


A Companhia “Circo Teatro Sem Lona”, existe a vinte e cinco 

anos, é uma companhia independente que tem como objetivo 

criar uma linguagem teatral que se adapta a promover 
espetáculos em espaços alternativos.





60
APRESENTAÇÕES

de nossos
espetáculos

Atingir

24.000 
Pessoas com 

as apresentações

Realizar palestras

para 1.000 
Pessoas como 

Contrapartida 
Social

Apresentar 
GRATUITAMENTE 

Ao público em até

30 
cidades

Realizar o 
QUIZ para

24.000 
espectadores

Levamos um espetáculo de qualidade a um público carente de atividades culturais, contribuindo para a inclusão

cultural e formação de plateia, além de sensibilizar o público através dos temas apresentados, pois todas as nossas peças
revelam valores que possibilitam a reflexão sobre estes temas importantes, que propiciam mudanças de comportamento nos
espectadores.







Trata de 

uma forma

Alegre e

divertida do

envelhecimento 

com dignidade.

Uma viagem de 

forma lúdica, mas 

consciente, sobre

o problema da 

exploração do

trabalho infantil

pelos adultos e 

pela sociedade.

Conduzido de maneira

cômica, levamos ao

Espectador uma auto 

análise, sobre as

experiências da vida,

os desafios do crescimento, 

da rejeição dos grupos, da 

baixa autoestima e auto

afirmação através de 

caminhos que nem 

sempre são seus

desejos.

A Peça teatral trata 

de uma forma lúdica,

mas consciente, sobre

o problema grave 

da violação das crianças

e adolescentes dentro

do ambiente que deveria

ser o seu reduto da 

segurança, a própria 

casa, a vila, o bairro

onde vivo, a escola, 

etc.

Essa peça 

aborda a 

educação

no trânsito.



Aborda a educação

ambiente, com foco

na natureza e

reciclagem.

A peça aborda 

o tema de

alimentação

saudável e bem 

estar.

Comédia eclética 

que o Circo Teatro

apresenta há mais

de uma década, 

sobre o amor platônico 

de Peri por Ceci;

Comédia 

adaptada

para linguagem

circense.

Espetáculo de

Variedades

inspirado nos

antigos espetáculos 

de circo, com 

trapézio, 

malabarista,

Charanga e 

bandinha



As peças a serem apresentadas serão selecionadas dentre as do 

repertório da Cia Circo Teatro Sem Lona, de acordo com os locais e 
público. Todas as peças são realizadas em linguagem cênica e circense. 

Essa Peça aborda o

tema diversidade e 

inclusão, quebra de

paradigmas e

valorização da 

cultura nacional.

Peter Pan, trazendo

a irreverência das e o

ludismo de se comunicar

com o mundo Mágico.

A peça resgata através

de divertidas brincadeiras

a alegria da Páscoa.

A história demonstra a

importância dos animais

domésticos na vida das 

pessoas no mundo

moderno,

O espetáculo é inspirado 

em brincadeiras de circo 

feitas no fundo do quintal,

sempre realizados de

forma cômica, com a 

mágica picareta com 

ajuda da plateia,

malabarismo individual e

em grupo, equilibrismo na 

corda bamba e acrobacia 

cômicas.



ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS


