
CIRCO IMPERIAL DA CHINA 
AS AVENTURAS DOS GUARDIÕES DOS UNICÓRNIOS 

Considerado um dos melhores circos acrobáticos do mundo, grupo chega a Natal em 
setembro para apresentações no Teatro Riachuelo. 
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O CIRCO IMPERIAL DA CHINA é considerado um dos melhores circos acrobáticos do mundo e 

tem desempenhado um papel importante no intercâmbio cultural entre muitas nações. Suas 

excelentes performances foram calorosamente recebidas e muito apreciadas pelo público em 

todo o mundo. O grupo se apresentará em Natal, dias 20 e 21 de setembro, no Teatro 

Riachuelo. Confira o serviço completo abaixo.  

A partir do mês de agosto, a trupe fará apresentações em Goiânia, Brasília, Curitiba, Maringá, 

Londrina, Sorocaba, Joinville, Florianópolis, Salvador, Recife, Campo Grande, entre outras. 

Embarque em uma viagem mágica com o CIRCO IMPERIAL DA CHINA e sua nova produção, AS 

AVENTURAS DOS GUARDIÕES DOS UNICÓRNIOS.  Essa nova produção foi criada exclusivamente 

para o Brasil. E o show promete encantar o público com a beleza e a graça que só os autênticos 

artistas do circo chinês podem realizar.  

Os mais habilidosos acrobatas, dançarinos e contorcionistas da China, chegarão ao Brasil com a 

importante missão de garantir a emoção e o êxtase com uma história calorosa e emocional, 

ambientada no mundo encantado dos unicórnios. Usando a imaginação, que desafia as leis da 

gravidade, o elenco do CIRCO IMPERIAL DA CHINA não mede esforços quando se trata de 

impressionar os fãs com números de tirar o fôlego. O ano de 2017 celebra o 25º aniversário 

mundial e não é uma casualidade, é resultado de 2000 anos de artes do circo chinês. Antes de 

realizar uma apresentação completa e profissional, todos os artistas do grupo passam por 10 

anos de treinamento. Os artistas do Circo Imperial da China dedicam suas vidas à arte.  

https://www.teatroriachuelonatal.com.br/imprensaProgramacao.php


Todos os shows são uma combinação de habilidades autênticas e o melhor de todas as 

modalidades acrobáticas. Suas habilidades são únicas porque os corpos interagem com 

adereços e fantasias coloridas. As Aventuras dos Guardiões dos Unicórnios será uma experiência 

única. Não há truques e nada é falso.  

Sobre os artistas de circo chineses: o circo chinês é a forma de arte favorita entre as pessoas 

asiáticas. Tem uma longa história com um estilo nacional distinto, que evolui da vida cotidiana 

e da experiência de trabalho dos povos chineses. E esta edição do CIRCO IMPERIAL DA CHINA 

conta com muitos superstars da China.  

A HISTÓRIA DAS ARTES DO CIRCO CHINÊS  

A tradição do circo chinês teve início há mais de dois mil anos no Período dos Estados 

Combatentes. Artistas chineses, acrobatas e contorcionistas são claramente reconhecidos em 

artefatos antigos já nas dinastias Qin e Han (221 aC - 220 aD). Os registros históricos, as relíquias 

antigas, as esculturas em relevo em túmulos, pedra e tijolos, murais em templos e grutas e 

padrões decorativos em utensílios mostram que durante séculos o público ficou fascinado com 

as performances deslumbrantes de artistas chineses, acrobacias e circo.  

Embora muitos tipos de números acrobáticos existiram durante a Dinastia Ch'in (255-207 aC), 

foi a Dinastia Han que viu a forma de arte alcançar novos níveis e se tornar uma forma popular 

de entretenimento. A maioria dos grupos foram formados ao longo de linhas familiares e 

desenvolveram habilidades e rotinas que, com algumas alterações, são realizadas até hoje.  

Conhecido como o "Pai Hsi" ou os "Cem Atos", durante este período o circo evoluiu para um 

longo show com grande variedade de números de trampolim, malabarismo e mágica. Zh`ang 

Heng, um grande homem de letras na Dinastia Han Oriental, registrou em um de seus escritos, 

"The Western Capital Fu", muitas rotinas acrobáticas emocionantes e truques de mágica. O circo 

chinês moderno, por mais sofisticado que possa parecer, foi criado e realizado pelos antigos 

acrobatas chineses. Esses acrobatas foram os favoritos da corte ao longo do Período Wei do 

Norte (386 - 534), na Dinastia Sung (960 - 1279), como registrado em livros e pinturas da época.  

Durante a Dinastia Sung, a arte da acrobacia foi praticada por metafísicos taoístas em um esforço 

para aperfeiçoar suas habilidades físicas e concentração mental. Com o passar do tempo, o 

público do circo chinês mudou e, além dos nobres, os artistas foram bem recebidos também 

pelas pessoas comuns. Os artistas do circo se juntaram a marionetes, contadores de histórias, 

magos, dançarinos e outros artistas, que já se apresentavam para camponeses.  

O governo chinês começou a acompanhar de perto o movimento de grupos e artistas 

individuais. Como resultado, ao longo dos séculos XIX e XX, o circo chinês existiu em um formato 

menos estruturado. Viajando sozinhos ao invés de em grupos, os artistas ficaram 

desmoralizados e desacreditados perante o público.  

Em 1949, a República Popular da China começou a financiar grupos e o circo chinês ressurgiu 

como uma forma de arte popular. Foi criado um grande número de novos programas com 

acompanhamento musical, figurinos, adereços, iluminação e o circo chinês tornou-se uma forma 

abrangente de arte de palco, tão magnificamente representada pelos artistas do CIRCO 

IMPERIAL DA CHINA. 

Classificação: Livre 
Realização: Boom Produções Artísticas e Opus Promoções 



 

SERVIÇO: 

Dias 20 e 21 de setembro 

Quarta-feira, às 21h 

Quinta-feira, às 18h e 21h 

Teatro Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 

www.teatroriachuelonatal.com.br  

INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisas 05 e 06 R$ 140,00 R$ 70,00 

Frisas 03 e 04 R$ 160,00 R$ 80,00 

Frisas 01 e 02 R$ 180,00 R$ 90,00 

Balcão Nobre  R$ 200,00 R$ 100,00 

Plateia B R$ 200,00 R$ 100,00 

Camarotes R$ 200,00 R$ 100,00 

Plateia A R$ 220,00 R$ 110,00 

 

- 50% de desconto para os primeiros 350 ingressos para cliente do plano Unimed Natal e 

médicos cooperados. Desconto válido apenas com a apresentação da carteira (UNIMED 

NATAL) e CPF. Desconto limitado a um ingresso por CPF; 

- 50% de desconto para assinantes Tribuna do Norte e um acompanhante, mediante a 

apresentação da Carteirinha do Clube do Assinante dentro do prazo de validade ou a última 

fatura paga e documento de identidade. Válido somente para compras na bilheteria do Teatro. 

Limitado a 100 ingresso; 

- 50% de desconto em até dois ingressos (valor inteiro) por assinante Cabo Telecom em 

qualquer setor do Teatro, de acordo com a disponibilidade no ato da compra. É obrigatória a 

apresentação da última fatura paga e documento de identidade ou da Carteirinha do Clube do 

Assinante dentro do prazo de validade. Vendas somente na bilheteria do Teatro. Limitado aos 

100 primeiros ingressos. 

*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 

** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 

de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 

de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 

feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo.  

***A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 

disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 

http://www.teatroriachuelonatal.com.br/


tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Norte: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 

identidade oficial com foto. 

- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 

nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 

estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 

Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 

documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 

de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 

No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 

documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 

mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 

Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 

identidade oficial com foto. 

- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 

foto. 

- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR DE ENSINO mediante apresentação de 

carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal ou holerite 

acompanhado de documento oficial com foto. 

- ACOMPANHANTES DE CADEIRANTES (quando necessário). 

- DOADORES REGULARES DE SANGUE são considerados doadores regulares de sangue aqueles 

registrados nos bancos de sangue dos hospitais do município de Natal. 

**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição 

do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 

exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:  

Bilheteria do Teatro: Shopping Midway Mall - Av. Bernardo Vieira 3775 - piso L3 (terça a 

sábado, das 12h às 21h, domingo e feriado, das 14h às 20h)  

Site: www.ingressorapido.com.br  

Televendas: 4003 1212 

 
Assessoria de imprensa: 
Luciana Oliveira luciana@sollarcomunicacao.com.br (84) 98728-0813 
 

Apoio de assessoria de imprensa do Teatro Riachuelo: 

Mauren Favero – 51 3235.4509/ 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

Pâmela Seyffert – 51 3235.4504 pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br  
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