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Sonho do Circo

Currículo da Trupe Circus �  
Escola Pernambucana de Circo

2010
• Apresentação do Espetáculo Sonho do Circo no XX Festival de Inverno de Garanhuns - julho;
• Apresentação do Espetáculo Sonho do Circo para Secretaria de Assistência Social do Recife 
– junho;
• Participação do espetáculo O sonho do Circo nas comemorações do dia do dia do circo e do 
teatro no Sesc -Casa Amarela – março;
• Participação da Trupe Circus com número de malabares e pirofagia nas comemorações do 
dia do circo e do teatro no Sesc-Piedade – março;
• Temporada ilusão pelo Prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo da Funarte-2009 – março;
•Participação na caminhada em comemoração ao dia do Circo e do Teatro – Fundação de 
Cultura/Gerência de Circo da Cidade do Recife;

2009
• Participação do espetáculo Presepadas na Festa do Estudante em Triunfo – julho;
• Participação do espetáculo Ilusão – Um Ensaio Melodramático Circense no 19° Festival de 
Inverno de Garanhuns;
• Participação do espetáculo Ilusão – Um Ensaio Melodramático Circense no Festival Palco 
Giratório SESC – PE;
• Temporada do espetáculo Ilusão – Um Ensaio Melodramático Circense – janeiro a abril;
• Estréia do espetáculo Ilusão – Um Ensaio Melodramático Circense – janeiro;

2008
• Aquisição da sede própria;
• Apresentação do espetáculo Presepadas no Projeto Sestas teatrais do Teatro Armazém 14;
• Apresentação do espetáculo O Sonho do Circo no Festival de Artes de Buíque;
• Realização de Oficina de Iniciação as Artes Circenses para Refinaria Multicultural Sítio da 
Trindade;
• Participação na Semana de Artes Cênicas do Centro de Artes e Comunicação da 
Universidade Federal de Pernambuco;
• Aprovação do espetáculo Ilusão – Um ensaio melodramático, pelo Sistema de Incentivo a 
Cultura (SIC) da Prefeitura do Recife;
• Realização de oficinas circenses e do espetáculo Presepadas na cidade de Taquaritinga do 
Norte – PE, no Circuito do Frio promovido pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Pernambuco – FUNDARPE;
• Apresentação do espetáculo Presepadas no XVIII Festival de Inverno de Garanhuns;
• Participação no Festival de Palhaços Anjos do Picadeiro na cidade do Rio de Janeiro;
• Uma das vencedoras do Prêmio Ludicidade do Programa Cultura Viva do Ministério da 
Cultura – MINC;
• Participação na Oficina de Formação de Educadores Sociais realizada pelo Cirque du Soleil 
em parceria com a Rede Circo do Mundo Brasil – RCM/BR na cidade de São Paulo.



A Escola Pernambucana de Circo é uma ONG, fundada em 1996, 

que tem como missão: “promover a inclusão de crianças, 

adolescentes e jovens em situação de risco social através das 

artes, especificamente o circo, fortalecendo a identidade 

cultural, o vínculo social e os valores da cidadania”. 

Faz parte da Rede Circo do Mundo Brasil, recebeu o Prêmio 

Cidadania 2003 da Comunidade Bahai e o Prêmio de Incentivo ao 

Circo 2004 e 2005 da Funarte. 

A Trupe Circus é um dos Projetos da EPC, e tem como linha de 

ação principal a formação artístico-pedagógica, contemplando a 

reciclagem e a capacitação de adolescentes e jovens na área de 

circo, teatro, dança e música.

A trama do Sonho do Circo se desenrola através das 
figuras de dois palhaços, Sú e Supisco, em visita ao circo, 
de forma desastrosa se tornam os mestres de 
cerimônias da encenação. Tudo acontece quando, no 
entanto, eles percebem que não é simples e fácil 
encantar a platéia e a partir daí decidem buscar nos 
artistas circenses as habilidades mágicas da arte do circo 
para que possam retomar o encanto e a magia que 
ambos possuem. A partir daí, numa atmosfera de muito 
riso, travam uma engraçada disputa entre eles para ver 
quem é o mais habilidoso artista/palhaço. No meio de 
tudo isto, são mostrados os números de malabares, 
perna-de-pau, tecido, acrobacias, contorção e entre 
outras coisas, muita palhaçada!!!!

A Trupe Circus faz parte do projeto de formação artístico-pedagógica da 
Escola Pernambucana de Circo (EPC) e contempla duas linhas de ação  
especialização e reciclagem artística na área de circo.

Surgiu  da necessidade de se ter um espaço de formação onde acontecesse 
troca de experiências de técnicas circenses, aperfeiçoamento das técnicas 
já desenvolvidas, ampliação do conhecimento artístico estudando e se 
aprofundando em outros segmentos como daçna, teatro e música , discutir 
suas ações e posturas a partir da compreensão de seu papel de jovem e da 
importância da sua inserção enquanto cidadão no convívio social.

A Trupe é formada por adolescentes e  jovens, sendo estes monitores da 
EPC, alunos da própria escola que a partir de um tempo despertam 
interesse em se especializar mais, adolescentes e jovens que encontraram 
na Trupe o espaço onde eles pudessem junto a outros jovens discutir suas 
necessidades, fortalecer o seu protagonismo juvenil, se emponderar e 
exercer o direito de se tornarem atores na construção de sua própria 
história e na construção de um mundo elhor e mais igualitário.

Grupo, coletivo, junção, união, emoção... todas estas palavras, e tantas 
outras, representam exatamente o que é a Trupe Circus, um grupo de 
adolescentes e jovens que fazem circo, a paixão principal de cada um, o que 
une a todos, desafiando a desarmonia da contemporaneidade, trazendo 
uma proposta de oportunidade sócio-educativa através da arte-educação.

Em 08 anos de atuação a Trupe Circus tem em seu currículo 06 espetáculos: 
Brincadeiras no Picadeiro, Elementos, O Vendedor de Caranguejo (que 
recebeu os prêmios de melhor espetáculo infantil, iluminação, sonoplastia 
e figurino no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos da APACEPE-Recife), 
Estradas Cruzadas no Circo (recebeu o Prêmio Carequinha de Estímulo ao 
Circo da Funarte/2006), Presepadas (o Prêmio Carequinha de Estímulo ao 
Circo da Funarte/2007), Ilusão - Um Ensaio Melodrático Circense (o Prêmio 
Carequinha de Estímulo ao Circo da Funarte/2009/2010) e agora traz sua 
montagem mais recente Sonho do Circo.

Sonho do Circo vem sedimentar ainda mais esse processo de construção 
coletiva dos espetáculos de circo-teatro de forma coletiva, aproveitando 
justamente o amadurecimento técnico/artístico do grupo que há 08 anos 
trabalha com a arte circense, superando os desafios, descobrindo novas 
possibilidades de criação coletiva, onde o todo é imprescindível, 
fortalecendo a integração e integração, característica própria da pedagogia 
do circo social.

Sonho do Circo traz a simplicidade da graça, do riso e do encanto do 
palhaço interagindo com a platéia que se envolve com esse ser que nos faz 
esquecer as agruras da vida e se deliciar com ela, afinal estamos na vida 
para fazer dela uma grande "obra de arte", mou seja uma delícia. Essa é a 
característica da Trupe Circus: experimentar, buscar sempre formas 
diferentes de levar a arte circense onde quer que o público esteja e com ele 
se divertir através do encanto e da magia do circo.
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Ficha Técnica
Produção:
Direção:
Sonoplastia:
Figurino:
Maquiagem:
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Suenne Sotero, Allison Santana, Hosani Gomes, Célio 
José, Felipe Barbosa, Luiz Francisco, Michael Francisco 
Torres, Nayara Reny, César Gomes e Anne Gomes
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