/07 (domingo)  

17h – “Boto em Cena” com Circo Boto - Imperatriz (MA)  

O espetáculo é fruto do aperfeiçoamento da arte do palhaço e das técnicas circenses, incluindo 

roteiro de reprises e cenas cômicas de picadeiro. 

Local: Parque do Rangedor  

 

22/07 (sexta)  

17h – “O Rádio” com Necylia (MA)  

O espetáculo traz as memórias de infância de um radinho de pilha que tocava radionovelas, notícias, 

propagandas, músicas…  

Local: Teatro Sesc  

 

23/07 (sábado)  

17h - “O Dia da Caça” com Las Cabaças (PA)  

As caçadoras Bifi e Quinan, famintas há 3 dias, passam uma noite na floresta seguindo rastros de 

bichos e procurando comida. Um misterioso e temido animal as enfeitiça durante o curso da 

história. 

Local: Teatro Sesc  

 

27/07 (quarta)  

16h – “Risita Surpresa” com Coletivo FusCirco (CE)  

Rupi e Pitchula carregam em seu Fusca Azul 1974 um circo completo. Juntos, trazem ao centro do 

picadeiro, música, malabares, equilibrismo e muita palhaçada.  

Local: UNICENTER (Raposa) 

 

17h – “Uma Ópera e Três Palhaços” com Du-Nada Circo Teatro Itinerante (MA)  

O palhaço Manga Rosa está em busca de ouvir a ópera com interpretação da robô Palhaça Atrica, 

mas os problemas técnicos não o permitem. Enfrentando a burocracia do futuro, ele acaba 

comprando mais um robô palhaço Compositron e tenta programar um concerto perfeito. 

Local: Área de vivência do Sesc Deodoro 

 

 



 

 

28/07 (quinta) 

16h – “Risita Spurresa” com Coletivo FusCirco (CE)  

Rupi e Pitchula carregam em seu Fusca Azul 1974 um circo completo. Juntos, trazem ao centro do 

picadeiro, música, malabares, equilibrismo e muita palhaçada.  

Local: Creche Nossa Senhora das Graças (Vila Nova)  

 

17h –“Clássicos de Palhaços” com Grupo Vagão (PI)  

Clássicos de Palhaços é um espetáculo que retrata as aventuras e desventuras de três palhaços: 

Beiju, Batata e Cuscuz. Tudo acontece num circo pequeno onde eles trabalham… 

Local: Teatro Sesc  

 

29/07 (sexta)  

17h – “Guerra de Cup&Cake”  com K’OS Coletivo (CE)  

Comédia clownesca que conta a história de Cup e Cake, dois mestres cucas experts em doces que 

lutam pelo prêmio de maior e melhor confeiteiro. O que eles não esperavam é que nessa briga, 

criariam juntos um doce que passaria a ser conhecido em todo mundo: o Cupcake.  

Local: Teatro Sesc  

 

30/07 (sábado)  

17h – “Roma desmonta” com Grupo Remonta de Teatro (MA)  

O espetáculo conta a história de Roma, uma garotinha que passa por grandes dificuldades e perdas. 

Depois de dar tchau a sua mãe, ela decide mudar sua vida em uma jornada que vai trazer 

verdadeiras amizades e aprendizados, na busca por reconstruir o coração rachado. 

Local: Teatro Sesc  

 

PROGRAMAÇÃO DE ENCERRAMENTO  

 

31/07 (domingo)  

VIVA O CIRCO! 

Local: Área de vivência do Sesc Deodoro 

15h - Vivência circense com o coletivo “O Circo tá na rua” (MA) 

Espaço de troca e aprendizado das técnicas circenses. 

16h - “O jacá do Caburé” com Jean Pessoa - Timon (MA)  

Caburé é um brincante palhaço que anda com o seu jacá herdado de sua “Vó”. É com esse jacá que 

se iniciam todos os improvisos que ele teima em compartilhar, misturando palhaçaria, dança, 

encantamento, brincadeiras populares e muitos sorrisos soltos no ar. 

17h - “Circo do K’Os - Os Clássicos da Palhaçaria” com K’OS Coletivo (CE) 

Reprises clássicas com três palhaços que só se metem em enrascada. As cenas se desenrolam com 

muitas gags e números tradicionais do palhaço brasileiro.  

18h - Cabaré das debutantes com Michelle Cabral e convidadas (MA) 

Resultado de atividade formativa desenvolvida pelo Sesc a partir da criação e montagem artística de 

números de palhaçaria, a serem apresentados em um cabaré circense de comicidade feminina.  

19h - A Origem do Fogo - Lucas Dark (MA) 

Performance que utiliza malabares de fogo para representar o mito da origem do fogo, trazendo 

uma experiência performática de circo, música, poesia e dança contemporânea. 



 

 

 

Oficinas e vivências circenses 

 

02, 27, 28 e 31/07 (sábado, quarta, quinta e domingo) 

16h às 17h – Vivência circense com o coletivo “O Circo tá na rua” (MA) 

Espaço de troca e aprendizado das técnicas circenses. 

Local: Área de vivência do Sesc Deodoro/Teatro Sesc 

Obs: oficinas de circo abertas ao público em geral 

 

04 a 08/07 (segunda a sexta) 

09h às 11h – Oficina de circo com Raulzito Lopes e Artemis Lisboa (MA) 

Público-alvo: crianças de 05 a 07 anos (25 vagas)  

15h às 17h - Oficina de circo com Raulzito Lopes e Artemis Lisboa (MA) 

Público-alvo: crianças de 08 a 11 anos (25 vagas)  

Espaço de formação e aperfeiçoamento nas mais variadas técnicas circenses: malabares com claves, 

bolinhas, perna de pau, equilíbrio com objetos, bandeiras e muito mais!  

Local: Sala de Dança do Sesc Deodoro 

Obs: link de inscrição na bio do instagram do sesc_ma 

 

05 a 07/07 (terça a quinta) 

15h às 18h30 - Elaboração de projetos e inscrição em editais de Artes Cênicas com Carol Aragão 

(MA) 

Convidada: Letícia Amorim 

Tem como objetivo ampliar conhecimentos e capacitar artistas e produtores para a elaboração de 

projetos culturais na área das Artes Cênicas, assim como favorecer a compreensão de mecanismos 

de incentivo à cultura como Leis de incentivo e editais públicos e privados.  

Público-alvo: artistas, produtores culturais, educadores e demais interessados na área (25 vagas)  

Local: Auditório do Sesc Deodoro 

Obs: link de inscrição na bio do instagram do sesc_ma 

 

22/07 (sexta) 

08h às 12h / 13h30 às 17h30 – Oficina de Palhaçaria com Las cabaças (PA)  

Estudo sobre a linguagem da palhaçaria, introdução ao jogo de dupla apresentando conteúdos e 

conceitos da palhaçaria clássica através de exercícios físicos e jogos teatrais. 

Local: Sala de Dança / Sesc Deodoro 

Público-alvo: artistas (25 vagas)  

Obs: link de inscrição na bio do instagram do sesc_ma 

 

Debates virtuais  

 

11/07 (segunda)   

10h - Espaços de formação em circo no Brasil com Donny dos Santos (MA) e Lua Barreto (GO) 

Mediação: Andressa Passos  



 

Compartilhamento de pesquisas e rastros metodológicos acerca das possibilidades e potencialidades 

para a formação em artes circenses, com foco naquelas desenvolvidas especialmente por meio de 

coletivos circenses que ocupam espaços públicos. 

Plataformas: Youtube e Instagram do Sesc Maranhão  

 

12/07 (terça)   

10h - Mestras circenses e seus saberes com Jô Santos (MA) Michelle Cabral (MA) e Romana Melo 

(PA) 

Mediação: Andressa Passos  

Debate sobre a presença de mulheres palhaças no universo circense em suas múltiplas atuações 

cênicas em narrativas atravessadas por contextos históricos e  contemporâneos, dramaturgias e 

processos artístico-pedagógicos no circo. 

Plataformas: Youtube e Instagram do Sesc Maranhão 

 

13/07 (quarta)  

10h - Diálogos sobre palhaçaria, circo e acessibilidade com Andressa Cabral (MA) e Victor Capeto 

(MA) 

Mediação: Andressa Passos  

Abordagens e compartilhamento de pesquisas, visando ampliar perspectivas e expor desafios, a 

respeito da pauta da Acessibilidade Cultural, nos contextos circenses.  

Plataformas: Youtube e Instagram do Sesc Maranhão 

 

14/07 (quinta)  

10h - Dramaturgias, dissidências e múltiplas narrativas na construção do circo contemporâneo 

com Necylia (MA) Wand Albuquerque (MA) e Fernanda Marques (MA) 

Mediação: Andressa Passos  

Diálogos sobre rupturas nas escritas tradicionais de roteiros de circo pelas mulheridades na 

palhaçaria brasileira, vivências, processos e experiências em contranarrativas circenses.   

Plataformas: Youtube e Instagram do Sesc Maranhão 

 

15/07 (sexta)  

10h - E o palhaço o que é? com Palhaço Pipoca (MA) e Alinie Moura (MA)   

Mediação: Andressa Passos 

Acionar memórias é acionar corpos presentes, não somente no registro histórico, mas para a 

manutenção da própria existência do agora e de suas transformações, fincadas na pluralidade e 

potência do riso. 

Plataformas: Youtube e Instagram do Sesc Maranhão  

 

Cenas Curtas (online)  

 

12/07 (terça)   

15h – “O circo sai da mala” com Balaio Coletivo - Caxias (MA) 

O que temos mais???!!! Hoje temos gags!!! Isso mesmo!!! Carambela, Emoji e Talagada apresentam 

seus números sensacionais em meio a trapaças e molecagens de palhaços-brincantes-regionais.  

Plataformas: Youtube e Instagram do Sesc Maranhão  

 



 

13/07 (quarta)   

15h –  “O que tem dentro da mala” com  Palhaça Peteleca - Imperatriz (MA)  

A Palhaça Peteleca, em um dia chuvoso, resolve voltar para casa, abrir a sua mala e na própria 

garagem brincar de ser malabarista, mostrando que ela não é uma boa malabarista.  

Plataformas: Youtube e Instagram do Sesc Maranhão  

 

14/07 (quinta)  

15h - Identidade Palhaça: um documentário sobre mulher e comicidade no Maranhão  

Direção e roteiro: Michelle Cabral (MA)  

O documentário “Identidade Palhaça” mostra um pouco da história de vida de três mulheres 

palhaças maranhenses, pioneiras na difícil arte de fazer rir. Com participação de Diana Matos, Jô 

Santos e Walquíria Almeida. 

Plataformas: Youtube e Instagram do Sesc Maranhão  

 

Números circenses 

 

18 a 22 de julho (segunda a sexta) 

11h30 – Apresentações diversas (MA) 

Números circenses de comicidade feminina  

Local: Área de vivência do Sesc Deodoro 

 

Sesc Itapecuru  

 

03/08 (quarta) 

14h às 18h – Oficina: "Palhaço brincante” com Jean Pessoa (MA) 

A oficina se utilizará de cantigas e brincadeiras de roda para descoberta do corpo brincante de cada 

aluno, para que logo em seguida criem-se dinâmicas de jogos coletivos, em duplas e individuais. 

Local: Biblioteca / Sesc Itapecuru   

 

04/08 (quinta) 

18h – “O Jacá do Caburé” com Jean Pessoa (MA) 

Caburé é um brincante palhaço que anda com o seu jacá herdado de sua “Vó”. É com esse jacá que 

se iniciam todos os improvisos que ele teima em compartilhar, misturando palhaçaria, dança, 

encantamento, brincadeiras populares e muitos sorrisos soltos no ar. 

Local: Praça Gomes de Sousa  

 


