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Sobre a
companhia

Em seis anos fazendo jus ao compromisso com a
ancestral Arte do Palhaço e com a Arte Pública, a Cia.
Mala de Mão tem trazido à sua plateia um repertório
hilário de números na praças, favelas, semáforos,
transportes coletivos e espaços públicos da região
metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. A Cia.
elenca atualmente o palhaço Forrobodó e a palhaça
Tita.



Com números que incluem desde fogo, acrobacias
atrapalhadas, mágicas cômicas, malabares desastrados e
reprises clássicas da arte do picadeiro, esta Cia. vem
firmando seu compromisso com a arte pública de
qualidade estrelando espetáculos engajados em temáticas
que vão desde o combate ao racismo e a violência contra a
mulher, passando pela prevenção ao suicídio e até à
valorização da Arte de Rua.

A trupe têm como referência para sua poética e estética o
diálogo com outros artistas, circenses ou não, que possam
contribuir para a criação de uma linguagem crítica, lúdica e
engraçada para seus espetáculos. Dentre eles se destacam
Mestre Benjamim de Oliveira, Mestra Maria Eliza Alves,
Abdias do Nascimento e Jocanfer.

Fazendo do chapéu a sua militância e sustento, o grupo de
artistas acredita no potencial dialógico da comédia e no
trabalho em rede. Com isso, compõe em seu território
redes de combate ao racismo e de lutas por políticas
públicas de fomento à arte, a cultura e de igualdade social.



Espetáculos



A 
Abridura

Espetáculo criado em 2020





Treinada
Olímpica

Espetáculo criado em 2019





 
O Maior

(des)Espetáculo
da Terra

Espetáculo criado em 2017





 
O Fantástico

Suicídio do
Bobo Bartô

Espetáculo criado em 2015





Ações e Editais



 
Edital

Retomada
Cultural

Secec/RJ para a Lei Aldir Blanc 2020
 



Sobre o 
edital

Através de recursos da Lei Aldir Blanc, do
Governo Federal via Edital de "Retomada
Cultural" executado pela Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Governo do Estado do
Rio de Janeiro a companhia Mala de Mão
realizou  " O Maior (Des)Espetáculo da Terra –
o Filme", em associação com a Blue Ace Films .
Este projeto contou com o apoio da Prefeitura
de Niterói através do Teatro Popular Oscar
Niemeyer e do Museu de Arte Contemporânea
(MAC/Niterói).



 
Edital Arte

como Respiro
Itaú Cultural 2020



Sobre o 
edital

Com o objetivo de movimentar a economia
criativa de maneira rápida e eficaz, em tempos
de pandemia mundial de coronavírus, o Itaú
Cultural (IC) lançou o Arte como Respiro:
Múltiplos Editais de Emergência.
A Cia Mala de Mão foi a única companhia de
Niterói contemplada pelo edital voltado para
os artistas das artes cênicas – circo, dança e
teatro – que estão impedidos de se apresentar
presencialmente neste momento de
necessidade de isolamento social, com o
espetáculo "Próxima Sessão".



 
Edital Ações

Locais
Cultura Viva 2018



Sobre o
prêmio

O edital foi uma ação da Prefeitura Municipal
de Niterói, em parceria com Ministério da
Cultura, por meio da Secretaria Municipal das
Culturas e da Fundação de Arte Niterói (FAN),
e contemplou práticas, atividades e projetos
nos campos da cultura, arte, comunicação e
conhecimento que tenham impactado
positivamente suas comunidades e os
territórios nos quais são desenvolvidos. Ao ser
contemplada a Cia. Mala de Mão passou a
integrar a rede Cultura Viva.



 
Semana do

Circo em
Niterói

Festival criado em 2018



Sobre o
Festival

A Cia mala de Mão Realizou o Primeiro
Festival de Circo de Rua da Cidade de
Niterói em 2018. Com uma programação
de uma semana de espetáculos gratuitos
por toda a cidade. Ocupando praças,
escolas e o Hospital Psiquiátrico da
cidade.



Territórios da
Arte

Interculturalidades
Outubro de 2017



 
Edital

Territórios da
Arte

Interculturalidades Outubro de 2017



Sobre o 
Projeto

O projeto  Territórios da Arte -
Interculturalidades, resultado da parceria entre
a Universidade Federal Fluminense e a Fundação
Nacional de Artes (Funarte), tem como objetivo
compreender as dimensões artísticas e culturais
do país por meio de um mapeamento
cartográfico da arte e da cultura popular
brasileira. 



 
Edital de

Intervenções e
Exposições

Urbanas
Espetáculo criado em 2016



Sobre o 
Edital

Contemplada com o prêmio, a Cia. Mala
de Mão desenvolveu uma sperie de
apresentações em espaço públicos da
cidade de Niterói com espetáculos que
envolviam temática racial e de combate à
violência contra a mulher.



Clipping 



Solar na Rede
Abril de 2020



Arte na Rede
Março de 2020



Agenda
Cultural de

Niterói
Março de 2020



Instituto Federal de
Educação, Ciência e

Tecnologia
Setembro de 2019

VII Mostra do Conhecimento
Projeto



Festa Literária
das Periferias

Outubro de 2019



Agenda Cultural de
Niterói

Julho de 2018

Arte na Rua
Projeto

Agenda Arte na Rua
Julho de 2018



Agenda Cultural do
Centro Cultural
Paschoal Carlos

Magno 
Março de 2018

Flyer Divulgação
Março de 2018

Jornal Escolar do
Senninha 

Setembro de 2018

Semana do Circo em
Niterói

Festival



O Fluminense
Março de 2018

Semana do Circo em
Niterói

Festival

O Globo
Março de 2018



Agenda Cultural de
Niterói 

Agosto de 2017

Agenda Cultural de
Niterói 

Outubro de 2017

Agenda Cultural do
Centro Cultural
Paschoal Carlos

Magno 
Agosto de 2017

Circo do Paschoal
Projeto



O Fluminense
Outubro de 2017

Circo do Paschoal
Projeto



Publicações
em livro



A incidência do
racismo sobre a

empregabilidade da
juventude em Niterói

e São Gonçalo
Frente Papa Goiaba 2019



Territórios da
Arte

Interculturalidades 2017



Depoimentos

Sucesso garantido na promoção de largos sorrisos,
boas risadas e muita alegria! Sou fã de carteirinha!
Parabéns a toda Cia Mala de Mão!

Pedro Ronan - Diretor Executivo da
Argilando

A Cia Mala de Mão carrega a história do circo e da arte
de rua em cada passo que dá (e cada tropeço
inevitável!), em cada malabares arremessado... É uma
andante e pulsante memória viva da arte. É o
encontro do ser humano com ele mesmo... é alegria,
ludicidade, humor e também criatividade e criticidade.
É viagem ao mais profundo da nossa cultura popular,
é a cara da nossa terra, da nossa diversidade.

Matheus Lima - Ator, diretor, gestor
cultural e palhaço  integrante do grupo
Bando de Palhaços

Contando com dois artistas-pesquisadores, imbuídos
de alto senso de responsabilidade social e
comprometimento com suas origens, a Cia Mala de
Mão é um motivo de orgulho para a cidade de Niterói.

Andréa Terra - Atriz, Dramaturga,
Diretora de Teatro e gestora cultural



CONTATO

Faceboook: facebook.com/ciamalademao/
Instagram: @ciamalademao

Redes sociais

ciamalademao@gmail.com

E-mail

(21) 3620-6973

Telefone


