


A Companhia Circo da Lua foi criada no ano de 2010 e, desde esse ano, oferece aulas de circo, teatro 
e música e espetáculos que se caracterizam pela mistura de diferentes linguagens artísticas.

Os espetáculos circenses são destinados para todo tipo de público e contemplam diversas disciplinas 
como acrobacia, equilibrismo, malabarismo, palhaçaria e mágica, acompanhadas por música autoral 

executada ao vivo.

Seus integrantes e fundadores, Ivana Nistico e Mateo Crevatin, buscando ampliar suas produções, 
criam, em 2014 o projeto OrangoTango de música e teatro de bonecos  e em 2015 a Companhia de 

Teatro AcorDada, convocando a um elenco maior para a montagem da peça “O Santo e a Porca”, 
indicada ao prêmio Braském como Melhor Espetáculo do Interior. 

Além das produções artísticas, a companhia se dedica a trabalhos na área da arte-educação através de 
oficinas, cursos, aulas e workshops. O projeto mais relevante foi a criação, em 2013, do Circo-Escola 
Circo da Lua, na comunidade de Serra Grande, área rural de Uruçuca, no estado da Bahia. O Circo-

Escola funciona, principalmente, como um projeto social, com atividades diárias de formação artística 
para crianças, jovens e adultos e mensalmente é realizado o evento “Domingo no Circo”, com mais de 

60 edições realizadas.

Em 2020, no contexto da pandemia, são contemplados por dois editais emerciancias: “Arte como 
Respiro” do Itaú Cultural, pelo trabalho MultiplicArte e “Calendário das Artes” da FUNCEB, pelo 

projeto MultiplicArte – A Magia Continua.





MultiplicArte – A Magia Continua 
No meio de uma pandemia, Andorinha e Carrapicho, sozinhos, nos 
apresentam um mágico espetáculo com uma banda de dez músicos em 
cena, duas bailarinas e uma inusitada trapezista!

Segunda produção audiovisual da companhia, premiada pelo edital 
Calendário das Artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB). 

Agosto 2020



MultiplicArte
Uma pandemia, dois
palhaços e muita Arte!

Realizado no contexto do
isolamento social, este
trabalhado foi selecionado
pelo edital emergencial “Arte
como Respiro”,do Itaú
Cultural, entre mais de 7200
trabalhos de todo o país.

Julho 2020

https://www.youtube.com/watch?v=CFpH7np8mNY&t=11s



Na Feira Rua Viva, que acontece 
em Ilhéus uma vez por mês, o 

Circo da Lua apresenta sua 
performance  com bolhas de 

sabão gigantes.

Março 2020Na feira também tem Circo ! 

https://www.ilheus.ba.gov.br/detalhe-da-materia/info/feira-cultural-rua-viva-
promove-edicao-especial-neste-sabado-14/103343

https://www.ilheus.ba.gov.br/detalhe-da-materia/info/feira-cultural-rua-viva-promove-edicao-especial-neste-sabado-14/103343


Desta vez a é a Vila 73 que recebe o 
espetáculo “Arte em Toda Parte!”. Mágicas, 

perna de pau, malabares acrobacias, 
música e bolhas de sabão encantam a 

plateia. 

Fevereiro 2020
Circo da Lua Junto a  Vila 73 



As mágicas tomam conta neste 
espetáculo apresentado no 

charmoso Bataclan de Ilhéus, 
famoso cabaré retratado na obra de 

Jorge Amado.

Janeiro 2020O Mágico Circo do 
Bataclan





Circo da Lua   
no SESI 
Itabuna

A companhia realiza 
atividades 
esportivas e 
artísticas no Evento 
do SESI “Amigos da 
escola” oferecendo 
oficinas para quase 
500 crianças 
divididas em turmas 

Dezembro 2019



Feira Criativa Sul Baiana 
A companhia apresenta dois 
espetáculos na Feira Criativa em 
Praça Publica em Itabuna

Dezembro 2019



Natal no Shopping Jequitibá

Um espetáculo 
mágico de Natal 
encantou o 
publico de 
Itabuna. 

Centos de 
pessoas 
chegaram para 
assistir o Circo da 
Lua ! Além do 
Espetáculo a 
companhia fez 
um desfile junto 
com a Fanfarra

Novembro 2019



Centro Espirita de Itacaré
Cada vez mais instituições escolhem o Circo para fazer 
suas comemorações, desta vez, o Centro  Espirita de 
Itacaré recebe o espetáculo “Arte em Toda Parte!”

Outubro 2019



Festival de Arte e Gastronomia
Outubro 2019

A Companhia apresenta seu novo espetáculo “Cozinha Xô” na 
terceira Edição do “Festival de Arte e Gastronomia de Serra 

Grande”  Neste espetáculo os palhaços preparam umas receitas 
muito especiais  ... E deliciosas!



Circo no ACEAI
O Projeto Social do Banco da Vitoria em Ilhéus, recebe Circo 
da Lua que apresenta seu espetáculo  “O Mágico Encontro” 
para toda a comunidade

Outubro 2019



Parceria com Instituto Ihase
Circo da Lua leva oficinas e espetáculos para toda a família em parceria 
Instituto Ihase. Domingos em família com muito Circo em Itabuna. Para isto a 
Companhia monta sua antiga lona de Circo no pátio do Instituto. 

Setembro 2019



O Circo nas Escolas Municipais
Desta vez na Escola Municipal Maria Amélia, em Barra Grande, foi 
apresentado o espetáculo “Arte em Toda Parte!”

Setembro 2019



Circo da Lua na Península de Maraú
Fortalecendo laços entre projetos Sociais Circo da Lua realiza um 
espetáculo no Espaço Harmonia na comunidade do Saleiro. 

Agosto 2019



Festival Internacional de Chocolate
Na sua 11ª Edição o festival convoca Circo da Lua para ser a principal atração 
Cultural para toda a família

Julho 2019



Temporada em Olivença
A companhia realiza uma temporada 
de diferentes espetáculos no Resort 
Cana Brava. Centos de turistas 
desfrutam da qualidade e 
originalidade desta dupla

Julho 2019



Semana do Brincar
A secretaria de educação de Ilhéus convoca Circo 
da Lua para realizar atividades artísticas no 
evento Cultural “Semana do Brincar” que recebe 
centos de alunos das Escolas Municipais. 
Oficinas, brincadeiras e apresentações cômicas 
da Companhia foram o sucesso do evento

Maio 2019



Sarau em Ilhéus

Na Praça da Ciranda Circo da Lua levando 
suas performances “Arte em Toda Parte!” 

Abril 2019



Mês do Circo !
Na escola Giusepe Bononi em Ilhéus,  Circo da Lua 
comemorando o Dia do Circo. Todos na plateia 
também eram Palhaços! 

Março 2019



Mês do Circo !
Mágicas, equilibrismo, acrobacias, e muita diversão 
nesta série de apresentações realizadas para varias 
turmas da escola Divina Infância em Itabuna/BA

Março 2019



Mês do Circo !
Oficina de diferentes disciplinas de 
circo e musicalização para os mais 

pequenos na Escola João Calvino em 
Itabuna/BA

Março 2019



Viva o Circo !
Apresentação e aula de circo na escola 

João e Maria de Itabuna/BA

Março 2019



Circo para terceira idade
O grupo Calebe de Ilhéus também teve a 
diversão do Circo da Lua na semana do 

Circo

Março 2019



Recebendo o 
Outono

Novo espetáculo da companhia com 
temática da estação do outono. Novos 

personagens, novas músicas, novo ciclo. 
Apresentação no Shopping Jequitibá. 

Itabuna/BA

Março 2019





Sarau da Ciranda em Ilhéus 

Todo segundo sábado do mês tem Sarau na Praça da Ciranda e Circo da 
Lua fez presença com o espetáculo “Arte em Toda Parte!”

Dezembro 2018



Escola Arco Iris junto ao Circo da Lua

A Escola Arco íris (Itabuna) é grande parceira do Circo da Lua. Todos os anos tem 
oficinas e espetáculos fazendo parte do cronograma das atividades da Escola

Novembro 2018



Mês das Crianças nas Escolas é com Circo da Lua
No mês de Outubro levamos arte nas Escolas para 

comemorar o mês das Crianças. Mágicas, equilibrismos, 
acrobacias e muita diversão para todos ! Por que ser 

criança é muito bom ! 

Escola Municipal Barão de Macaúbas, Instituto Piedade, 
Escola Bononi, Escola Municipal Cantinho do Recreio, 

todas em Ilhéus/BA

Outubro 2018



Circo da Lua e a pedagogia Waldorf
Apresentação de “O Mágico Encontro” no Jardim Waldorf Tempo 

Encantado em ilhéus 

Setembro 2018



Parceria com Escola Rural Dendê da Serra
Cada ano a Companhia Circo da Lua oferece uma apresentação “Musica das 
Américas “ percorrendo a cultura dos diferentes países a traves da musica e sua 
cultura para a sexta serie da Escola.

Setembro 2018



ç

Julho 2018

A Companhia realiza duas apresentações no Festival sendo  
considerada a atração Cultural mais esperada pelas famílias  



Circo da Lua no Abrigo Renascer

O Circo da Lua levando seu 
encanto onde mais precisa. 

Dessa vez no Abrigo Renascer em 
Ilhéus onde moram 30 crianças  

Julho 2018



Inauguração Cineclube Popular no Circo

Em parceria com a DIMAS (Diretoria de 
Audiovisual do Estado da Bahia) é 
inaugurado o Cineclube popular no Circo 
da Lua. Na primeira sessão é projetado o 
filme brasileiro “Garoto Cósmico” que 
encantou crianças e adultos. 60 pessoas 
desfrutaram do evento

Julho 2018



Cortejo de São João
Circo da Lua percorre as ruas de Serra Grande 
levando arte para todos com musicas juninas 
e apresentações de circo em comemoração ao 
dia de São João.

Junho 2018



A Secretaria de Educação convoca a Companhia para 
apresentação do Espetáculo “O Mágico Encontro” realizada na 
Biblioteca de Ilhéus promovendo o estimulo à leitura de jovens e 
crianças

Maio 2018



Universidade de San Diego EEUU vai ao Circo

Alunos da Universidade de San Diego vem ao Circo 
da Lua para fazer oficina e conversar sobre quais são 
desafios de ser um Circo Social

Maio 2018



A TV UESC (Universidade Estadual Santa Cruz) no dia do Circo escolhe o
projeto Circo da Lua para contar sua historia por ser uma referencia na
região que valoriza e promove a arte circense. LINK AQUI.

Abril 2018

https://www.youtube.com/watch?v=-5cbee8-_zg


Mais de 200 crianças assistiram o espetáculo  Hoje tem Circo , promovendo arte e cultura nas escolas da região

Abril 2018



A Companhia Circo da Lua oferece há três anos a oficina Abraçando
meu Palhaço, uma imersão no universo da palhaçaria com musica
ao vivo. Esta oficina, promove a formação de novos palhaços e o
contato com a comicidade e a criança interior. Nesta oportunidade
foi realizado na fazenda Pedra do Sabiá em Itacaré/BA.

Abril 2018



Oficinas circenses e Apresentação do espetáculo “O 
Mágico Encontro” na Escola Arco-Iris em Itabuna

Março 2018



Secretaria da Educação convida o Circo da Lua 
para realizar apresentações nas ruas de Ilhéus, 
realizadas todas sextas feiras do mês de janeiro 
para democratizar e ampliar o acesso a cultura. 
Neste contexto, se estreia o espetáculo “Arte em 
Toda Parte!”

Janeiro/18



A companhia Circo da Lua se apresentou seu espetáculo, O Mágico 
Encontro no Festival de Verão, Shopping Jequitibá em Itabuna

Janeiro/18



A cada mês, o Circo da Lua abre as suas portas realizando o evento mensal no qual professores, alunos do
circo-escola e artistas da região se apresentam num grande evento, aproximadamente 200 pessoas
desfrutam do evento, promovendo um encontro familiar e o acesso a arte e cultura.





Uma peça criada junto aos alunos do Circo
Escola. A companhia Circo da Lua realizou a
direção geral (roteiros, trilha sonora, figurinos e
produção)

A peça leva a plateia a conhecer a incrível vida
na floresta e seus segredos. Todo contado em
um maravilhoso cordel

novembro 2017



Oficinas de circo e um o espetáculo Hoje tem Circo! Para mais de 
200 crianças e jovens do SESI Itabuna/BA

novembro 2107



Os dois grupos se juntam para fazer um
espetáculo de musica e dança na Universidade
Estadual de Santa Cruz - UESC no marco da 4ª
Feira Universitária do Livro em Ilhéus /BA

outubro 2017



Foi apresentado em Itabuna, o espetáculo “De quem é esse lixo?” criado em 2014 e remontado em 2017,
traz consciência sobre a importância da reciclagem e o manejo do lixo. A historia conta a viagem do
Carrapicho quem, ao voltar, relata a triste realidade de um futuro cheio de lixo e traz consigo a solução
para mudar o presente e construir um futuro melhor. Parte dos figurinos e objetos de cena, foram
confeccionados com materiais reciclados. Além da linguagem circense, também é utilizado o teatro de
bonecos

outubro 2017



Criada em 2015 pela Companhia Circo da Lua Circo a 
Companhia Acordada adapta e monta “O Santo e a 
Porca” que circula por municípios da Bahia, como 
Itabuna, Ilhéus, Jequié e Uruçuca. Em 2017 é 
indicado ao Prêmio Braském como Melhor 
Espetáculo do Interior

outubro 2017 



Uma oficina com musica ao vivo que traz o 
reencontro com nossa criança 

outubro 2017



Oficinas e espetáculos nas escolas trazem ótimos resultados: 
alunos felizes de estudar e desenvolvendo destrezas físicas que 
complementam o trabalho curricular

outubro 2017

Circo da Lua e 
Escola Arco 
Iris 
(Itabuna/BA) 
uma parceria 
que cresce!



Circo da Lua participa no Festival de Teatro
Jequitibá Kids. Apresentou dois espetáculos:
“Hoje tem Circo” e “De quem é esse lixo?”
Trazendo consciência sobre a colheita seletiva
e a reciclagem

outubro 2017



Acrobacias, malabarismos 
e muita energia no palco, 
o Circo da Lua encantou e 
hipnotizou as crianças, 
jovens e adultos com a sua 
performance, no Festival 
de Arte e Gastronomia de 
Serra Grande.

outubro 2017



Circo da Lua em parceria com a Associação
de moradores do bairro Sargi/BA, leva arte e
realizando atividades no contra turno da
escola.

outubro 2017



Circo da Lua no Txai Resort
A companhia se apresenta no 
mais exclusivo  Resort do Litoral 
Sul Baiano com sede em Itacaré 
apresentando seu espetáculo 
“Musica Maestro!”

Outubro 2018



Na península de Maraú/BA no Espaço Harmonia,
Circo da Lua leva seu espetáculo "Hoje tem Circo" e
oficinas de artes circenses

setembro 2017



Circo da Lua se apresenta no Teatro 
da CDL em Feira de Santana/BA. 
Rádio Sociedade, Rádio Povo e 
Rádio Princesa realizam entrevistas 
com os atores para conhecer sobre 
o trabalho da Companhia Circo da 
Lua. No espetáculo os músicos 
atores tocam mais de doze 
instrumentos musicais.

setembro 2017



A Companhia Circo da Lua leva seu espetáculo 
nas escolas, dessa vez no Instituto Piedade e 
Ilhéus/BA

agosto 2017



A companhia Circo da Lua viaja
a Salvador para participar do
evento do Consulado da
Argentina. Desta vez com sua
banda de tango: OrangoTango,
com um repertorio de tangos
instrumentais e cantados.

Ivana Nistico em Voz e
Bandoneon

Mateo Crevatin em Piano, violão
e violino

Ignacio Azpetia (convidado
especial para esse evento) Voz e
violão

agosto 2017



Circo da Lua se apresenta na 9º Festival Internacional de 
Chocolate e Cacau no Centro de Convenções de Ilhéus

julho 2017



–

A companhia Circo da Lua oferece formação na arte do 
palhaço com uma Oficina de teatro e palhaçaria com 
musica ao vivo no SESC Pelourinho

julho 2017



O espetáculo “A Carta Misteriosa” conta a história de como
o palhaço Carrapicho, querendo enganar a Andorinha,
inventa a aparição de uma misteriosa carta que ensina o
segredo para fazer o espetáculo perfeito. No espetáculo, a
dupla faz acrobacias e mágicas e são executados mais de
doze instrumentos em cena!

Julho 2017



Circo da Lua Junto ao Núcleo de Cultura de Serra
Grande realizam no Circo da Lua a Confraternização de
Artistas. Vários artistas e artesão da região se
apresentam e trocam suas experiências. Mais de 200
pessoas desfrutam do evento

maio 2017



Em parceria com a Escola Mondrian de Ilhéus, foi realizado
o Sábado Cultural em homenagem ao dia das mães no
Teatro Municipal de Ilhéus

maio 2017



A companhia Circo da Lua leva para a
Universidade de Ciências Sociais (FACISA) em
Itamaraju/BA no marco da VIII Semana do
Serviço Social espetáculo “O Grande Concerto”

maio 2017 



Circo da Lua oferece Curso de Formação de
Artes Circenses para adultos promovendo o
ensino e a valorização do Circo como nova
atividade nas escolas

abril 
2017



OrangoTango volta ao Bataclan e conquista o publico 
exclusivo que gosta e valoriza esta musica tão especial. 

OrangoTango apresenta musicas clássicas do tango 
antigo e moderno e traz a cena instrumentos clássicos 
do tango como bandoneón, piano, violão e violino

março 2017



Circo da Lua na Escola Publica Elies Haun
em Serra Grande, Uruçuca iniciando ciclo
letivo com alegria

março 2017



. 

Circo da Lua nas Escolas da região criando 
ambientes mais lúdicos. 

março 2017



Circo da Lua, junto com outros grupos
artísticos de Serra Grande (Capoeira e
Maracatu) percorreram as ruas de Serra
Grande fazendo um cortejo desde o Bairro
Novo ate a Rua do Campo onde vários
grupos fizeram suas apresentações em
comemoração ao carnaval.

fevereiro 2017



Após concorrer com 100 peças inscritas de todo interior
da Bahia, a peça O Santo e a Porca, da obra de Ariano
Suassuna, montagem da Companhia Acordada (Direção
Circo da Lua) é selecionada para participar do Festival
de Teatro do Interior da Bahia, conseguindo a indicação
ao Prêmio Braském na categoria melhor espetáculo do
Interior.

fevereiro 2017



A secretaria de Cultura do Estado da Bahia convoca
Circo da Lua a participar do Festival de Cultura
Popular em Ilhéus.

janeiro 2017



Circo da Lua leva arte na ruas de Ilhéus, musica
ao vivo e números circenses detêm a caminhada
de turistas e moradores da região que param
para assistir um espetáculo cheio de talento e
criatividade.

janeiro 2017



O evento mensal que divulga a arte e a cultura para a 
comunidade de Serra Grande e cidades vizinhas; 
começou em 2013 e desde então  acontece todo 
ultimo domingo do mês





Encerramento do ano letivo da Escola Sempre Viva, de
educação Waldorf.

dezembro 2016



Durante o mês de dezembro, o Circo da Lua divertiu turistas e moradores do Morro de São Paulo e região 
fazendo apresentações abertas ao público na praça principal. Também, em parceria com as escolas da ilha.

dezembro 2016



Um clássico de Ariano Suassuna na Tenda do Teatro Popular de 
Ilhéus/BA. Com a direção de Ivana Nistico e trilha sonora autoral da 
companhia

dezembro 2016



Mais de 150 pessoas assistiram na estreia do espetáculo “O 
Santo e a Porca” de Ariano Suassuna, um clássico da literatura 
brasileira montado com as mascaras da Comedia dell´Arte

dezembro 2016 



Arte em toda parte!

Além de escolas, teatros e espaços públicos, a Companhia Circo da Lua também leva a sua arte 
nas fábricas, dessa vez, os operários e suas famílias da fábrica têxtil Trifil, de Itabuna/BA

novembro 2016



Vamos limpar as praias !
Circo da Lua participa  na 12° Limpeza de Praias na 

Ponta do Mutá , na Peninsula de Maraú/BA, em parceria 
com a Associação de Esporte e Cultura Aquerê. O evento 
encerra com espetáculo da companhia

outubro 2016



Dia das Crianças 
O mês de Outubro é de intensa atividade para a
Companhia que é convocada por projetos,
escolas e empresas para celebrar o dia das
crianças com arte circense, música e muita
diversão. Nas fotos, Escola Nucleada Aritaguá II,
de Ponta da Tulha de Ilhéus/BA e Escola Divina
Infância de Itabuna/BA

outubro 2016



Conservatório Musical Schumann e Circo da Lua

Comemorando os 20 anos do Conservatório Musical
Shumann de Ilhéus/BA, o Circo da Lua realiza
intervenções de circo, dança e música junto aos alunos
da prestigiosa instituição no Teatro Municipal de Ilhéus.

outubro 2016



Apresentações do Circo-Escola na 
praça de Serra Grande/BA Além das aulas e espetáculo realizados no espaço

do Circo-Escola, o Circo da Lua leva para espaços e
eventos abertos para a população de Serra Grande
Na imagem, apresentações de circo e música com
os alunos do Circo-Escola no Sarau Serra Viva,
evento mensal que acontece à seis anos na praça
Pedro Gomes de Serra Grande/BA

outubro 2016



“Torre de Babel” 
Na comunidade do Saleiro, na península de Maraú/BA, 
Circo da Lua apresenta o espetáculo “Torre de Babel” 
no Espaço Harmonia, projeto social que promove 
atividades artísticas e culturais. 

setembro 2016



Domingo Cultural em Itabuna/BA
Em parceria com Saron Produções, Circo da Lua
organiza o “Domingo Cultural em Itabuna”,
realizando no Teatro Zelia Lessa, uma oficina de
acrobacia aérea e apresentando o novo espetáculo c
“Torre de Babel” O espetáculo tem como tema
principal as confusões originadas pelas diferentes
culturas e línguas e como a arte funciona como elo
unificador da humanidade.

setembro 2016



Ciclo de Apresentações na Tenda do Teatro 
Popular de Ilhéus
Durante os meses de janeiro a agosto de 2016, o
Circo da Lua realizou um ciclo de apresentações
na Tenda do Teatro Popular de Ilhéus/BA. Foram
apresentados espetáculos como “Hoje Tem
Circo”, “Torre de Babel” e “O Grande Concerto”

julho 2016



OrangoTango musica teatral
O tango tem cada vez mais adeptos no Brasil OrangoTango é convocado para participar do Sarau da Fazenda Yrerê, 
em Itabuna/BA, e o Sarau Serra Viva em Serra Grande/BA

junho 2016



Parceria com a Casa do Conto

Espetáculo realizado para a comunidade do Bairro
Novo de Itacaré/BA, em parceria com o projeto
social Casa do Conto Alegria para Todos!

junho 2016



Olimpíadas Circenses

O Circo da Lua, através da
Secretária de Turismo e
Esportes, diverte as pessoas
que esperam o revezamento da
tocha olímpica na rota de
Ilhéus/BA

maio 2016



Arte Limpa
Na represa de Serra Grande/BA, Circo da Lua participa no evento Riqueza do Lixo, apresentando o espetáculo “De
quem é esse lixo?” Criado no ano de 2014, o espetáculo trata sobre a importância da reciclagem e o manejo do
lixo. Parte dos figurinos e objetos de cena, foram confeccionados com materiais reciclados.

maio 2016



Festival Aleluia Ilhéus
Circo da Lua realiza cinco apresentações e intervenções urbanas no Festival
Aleluia Ilhéus. Malabarismo, equilibrismo, perna de pau e acrobacias de
solo e acrobacias aéreas são apresentadas pela companhia

março 2016



Circo da Lua em Camacan/BA

Covocados pela Prefeitura de Camacan/BA Circo da
Lua apresenta “Hoje tem Circo!” para professores da
rede pública.

fevereiro 2016



Arte na rua, arte na praça
Na participação no Sarau Serra Viva do mês de
fevereiro, o Circo da Lua, junto aos alunos do
Circo-Escola, realiza um cortejo pelas ruas de Serra
Grande/BA e um espetáculo na Praça Pedro
Gomes.

fevereiro 2016



OrangoTango no Bataclan
OrangoTango se apresenta no edifício histórico “Bataclan”, em
Ilhéus/BA, trazendo a elegância da cultura do tango com um
espetáculo de musica ao vivo e teatro de bonecos

Janeiro 2016



Domingo no Circo 2016
A cada ano que passa, o Domingo no Circo se finca como 
programação certa na comunidade de Serra Grande. Além 
da Cia. Circo da Lua, artistas circenses, músicos, 
dançarinos e bonequeiros da região e visitantes fazem 
parte deste evento.





Teatro a Céu Aberto organizado pelo 
Grupo de Teatro Grió
Circo da Lua se apresenta na Casa da Musica, em Itapuã Salvador no Encontro “Teatro a Céu Aberto”
proporcionou ao público palestras, rodas de conversa e apresentações artísticas, com artistas que atuam no
Teatro de Rua no Estado da Bahia.

dezembro 2015



Prefeitura de Camacan/BA em 
parceria com Circo da Lua

Prefeitura de Camacan convoca Circo da Lua para levar
sua arte e alegria para as famílias da Creche
Aconchego e apresenta o espetáculo “Hoje tem Circo”
para 200 pessoas

dezembro 2015



Tarde Literária no Bairro Sapetinga

No evento da Tarde Literária promovida pela creche 
Brinqueduk, Circo da Lua apresenta números circenses para 
a comunidade do bairro da Sapetinga em Ilhéus/BA e 
incentivam à leitura.

novembro 2015



Oficina do Ser
Circo da Lua leva arte nas escolas da região, dessa vez para a comunidade escolar da Escola Oficina do Ser, de 
Itabuna/BA

novembro 2015



A Lenda da Lua

Um espetáculo que conta sobre a historia
do sistema solar. Os alunos e professores
do Circo-Escola trabalham intensamente na
pesquisa para estudar os planetas e trazer
informação de maneira muito criativa.

novembro 2015



Escola Vila Verde e Circo da Lua juntos na 
Arte-Educação 
No bairro de Ponta da Tulha, em
Ilhéus/BA, Circo da Lua apresenta
números circenses e música para a
Escola Vila Verde.

novembro 2105



Ampliação da 
Tenda do 

Circo-Escola
É realizada a obra de ampliação 
da tenda do Circo-Escola para 

melhoria das atividades. Assim 
como a primeira lona foi 

costurada a mão pela Cia. Circo 
da Lua, fundadores do projeto.

out e nov 2015



Espaço Educar e Circo da Lua

Um espetáculo 
celebrando o dia das 

crianças. Apresentação 
do espetáculo              

“Há Vagas no Circo”      
em Itacaré/BA

outubro 2015



Inclusão Social com o 
C.R.I.E.

Mais de 200 crianças e jovens com diferentes
deficiências desfrutam do espetáculo do Circo da Lua
na tenda do Teatro Popular de Ilhéus/BA, em parceria
com o projeto de inclusão social C.R.I.E.

outubro 2015



Circo Social em Itacaré/BA

Interessados em fortalecer os laços de parceria entre os diferentes movimentos sociais, o Circo da Lua visita
pela primeira vez a Casa do Conto, de Itacaré/BA, celebrando o dia das crianças com a comunidade do
Bairro Novo

outubro 2015



11ª Edição de Limpeza de Praias na Ponta 
do Mutá

Participação na Limpeza de Praias realizada na 
Península de Marau/BA, apresentando “Hoje 
tem Circo”

setembro 2015



Circo da Lua em Itacaré/BA

Apresentação do espetáculo “Hoje tem Circo”
para a comunidade escolar do Espaço Educar de
Itacaré.

agosto 2015



Encontro Cultural de Jovens na tenda 
do Circo da Lua

Em parceria com a o grupo de capoeira SBC de
Serra Grande, se realiza um encontro cultural de
jovens da comunidade de Serra Grande.
Capoeira, circo e música motivaram a todos!

julho 2015



Os alunos e professores do
Circo-Escola marcam presença
nas ruas de Serra Grande,
fazendo um cortejo circense e
apresentando números de circo
e música no Sarau Serra Viva do
mês de julho.

Cortejo e Sarau em Serra Grande julho 2015



Celebrando São João 

Em parceria com a escola municipal Eliés Haum de
Serra Grande/BA, Circo da Lua e alunos do Circo-
Escola apresenta na festa de São João realizada na
praça da vila.

junho 2015



Ciclo de apresentações no TPI 
Ilhéus / BA
Durante os meses de junho a novembro, o Circo da Lua apresentou
os espetáculos “Hoje tem Circo”, “Há Vagas no Circo” e “O Grande
Concerto” na tenda do Teatro Popular de Ilhéus/BA

Junho 2015



A.C.E.A.I e Circo da Lua 

Junto ao projeto social ACEAI do bairro Nossa 
Senhora da Vitória de Ilhéus/BA, Circo da Lua 
diverte à plateia com intervenções de palhaçaria, 
circo e música na tenda do Teatro Popular de Ilhéus

abril 2015



Inicio do ciclo letivo das escolas 
municipais
Circo da Lua se apresenta na praça de Serra
Grande/BA ante a comunidade escolar das
escolas da rede municipal.

março 2015



A Historia do Circo
Com o apoio da FUNCEB é criado o
espetáculo “A Historia do Circo”. Alunos
e professores do Circo-Escola escrevem
o roteiro, compõem as musicas e
apresentam um maravilhoso espetáculo
que conta a historia do circo através dos
tempos. No espetáculo são
apresentados números de acrobacia de
solo, acrobacia aérea, perna de pau,
malabarismo e equilibrismo

março 2015



De Quem é esse Lixo?
Com o apoio do Governo da Bahia Circo da Lua 
apresenta seu espetáculo “De quem é esse lixo? 
“ na tenda do Circo da Lua 

O espetáculo informa e traz consciência sobre o 
tema tão relevante como a reciclagem e o 
manejo do lixo.

fevereiro 2015



Festival Esperança 
Condurú
Fechando a programação do Festival Esperança 
Condurú, o Circo da Lua leva à gargalhada a 
uma praça lotada de pessoas, em Serra 
Grande, Uruçuca/BA.

Fevereiro 2015

LINK DA PROGRAMAÇÃO

https://redeesperancaconduru.blogspot.com/2015/01/programacao-do-festival-esperanca.html?m=0


”Praiaços” missão praia limpa!

Companhia Circo da Lua cria o espetáculo “Praiaços”
e sai num cortejo muito divertido percorre as praias
recolhendo os lixos e informando as pessoas e
trazendo consciência sobre a reciclagem e a
separação do lixo, também incentivando para manter
as praias limpas

fevereiro 2015



Domingo no Circo !
Um evento que a cada mês apresenta um espetáculo diferente

A tenda recebe artistas da região e os espetadores desfrutam de arte de qualidade, musica ao vivo e sorteios, num
encontro familiar aberto a toda a comunidade.





Cordel da Floresta
Uma peça criada no processo de aulas do 
Circo-Escola na qual alunos e professores 
trazem a mensagem da importância do 

homem em harmonia com a natureza. Na 
peça são apresentadas acrobacias aéreas, 

saltos, perna de pau, equilibrismo e 
malabarismo. Parceria com Instituto Arapyaú.

Dezembro 2014

LINK DA MATÉRIA

http://www.arapyau.org.br/blog/2014/12/circo-escola-bahia-circo-lua/


Educação Ambiental nas 
Escolas Municipais

Circo da Lua apresenta o espetáculo “De Quem
é esse Lixo?” na escola Elies Haun incentivando
a comunidade escolar para trabalhar na
separação do lixo. Para essas ações o Circo da
Lua realiza parcerias com o Instituto Arapyaú.

Novembro 2014



Casa Amarela

Comemorando o Dia das Crianças Circo da Lua 
se apresenta na Brinquedoteca Casa Amarela 
em Ilhéus/BA. Musica ao vivo e muita alegria 

num espetáculo que encanta ao mais pequenos.

Outubro 2014



Praias Limpinhas!

Participando do evento de Limpeza de 
Praias na Ponta do Mutá, na Península de 
Maraú / BA, Circo da Lua fecha o evento 

com o espetáculo “De Quem é esse Lixo?” 
que fala sobre a importância da 

reciclagem o os cuidados com a natureza

Outubro 2014



O Circo vai na Praça
Circo da Lua se apresenta na praça
central para a Comunidade de Barra
Grande em parceria com Associação
Aquerê

Setembro 2014



Palhaçadas na sala de aula
Em agosto e setembro, 
o Circo da Lua realiza 

intervenções artísticas 
em todas as salas de 
aula da escola Eliés
Haun, fomentando 
valores, direitos e 

deveres do Estatuto das 
Crianças e 

Adolescentes.

Agosto e Setembro 2014



Projetos Sociais juntos ganham força

Circo da Lua e Casa Verde dois projetos sociais bem 
ativos na comunidade de Serra Grande/BA se juntam 

para fazer eventos educativos e de lazer para as crianças 
e jovens do Barrio Novo 

agosto 2014



Escola Jardim do Cajueiro 
na Lago do Cassange

Dessa vez Circo da Lua Chega remanda na Escola Jardim do 
Cajueiro na Península de Marau/BA. Alunos das comunidades 
vizinhas desfrutam do espetáculo e das brincadeiras 

Julho 2014



Educação e Circo 
Em parceria com o Instituto Arapyaú, 
Circo da Lua cria o espetáculo “Circo na 
Escola” apresentada para os professores 
da escola municipal de Serra Grande/BA. 
O espetáculo teve inspiração no  E.C.A 
Estatuto das Crianças e Adolescentes 

Junho 2014



Festas Populares
Em parceria com a Escola Municipal 

Elies Haun Circo da Lua faz duas 
apresentações na festa de São João 

uma no pátio da escola e outra na Praça 
Pedro Gomes em Serra Grande/BA, 

alunos, professores e famílias da 
comunidade participar do evento.

Junho 2014



Nas Universidades

Circo da Lua apresenta seu 
espetáculo “Circo na Escola” 
para os professores da UESC 
(Universidade Estadual de 
Santa Cruz) em Itabuna/BA

junho 2014



Cortejo nas ruas de 
Serra Grande/BA

Em parceria com A.C.E.A.I e Grupo de 
Circo-Teatro Maktub é realizado um cortejo 
nas ruas dos Bairros de Serra Grande/BA 
levando arte na comunidade. Alunos do 
Circo-Escola, artistas da região  e pessoas 
da comunidade participam do evento

Abril 2014



Aleluia Ilhéus
Prefeitura de Ilhéus convoca
Circo da Lua para realizar 4
apresentações nas ruas no
marco do evento “Aleluia
Ilhéus”. Pessoas de todas as
idades desfrutam do
espetáculo de acrobacias,
perna de pau, malabares com
fogo e números participativos
com a plateia.

Matérias:

LINK 1

LINK 2 

LINK 3 

Abril 2014

http://blogefecinco.blogspot.com/2014/04/estrutura-do-aleluia-ilheus-festival.html
http://www.jornalbahiaonline.com.br/noticia/26398/aleluia_festival_em_ilheus_reune_shows,_chocolates,_arte_e_negocios
https://osollo.com.br/ilheus-mais-de-25-mil-pessoas-compareceram-ao-primeiro-show-do-aleluia-festival/


Circo e Parque Estadual da Serra do Conduru

Companhia Circo da Lua se apresenta na Praça Pedro Gomes
Em Serra Grande em comemoração ao Aniversario do 

Parque Estadual da Serra de Condurú.

Março 2014



Domingo no Circo

Todo ultimo domingo do 
mês as família da 

comunidade chegam no 
circo para participar dos 
espetáculos e atividades





Natal para Todos!
Em parceria com Instituto Ynamata o Circo da Lua abre suas 
portas a comunidade com uma Festa de Natal com entrega de 
presentes para a comunidade, apresentações de circo, capoeira, 
musica, pintura de grafites  e atividades recreativas para todas as 
idades

Dezembro 2013



Conduru, O Coração da Mata
Em parceria com o Instituto Mecenas da Vida e o Parque Estadual da
Serra do Condurú e com o apoio do Instituto Arapyaú se apresenta na
Tenda do Circo da Lua “Condurú, o coração da mata” uma peça que
conta sobre a flora e fauna do Parque Estadual de Condurú. Também
aborda temas como o cuidado das aguas e a preservação do meio
ambiente. Par a criação do espetáculo, são feitas visitas ao parque e
pesquisam sobre a biologia da região

dezembro 2013

LINK DA MATÉRIA

http://www.parquedoconduru.org/index.php/amigos-do-pesc/arquivo-de-noticias/96-conduru-o-coracao-da-mata
http://www.parquedoconduru.org/index.php/amigos-do-pesc/arquivo-de-noticias/96-conduru-o-coracao-da-mata


3° Palhasseata de Ilhéus
Companhia Circo da Lua realiza cortejo e intervenções urbanas com bonecos gigantes nas ruas de Ilhéus e o 
espetáculo “Hoje tem Circo”  em parceria com o grupo de Circo- Teatro Maktub

Dezembro 2013

LINK DA MATÉRIA

http://teatropopulardeilheus.blogspot.com.br/2013/12/agenda-cultural-de-serra-grande-oferece.html


Agenda Cultural Sábados de Circo
Circo da Lua e artistas convidados os sábados na Praça Pedro Gomes apresentam números circenses 
com musica ao vivo para a comunidade de Serra Grande  

Dezembro 2013



O Casamento Suspeitoso de 
Ariano Suassuna
Em parceria com a Escola Dendê da Serra a Companhia 
Circo da Lua monta o Casamento Suspeitoso de Ariano 
Suassuna junto aos alunos da oitava serie da escola. 
Realizando a direção artística e musical da peça. Foram 
quatro apresentações, três na escola Dendê da Serra e 
uma na Tenda do Circo da Lua

Novembro 2013



Festival Conduru
Companhia Circo da Lua e Silvia Matos 
no Festival Conduru em Serra Grande/BA 
apresentando musicas autorais

Outubro 2013



Apresentação no 
Txai Resort

Apresentação circense para a equipe de 
funcionários do Txai Resort em Itacaré/BA

Setembro 2013



Festival Andando de Bem com a Vida

A Companhia Circo da Lua se 
apresenta em Belo Horizonte/MG 
no Festival “Andando de Bem com a 
Vida” junto a compositora Silvia 
Matos apresentando um repertorio 
de musicas autorais 

Setembro 2013



Dimensões 
Espetáculo montado para a Inauguração da 
Tenda do Circo da Lua. Montado e dirigido 
pela Companhia Circo da Lua que convoca 
atores de Serra Grande/BA. O espetáculo 
com musica ao vivo, bonecos gigantes e 
acrobacias surpreende a plateia de todas as 
idades 

Agosto 2013



Inauguração da Tenda do Circo da 
Lua e Projeto Circo-Escola

Com o apoio do Governo da Bahia, através da premiação de 
Calendário das Artes da FUNCEB, é montada a tendo do Circo-
Escola. Um evento de abertura para iniciar as aulas que até a 
atualidade acontecem no Bairro Novo em Serra Grande/BA 

VIDEO DA MONTAGEM - INAUGURAÇÃO - LINK DA MATÉRIA

Agosto 2013

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn5w7QjLqE
https://www.youtube.com/watch?v=7vTpEIE3gQw
http://www.mecenasdavida.org.br/bahia/index.php/noticias/93-circo-da-lua-e-inaugurado-em-serra


Circo na Escola Rural 
Dendê da Serra 

São lecionadas aulas de circo na 
escola rural Waldorf durante todo o 
ciclo letivo do ano 2013, finalizando 

com uma apresentação ao vivo.

Março-Novembro 2013



Musica Autoral

Circo da Lua e Silvia Matos 
repertórios para crianças e 
adultos numa musica que 
valoriza a natureza e a arte. 

Diferentes instrumentos em 
cena (violão, violino, charango, 
bandoneón, clarinete, sax, 
bateria e vozes) criam uma 
atmosfera especial

Fevereiro 2013





Circo da Lua na 2ª 
Palhasseata de Ilhéus

Participação na Palhasseata de 
Ilhéus com a performance de 

bonecos gigantes, apresentação de 
circo e oficina de acrobacia aérea

Dezembro 2012

https://jonildogloria.blogspot.com/2012/11/segunda-
palhasseata-ganha-reforco-do.html

https://jonildogloria.blogspot.com/2012/11/segunda-palhasseata-ganha-reforco-do.html


Estripulias 
Espetáculo de circo com música ao 

vivo realizado no espaço Box de 
Arte e Gastronomía

Setembro 2012



Teatro na Escola 
Rural Dendê da 

Serra
São realizadas a direção, a 

musicalização e o treinamentos para os 
atores na montagem da peça “O 

Mambembe” com a turma da 8ª série 
da escola de pedagogia Waldorf.

Março/Outubro2012



Aulas de circo na 
CasAzul

Em janeiro de 2012, com apoio 
do Instituto Arapyaú, foram 
ministradas aulas de circo 

gratuitas para a comunidade de 
Serra Grande e concluídas com 
uma apresentação dos alunos.

Janeiro/Fevereiro 2012



A Barca do Sonhos

Série de espetáculos musicais e 
circenses, com variado repertório 
de musicas do mundo, realizados 
em parceria com o espaço Galeria 

e a companhia Pianix (MG).  

Janeiro 2012





Primeira 
apresentação no 

Txai Resort
Espetáculo circense apresentado para 

a equipe de funcionários do Txai Resort 
de Itacaré/BA.

Dezembro 2011



Circo dell’ Arte em 
Uruçuca!

Novembro 2011

A Escola Municipal Nossa Senhora da 
Conceição recebe o trabalho de circo, música 
e teatro de máscaras da Companhia Circo da 

Lua em seu evento cultural.



Acrobacias musicais
Um lindo espetáculo apresentado na Creche da Escola 
Rural Dendê da Serrano dia das Crianças 

Outubro 2011



Dia das Crianças na 
Praça Pedro Gomes

Outubro 2011

Programação cultural para as crianças de 
Serra Grande com oficinas de música e 

acrobacias, e apresentação do espetáculo 
“Circo dell’ Arte”, misturando o circo, a 
música e as máscaras da comedia dell’ 

arte.



Arlequim 
Um espetáculo de poesias, Circo e Teatro de Mascaras 
apresentado no espaço Galeria em Serra Grande

Outubro 2011



Outubro/Dezembro 2011

Aulas de circo e apresentação de 
encerramento com a as turmas da Escola 

Rural Dendê da Serra, na vila de Serra 
Grande/BA 

Inicio da parceria 
com a Escola Rural 

Dendê da Serra



Circo na Dendê!
Agosto 2011

Primeira apresentação de circo realizada 
na Escola Rural Dendê da Serra. Acrobacia 

aérea e muitas palhaçadas!



Aulas de Circo 
em Arembepe

Acrobacia aérea e de solo no Espaço 
Alfazema, em Arembepe/BA

Maio 2011





Circo da Lua nasce como 
projeto de Circo Social

Nasce o Circo da Lua !

O projeto Circo-Escola começa a funcionar em maio 
de 2010, após construída a estrutura para os 
equipamentos de acrobacia aérea, através de 
doações do material e do espaço cedido pela 

Associação de Moradores da Aldeia de Arembepe. 

São oferecidas aulas de acrobacia aérea e de solo, 
confecção de instrumentos de percussão e de 

culinária natural. 

Maio/Outubro 2010


