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RESUMO 
 
 
 
 
 
Este trabalho de pesquisa descreve a trajetória do grupo de teatro Palhaços Trovadores, 

pioneiro na arte do clown em Belém do Pará, com seis anos de atuação, criado e dirigido 

por seu autor, que aqui se apresenta. Pretende-se, com a dissertação, contar a história do 

grupo, apresentando sua técnica e o seu treinamento cotidiano, e também a construção de 

sua dramaturgia que se utiliza principalmente de elementos da tradição clownesca e dos 

folguedos populares, mostrando como, no processo criativo, esses elementos se articulam 

no estabelecimento de um sistema gerador da linguagem que caracteriza o grupo dos 

Palhaços Trovadores.  

 

 

 

Palavra chave: clown; palhaço; circo; teatro; dramaturgia; folguedo popular. 
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RESUMÉ 
 

 
Lê travail essaye de recconter le chemim  parcourre pendant six années, par le groupe 

théâtral “Palhaços Trovadores”, group avant-coureur de l’art  du clown à Belém dans l’Etat  

du Pará, période dans laquelle la troupe fondée et dirigée par l’auteur de cette recherche 

s’est produite à la ville. Le but  de ce étude est de racconter l’histoire du groupe, de 

présenter sa técnique et son travail d’entraînement quotiodien, aussi bien de présenter la 

construction de sa propre dramaturgie, basée sur des éléments de la tradition clownesque  et 

sur les jeux populaires. Le processus créateur, est un procédé  d’articulation que va aboutir 

à un système germinatif du language caractéristique du groupe Palhaços Trovadores. 

 
 
 
Mots-clefs – clown, bouffon, cirque, théâtre, dramaturgie, jeux populaires. 
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CANTO DE CHEGADA 
Na chegada desta praça, cantemos com alegria... 
 

 

 
Assim se começa quando se quer fazer um filme, ou 
escrever um livro, ou pintar um quadro ou compor 
uma música, ou de resto, inventar alguma coisa. 
Temos um desejo. (Win Wenders, 1990, p.101) 

 

 

Movido pelo desejo comecei, há seis anos, uma investigação sobre o palhaço e sua 

arte. O desejo cresceu, virou uma grande paixão concretizada com a criação dos Palhaços 

Trovadores, grupo que atua sob minha direção. A paixão, no momento, resulta nesta 

dissertação de mestrado, que pretende mostrar a trajetória do grupo, pioneiro na arte do 

clown em Belém do Pará, e sua dramaturgia, uma construção que lança mão de duas 

tradições: a arte do palhaço e os folguedos populares. Este trabalho, portanto, está 

completamente impregnado desse sentimento que me moveu e me move na direção da 

criação que divido com todos os que fazem, comigo, a existência dos Palhaços Trovadores. 

É o resultado de encontros e desencontros, profundos, rumo à construção dessa história 

cheia de graça.  

 

É preciso duas advertências iniciais. Aqui utilizaremos sempre duas palavras para 

designar uma mesma e única coisa: clown e palhaço. Para nós, que comungamos dos 

conceitos de Lecoq (1997), Burnier (2001) e Bolognesi (2003), a diferença entre os dois 

vocábulos reside apenas na origem. Eles designam o mesmo personagem popular, esteja ele 

onde estiver – no circo, na rua ou no palco; e como estiver – vestido espalhafatosamente ou 

discreto, com ou sem o nariz vermelho.  
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Como nos lembra também a pesquisadora da arte circense Alice Viveiros de Castro 

(2002), clown vem de clod, que em inglês é camponês, caipira. Palhaço vem do italiano 

pagliaccio, personagem, da Idade Média e Renascimento, que vestia-se com roupa do 

mesmo pano grosso e listrado dos colchões, afofada nas partes mais salientes de seu corpo 

com palha (paglia), amortecendo assim suas peripécias acrobáticas. 

 

Com o desenvolvimento dos circos por toda a Europa, essa ‘nova’ figura 

cômica vai se transformando, cada artista dando a sua contribuição e 

criando um personagem tão forte, que passa a ser o símbolo maior do 

circo. Mas ele não tem data nem local de nascimento (Castro, 2002, 

p.13). 

 

O termo folguedo, para nós, caracteriza, como define Salles (2003), o conjunto de 

jogos, brincadeiras, danças, pândegas, bailes, representações dramáticas e coreográficas 

etc., que compõem o conteúdo das festas tradicionais, religiosas ou não. O folguedo é, pois, 

elemento preponderante da cultura popular, aquela produzida pelo povo – a camada 

empobrecida da população –, que mantém sua dinâmica e sua continuidade, “numa 

constante readaptação às novas formas assumidas pela sociedade” (Salles, 2003, p.14). São, 

portanto, os grupos populares que fazem e mantém os folguedos, produtos extremamente 

ligados ao seu dia-a-dia.  

 

O palhaço, com sua arte, e os folguedos, com sua diversidade cromática, são os 

componentes principais da dramaturgia dos Palhaços Trovadores, objeto primeiro deste 

estudo. Nele, ressalte-se, dramaturgia é vista não à maneira clássica, “arte da composição 

de peças de teatro” (Pavis, 1999, p.113), conjunto de regras norteadoras para a composição 



 22

de textos teatrais; mas, sim, num sentido mais amplo, como “o conjunto das escolhas 

estéticas e ideológicas que a equipe de realização, desde o encenador até o ator, foi levada a 

fazer” (Pavis, 1999, p.113). É bom observar, ainda, que o material textual do clown – o que 

poderíamos chamar de texto teatral ou peça – à semelhança da Commedia dell´Arte, nada 

mais é que um roteiro, um caminho a orientar o trabalho de improvisação do artista. E este 

caminho é quase sempre construído em conjunto, principalmente a partir das respostas 

dadas pelos palhaços aos estímulos oferecidos pelo encenador. 

 

Paixão que é pesquisa – já que acredito não existir criação artística sem pesquisa – 

mas ora se apresenta como pesquisa acadêmica, nosso trabalho trilha metodologias que se 

aproximam da etnopesquisa, que não expurga as emoções de seus procedimentos 

redacionais (Macedo, 2000). São meus afetos que movem meu olhar sobre o trabalho dos 

Palhaços Trovadores – estou mais do que envolvido neste processo de criação. Minha 

escrita é uma escrita apaixonada – penso nos significados da palavra paixão: emoção 

intensa e martírio. Deixo-me guiar por ela, mas sem esquecer o alerta de Macedo (2000): 

 

As emoções, por si só, não podem guiar um processo de construção 

do conhecimento, faz-se necessário aprender a dialetizar de forma 

cuidadosa o movimento de aproximação e distanciamento do objeto 

investigado, numa vigília constante ao imperativo de cientificidade 

da pesquisa (Macedo, 2000, p.215) 

 

Vigilante e apaixonado, sempre. 
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Resvalando nos procedimentos da crítica genética, que investiga os rastros da 

criação, como quer Cecília Almeida Salles – traços que marcaram a produção da obra, sem 

esquecê-la –, utilizei como fontes documentais de minha pesquisa meus cadernos de 

anotações e rascunhos – procedimento que adotei desde que comecei a dirigir espetáculos. 

Neles, já havia expressado muitas idéias aqui desenvolvidas. Além dos cadernos, os 

roteiros dos espetáculos, fotografias, vídeos, notícias e críticas de jornais completaram as 

fontes primárias estudadas. Através desse material, me empenhei na descrição dos 

procedimentos adotados para a criação da dramaturgia clownesca dos Palhaços Trovadores, 

desvelando também seus sistemas articuladores internos. 

 

Faço, portanto, uma espécie de arqueologia de uma obra, da qual sou também um 

dos criadores, senão o principal, mas aquele que, mais que todos, está também preocupado 

em estabelecer sentidos para ela. 

 

Vejo como importante fazer esse registro, que é também uma narrativa histórica – e 

aqui, me deixo levar pela memória –, ao me colocar como um artista de teatro de Belém do 

Pará, que há 20 anos vem vivenciando seus modos de produção e criação, participando 

como fazedor e fruidor do teatro de uma cidade que muito produz, mas que pouco pensa 

e/ou registra o que pensa sobre seu fazer artístico – falo só do teatro?  

 

Observo-me e a meus colegas da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal 

do Pará, companheiros desta jornada, como partícipes de um momento fundamental para 



 24

nossa arte na cidade de Belém: momento em que as artes cênicas, em bloco, pisam firme – 

com o pé direito –, o palco da academia. Este trabalho não pretende muito, mas já aponta 

para o registro de uma arte nova dentro do teatro de Belém, a arte do palhaço, e vislumbra 

seu crescimento entre nós, dentro e fora da academia, tornando, como o faz o clown, seus 

muros invisíveis. 

 

Que os deuses do espetáculo estejam conosco.  Evoé! 
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1. NA RUA: SOB A LONA AZUL DO CÉU 
    Palhaços Trovadores aqui neste lugar, meus senhores todos venham 
    escutar... 
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1.4 - COMO TUDO COMEÇOU 
 

OS PALHAÇOS TROVADORES nasceram há cinco anos, frutos de uma oficina 

de clown ministrada por mim, na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do 

Pará, da qual sou professor. Mas esta história começa muito antes e é um pedaço 

significativo da minha própria caminhada artística, da minha vida, portanto.  

 

Licenciado em Letras pela Universidade Federal do Pará (1993), cursei 

especialização em Arte-educação, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(1995 a 1997).  Em 1981, comecei a fazer teatro, participando primeiramente de uma 

oficina, que reunia ensinamentos sobre interpretação, expressão corporal e direção de cena. 

Não parei mais, há 20 anos trabalho com teatro em Belém. Trabalhei com poucas pessoas, 

em poucos grupos. Mas as experiências foram significativas. A base do que sei aprendi com 

o professor e diretor Claudio Barradas, que um dia me convidou a participar da montagem 

de uma adaptação da novela “Carro dos Milagres”, do escritor paraense Benedito Monteiro. 

Depois passei pelo grupo Cena Aberta, dirigido por Luiz Otávio Barata. E por fim trabalhei 

com o Grupo Gruta de Teatro, atuando e dirigindo espetáculos em parceria com Henrique 

da Paz. Deixei o Gruta quando ingressei, como professor substituto, na Escola de Teatro e 

Dança da Universidade Federal do Pará (1995), ministrando a disciplina História do Teatro.  

 

Minha escola foram os grupos, meus professores seus diretores e atores.  

 

Assim que entrei na ETDUFPA, além das aulas, comecei a desenvolver alguns 

projetos com os alunos. Muitos partiam de iniciativas deles mesmos e foi o que aconteceu 

com um grupo de alunos do primeiro ano, com os quais fundei a Companhia Nós do 
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Teatro, cuja característica principal era o trabalho exclusivo com o teatro de rua, um grande 

desejo meu. A primeira montagem proposta por mim foi a farsa medieval “O Pastelão e a 

Torta”, que mostrou ser um excelente exercício para os atores – e para mim como diretor. A 

montagem resultou simples e prática e com ela percorremos vários bairros e praças da 

cidade, nos apresentando também em diversos eventos. Viajamos para a cidade de Macapá, 

no Amapá, e nos apresentamos no Festival Brasileiro de Teatro Amador, promovido pela 

Confederação Nacional de Teatro Amador (CONFENATA), na cidade mineira de Betim. 

 

Antes de viajarmos, pensávamos já na próxima montagem e nas pesquisas que 

pretendíamos realizar. Sem nada conhecer do assunto, propus a cada integrante do grupo 

(eram quatro, dois atores e duas atrizes) que começassem a criar um palhaço para si, do 

jeito que quisessem e imaginassem. O festival aconteceu em julho e um mês antes 

participei em Belo Horizonte do primeiro ECUM – Encontro Mundial de Artes Cênicas –, 

onde tive a oportunidade de ver muita coisa nova, inclusive uma demonstração técnica de 

François Lecoq, filho de Jacques Lecoq, criador da escola responsável pelo estudo e 

formação do clown ligado ao teatro, na França. Também por ter estudado especialização 

nesta mesma cidade (foram dois anos, me deslocando para lá nas férias de julho e janeiro), 

freqüentei muito os espetáculos do mineiro Grupo Galpão, que já conhecia de oficina e 

espetáculos acompanhados por mim em Manaus, no evento denominado Mergulho Teatral, 

patrocinado pela Funarte, que tinha à frente, naquela época, o amazonense Márcio Souza. 

 

No festival de Betim participei de uma oficina de clown, ministrada por Ana Luísa 

Cardoso, integrante do grupo de palhaças Marias da Graça, do Rio de Janeiro, convidado 

como atração do festival juntamente com o Grupo Galpão – elas mostraram “Tem Areia no 
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Maiô”, eles “Um Molière Imaginário”. Aproveitei ao máximo a oficina e, de volta a Belém, 

passei a pesquisar sobre o clown, sua história e técnicas. A convite da então coordenadora 

de teatro da Escola de Teatro e Dança, professora Wlad Lima, realizei uma oficina nos 

meses de agosto e setembro, com um grupo de alunos e ex-alunos – vale ressaltar, que esta 

oficina vem acontecendo há cinco anos, no mesmo período. 

 

Além dos ensinamentos técnicos aprendidos com Ana Luiza Cardoso, que serão 

descritos mais adiante, fui incluindo elementos diversos, como as canções populares – o 

disco do Grupo Galpão com as músicas dos espetáculos “Romeu e Julieta” e “A Rua da 

Amargura” nos serviu de base e embalou muitos de nossos exercícios (sofremos muita 

influência deste grupo). Já na oficina e como proposta da professora Wlad Lima, que a 

acompanhava, começamos a trabalhar com trovas. Nossas fontes foram os cadernos de 

Cultura, publicados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, no ano de 

19871. 

 

Detivemos-nos nas trovas que falavam dos mitos e lendas da Amazônia e, ao final 

da oficina, com este material e mais as canções, criamos um pequeno resultado que foi, 

inclusive, apresentado na Feira da Beira, evento da Fundação Curro Velho, que é uma 

instituição estadual que trabalha com arte-educação para crianças e jovens das escolas 

públicas do estado do Pará2.  

 

                                                 
1 Na década de 1980, tendo como secretário o poeta João de Jesus Paes Loureiro, a SEMEC implantou um 
interessante programa de levantamento e revitalização da arte e cultura popular, gerando várias publicações. 
2 Criada em 1990, a Fundação Curro Velho desenvolve trabalho na área da arte-educação e do ofício, 
prioritariamente com crianças e jovens da Rede Pública de Ensino, através de atividades gratuitas. 
 



 29

 

Fig. 1 – Resultado da 1a oficina, apresentado na Fundação Curro Velho. 

 

Logo em seguida, recebi um convite dos organizadores da Feira Pan-Amazonica 

do Livro, evento da Secretaria de Estado de Cultura, organizado pela diretoria de 

Bibliotecas Públicas, para fazer um espetáculo com temática regional. Aceitei de imediato, 

pois já tinha o “esqueleto”: o resultado da oficina que, ampliado, transformou-se no 

primeiro espetáculo do mais tarde denominado grupo Palhaços Trovadores, objeto desta 

dissertação. “Sem Peconha Eu não Trepo Nesse Açaizeiro” estreou no dia oito de 

novembro de 1998, no teatro Margarida Schiwazzappa. A data é marco da criação do 

grupo. Todos os anos realizamos uma festa de aniversário, para a qual convidamos amigos 

e admiradores e mandamos sempre confeccionar uma camiseta comemorativa. 

 

A realização do primeiro trabalho já definiu uma série de elementos, com os quais 

o grupo passaria a trabalhar: a determinação de utilizar sempre, como elemento do roteiro, a 

forma poética da trova, o que definiu o nome do grupo; o uso de canções populares, 

definindo a pesquisa da linguagem popular, seus folguedos, formas poéticas e musicais; e 

por fim, a decisão de utilizar o calendário desses folguedos, realizando espetáculos que 

fazem uso de suas estruturas e de seu período festivo. Empolgados pelo sucesso da estréia, 
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corremos para o próximo trabalho. “O Singelo Auto do Jesus Cristinho” tomou como base 

os autos natalinos, em Belém denominados Pastorinhas, muito populares em épocas 

passadas3.  O espetáculo estreou em meados do mês de dezembro, prolongando-se até o dia 

06 de janeiro do ano seguinte, Dia de Reis, quando então se encerra a chamada Quadra 

Natalina. O auto apresentava de forma alegre e lírica, com canções e trovas, o nascimento 

de Cristo, que para os Palhaços também era o nascimento de um pequeno clown. Definia-se 

assim também um dos elementos preponderantes da linguagem que começou a ser 

estabelecida pelo grupo: a combinação do risível com o poético. 

 

 

Fig. 2 – Sem peconha..., Pç. do Carmo/1998. 

 

Com apoio da Escola de Teatro e Dança da UFPA, que cedia o espaço para nossos 

ensaios, o grupo foi se estruturando. Era uma novidade na cidade. Um grande número de 

palhaços juntos, cantando e encenando histórias que de algum modo permeavam o 

                                                 
3 Pastorinhas são autos natalinos característicos de Belém do Pará e algumas cidades do interior do Estado. 
Desde 1977, a Universidade da Amazônia – UNAMA – desenvolve projeto de revitalização das pastorinhas, 
através de seu Núcleo Cultural, Setor de Artes Cênicas e Musicais. Segundo seu diretor, Paulo Santana, é feito 
um levantamento das pastorinhas tradicionais – suas histórias, textos, autores – homenageadas a cada ano com 
uma montagem atualizada, apresentada nos bairros da cidade. 
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imaginário das pessoas. Muitos chamados para apresentações se sucederam, o que 

possibilitou a continuidade do trabalho e a elaboração do próximo espetáculo4.  

 

O mês de junho se aproximava e lembramos que durante a chamada Quadra Junina 

(também, em Belém, chamada Quadra Joanina), em remotas épocas, a disputa entre os 

grupos de bumbás5 era grande – muitos casos resultavam em mortes, o que gerou inclusive 

a proibição desses brinquedos pela polícia. Influenciados que estávamos pelo Grupo 

Galpão, pensamos em adaptar Romeu e Julieta, de Shakespeare – uma das montagens mais 

famosas do grupo mineiro –, para a estrutura do folguedo do boi-bumbá, onde o senhor 

Capuleto e o senhor Montechio são amos de bois famosos, sempre em disputa. Julieta, a 

Catirina6 do boi de seu pai. E Romeu, o “tripa”7 do boi dos Montechios. Com a paixão 

temperando tudo, em junho de 1999 o terceiro espetáculo do grupo estava pronto: nós o 

batizamos “O Boi do Romeu no Curral da Julieta”. E com ele já começávamos a dominar 

mais as técnicas do clown. Como diretor e professor, já juntava uma boa bibliografia sobre 

o assunto, além de manter contato com alguns grupos de outras cidades, como o Lume, de 

Campinas, cuja sede acabei visitando logo depois da Quadra Junina, nas férias de julho. 

Este encontro acabou proporcionando um intercâmbio que dura até hoje. Carlos Simioni e 

Ricardo Pucceti já estiveram duas vezes em Belém, ministrando oficinas e apresentando 

espetáculos. Nas duas vezes, felizmente, eu estava por trás da organização dos eventos. 

 

                                                 
4 Por falta de uma estrutura profissional sólida – poucos possuem em seu quadro um produtor – é muito difícil 
para os grupos, em Belém, manter a regularidade do trabalho, o que faz com que muitos desapareçam. 
 
5 Boi-bumbá, folguedo junino que encena a comédia do boi com danças e toadas. 
 
6 Personagem feminina do boi, que deseja comer a língua do animal, provocando a morte deste. 
 
7 Brincante que dança debaixo do boi, dando-lhe vida. 
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Fig. 3 – Cena do casamento de Julieta e Romeu. 

 

Os Palhaços Trovadores começaram com um elenco grande, eram doze 

integrantes. Com a realização constante de oficinas, muitos talentos foram surgindo e se 

interessando em trabalhar no grupo. Criamos então um esquema de estágio. O interessado 

passava a trabalhar com o grupo, vivenciando todos os seus processos de trabalho, bons e 

maus momentos, por um período de três meses. Ao final, realizava-se uma avaliação 

mútua: podia ter seu período de estágio renovado, ser integrado ao grupo ou, por decisão 

coletiva ou dele mesmo, não ingressar no elenco, o que nunca aconteceu. É característica 

do grupo, portanto, manter um grande elenco, que sempre se renova, graças à realização 

periódica de oficinas de clown e à manutenção da política de estágio. 

 

O próximo trabalho do grupo, ainda em 1999, foi uma participação, no espetáculo-

cortejo do Auto do Círio, uma realização da Escola de Teatro e Dança, com direção do 

professor Miguel Santa Brígida8. Pensamos no Círio de Nazaré e em como várias outras 

procissões e manifestações foram se agregando à grande procissão, ao longo dos anos. Aos 

                                                 
8 O Auto do Círio foi tema de sua dissertação de mestrado, defendida neste mesmo programa da UFBA, em 
outubro de 2003, com o título “Auto do Círio – Drama, Fé e Carnaval em Belém do Pará. 
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olhos dos palhaços a Santa acaba participando de uma verdadeira maratona de eventos. 

Criamos, então, um espetáculo que apresenta, com muita graça, a “agenda” da Santa no 

mês de outubro e que chamamos “Clown Sois o Lírio Mimoso”, referência ao hino mais 

cantado em homenagem à Virgem. 

 

O Auto do Círio acontece em única apresentação, na sexta-feira que antecede a 

procissão do Círio de Nazaré, realizada no segundo domingo do mês de outubro. Mas o 

trabalho que criamos passou a ser apresentado depois, descolado do grande evento, em 

praças e outros logradouros – por solicitação do público e até de instituições públicas e 

privadas, nos rendendo bons dividendos. Tínhamos então um repertório, que passamos a 

apresentar nos anos seguintes, em obediência ao calendário cultural.  

 

 

Fig. 4 – Clown Sois o Lírio Mimoso – os palhaços e a representação da corda. 

 

Vale ressaltar que a partir do segundo ano, nossas performances no Auto do Círio 

passaram a contar com a participação dos alunos das oficinas, que, após passarem dois 

meses empenhados na descoberta de seus clowns (agosto e setembro), trabalham com os 

Trovadores durante duas semanas. Nos dois últimos anos de realização do evento, 
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contamos com um elenco de quarenta palhaços. Para nós, o evento se tornou um grande 

encontro de clowns. 

 

 

Fig. 5 – Auto do Círio: grande encontro de palhaços. 

 

O repertório foi mantido e já em 2001, terceiro ano do grupo, surgem dois novos 

espetáculos: um ligado à Quadra Junina, “A quadrilha dos Trovadores no Caminho da 

Rocinha”; outro à Quadra Nazarena, “A Morte do Patarrão”. A quadrilha é uma dança 

muito popular em Belém, com um movimento bem organizado, que promove um 

desenvolvimento grande de coreografias, figurinos e músicas. No nosso espetáculo, alguns 

dos passos mais tradicionais – maresia, serrote, túnel – se transformam em cenas de clown. 

A quadrilha resulta ao final em um Casamento na Roça, também um brinquedo da época. O 

outro trabalho foi feito para compor mais uma vez a Estação do Teatro, no Auto do Círio. 

Trabalhamos com a idéia da falta do pato, ingrediente principal da mais importante iguaria 

da festa do Círio de Nazaré, o pato no tucupi – uma grande marca de congelados vem 

propagandeando e proclamando o peru como ave tradicionalmente preparada ao tucupi no 

Círio de Nazaré. O trabalha satiriza a veiculação desta idéia. 
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Fig. 6 – A Quadrilha dos Trovadores, revival da era discotéque. 

 

A próxima montagem aconteceu em 2002 e foi a primeira que “desobedeceu” ao 

calendário cultural. “Amor Palhaço” fala do sentimento amoroso sob a ótica do palhaço e 

estreou para quatrocentas pessoas, embaixo da lona da Escola Circo9, projeto mantido pela 

Prefeitura de Belém.  

 

 

Fig. 7 – Amor Palhaço, cena do pic-nic. 

 

Em 2003, quando o Auto do Círio festejou dez anos, resolvemos fazer um trabalho 

celebrativo. “O Aniversário do Alto do Círio” brinca com a sonoridade igual e diferentes 

                                                 
9 A Escola Circo Mano Silva foi fundada em 1997 e atende crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, que 
estavam em situação de risco. 
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grafias e sentidos das palavras Auto/Alto e aproveita a presença constante, como 

convidado, do ator e artista plástico Antar Rohit, ex-aluno de oficina, que sempre participa 

do evento brincando com o público ao afirmar, de cima dos seus quase dois metros de 

altura, ser ele o verdadeiro Alto do Círio. Apesar da brincadeira, e não poderia deixar de ser 

de outra forma, o trabalho é uma homenagem ao grande e belo cortejo do Auto do Círio, e à 

Virgem de Nazaré.  

 

 
Fig. 8 – O aniversário do Alto do Círio, celebração e graça. 

 

Nosso último espetáculo é uma cantata natalina, um auto quase todo cantado, com 

pouquíssimas cenas. “A Singela Cantata do Jesus Cristinho” tem letras feitas por mim e 

melodias feitas por dois músicos profissionais paraenses, Nego Nelson e Paulo Moura, e foi 

montada para a temporada natalina de 2003.10

                                                 
10 Estamos tentando a gravação das canções em CD – ganhamos o selo da Lei Municipal Tó 

Teixeira, mas até o momento nos falta o patrocinador.  
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Fig. 9 – A Singela Cantata, auto natalino cantado (Estação das Docas). 

 

Neste ano de 2004, realizamos ainda um novo trabalho, que chamamos “Cortejo 

Clown: Vendedores de Emoções”. Como o nome já diz, é um cortejo feito por personagens 

populares do passado, como o realejo, o fotógrafo lambe-lambe, o homem da roleta, o 

homem da pescaria e o vendedor de flores. Eles cantam, tocam instrumentos musicais e 

vendem trovas em forma de corações, utilizando as habilidades próprias de suas profissões, 

seu jogo com o público. O Cortejo Clown é ideal para ser mostrado em datas 

comemorativas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. É um trabalho 

ainda em fase de amadurecimento, e de mais pesquisas. 

 

 
Fig. 10 – Cortejo Clown, projeto em andamento.  



 38

Quase todos os espetáculos estão no repertório do grupo, sendo apresentados nas 

suas específicas quadras, como os folguedos tradicionais - a exceção de “O Boi do Romeu 

no Curral da Julieta” e “Clown Sois o Lírio Mimoso”. Os Palhaços Trovadores completam 

seis anos neste 2004, com uma rotina de apresentações constantes, que mantém a 

continuidade do trabalho. E isso devemos ao público, que conhece e admira o trabalho, e 

que cresce a cada ano. Por isso sempre damos graças. 

 

Apresentamos, a seguir, um quadro demonstrativo e ilustrativo de cada espetáculo 

realizado pelos Palhaços Trovadores. 

 

QUADRO SINÓPTICO DOS ESPETÁCULOS 
“SEM PECONHA EU NÃO TREPO NESSE AÇAIZEIRO” 

 
Utilizando trovas e canções populares, aborda o universo das lendas e mitos amazônicos 

(uirapuru, boiúna, boto, iara), através de cenas recheadas de humor e lirismo.  

Duração: 45 minutos. 
             
Roteiro: Coletivo 

Direção: Marton Maués 

Estréia: Novembro de 1998 

 
“O SINGELO AUTO DO JESUS CRISTINHO” 

 
Inspirado na tradição dos autos natalinos, entre nós conhecidos como Pastorinhas, o 

espetáculo mostra o nascimento do Menino Jesus, que é também, para os Trovadores, o 

nascimento de um pequeno clown.  

Duração: 45 minutos. 

Roteiro: Wlad Lima 

Direção: Marton Maués 
Estréia: dezembro de 1998 
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“O BOI DO ROMEU NO CURAL DA JULIETA” 
 
Adaptação de uma das mais famosas obras do dramaturgo inglês William Shakespeare, 

“Romeu e Julieta”, para o universo do folguedo popular do Boi-Bumbá, em que Julieta é a 

Catirina do Boi Capuleto, e Romeu um "tripa" apaixonado.  

Duração: 60 minutos. 

 
Roteiro: Wlad Lima 

Direção: Marton Maués 

Estréia: junho de 1999 

 
"CLOWN SOIS O LÍRIO MIMOSO" 

 
Performance realizada para o espetáculo/cortejo "Auto do Círio", realizado pela 

Universidade Federal do Pará, através da Escola de Teatro e Dança, mas mostrada também 

independente do grande evento. Apresenta, com muito humor e graça, a "agenda" da Santa 

para o mês de outubro.  

Duração: 25 minutos. 

 
Roteiro coletivo 

Direção: Marton Maués 

Estréia: outubro de 1999 

“A QUADRILHA DOS TROVADORES NO CAMINHO DA ROCINHA” 
 
Quadrilha Junina em que os passos tradicionais - como maresia, serrote, túnel etc. – se 

transformam em cenas engraçadas, sempre envolvendo o público, que brinca junto aos 

palhaços – estes caracterizados como bandidos caipiras, pertencente a uma famosa 

“quadrilha”, que sai de Belém rumo à favela da Rocinha.  

Duração: 45 min. 

 
Roteiro e direção: Marton Maués 

Estréia: junho de 2001 
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“A MORTE DO PATARRÃO” 
  
Performance criada para o espetáculo/cortejo “Auto do Círio, realizado pela Universidade 

Federal do Pará, através da Escola de Teatro e Dança, mas apresentada também de forma 

independente do grande evento. Fala, de forma crítica, da mudança de uma das mais 

famosas tradições paraense à época do Círio de Nazaré: a degustação do pato no tucupi, no 

almoço após a procissão. A pato some e começa a ser substituído pelo peru de uma famosa 

marca. 

Duração 25 min. 

 
Roteiro: coletivo 

Direção: Marton Maués 

Estréia: outubro 2001 

“AMOR PALHAÇO” 
 

Espetáculo que fala de amor sob a ótica do palhaço. Tem um fio condutor, que divide as 

cenas, em número de seis: um palhaço que entra em três momentos procurando sua amada. 

No primeiro momento, menino, ele carrega um buquê de rosas em botão. Nos segundo 

momento, adulto, ele carrega um buquê de rosas abertas. No terceiro, velho, ele carrega um 

buquê de rosas murchas. 

Duração: 60 minutos 

 
Roteiro: coletivo 

Direção: Marton Maués 

Estréia: outubro de 2002 

“O ANIVERSÁRIO DO ALTO DO CÍRIO" 
 
Performance criada para o espetáculo/cortejo “Auto do Círio”, em comemoração aos dez 

anos do evento. Mostra os palhaços se preparando para aniversário do ALTO DO CÍRIO – 

revelado mais tarde como um palhaço bem alto, de quase dois metros. A animação dos 

palhaços, presentes e mensagens de parabéns ao Alto acabam provocando ciúmes na 

Virgem de Nazaré, a grande homenageada e motivo da festa do Círio. Ao final, o 

Aniversário do Alto do Círio transforma-se numa grande e festivo evento celebrativo à 
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Virgem de Nazaré e ao espetáculo “Auto do Círio”. 

Duração: 15 minutos 

 
Roteiro: Wagner Lins 

Direção: Marton Maués 

Estréia: outubro de 2003 

“A SINGELA CANTATA DO JESUS CRISTINHO” 
 

Espetáculo que canta e conta o nascimento de Jesus Cristo, nos moldes dos autos natalinos, 

com anjos, pastores e reis magos. Para os Trovadores, é também a celebração do 

nascimento de um pequeno clown, que veio trazer a todos paz, amor e alegria. 

Duração: 25 minutos 

 
Roteiro e direção: Marton Maués 

Estréia: dezembro de 2003 
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1.5 – TÉCNICA E INVENÇÃO 
 

Fruto de uma oficina, inicialmente o arcabouço técnico utilizado pelos Palhaços 

Trovadores era todo baseado nos princípios daquele trabalho, que por seu lado, tomava 

como base o que foi aprendido por mim com Ana Luísa Cardoso, do grupo carioca Marias 

da Graça. O diferencial ficava por conta da introdução dos elementos dos folguedos 

populares: trovas, canções e, depois, elementos estruturais destes brinquedos. 

 

Com Ana Luísa aprendemos e passamos a utilizar cinco regras, que se tornaram a 

base de todo o trabalho de iniciação à técnica do clown desenvolvido por nós. 

 

1. Toda ação, física ou vocal, deve ser feita sempre após o ator contar mentalmente três 

segundos. 

2. Toda ação, física ou vocal, deve ser feita olhando para o público, nem que seja para 

uma única pessoa. 

3. O palhaço tem olhos grandes, deve arregalar os olhos sempre ao colocar o nariz. 

4. O palhaço olha sempre com o nariz. É seu nariz que aponta para as pessoas e para as 

coisas. 

5. O palhaço respeita o público e sempre agradece a qualquer manifestação de aceitação.  

 

 

Fig. 11 – O olhar do palhaço: grande e com o nariz. 
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Com relação ao nariz, alguns princípios devem ser seguidos. Só colocá-lo no rosto 

quando for trabalhar – não é um brinquedo, é um instrumento de trabalho. Nunca colocá-lo 

diante do público, deve-se virar de costas ou abaixar a cabeça para fazê-lo. E, por fim, 

nunca tocá-lo se estiver em trabalho, isto é, diante do público. Caso seja necessário, deve-se 

produzir um ruído. Segundo Ana Vasques Castro (2002), o nariz vermelho é a menor 

máscara do mundo e “possui a grande virtude de despojar o rosto de toda defesa, mostrando 

o invisível, aquilo que está escondido atrás da primeira imagem aparente” (Castro, 2002, 

p.10). Além desses princípios, vários jogos são utilizados, individualmente, em duplas e até 

em trios. Tudo é feito com o objetivo de desbloquear o corpo e a mente do ator, levando-o a 

enfrentar seus limites sem medo, de peito aberto, buscando, assim, criar nele um estado de 

clown, sempre pronto a jogar com o parceiro e, principalmente, com o público. 

 

1. Entradas e saídas. 

2. Passar a ação para o outro através do olhar. 

3. Realizar as mais diversas tarefas (sozinho ou com os parceiros). 

4. Dançar variados ritmos, reinventando seu corpo a cada dança. 

5. Experimentar emoções variadas, encontrando os parceiros (alegria, tristeza, 

raiva, medo). 

6. Jogar bola das mais variadas formas possíveis. 

7. Enfrentar perigos imagináveis (florestas, rios, animais). 

 

Outro jogo é estabelecido. O orientador é o patrão do palhaço (também chamado 

monsieur Loyal), é o dono do circo, seu empregador, aquele que lhe paga. “A autoridade 

máxima, no circo, é representada pelo monsieur Loyal, o ‘dono do circo’, que equivale, 

para a banda dos bufões, à sociedade, ou seja, o elemento externo que traz constrangimento 

para ambos os tipos”, explica Burnier (2001, p. 216). O palhaço lhe deve respeito, portanto. 
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Mas o palhaço... é o palhaço. Cria-se então uma tensão entre eles. Um dá ordens, o outro 

obedece a seu modo. O palhaço tem uma lógica própria, tudo que faz o faz a partir dessa 

lógica peculiar. Se o banco está longe do piano, ele esquece o banco e tenta arrastar o 

piano. A tensão palhaço/patrão, vale ressaltar, lembra o jogo estabelecido entre o clown 

Branco e o Augusto, que veremos adiante no capítulo sobre o clown.  Tudo isso é 

importantíssimo, ao nosso ver, para o estabelecimento da lógica clownesca. 

 

O orientador é também aquele que coloca o palhaço em situações difíceis. Faz-lhe 

perguntas sobre sua vida, suas habilidades. Inventa para ele profissões, pedindo-lhe 

demonstrações técnicas desses ofícios. Inventa que ouviu dizer que o palhaço fala diversas 

línguas e pede a ele que as fale. Para o palhaço, a regra é a seguinte: nunca dizer que não, 

que não sabe, que não vai fazer. O palhaço sempre sabe fazer tudo, e muito bem – muito 

embora não seja verdade, ou melhor, seja a sua verdade. Ao lhe colocarem em prova, ele 

inventa, cria, faz tudo a seu modo. Mas faz tudo com autenticidade, com verdade. E com 

isso, faz o público rir. 

 

Conhecer a história do circo e do clown, os grandes palhaços do Brasil (Benjamin 

de Oliveira, Piolim, Carequinha, Arrelia) e do mundo (Charles Rivel, Grock); os clowns do 

cinema (Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Loyd, Jacques Tatit, Gordo e Magro, 

Oscarito e Grande Otelo); os espetáculos do Circo de Soleil, bastante disponíveis hoje em 

vídeo e dvd, tudo isso ajuda, e muito, na elaboração do clown de cada artista, durante seu 

processo de criação. Ver é aprender e apreender. Conhecer a história e a vida dos grandes 

nomes que a fizeram é importante para qualquer ofício.   
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No decorrer do treinamento, alguns testes de maquiagem são feitos. E quando os 

palhaços começam a surgir, a aparecer, se realiza uma primeira saída, que é um primeiro 

contato do clown com o mundo exterior. Isso acontece no ambiente mesmo em que estamos 

trabalhando ou em seu entorno – no nosso caso as dependências da Escola de Teatro e 

Dança da UFPA. O contato com o público é fundamental para o estabelecimento do jogo 

clownesco, mas verificamos que ele só deve ser feito no estágio em que o clown já está 

mais ou menos esboçado, quando muitas barreiras foram rompidas, quando já domina as 

técnicas básicas. A presença de pessoas estranhas ao grupo na fase inicial do processo, a 

nosso ver, atrapalha. 

 

A "formatura" ou "batizado" do clown, ao fim da oficina, acontece com uma grande 

saída, em um espaço de muita movimentação pública. Nada é preparado, tudo é feito de 

modo que o clown entre espontaneamente em contato com o mundo lá fora: atravessar uma 

rua, entrar em um ônibus, conversar com as pessoas, sentar, beber e comer. É uma prova de 

fogo, mas fundamental. É ficar ou correr. Ou vai em frente e enfrenta o público, ou volta 

correndo para a sala/útero. Neste caso, duas coisas a se fazer: trabalhar mais na formação 

ou desistir de vez. 

 

 
Fig. 12 – Saída de clown, encontro com o público. 
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Com o avançar do treinamento do grupo, a criação de novos espetáculos e algumas 

pesquisas, outros elementos técnicos foram sendo introduzidos. O trabalho com as oficinas, 

sempre avaliador e renovador, contribuiu muito para isso. Ajudou e tem ajudado ainda o 

contato com outros palhaços, principalmente o intercâmbio com os atores Carlos Simioni e 

Ricardo Puccetti, palhaços Carolino e Teotônio, respectivamente, integrantes do grupo 

Lume de Campinas, São Paulo. Luciano Bortoluzzi, do Trio Piratiny, de São Paulo, 

também tem sido um bom parceiro. Com ele realizamos um workshop no qual trocamos 

informações e reunimos pessoas interessadas em trabalhar com clown em Belém.  

 

Recentemente fizemos contato com a Companhia do Gesto, do Rio de Janeiro, que 

desenvolve trabalho com clown e máscaras. Depois de quase seis anos de trabalho contínuo 

na cidade, fazendo espetáculos, realizando oficinas, discutindo o nosso fazer e o de outros 

colegas, notamos que a atividade do palhaço tende a crescer. Grupos começam a se 

estruturar, trabalhos individuais aparecem. Em função disso, pensamos já na realização de 

um encontro de clowns na cidade, reunindo os palhaços locais e palhaços de outros estados, 

principalmente aqueles com os quais já mantemos intercâmbio. 

 

Vale observar que, além dos princípios básicos iniciais, muitos outros foram 

introduzidos. A troca de experiências e o estudo constante, favorecem a ampliação do 

trabalho.  

 

Vamos, a seguir, falar um pouco da nossa rotina de treinamento. 
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Os treinamentos e/ou ensaios são realizados três vezes na semana, duas horas por 

dia – essa rotina só muda em casos especiais, quando realizamos ensaios até aos sábados ou 

domingos. Durante cinco anos os ensaios aconteceram em uma das salas da Escola de 

Teatro e Dança da UFPA, sempre no mesmo horário, de 23h00min a 01h00min, quando 

então eu e alguns alunos saímos de nossas aulas para trabalhar. Todos trabalham de dia. 

Alguns trabalham de dia e têm aulas à noite. É uma rotina dura. Muitos chegam exaustos 

aos ensaios e treinamentos e ao final têm que sair correndo para apanhar a condução, que 

muitas vezes demora a chegar, para levá-los a bairros distantes. Mas, noto, há acima de 

tudo uma grande paixão ligando-os ao trabalho. E ligando-os entre si. Houve e há 

problemas, mas o grupo é bem coeso, bem ligado, sobretudo hoje.  

 

Existe ainda, observo, uma paixão pelo teatro e pelo clown. E isso, para mim, é o 

mais importante de tudo, é o essencial. A partir disso, trabalham-se questões técnicas e 

éticas. 

 

Adotamos um procedimento para o ingresso no grupo, um estágio com duração de 

três meses para os iniciados nas oficinas. É um tempo para sentir o grupo, avaliar-se e 

avaliá-lo. Viver a nossa rotina, experimentar o treinamento, os espetáculos (aos poucos ele 

vai fazendo parte do elenco). Como estagiário, o novo clown recebe 50% do cachê recebido 

por um membro do grupo – vale ressaltar que não há escalonamento de cachês; de tudo que 

se recebe, 20% fica com o grupo, para suas despesas, e o restante é dividido igualmente 

entre todos. Ao final, se quiser ficar, o estagiário é avaliado pelo grupo. Ele pode sair, 

cumprir um novo período de estágio, ou tornar-se um palhaço trovador.  
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No treinamento rotineiro, empregamos um princípio absorvido de Eugênio Barba, o 

criador do Odin Teatret, na Dinamarca, proferido em palestra e demonstração técnica 

realizadas em 1998, no Encontro Mundial de Artes Cênicas – ECUM -, na cidade de Belo 

Horizonte/MG. Buscamos fazer com que cada ator construa seu próprio método de 

treinamento, a partir do que aprendemos coletivamente e do que cada um aprende sozinho 

e/ou com outros coletivos. Há um primeiro momento em que cada um emprega essa 

metodologia pessoal. Delas fazem parte o aquecimento e o desenvolvimento de algumas 

habilidades, como malabares, swingue, perna-de-pau, acrobacia, pirofagia. Em seguida, 

fazemos um treinamento vocal, constante de aquecimento, exercícios de ressonância, 

projeção, e vocalizes, dirigido pelo diretor musical do grupo. E partimos, por fim, para um 

trabalho coletivo, com jogos de manutenção das técnicas utilizadas e jogos criativos, 

improvisações, que buscam aprimorar as habilidades dos clowns, dos quais sou o 

orientador. 

 

Deste treinamento coletivo consta uma série de exercícios e jogos, alguns nascidos 

da rotina de trabalho do grupo. Inicialmente aquecemos o coletivo, criando uma energia 

que envolva a todos. Para isso, utilizamos muito a dança e o canto, para o qual já 

organizamos um repertório, sempre acrescido de mais canções. Isso pode ser feito 

inicialmente sem o nariz e depois com o nariz. Fazemos também o que chamamos de “roda 

de clowns”11, que começa com todos em círculo se olhando – seguindo as regras do olhar 

grande e olhar com o nariz (o treinamento do olhar, para nós, é de suma importância; é 

principalmente através do olhar que o palhaço se comunica com o público). Os palhaços se 

                                                 
11 Esse procedimento foi criado por nós no nosso fazer diário. 



 49

afastam e se aproximam, rápida e lentamente. Nesse vaivém experimentam emoções: riem, 

ficam tristes, melancólicos, sérios, choram de rir. Fazem todas essas ações com e sem som. 

 

Em seguida os palhaços caminham. Realizam vários tipos de caminhadas. 

Experimentam emoções. Olham o espaço como um todo, cada detalhe; olham os 

companheiros, se cumprimentam de variadas formas e podem dançar ou estabelecer outras 

relações; olham a si mesmos, cada detalhe de seus próprios corpos. Descobrem-se através 

dos outros e de si. Para exercitar o olhar e a percepção dos espaços exteriores, criamos 

alguns exercícios. 

 

1. O palhaço, em rápidas caminhadas, é solicitado a parar bruscamente. Feito isso, 

solicitamos que ele olhe para lugares determinados, o que ele deve fazer com 

olhos grandes e apontando o nariz para tal lugar. O palhaço deve olhar para as 

coisas como se fosse sempre a primeira vez, sempre se surpreender com elas. 

2. O palhaço caminha seguindo linhas existentes no espaço, sempre olhando 

grande e com o nariz (podemos usar música para determinar o ritmo). 

3. O palhaço imagina que segue um bichinho caminhando pelo espaço, rápida e 

lentamente. Pulando algumas vezes, voando outras. Tudo é feito com o olhar 

grande, arregalado e atento, e com nariz apontando para o bichinho imaginário. 

 

O palhaço é como uma criança, adora brincar, descobrir novos e criativos jogos. Faz 

parte do treinamento dos Palhaços Trovadores um retorno aos jogos infantis. Brincamos de 

ciranda e outros jogos cantados; jogamos bola, inventando sempre novas maneiras de fazê-

lo, criando novas brincadeiras. Esses jogos e brincadeiras são todos realizados pelos 

clowns, com suas lógica e energia próprias. E isso é o fundamental. A energia do clown é 

semelhante à energia da criança e cultivar esse estado de ser é de extrema importância. O 
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clown deve estar sempre pronto a jogar, pronto a brincar. E o público é um dos seus 

principais parceiros. 

 

Nem tudo foi descrito, pois nossa intenção aqui não é a minúcia, mas demonstrar a 

idéia básica do que fazemos enquanto preparação para o desabrochar do clown de cada ator 

e para sua manutenção e crescimento posterior. Neste ponto, o treinamento é fundamental, 

mas o contato com o público, nos espetáculos e/ou eventos dos quais os palhaços 

participam, é o essencial – a realização constante do que chamamos “saídas de clown”12 

são de suma importância. E não podemos esquecer, nunca, o que disse Dario Fo, “alguém 

só se torna um clown em conseqüência de um grande trabalho, constante, disciplinado e 

exaustivo, além da prática alcançada somente depois de muitos anos. Um clown não se 

improvisa.” (1998, p. 304) 

 

Concordamos plenamente com ele. Apesar das adversidades encontradas para o 

fazer teatral em nossa terra, vamos em frente com nossa caravana – ah, nossos 

antepassados! –, buscando todos em nosso dia-a-dia nos tornar palhaços, verdadeiros 

palhaços. 

 

 

                                                 
12 Esse termo tomamos emprestado do grupo Lume, de Campinas, e significa o contato do palhaço com o 
mundo exterior, seja na rua, na feira, num escritório ou num bar. O importante é descobrir como o palhaço se 
relaciona com o imponderável. 
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1.6 – TEATRO E TRADIÇÃO POPULAR 
 

Os Palhaços Trovadores são essencialmente um grupo de teatro. Um grupo de teatro 

que trabalha com elementos da tradição circense e popular: o clown e suas habilidades e os 

folguedos. Não é propriamente um grupo de teatro de rua, no sentido estrito do termo, mas 

é nas ruas, nos espaços não convencionais, nos logradouros públicos, que o grupo sempre 

se apresenta. Exatamente como fazem os brincantes populares, os artistas que trabalham 

com habilidades circenses. E essa interrelação de linguagens é o que marca o teatro de rua 

brasileiro, nos diz Fernando Peixoto no capítulo “Teatro de Rua no Brasil”, escrito a pedido 

dos autores do livro Teatro de Rua, Fabrizio Cruciani e Clelia Falletti, uma das raras 

publicações sobre o assunto no Brasil: 

 

No Brasil o teatro de rua está nas raízes das mais autênticas 

manifestações da identidade cultural nacional, ponto de partida essencial 

para uma compreensão da poesia popular e de um processo cultural 

específico. E são espetáculos que utilizam as mais diversificadas 

linguagens, uma excluindo a outra ou integrando várias, como a dança e 

o canto, a presença de atores ou o teatro de bonecos (chamado 

mamulengo em Pernambuco e joão-redondo na Paraíba).(Peixoto, 1999, 

p.143) 

 

Como podemos notar, os elementos trabalhados pelo grupo, as linguagens que 

utilizamos, estabelecem relações profundamente estreitas. E nos aproveitamos dessas 

relações, absorvemos seus processos. Estamos sempre atuando nas ruas, praças, espaços 

não convencionais – mas sem excluir os teatros. Ao assumirmos estruturas dos folguedos, 

criamos espetáculos com mobilidade que permite apresentarmo-nos em qualquer espaço. 

Claro que é na rua ou nos espaços mais abertos, que proporcionam um contato mais direto 



 52

com o espectador, sem o isolamento provocado pela caixa preta do prédio teatral – como o 

circo, por exemplo – que o palhaço realiza da melhor forma seu jogo, exerce seu trabalho. 

E com relação à dimensão histórica do teatro de rua, vale apontar o que dizem Cruciani e 

Falletti: 

 

Se olharmos para a extensão, cronológica e geográfica, dos eventos que 

se assinalam sob a locução ‘teatro de rua’, tem-se a surpresa de 

perceber o quanto é limitada a seção pertinente ao edifício teatral como 

lugar específico, projetado e aparelhado para os espetáculos. Teatro 

faz-se nos mercados, nas feiras, nos paços, nos espaços de congregação 

da comunidade; faz-se nas igrejas, nos lugares de culto, nos adros das 

igrejas; nas praças, nas ruas, nos quintais, nos jardins públicos, etc. 

(1999, p. 19). 

 

Estamos então, nós os Palhaços Trovadores, caminhando na esteira de uma tradição 

de longo curso. A apropriação de elementos da cultura popular é atitude fundante do teatro 

de rua brasileiro. Não só os folguedos, mas também as habilidades circenses (muitas vezes 

expostas nas ruas e feiras) e o clown são absorvidos pelo teatro (e não só pelo teatro de 

rua), sobretudo nas duas últimas décadas do recente século passado. Esse trânsito entre o 

teatro e o circo e vice-versa, e entre esses e os folguedos, é uma constante. “Os circos são 

grandes fornecedores de tipos para os folguedos populares e cenas cômicas que transitam 

livremente nos dois sentidos”, (Salles, 2003, p.12).  

 

No Brasil, foi o palhaço negro Benjamin de Oliveira, considerado o rei dos 

palhaços brasileiros, que criou o circo-teatro, também chamado de Pavilhão. Isso 

aconteceu no circo Spinelli, segundo conta Ruiz (1987), durante a crise econômica do pós-

guerra de 1918 e em meio a uma epidemia de “gripe espanhola” no Rio de Janeiro. “No 
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mundo do circo a mistura de palco e picadeiro foi um toque de genialidade, a ponto de 

somente Spinelli, durante algum tempo, ter público razoável para sustentar sua empresa” 

(Ruiz, 1987, p. 36). Rica e esclarecedora é a entrevista de Benjamin de Oliveira a Brício de 

Abreu, citada em quase sua totalidade por Ruiz em seu livro. Pela beleza do relato, vale a 

pena citar um trecho também: 

 

No Spinelli é que eu lancei essa forma de teatro combinado com circo, 

que mais tarde tomaria o nome de Pavilhão. Spinelli era contra. Tanto 

que nos primeiros espetáculos tomamos roupas de aluguel, porque ele se 

negava a comprar guarda-roupa. Foi ali, no Boliche da Praça 11. E a 

primeira peça intitulava-se O Diabo e o Chico. Pouco a pouco fomos 

saindo para o teatro mais forte, de melhor qualidade. E terminamos por 

fazer Otelo. E assim nasceu a comédia e o drama no circo, coisa que 

nunca se vira antes. É desse tempo uma crônica famosa de Artur Azevedo 

que eu ainda guardo entre os meus recortes de jornais: ‘Quando 

Shakespeare fez Othelo – dizia o grande dramaturgo – imaginou 

certamente um tipo como esse que Benjamin representa com tanta força 

no seu pequeno teatro’. E foi um elogio que nunca me faltou esse de 

Arthur Azevedo (Ruiz, 1987, p. 39). 
 

 

 Alternando números circenses e peças melodramáticas, a invenção tornou-se 

definitiva. Principalmente os pequenos circos que circulam pelas periferias das grandes 

cidades adotam hoje no Brasil o estilo circo-teatro, misturando números circenses, peças 

teatrais e também cantores populares. O teatro, sobretudo a partir da década de 1980, passou 

a utilizar intensamente elementos circenses em suas encenações, tanto nas ruas como nas 

casas de espetáculos. Já na década de 1990, vimos surgir com intensidade as companhias 

que trabalham  marcadamente com técnicas circenses, dentre elas o clown – Intrépida Trupe, 

Cia. Circo Mínimo, Parlapatões, Teatro de Anônimo, Off-Sina, Marias da Graça, Lume 
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(grupos de São Paulo e do Rio de Janeiro). No caso deste último, que faz 20 anos em 2005, 

o estudo do clown é uma de suas linhas de pesquisa da arte do ator, o que significa dizer que 

as técnicas clownescas são utilizadas no treinamento do ator. E essa é uma prática que vem 

sendo seguida por muitos grupos de teatro no país inteiro e até nas universidades – o Lume 

está ligado à Universidade de Campinas/SP. 

 

 
Fig. 13 – No centro da praça, no meio do povo. 

 

Em Belém, a despeito de uma gama variada de folguedos populares, o teatro de rua 

ainda não é uma constante, nem tem uma “cara” definida. O que se vê, na maioria das vezes, 

principalmente como opção diante das pautas caras para os grupos nos poucos teatros, é a 

transposição do espetáculo da caixa cênica para as ruas. O anfiteatro da Praça da República 

passou a ser o palco principal desses grupos. O pioneiro, sem dúvida, foi o Grupo Cena 

Aberta, com a montagem de Angélica, em 1976, romance de Ligya Bojunga Nunes adaptado 

e dirigido por Zélia Amador de Deus. Segundo a diretora, outras montagens se seguiram ao 

ato político pelo fechamento do Theatro da Paz, devido as constantes reformas. Os grupos 

amadores não tinham um teatro para si e o que ofereciam, auditórios de colégios, não 
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satisfazia aos anseios da categoria, que passou a protestar, forçando a criação do teatro 

Waldemar Henrique, em 1979, próximo ao Theatro da Paz, também na Praça da República. 

 

Mesmo depois disso, o grupo Cena Aberta manteve-se presente no anfiteatro da 

Praça da República, onde realizou importantes montagens, das quais destacam-se A Paixão 

de Ajuricaba e o Sapo Tarô Bequê, dos amazonenses Márcio Souza e Edney Azancot, 

respectivamente; e Morte e Vida Severina, do poeta pernambucano João Cabral de Melo 

Neto. 

 Vale nota, ainda, a montagem das peças “O Auto da Compadecida” (1981), de 

Ariano Suassuna, pelo Grupo Cena Aberta, com direção de Henrique da Paz, e “Farsas 

Medievais” (1990), dirigido por Miguel Santa Brígida, por utilizarem uma série de 

elementos característicos do teatro de rua, como a carnavalização e as técnicas acrobáticas. 

Assim, observa-se o “Teatro de rua não como uma transferência para o exterior dos modos e 

das pessoas do teatro, e sim como uma diferente situação do teatro” (Cruciani e Falletti, 

1999, p.20). Nos últimos anos da década de 1990 muitos grupos passam a se apresentar nos 

espaços abertos e também a experimentar de uma maneira mais conseqüente os elementos 

da linguagem da rua – Cia. De Atores Contemporâneos. Cia. Nós do Teatro, Grupo 

Anthares, In Bust Teatro Com Bonecos e alguns experimentos da Escola de Teatro e Dança, 

dentre outros. Atualmente, são alguns desses os grupos que ainda investigam e 

experimentam elementos da linguagem do que se denomina Teatro de Rua, em Belém.  

 

Infelizmente, mesmo com a abertura de espaços culturais com anfiteatros – estes, na 

sua maioria, inadequados –, não vemos o nascimento de novos grupos com disposição para a 

rua. Verificamos, aqui, que vale à pena se fazer um estudo crítico sobre a quantidade de 
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espaços abertos nos últimos dez anos, espaços oficias, sob a denominação de anfiteatro e 

que deixam muito a desejar, mais desestimulam que estimulam o fazer artístico. O que é 

uma pena, numa cidade, no meu entender, com vocação para as artes cênicas. 

 

 Rica é a contribuição da cultura popular, muito pouco aproveitada ainda pelos grupos 

de teatro de Belém, sejam de espaços abertos ou fechados. “Folguedos são os principais 

conteúdos das festas tradicionais. Indicam as brincadeiras, jogos e sortes, pândegas, 

pagodes, danças e bailes, representações dramáticas e coreográficas, etc.” (Salles, 2003, 

p.14). A integração de linguagens – representação, dança, música – e a riqueza visual, além 

do jogo constante e salutar entre o cômico e o dramático, e da proximidade com o público, 

são características dessas manifestações, tão fortes em nosso estado.  

 

O Pará tem um teatro popular digno do maior respeito. Parte dele se 

desenvolveu, outrora, no arraial de Nazaré, por isso foi chamado, com 

propriedade, teatro nazareno. Outra parte se desenvolveu na quadra das 

festas juninas, em rústicos tablados, e é chamado, genericamente, 

comédia junina, englobando três manifestações distintas, mas 

uniformizadas pelo mesmo público que as aplaude: boi-bumbá, pássaro, 

cordão-de-bicho (Salles, 2003, p.23). 

 

 

 Os Palhaços Trovadores fazem o aproveitamento desse manancial, construindo sua 

dramaturgia em cima de muitos desses folguedos, utilizando ora alguns elementos, ora a 

totalidade da estrutura dos folguedos. Adereços como estandartes, sombrinhas e pernas-de-

pau decoradas com fitas e flores são alguns exemplos de elementos visuais emprestados dos 

brinquedos populares. Dois dos espetáculos dos Palhaços Trovadores, “O Singelo Auto do 

Jesus Cristinho” e “O Boi do Romeu no Curral da Julieta” utilizam a estrutura dos folguedos 
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– pastorinha e boi-bumbá, respectivamente. A poesia e as canções são matéria expressiva da 

cultura popular pesquisada e absorvida pelos Palhaços Trovadores em seu trabalho também. 

   

 

 

 

 



 58

2. RESPEITÁVEL PÚBLICO! 
Ai, o circo vem aí, quem chora tem que rir com tanta palhaçada... 
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2.1 – O PALHAÇO E O CIRCO 
 

O nascimento do clown está ligado ao aparecimento do circo moderno, no século 

XVIII – 1770 para uns, 1776/77 para outros – pelas mãos do ex-militar inglês Philip Astley. 

Suboficial da cavalaria inglesa, Astley concebeu um espaço de apresentação circular, pois 

descobriu ser mais fácil se equilibrar em pé sobre um cavalo se este estiver galopando em 

um círculo perfeito, por causa da força centrífuga. E criou um espetáculo em que cavalo e 

cavaleiro eram a grande atração. Mas as artes circenses – danças, cantos, habilidades 

acrobáticas – são bem antigas e privilégio de vários povos e culturas. Na Roma antiga 

tivemos o Circo Máximo e o Coliseu, que, como o circo de Astley, tinha cavalo e cavaleiro 

como atrações centrais. Porém, como ressalta Bolognesi (2003), apesar das semelhanças, os 

dois possuem diferenças marcantes, que vão da origem aos objetivos de cada um. 

 

A ligação dos jogos romanos com a religião e o estreito vínculo entre eles 

e uma política estatal são elementos que diferenciam a natureza das 

atividades romanas daquelas próprias do circo europeu, tal como ficou 

conhecido a partir do século XVIII. Outro ponto discordante diz respeito 

ao caráter competitivo que permeava as exibições públicas em Roma, que 

as aproximavam da atividade esportiva e as distanciavam da arte, tal 

como ocorre nos circos. (Bolognesi, 2003, p. 30) 

 

O estudioso observa que o sentido religioso do circo da antiguidade foi substituído, 

no circo moderno, pelo sentido comercial: “O culto cedeu lugar à abstração da moeda” 

(Bolognesi, 2003, p. 24). O circo de Philip Astley era uma empresa, que tinha na burguesia 

abastada seu público alvo. Numa sociedade em que a equitação era privilégio da nobreza, 

um espaço de exibição e ensino desta arte a quem bem podia pagar para isso surgia com 
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sucesso garantido. É o que observa a pesquisadora Alice Viveiros de Castro, apud Torres 

(1998): 

 

O que fez o charme do circo naquele momento foi o fato de a equitação 

ser um esporte nobre, numa época em que os direitos de nobreza eram 

rígidos. Só os nobres e militares tinham acesso à equitação, às altas 

escolas de equitação. A burguesia tinha seus cavalos, mas não tinha 

como aprender equitação. Quando Astley criou um espaço público para 

dar aulas de equitação e fazer demonstrações, ele tinha mesmo que fazer 

sucesso, pois seu público ia ser a burguesia, com poder aquisitivo, além 

do público da feira. A feira não permitia fazer uma exibição tão bonita e 

organizada, pois era muito bagunçada. Porém, ela foi o lugar onde a arte 

circense permaneceu, de Roma a Philip Astley (Torres, 1998, p.17 ) 

 
 

Mas, como observa Torres (1998), para que tudo funcionasse perfeitamente, Astley 

utilizou toda a sua experiência de caserna implantando em seu circo o rigor militar e 

elementos que ainda hoje subsistem nos circos espalhados pelo mundo, sobretudo os que 

trabalham de maneira mais tradicional. 

 

Tudo em seu circo funcionava em regime de quartel: os uniformes, o 

rufar dos tambores, as vozes de comando para a execução de números de 

risco. E empregou em sua companhia vários ex-companheiros de 

caserna, acostumados à disciplina militar. E todo mundo ali era bom de 

sela e precisava ser mesmo, porque quase tudo que o circo apresentava 

era a cavalo. Na pista, o próprio Astley dirigiu e apresentou o espetáculo, 

nascendo assim o mestre de cerimônias (o nosso mestre de pista). 

(Torres, 1998, p. 18) 
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Com o tempo, outros números foram ocupando o espaço do circo. Artistas 

populares – saltimbancos, funâmbulos, malabaristas, prestidigitadores – que realizavam 

suas habilidades principalmente nas feiras, são chamados para preencher os intervalos das 

grandes atrações, que eram os números de acrobacia eqüestre. Em pouco tempo, o novo 

espetáculo sai da Inglaterra e vai para a França, o que acontece a convite de Luís XV; e em 

Paris, Astley monta a filial de seu circo, o Anphithéatre Anglois. Ali, o espetáculo circense 

ganha nova roupagem. E, cada vez mais elaborado, com uma grande variedade de números, 

passa a ser itinerante. O circo ganha o mundo.  

 

Em mais ou menos cinqüenta anos o circo espalha-se pela Europa, atravessa o 

Atlântico e chega aos Estados Unidos – ao mesmo tempo em que também aporta no Brasil. 

 

Em 1830, o circo inglês atravessou o Atlântico rumo aos Estados Unidos. 

Foi nessa época que o Rio de Janeiro e Buenos Aires passaram a fazer 

parte do calendário artístico de grandes companhias européias, que 

trouxeram os primeiros nomes que aqui iriam se tornar familiares: Beli, 

Guillaume, Orrin, Leighton e Lowande, este aportuguesado para Luande 

(Torres, 1998, p. 18).  

 

Existem relatos de atividades circenses no Brasil desde antes do século XVIII, 

quando surge o circo moderno, realizadas por ciganos fugidos das perseguições na Europa. 

Estas exibições se faziam também embaixo de lonas, que infelizmente não se pode 

especificar como eram. Mas foi no século XIX, sobretudo em função dos ciclos 

econômicos, como os ciclos do café e da borracha, que o circo aportou no Brasil, trazendo 

uma grande leva de famílias, que aqui se instalaram, criando assim a tradição circense 

brasileira. “Esse processo terminou por solidificar uma prática conhecida do circo 
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brasileiro, a organização de companhias familiares. Assim, a partir do século XIX, toda a 

prática circense brasileira se organizou em torno do circo-família” (Bolognesi, 2003, p. 46).  

Mais adiante, o pesquisador fala das peculiaridades do trabalho dessa empresa 

familiar, desde a organização do espetáculo, até o repasse das técnicas e habilidades 

circenses. 

 

As famílias que se dedicaram à atividade circense no Brasil envolveram 

todos seus membros na realização do espetáculo. Mais ainda: se o 

espetáculo era familiar, também o eram as formas de ensino e 

aprendizagem. Essa prática, com o passar dos anos, consolidou algo que 

talvez seja típico do circo brasileiro, isto é, a idéia de tradição circense.  

Desde cedo a criança era iniciada nas lides circenses, de modo que sua 

formação (como artista e cidadão) se dava, prioritariamente, debaixo da 

lona. Essa formação não conduzia à especialização  em uma determinado 

tipo de número. Ao contrário, a educação no interior do circo buscava a 

totalidade, desde o montar e desmontar da lona, até as proezas dos 

números artísticos. Por preferências e habilidades particulares, as 

famílias foram se dedicando a números específicos. Porém, mesmo nesses 

casos, a transmissão do saber circense incluía os ensinamentos 

necessários à sobrevivência do espetáculo e da família. Essa educação, 

que se estrutura a partir da vida prática, ainda se mantém. (Bolognesi, 

2003, p. 47) 

 

 

Foi no circo de Astley que surgiu o clown. Os números eqüestres e as grandes 

habilidades não eram suficientes: o novo espetáculo precisava do equilíbrio aliviador do 

riso. 

 

[Astley] Começou, então, a colocar o palhaço do batalhão, que era 

o soldado, o campônio, que acaba sendo depois o clown, que em 
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inglês vem de camponês. Este palhaço, que não sabia montar, 

entrava no picadeiro montado no cavalo ao contrário. Cai do 

cavalo, sobe de um lado, cai do outro, passa por baixo do cavalo. 

Sucesso total. Começam a se desenvolver situações dessa figura, 

que é um resumo de todas as figuras cômicas que existiam antes e 

que já estavam na memória coletiva do público. O elemento cômico 

bagunça com toda a estrutura militar de Philip Astley, que com 

esse número criou o ‘grotesco a cavalo’, paródia de um recruta de 

cavalaria que não consegue montar direito no cavalo, nos 

primeiros exercícios do quartel. (Torres, 1998, pp. 18-9) 

 

O mentor do circo moderno, Philip Astley chegou até a criar uma pequena peça 

cômica circense, montada e remontada nos circos pelo mundo afora, após a popularização e 

expansão desta forma de espetáculo13. 

 

Clown em inglês vem de clod – camponês, rústico. Palhaço vem do italiano, 

pagliaccio, personagem cômico que se vestia com roupa feita de pano grosso e listrado, 

afofada nas partes mais salientes, como um colchão cujo revestimento era de palha, em 

italiano paglia. Para alguns pesquisadores, não há diferença entre o clown e o palhaço. 

Outros preferem ver o palhaço ligado ao picadeiro e o clown ao palco. Concordamos com 

os primeiros, aceitando o que diz Burnier: “Na verdade palhaço e clown são termos 

distintos para designar a mesma coisa. Existem, sim, diferenças quanto às linhas de 

                                                 
13 Primeira peça para clown, criada por Philip Astley, chamava-se “Billy Buttons” ou “A Viagem do Alfaiate 
a Brentford”. De caráter local, era baseada num conto popular acerca de um alfaiate, mal cavaleiro, tentando 
ir a cavalo até Brentford para votar numa eleição. De início, tinha enorme dificuldade em montar e, após, 
quando finalmente o conseguia, o cavalo partia tão rápido que ele caia. À medida que o circo crescia e Astley 
contratava novos palhaços, ele exigia que aprendessem Billy Buttons. A peça se tornou tradicional em todos 
os circos, por muitos anos. Variações em que uma pessoa da audiência tenta montar um cavalo ainda são 
apresentadas em circos modernos. 
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trabalho” (2001, p.205). Para ele, os palhaços ou clowns americanos valorizam mais a gag, 

a idéia, preocupando-se com o que vão fazer. Por outro lado, outros palhaços dão mais 

ênfase ao como fazer as coisas, trabalhando numa linha mais pessoal, como os europeus. 

Esta linha de trabalho é observada hoje em alguns grupos brasileiros, como o Lume, criado 

por Luiz Otávio Burnier. 

 

O palhaço se desenvolveu junto com o circo. Alguns tipos foram surgindo, sendo os 

mais tradicionais o clown branco e o augusto – este o ingênuo, vestido com roupas de 

tamanhos desiguais e cores berrantes, maquiagem carregada e o tradicional nariz vermelho, 

a menor máscara do mundo; aquele o esperto, autoritário, vestido elegantemente com o 

brilho das lantejoulas, rosto pintado de branco com apenas alguns traços em realce e chapéu 

em forma de cone. O primeiro quer o tempo todo ludibriar o segundo. Em sua pureza e 

ingenuidade, o augusto muitas vezes acaba superando o arrogante e inteligente branco, que 

personifica a imagem do patrão, o poder. O jogo realizado entre eles caracteriza a maioria 

dos circos do passado e de hoje.  

 

Como o circo, o palhaço pertence a uma tradicional linhagem de cômicos, que vem 

da antiguidade e passa principalmente pela Idade Média e pelo Renascimento. Como 

observa Burnier:  

 

Os tipos característicos da baixa comédia grega e romana; os bufões e 

bobos da Idade Média; os personagens fixos da Commedia dell´Arte 

italiana; o palhaço circense e o clown possuem uma mesma essência: 

colocar em exposição a estupidez do ser humano, relativizando normas e 

condutas sociais. (2001, p. 206) 
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Com esses familiares, o palhaço guarda semelhanças diversas. Principalmente do 

bufão e do bobo herdou a irreverência, o poder de tudo fazer e dizer. E dos personagens da 

Commedia dell´Arte, o jogo de duplas e até mesmo de trios dos criados, os chamados zanni.  

 

Os bufões e bobos não eram personagens, mas “continuavam sendo bufões e bobos 

em todas as circunstâncias da vida” (Burnier, 2001, p. 207). A eles era permitido fazer e 

dizer o que quisessem, e a quem quisessem. “Encarnavam uma forma especial de vida, 

simultaneamente real e irreal, fronteiriça entre a arte e a vida” (Idem).  A comédia italiana 

era também uma espécie de empresa familiar. Um teatro profissional, cujos atores se 

empenhavam no domínio de diversas técnicas. Os personagens eram fixos e interpretados 

pelo mesmo ator, durante toda a sua vida profissional – o ator se especializava em 

determinado personagem. Usavam máscaras que, de certa forma, determinavam aspectos de 

seu caráter. Basicamente eram divididos em senhores, criados e enamorados. Os 

espetáculos eram apresentados quase sempre ao ar livre, os temas eram retirados do 

cotidiano, daí a aceitação imediata do público. Não havia um texto, mas um roteiro, o 

canovaccio, sujeito às improvisações dos atores/personagens, dependendo do andamento da 

apresentação. Além das técnicas de interpretação, os atores dominavam o canto, a dança, a 

pantomima e uma variedade de habilidades, como acrobacias e malabares. 

 

Na commedia dell´art apareceram, de certa forma, resquícios da dupla 

de cômicos, os zanni, servos da commedia dell´arte, cuja relação se 

aperfeiçoará nos clowns. A eles cabia a tarefa de provocar o maior 

número de cenas cômicas, por suas atitudes ambíguas e suas trapalhadas 

e trejeitos.  Existiam dois tipos distintos de zanni: o primeiro fazia o 

público rir por sua astúcia, inteligência e engenhosidade. De respostas 

espirituosas, era arguto suficiente para fazer intrigas, blefar e enganar os 
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patrões. Já o segundo tipo de criado era insensato, confuso e tolo. Na 

prática, porém, havia uma certa ´´ contaminação`` de um pelo outro. O 

primeiro zanni é mais conhecido como Brighella e o segundo como 

Arlecchin. (Burnier, 2001, p. 209). 

 

Não há dúvidas de que o clown é herdeiro direto dessa tradição, muito absorveu dos 

personagens da Commedia dell´Arte. Podemos mesmo dizer que ele amalgamou toda uma 

gama de características e técnicas que vêm sendo utilizadas pelos artistas cômicos ao longo 

da história da humanidade. Desde os primórdios, que talvez tenha sido, como na hipótese 

de Roberto Ruiz, “aquele troglodita que, num dia de caça surpreendentemente farta, entrou 

na caverna dando pulos de alegria e despertando, com suas caretas, o riso dos seus 

companheiros de dificuldade.” (1987, p.14) 

 

Talvez. Certo é que o artista cômico há muito se faz presente nas ruas, nas feiras, 

nos circos. Habita as cidades e o coração dos homens, mostrando a eles a relatividade e 

transitoriedade da vida. 
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2.2 – TIPOS DE PALHAÇOS 
 

São basicamente dois os tipos de palhaços: o Branco e o Augusto. Em alguns casos 

o jogo clownesco é realizado por um trio, completado com o que chamam de segundo 

Augusto ou contra-Augusto. De acordo com características e a funções de cada um, uma 

variedade de tipos é apontada. Vamos mostrar aqui alguns desses tipos e o que dizem deles 

estudiosos e amantes dos palhaços. Finalizaremos falando de alguns dos clowns mais 

importantes do mundo e do Brasil.  

 

Em sua pesquisa sobre os palhaços brasileiros, o professor Mario Bolognesi (2003), 

diz não ter encontrado nenhum Clown Branco, na atualidade de nosso mundo circense. “As 

suas funções foram absorvidas pelo apresentador (Mestre de Pista) ou por um segundo 

palhaço, também ele um Augusto, chamado de escada ou crom” (Bolognesi, 2003, p.91). 

Segundo o estudioso, o tipo Augusto predomina no circo brasileiro. O jogo de dupla é 

mantido, com o Mestre de Pista fazendo o papel do clown Branco. Há muitas vezes 

inclusive a presença de três cômicos em cena. O terceiro, também chamado de contra-

Augusto, é “uma espécie de segundo palhaço com habilidades, contudo, para romper os 

limites físicos, emocionais e intelectivos que caracterizam o Augusto propriamente dito” 

(Idem). 

 

 Nós, dos Palhaços Trovadores, por pura opção, não trabalhamos com os tipos, com 

o realce de suas características. Todos são simplesmente palhaços, cada qual com 

características próprias, reveladas pelo desnudar-se de cada artista. 
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O BRANCO 

 

O clown Branco tem o rosto pintado de branco, com traços pretos ou vermelhos em 

alguns pontos – sobrancelhas, boca. Veste-se elegantemente, com brilhos e lantejoulas, 

parecendo com o pierrot. Utiliza um chapéu em forma de cone. É frio e autoritário, 

representa a lei, o mundo adulto. 

 

Tem como característica a boa educação, refletida na fineza dos gestos e 

a elegância nos trajes e nos movimentos. Mantém o rosto coberto por 

uma maquiagem branca, com poucos traços negros, geralmente 

evidenciando sobrancelhas, e os lábios totalmente vermelhos. A cabeça é 

coberta por uma boina em forma de cone. A roupa traz muito brilho. O 

tipo, assim, recupera, no registro cômico, a elegância aristocrática, 

presente na formação do circo contemporâneo (BolognesI, 2003, p. 72). 

 

O clown branco é a encarnação do patrão, o intelectual, a pessoa 

cerebral. Tradicionalmente, tem rosto branco, vestimenta de lantejoulas 

(herdada do arlequim da Commedia dell´Arte ), chapéu cônico e está 

sempre pronto a ludibriar seu parceiro em cena. Mais modernamente, 

ele se apresenta de smoking e gravatinha borboleta e é chamado de 

cabaretier. No Brasil, é conhecido por escada (Burnier, 2001, p. 206). 

 

pinta o rosto com tinta branca, usa vestimenta de lantejoulas – que 

herdou do Arlechinno da Commedia dell´Arte – traz na cabeça um 

chapeuzinho cônico e está sempre pronto a ludibriar o seu parceiro em 

cena... é o clown que, mais modernamente, se apresenta às vezes 

simplesmente de smocking e gravatinha borboleta, tirando todo o 

encanto do gênero e é chamado então cabaretier (Ruiz, 1987, p. 11). 

 

O clown branco é um burguês, que de entrada procura surpreender com 

sua aparência de rico, poderoso, maravilhoso.  O rosto é branco, 

espectral, franze as sobrancelhas, a boca é assinalada por um só traço, 
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duro, antipático, frio, desigual.  Os clowns brancos sempre competiram 

para ficar com o traje mais luxuoso na luta dos figurinos. Célebre foi 

Theodore, que possuía uma roupa para cada dia do ano (Fellini, 1974, 

P. 107). 

 

 

O AUGUSTO 

O Augusto, também chamado excêntrico, é extravagante, absurdo, pícaro, 

surpreendente e provocador. Representa a liberdade, a anarquia, o mundo infantil. Veste-se 

de qualquer maneira, com roupas largas ou muito justas, coloridas, desalinhadas. Usa 

grandes sapatos, desproporcionais. Pinta apenas algumas partes do rosto, aumentando-as, e 

faz uso de um nariz vermelho. 

 

Tem como marca característica o nariz avermelhado. Ele não cobre 

totalmente a face com a maquiagem, mas ressalta o branco nos olhos e 

na boca. Sua característica básica é a estupidez e se apresenta 

freqüentemente de modo desajeitado, rude e indelicado. No Brasil, 

encontra-se no termo palhaço o equivalente mais apropriado do 

Augusto, ainda que ele englobe outros tipos e possa, com isso, fundir-se 

ao clown (Bolognesi, 2003, p. 73-4). 

 

O augusto (no Brasil, tony ou tony-excêntrico) é o bobo, o eterno 

perdedor, o ingênuo de boa-fé, o emocional. Ele está sempre sujeito ao 

domínio do branco, mas, geralmente, supera-o, fazendo triunfar a 

pureza sobre a malícia, o bem sobre o mal (Burnier, 2001, p. 206). 

 

O augusto, pelo contrário, faz um tipo único que não muda nem pode 

mudar de roupa.  É o mendigo, o menino, o esfarrapado... A criança se 

identifica de saída com o augusto, na medida em que esse se parece com 

um patinho feio ou um cachorro e é maltratado, e por isso quebra os 

pratos, se retorce no chão, se atira baldes d'água no rosto.  É o que a 
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criança gostaria de fazer e os clowns brancos, os adultos, a mãe, a tia, 

impedem que faça (Fellini, 1974, p.107-8). 

 

 

O SEGUNDO AUGUSTO 

O segundo Augusto, também chamado de contra-augusto, assemelha-se visualmente 

ao Augusto. É mais esperto que o primeiro Augusto, completando com isso o jogo do trio 

de palhaços. 

 

 Filho de Orlando Orfei, do Circo Orfei, o circense Alberto Orfei em seu livro de 

memórias O Circo Viverá, de 1996, lista uma série interessante de clowns, que, para ilustrar 

a variedade de olhares sobre este personagem, vale aqui reproduzir. 

  

O WHITE CLOWN (...) aquele que sempre está com roupas elegantes e a 

cara pintada de branco, com uma leve maquilagem nas sobrancelhas e na 

boca, age como a pessoa séria e inteligente do grupo, faz a função do 

locutor e é sempre o antipático, o sabido, mas no final da história leva a 

pior do palhaço, que, para a alegria das crianças, vence sempre.  

O MUSICAL CLOWN (...) além de ser simpático deve ter grande 

habilidade com vários instrumentos musicais...  

O MIMIC CLOWN (...) precisa de muitos anos de treinamento e muita 

predisposição. Indubitavelmente, esta não era a especialidade mais fácil 

para os palhaços...  

O TONI DA CAMERINO (palhaço de camarim) (...) é aquele palhaço que 

está à disposição do espetáculo o tempo todo: ele fica pronto pra entrar 

em cena a qualquer momento em que, por alguma falha ou atraso, o 

locutor precise ganhar tempo...  

O ACROBATIC CLOWN (...) é aquele que, em números acrobáticos, faz o 

papel de palhaço. Ele tem que ser também acrobata, para fazer os 
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exercícios de forma ridícula; tem que ser até mais habilidoso que os 

outros acrobatas. (Orfei, 213-14) 

 

O Clown Branco nasceu na Inglaterra, após consolidação do circo moderno, em 

finais de século XVIII, principalmente pelas mãos de Joseph Grimaldi, filho e neto de 

artistas, que “apesar de jamais ter ocupado um picadeiro, é considerado o criador do clown 

circense, a ponto de seu cognome ‘Joe’ ou ‘Joey’, ser tomado, na Inglaterra, como 

sinônimo de palhaço” (Bolognesi, 2003, p.63).  

 

O Augusto tem diversas histórias coincidentes, como a de um cavaleiro, Tom 

Belling, cuja atuação desastrosa no picadeiro, por volta de 1869, em Berlim, desagradou ao 

público que gritou: Augusto! Augusto!  Em alemão, August significa pessoa que se faz de 

ridículo ou encontra-se em situação ridícula. Outra versão diz que Belling, acrobata e 

cavaleiro do circo Renz, teria caído do cavalo em pleno picadeiro, batendo com o rosto no 

chão, o que o deixou com o nariz avermelhado – daí, para alguns, o nariz vermelho do 

palhaço. O público riu e chamou-lhe Augusto. Duas outras versões dizem que Augusto era 

o nome de um circense que, com seu jeito trapalhão, provocou a hilaridade do público, 

fixando sua participação no circo. O Augusto tem, enfim, sua imagem sempre associada à 

estupidez, ao ridículo e à espontaneidade. 

 

O TRAMP  

Nos Estados Unidos da América nasceu um outro clown, o Tramp, na figura de um 

vagabundo marginalizado, aparecido em função da Guerra de Secessão, que deixou boa 

parte da população maltrapilha vagando pelas estradas, nos anos de 1930. Sua maquiagem é 
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dominada pela cor negra e suas roupas são em desalinho, largas e surradas. Seus sapatos 

são velhos. O Tramp é um solitário, oprimido e triste. “Esse palhaço passou a ocupar o 

espetáculo, juntamente com o Augusto e o clown Branco. Tal sua origem, ele permanecia à 

margem no picadeiro” (Bolognesi, 2003, p.78). 

 

A polaridade caracteriza o jogo em dupla dos clowns. O Branco representa a 

autoridade, o poder, o mando. O Augusto a submissão, obediência. Para Bolognesi, a 

consolidação da dupla de clowns “veio solidificar as máscaras cômicas da sociedade de 

classes. O Branco seria a voz da ordem e o Augusto, o marginal, aquele que não se encaixa 

no progresso.” (2003, p. 78) 

 

Um exemplo de como funciona o jogo dos três palhaços em cena nos é dado por 

Jacques Lecoq (1997). A coisa funciona assim: O clown Branco pede ao Augusto para ele 

se abaixar para apanhar algo. O Augusto se abaixa e o Branco aproveita para lhe dar um 

bom pontapé no traseiro. O clown Branco cai na gargalhada – e o público o acompanha. O 

Augusto tenta se sair bem, ri igualmente para disfarçar sua estupidez. Entra o segundo 

Augusto e o primeiro Augusto quer fazer o mesmo com ele, lhe pregar a mesma peça. O 

primeiro pede ao segundo para se abaixar e pegar algo no chão. O segundo Augusto 

conhece o golpe e não se deixa enganar. Com jeito abobalhado, finge não compreender o 

pedido do primeiro. Para lhe explicar, o primeiro Augusto faz uma demonstração, abaixa-se 

e... leva um segundo pontapé. É o duplo furo do palhaço. 
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2.3 – PALHAÇOS FAMOSOS 

 

JOSEPH GRIMALDI – O PAI DOS PALHAÇOS 

Nasceu em 18 de dezembro de 1778, em Londres, e morreu em 31 de maio de 1837. 

Foi um dos melhores clowns  e mimos ingleses. Grimaldi vinha de uma família de 

bailarinos e entertainers e fez sua estréia como bailarino com dois anos de idade no 

Sandler´s Wells Theatre. Nunca atuou em um circo, porém passou a maior parte de sua vida 

representando inteiramente grandes pantomimas. Foi um dos principais responsáveis pela 

evolução do personagem pantomímico do clown. Sobre sua maquiada cara branca, 

Grimaldi usava uma quantidade substancial de cor em sua boca, bochechas e sobrancelhas. 

Os aspectos mais chamativos de sua maquiagem eram os largos triângulos vermelhos. Sua 

imagem foi seguida por cerca de cincoenta anos pela maioria dos clowns ingleses. Grimaldi 

é conhecido por ser um mestre no uso de expressões corporais e faciais, sentido único do 

timing cômico, imaginação em suas atuações e, sobretudo, suas habilidades cômicas.  Por 

vários anos atuou cada noite em dois teatros, correndo de um para outro.  

 
Em 1806 foi membro do Covent Garden Theatre, onde desfrutou um grande êxito 

na pantomima do Arlequim e mama Ganso. Nesta produção, criou um novo tipo de clown 

combinando o pícaro e o simples, criminal e vítima inocente em um só personagem, um 

papel adotado depois por muitos outros clowns ingleses. Em 1816, Grimaldi encerrou sua 

relação com o Sandler´s Well Theatre, porém anos depois comprou uma parte. Em 1822, 

sua saúde começou a falhar e ficou incapacitado para cumprir seus compromissos com o 

Covent Garden.  Foi também manager assistente no Sandler´s Wells, em 1825, e fez sua 

última atuação em 1828. Por seu poderio em cena, Grimaldi foi considerado como um ator 
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cômico sem igual. Em reconhecimento ao seu talento e influência, os clowns até hoje são 

também apelidados de Joey. 

 

GROCK – O REI DOS PALHAÇOS 

O suíço Karl Adrien “Grock” Wettach foi convertido na estrela do entretenimento 

europeu com o nome de Grock, o palhaço.  Seu palhaço de tipo Augusto atuou com 

diferentes companheiros em circos, teatros e teatros de variedades durante quase 60 anos. 

Músico virtuoso, podia tocar 24 instrumentos e falar vários idiomas. Foi nomeado o Rei 

dos Clowns, em princípios do século XX. Grock apresentou-se para algumas realezas 

européias. Também iniciou um exitoso negócio publicando música, aproveitando suas 

canções populares.  Ele, que em um tempo foi o artista mais bem pago da Europa, se 

arruinou ao comprar uma lona de circo para seus espetáculos de variedades após a segunda 

guerra mundial, porém se recuperou economicamente depois de várias turnês bem 

sucedidas. Sua última atuação, aos 74 anos, foi em 30 de outubro de 1954, em Hamburg, 

Alemanha. Retirou-se ao castelo que havia mandado construir nos anos 20 na Riviera 

francesa. 

 

Grock nasceu em 10 de janeiro de 1880 em Reconvilier, Suíça, e morreu em 14 de 

julho de 1959, em Imperia, na Itália. Era um clown cujos números com o piano e o violino 

se converteram em proverbiais. Filho de um fabricante de relógios, tornou-se acrobata 

amador e se permitia passar cada verão em um circo, onde começou como saltimbanco e 

mais tarde como violinista, pianista e xilofonista. Tornou-se parceiro de um clown chamado 

Brick e trocou seu nome para Grock, em 1903. Juntos atuaram na França, no norte da 

África e América do Sul. Quando Brick se casou, Grock se uniu ao famoso palhaço 
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Antonet (Umberto Guillaume). Em Berlim, tentaram trocar a arena do circo por um palco 

de teatro, primeiro fracassaram, porém, depois de aprender as técnicas necessárias até 

dominá-las à perfeição, conseguiram um contrato em Londres, em 1911. Dois anos mais 

tarde, Grock personificou as aventuras de um bobalhão com instrumentos musicais que fez 

rir muitas audiências européias – com seu problema para saber onde haviam ido as cordas 

quando tocava seu violino com o lado contrário para cima. Em 1924, abandonou a 

Inglaterra e continuou no continente europeu até sua última apresentação em Hamburg, em 

1954. Grock escreveu vários livros, entre eles sua autobiografia, Die Memorien dês 

Könings der Clowns (As memórias do Rei dos Palhaços). 

 
CHARLIE RIVEL 

Josep Andreu i Lasarre nasceu acidentalmente em Cubelles (Catalunha, Espanha), 

em 23 de abril de 1896, em uma das viagens de seus pais, saltimbancos, que tiveram que 

interromper sua apresentação de rua (não puderam rodar o chapéu) para dar à luz a Charlie. 

Seus pais, Pere Andreu Pausas (Catalão) e Marie-Louise Lasarre (francesa) naquela época 

se deslocavam de povoado em povoado empurrando uma carroça, onde levavam o escasso 

material e seus poucos pertences. 

 

Rivel debutou nos palcos com a idade de dois anos. Atuou junto com sua família em 

diversos números até que, em 1935, por desavenças de toda ordem, empreende sua carreira 

solo, conquistando êxito a nível nacional. Sua grande sensibilidade e sua enorme 

capacidade de comunicação sem palavras o converteram no mais ilustre, internacional e 

famoso palhaço espanhol, considerado um dos melhores do mundo. 
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Um dos episódios mais interessantes de sua carreira foi quando entrou na pista do 

circo, ainda não havia começado sua apresentação e um menino começou a chorar 

desesperadamente (provavelmente era a primeira vez que via um palhaço). Charlie não 

podia começar  sua atuação pois o público estava mais ligado no doloroso pranto do 

menino que no palhaço. Ele se acercou cautelosamente da criança para lhe fazer uma 

carícia e tentar acalmá-la, porém o efeito foi o contrário, o menino passou a chorar mais 

forte ainda, entre os risos meio divertidos, meio enternecidos do público.  

 

Rivel, profundamente conhecedor da psicologia infantil, se retirou até o centro da 

pista e começou também a chorar, desconsoladamente, solidário. Isso bastou. O menino se 

calou no ato, com os olhos abertos como laranjas pela surpresa de saber que aquele ser 

vermelho e ameaçador sabia se expressar também na sua linguagem, tão transparente e 

direta: o choro. Quando, entretanto, ainda choroso, se aproximou, o menino já totalmente 

calmo e olhando eletrizado tirou a chupeta da boca e deu para Rivel, num ato de 

solidariedade. O choro de Rivel estancou e o público explodiu em aplausos. O palhaço 

aceitou o oferecimento do menino e, hoje, aquela chupeta histórica se conserva entre as 

vitrines do museu Charlie Rivel, de Cubelles. Em Cornella, na Catalunha, se celebra desde 

1984, com caráter bi-anual, um Festival de Palhaços em sua memória. 

 
ALBERT FRATELLINI 

 Nasceu em 1886, em Moscou, no seio de uma família circense, os Fratellini. Ele e 

seus irmãos, Paul e François, treinaram sob o comando dos irmãos Durov, famosos na 

Russia. A entrada dos Fratellini durava 45 minutos. Atuavam no Circo Medrano onde 
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desenvolveram muitos números hoje considerados clássicos. Um visitante oficial do 

camarim dos Fratellini era o pintor Pablo Picasso.  

 

Cômico soberbo, Albert Fratellini  é considerado o pai do augusto americano, tal 

como o entendemos hoje. Seu estilo de maquiagem influenciou muitos augustos famosos. 

Suas atuações eram extravagantes e loucas. Os Fratellini receberam as honras do presidente 

da França durante sua carreira no Circo Medrano. E Albert foi um dos palhaços mais 

famosos da história da França. Ele faleceu em 1961. 

 
ANNIE FRATELLINI 

A palhaça francesa Annie Fratellini, nascida em 1932, é a neta de Paul Fratellini. 

Annie continua com a tradição dos famosos Fratellini Brothers, adaptando seus números ao 

seu pícaro personagem feminino. A cada ano, pela passagem de seu aniversário, ganhava 

um instrumento musical diferente do pai: acordeon, vibrafone, violino, clarineta, piano. Ela 

aprendeu a tocar todos e os utiliza em seus números de clown.  

 

Em 1974, funda com seu marido a Fratellini Circus School e se converte em sua 

diretora artística. Uma característica diferencial de sua escola é que oferece formação 

artística e técnica. Dirigiu seu próprio circo, a Escola Nacional de Circo, em Paris. Os 

criadores do Big Apple Circus e do Cirque du Soleil foram influenciados por essa grande 

palhaça. 

 
DIMITRI   

 
Nasceu na Suíça, em 1935, e com sete anos decidiu que queria ser palhaço. Depois 

de acabar sua graduação escolar foi aprendiz de ceramista ao mesmo tempo em que 
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estudava música e teatro. Foi para Paris onde estudou com Etiénne Decroux e mais tarde 

com Marcel Marceau, dois dos maiores mímicos do mundo. Trabalhou na companhia de 

Marcel Merceau, com pequenos circos e finalmente com o Circo Medrano, em Paris. De 73 

a 79 esteve viajando com o Circo Kinie, e apareceu no inverso de 1985-86 no Big Apple 

Circus, em Nova York.  

 

Dimitri tem trabalhado em muitos países do mundo, mas prefere atuar sozinho, em 

teatros, com poucos acessórios e sem cenografia. A lógica de sua comicidade e seu espírito 

brincalhão lhe permitiram incorporar a suas atuações uma ampla variedade de habilidades 

circenses. A interação com o público é uma parte integral de suas apresentações. Pode tocar 

quatro saxofones simultaneamente. Em 1971, fundou sua própria escola, o Teatro Dimitri. 

Em 1975, inaugurou a Escola Para a Arte da Performance. Em 1978, cria a Dimitri 

Companhia de Teatro, para a qual criou e dirigiu várias obras. Em 1995 foi embaixador do 

Unicef, na Suíça. 

 
BENJAMIN DE OLIVEIRA 

Benjamin de Oliveira é considerado por muitos o Rei dos Palhaços do Brasil. 

Cantor, compositor, ator e autor, nasceu em 1870, em Pará de Minas/MG, filho de uma 

escrava. Primeiro palhaço negro brasileiro, antes de trabalhar em circo, quase é vendido 

como escravo por ciganos – foi salvo pela filha do líder, que gostava dele. Fez de tudo no 

circo, até ser “jogado” no picadeiro, substituindo o palhaço que estava enfermo. Sem jeito, 

de início não agradava ao público, mais tarde completamente conquistado por ele.  

 

Benjamin de Oliveira foi o criador do circo-teatro no Brasil, quiçá no mundo, em 

um momento de crise, no início do século XX. Introduziu cenários e pequenas comédias, 



 79

que ele mesmo escrevia. Fez adaptações de clássicos, como Otelo, de Shakespeare, tendo 

sua interpretação elogiada por nomes como Arthur Azevedo. O general Floriano Peixoto 

era seu fã. 

 

Ele precedeu a todos os grandes palhaços brasileiros, que nunca deixaram de lhe 

render homenagens, afirmando sempre sua genialidade. Morreu em três de maio de 1954, 

na completa miséria. O palhaço negro Benjamin de Oliveira era do tipo de artista que tinha 

seu nome nos cartazes posto em letras maiores do que as que anunciavam o nome do circo. 

 

PIOLIN  

Abelardo Pinto, o palhaço Piolin, nasceu em Ribeirão Preto (SP), em 27 de março 

de 1887, no Circo Americano de propriedade de seu pai. Piolin, um dos mais queridos 

palhaços brasileiros, foi reconhecido pelos intelectuais da Semana de Arte Moderna, 

movimento artístico e literário realizado em fevereiro de 1922, como exemplo de artista 

genuinamente brasileiro e popular. Dele disse Oswald de Andrade: “A comicidade de 

Piolin evoca na gente uma entidade, um ser, e de tanto maior importância social que essa 

entidade converge para esse tipo psicológico geral e universalmente contemporâneo de ser 

abúlico, do ser sem nenhum caráter moral, predeterminado e fixo do ser ‘vai na onda’. O 

mesmo ser que, apesar das especificações individuais, representa, Carlitos, Harry Langton, 

os personagens de Ulisses, de Proust, as tragicômicas vítimas do relativo que Pirandello 

inventou”.  

Como todo artista de família tradicional circense, o jovem Abelardo aprendeu 

acrobacia, ciclismo, contorção e estudou música - tocava violino e bandolim. O circo de 
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seu pai contava com uma das melhores trupes de todos os tempos. Piolin herda o circo do 

pai e com seus sobrinhos e filhos mantém, no largo do Paissandú, em São Paulo, por mais 

de 30 anos, o Circo Piolin. Ele trabalhou com grandes palhaços, como Harry Queirolo e 

Alcebíades Albano Pereira – com quem completou mil apresentações. 

O nome Piolin surgiu durante um espetáculo beneficente em que contracenava com 

artistas espanhóis: foi batizado de “Piolin” (barbante) por ser magro e ter as pernas 

compridas. Faleceu em São Paulo, no dia 4 de setembro de 1973. Na data de seu 

nascimento comemora-se, no Brasil, o Dia do Circo. 

 

ARRELIA 

Waldemar Seyssel, o conhecido palhaço Arrelia, nasceu em 31 de dezembro de 

1905, em Jaguariaíva, Paraná. Encantou gerações de brasileiros. Foi um dos primeiros 

palhaços brasileiros a ter um programa de televisão, em 1953, mas sua trajetória artística 

começou bem antes, em 1922. 

  

Filho de família circense, de origem francesa, como seus irmãos, cedo começou a 

trabalhar no circo, aprendendo todos os segredos dessa arte. Foi acrobata e malabarista. Seu 

pai foi o palhaço Pinga-Pulha. Por ser muito nervoso e genioso, aprontava muitas confusões 

e lhe deram o apelido de Arrelia (irritadiço).  Um dia é obrigado a substituir o pai. Os 

irmãos o vestem de palhaço e o empurram no palco. Ele caiu, se machucou e começou a 

gemer, provocando riso na platéia. Isso o animou, deu uns pulinhos de palhaço e, para fazer 

graça, resolveu chutar um ajudante do circo. Sem querer, acertou com força o rapaz em 

local indevido. Furioso, o rapaz apanhou um pedaço de pau e partiu em sua direção. Ele 
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correu e os dois aprontaram a maior confusão no picadeiro. O público, achando que tudo 

era combinado, morria de rir. Ao final, o pai colocou a mão no seu ombro e lhe disse: 

“Filho, meus parabéns! É você o novo palhaço, com apelido e tudo – Arrelia”. 

 

Waldemar Seyssel fez também rádio, teatro e cinema. Ficou na televisão até 1973, 

apresentando, ao lado do sobrinho e parceiro Pimentinha, o programa Cirquinho do Arrelia. 

É um dos palhaços mais festejados do Brasil. 

 
CAREQUINHA 

 
 Um dos palhaços mais famosos e queridos do Brasil, ainda em atividade com 89 

anos, Carequinha nasceu no circo, em 18 de julho de 1915, na cidade de Rio Bonito (RJ). 

Segundo conta, sua mãe era aramista e trapezista e sentiu as dores do parto quando estava 

no arame: desceu e deu à luz. George Savalla Gomes, o Carequinha, nasceu dentro do Circo 

Peruano, que pertencia a seu avô. Cresceu no circo, sempre viajando muito, mas conseguiu 

estudar, cursando até o terceiro ano de Direito.  

 

Começou a trabalhar com cinco anos de idade. Seu padrasto – perdeu o pai cedo – 

botou uma careca na cabeça dele e disse: “Você vai ser o Carequinha”. Aos 12 anos passou 

a ser o palhaço oficial do Circo Ocidental, comprado pela família. Rodou o Brasil inteiro, 

aportando em São Gonçalo (RJ), onde constituiu família – é pai de cinco filhos, quatro 

netos e três bisnetos. Nenhum seguiu sua profissão. 

 
 Trabalhou em circos importantes, como o Circo Atlântico, o Circo Olimecha e 

Sarrazani. No circo-teatro, fazia o palhaço na primeira parte do espetáculo, depois 
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encarnava o galã nas peças. Famoso, entrou para a televisão, recém-inaugurada, em 1951, e 

nunca mais saiu. Ficou 16 anos no ar com o Circo Bombril, na TV Tupi. Considera-se o 

inventor dos programas de auditório da TV, pois, acostumado que estava com o público nos 

circos, sugeriu ao diretor colocar no estúdio cadeiras com crianças e seus pais. 

 

 Gravou 26 discos, hoje raridades, chegando a vender 2 milhões de cópias. Fez cinco 

filmes: Sai de Baixo, Com água na boca, Com jeito vai, Sherlock de araque e O palhaço 

fiel. Teve vários produtos com sua marca, ganhou vários prêmios e muitas homenagens. 

Carequinha popularizou o bordão: Tá certo ou não tá? Em 2001, fez sucesso na Escolinha 

do professor Raimundo, programa humorístico da TV Globo, onde cantava a inusitada 

canção: Ai, ai,ai, carrapato não tem pai. 

 
ALECRIM E NEQUINHO 

Erasto Gurgel Banhos, o palhaço Alecrim, de Belém do Pará, iniciou sua carreira 

em 1962, por intermédio da sobrinha, Tacimar Cantuária, que o convidou para trabalhar 

como palhaço na TV Marajoara, recém inaugurada. O nome Alecrim da Beira do Rio é uma 

homenagem à mãe e refere-se ao bairro em que a família morava, na cidade de Natal (RN). 

Antes de entrar para a televisão, foi ator de comédias, viajando com a companhia de sua 

família por várias cidades brasileiras. Trabalhou também no rádio, fazendo programas 

humorísticos: “Bonde da Alegria” e “A Sorte Encontrou seu Endereço”, na Rádio Clube do 

Pará. Em um desses programas, “Os apuros de um velhote”, atuou ao lado de Iracema 

Oliveira, conhecida personalidade do rádio e das tradições populares paraenses, ainda em 

atividade.  
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Seu maior sucesso foi no programa “Clube do Garoto”, onde atuou ao lado do 

companheiro Nequinho, de quem se tem pouca informação. Os dois personificavam a 

famosa dupla de clowns: o branco (Alecrim) e o Augusto (Nequinho). “Uma dupla, para ser 

engraçada tem que ter um palhaço engraçado e outro que arme tudo. Se os dois quiserem 

ser engraçados, ao mesmo tempo, o negócio não funciona”, disse certa vez em uma 

entrevista.14 Com o companheiro, se apresentou na Tv Itapoã, de Salvador (BA), TV Tupi, 

do Rio de Janeiro (RJ) e Tv Tamandaré, do Recife (PE). 

 

 Depois da morte do companheiro Nequinho, golpe duro para ele, Alecrim preferiu 

trabalhar sozinho. Mas, precisando de alguém que o auxiliasse no programa, inventou a 

figura da “secretária”, criança escolhida, numa disputa acirrada, antes de começar o 

programa. Inesquecível é a frase: “Secretária, traz um quilo de bombom!”. 

  

Alecrim encantou gerações, que o conheceram principalmente através da televisão. 

Com o fim do programa, passou a animar eventos e festas de aniversário. Erasto Banhos 

tinha o registro internacional na Associação de Palhaços de Londres. Como o palhaço 

Alecrim, fez mais de quatro mil apresentações. Só na TV Marajoara foram mil. Morreu no 

dia 09 de julho de 1991, aos 72 anos15. 

 

  

 

 

                                                 
14 Jornal O liberal, Caderno D, 12 de julho de 1990. 
15 Informações retiradas da pesquisa  “A Arte Circense em Belém do Pará”, realizada por Cleice Maciel, no 
Instituto de Artes do Pará, em 2004, sob minha orientação. 
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2.4 – E O PALHAÇO O QUE É? 
 

As definições a respeito do clown não variam muito. Esteja ele onde estiver, nas 

ruas, no picadeiro ou no palco, o clown é um representante da total liberdade de ser, é 

aquele que se mostra sem medo e, assim, mostra a nós todos nossos próprios medos. O 

clown se expõe, ri de seu próprio ridículo, assume-se como é – ingênuo, grotesco, 

engraçado e lírico – revelando aos que o assistem e riem dele o ridículo de suas próprias 

condições.  

 

Ao longo dos anos, desde o seu aparecimento no moderno circo de Philip Astley, a 

figura do palhaço vem ganhando relevo, chamando a atenção de artistas e pesquisadores. 

Para Jacques Lecoq (1997), um dos grandes estudiosos da arte do clown no mundo, 

sobretudo o clown ligado ao teatro, foi precisamente nos anos sessenta que essa busca se 

intensificou. Em sua escola, criada em Paris em 1956 e a qual chamava simplesmente 

L´Ecole (como é conhecida mundialmente), o ex-ginasta e também ator apaixonado pela 

arte teatral, pesquisou e explorou exaustivamente o cômico e a arte clownesca. Lecoq16  

cunhou o conceito de clown pessoal, fundamental à preparação e formação dos atores de 

sua escola e, hoje, metodologia utilizada por vários grupos e artistas.  

 

Essa busca de seu próprio clown reside na liberdade de poder ser o que 

se é e de fazer os outros rirem disso, de aceitar a sua verdade. Existe em 

nós uma criança que cresceu e que a sociedade não permite aparecer; a 

cena a permitirá melhor do que a vida. (Lecoq, 1997, p. 154) 

 

                                                 
16 Os textos de Lecoq, em francês, sem tradução no Brasil, foram traduzidos livremente por mim. 
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Cada ator tem seu próprio clown, único e com características próprias, extraídas 

dele mesmo. Um clown não se improvisa, um clown é.  

 

O clown não existe fora do ator que o representa. Nós somos todos 

clowns, nós nos achamos todos belos, inteligentes e fortes, quando nós 

temos cada um nossas fraquezas, nossa derrisão, que ao serem 

exprimidas fazem rir (Lecoq, 1997, p.156).  

 

Lecoq observa que buscar o clown é buscar a própria derrisão, o próprio ridículo. O 

ator deve descobrir em si a parte clownesca que o habita. “Menos ele se defende, menos ele 

tenta representar um personagem, mais o ator se deixa surpreender por sua próprias 

fraquezas, mais seu clown aparece com força” (Lecoq, 1997, p. 157). Para Burnier, a 

descoberta e a tarefa de criação do clown é extremamente dolorosa, põe a nu seu 

proponente, daí ser também uma tarefa extremamente e positivamente humana.  

 

O clown é a exposição do ridículo e das fraquezas de cada um. Logo, ele 

é um tipo pessoal e único... O clown não representa, ele é – o que faz 

lembrar os bobos e bufões da Idade Média. Não se trata de um 

personagem, ou seja, uma entidade externa a nós, mas da ampliação e 

dilatação dos aspectos ingênuos, puros e humanos (como no clods), 

portanto ‘estúpidos’, do nosso próprio ser (Burnier, 2001, p. 209). 

 

É preciso compreender e saber jogar o jogo do clown. Segundo Lecoq, o ator deve 

entrar em cena aberto, disponível, sem defesas, sempre em estado de reação e de surpresa, 

sem preceder a condução do jogo, “telefonando”, como dizem na França, “reagindo antes 

que tenha um motivo para o fazer” (Lecoq, 1997, p. 155). O mestre explica: 
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O clown é aquele que dá furo, que estraga seu número e com isso coloca 

o espectador em estado de superioridade. Por esse fracasso ele desvenda 

sua natureza humana profunda que nos emociona e nos faz rir. Mas não 

basta estragar qualquer coisa, é preciso estragar aquilo que a gente 

sabe fazer, quer dizer, uma proeza. Eu peço a cada aluno que faça 

alguma coisa que só ele na classe sabe fazer. Le grand écart17, entortar 

os dedos, assobiar de uma certa maneira. Pouco importa a virtuosidade 

do gesto, a proeza só existe quando o aluno é o único a poder realizá-la. 

O trabalho clownesco consiste então em por em relação a proeza e o 

furo. Peça a um clown para fazer um salto perigoso, ele não consegue. 

Acerte-lhe um pontapé no traseiro e ele o faz sem se dar conta! Nos dois 

casos ele nos faz rir. Se ele não consegue jamais, nós caímos no trágico 

(Lecoq, 1997, p. 155). 

   

Palhaços são perdedores, são frágeis, vulneráveis. É da fraqueza que retiram sua 

força. Eles não têm vergonha de seus defeitos e os mostram despudoradamente – a 

sociedade nos quer a todos fortes, bonitos, inteligentes, bem sucedidos. Os palhaços 

subvertem essa vontade social, passam de um erro a outro erro em sucessão; e é na derrota 

que saem vencedores. Por isso nós os amamos. O clown joga do lado do perdedor, e nos 

identificamos com ele. Eles estão próximos de nós, de nossa natureza, por isso nos tocam, 

nos fazem rir e nos comovem. 

 

Criativo, provocador de emoções, de sentimentos, sensações e de riso, com sua visão 

de mundo e seu intento de passar por cima de seus fracassos, o palhaço é a criança que 

cada um carrega dentro de si, sem tabus. É o que pensa o espanhol Alex Navarro, palhaço e 

estudioso do assunto, que mantém um site na internet18, rico em informações técnicas, 

conceituais e históricas. Para ele, o palhaço quer amor e aceitação, quer ser como os 
                                                 
17 Grande Salto, movimento do balé. 
18 www.clownplanet.com 
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outros, pois assim pensa ser aceito pelos demais; como a criança que quer ser um adulto. 

Para Navarro, as crianças de 1 a 3 anos são cem por cento clowns e com elas muito 

podemos aprender, pois têm timing, ingenuidade e as mais importantes bagagens básicas 

do clown de forma natural. Do seu ponto de vista, o clown vem da criança. Navarro dá 

alguns exemplos dessa afinidade entre a criança e o palhaço. Vejamos:  

1. Querem ser amadas por seus pais e em geral pelo mundo inteiro. O clown pelo seu 

público. 

2. Querem ser como os adultos e tratam de imitá-los. O clown faz o mesmo, deseja 

integrar-se e tentará parecer-se com as pessoas “adultas e normais”. 

3. São espontâneos e não têm senso do ridículo. 

4. Expressam suas emoções ao máximo e podem passar instantaneamente de uma para 

outra. 

5. Se uma criança dessa idade, por exemplo, bate com um brinquedo em um móvel, para 

um momento e olha seu pai ou sua mãe (para o clown, compartilhar com o público), se 

seus pais riem, muito bem (êxito), isso significa que deve seguir batendo com o 

brinquedo; se não riem (fracasso), deve bater com mais força ou então buscar outra 

maneira, quem sabe bater em outro móvel, ou bater no mesmo móvel com outro 

brinquedo. As crianças, sempre que fazem algo, olham o adulto para compartilhar e 

buscar sua cumplicidade, e suas atitudes, depois, dependerão da reação do adulto. 

6. São tremendamente curiosos e qualquer coisa pode surpreendê-los e aluciná-los. 

Capacidade de assombro do clown. 

7. Se lhe dão um brinquedo caríssimo podem tirá-lo da caixa, deixá-lo de lado, e passar 

horas brincando com a caixa e o envoltório. É o mundo ao contrário do clown. 

 

O clown é, pois, esse ser que vê tudo de um modo particular e próprio. Um gerador de 

emoções que quer e precisa do contato com outro, do jogo com o público. No trabalho do 
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clown não existe a famosa quarta parede do teatro19; para o clown não existem paredes. No 

trabalho clownesco há um trânsito intenso entre palco e platéia. Aliás, para o palhaço as 

fronteiras entre esses dois espaços têm contornos indefinidos. Ele quer romper limites 

estabelecidos, nos tirar a todos do conforto passivo da assistência, jogar conosco, nos fazer 

partícipes desse jogo que é, em si, um exemplo do jogo da própria vida. 

 

Mas fazem tudo isso de forma intensa, plena. Com emoção e imaginação ampliadas. 

No artigo “Procurando Pelo Seu Palhaço... e Encontrando a Si Mesmo”, publicado na 

revista Art et Thérapie, Bertil Sylvander 20 nos diz: 

 

A intensidade com a qual os clowns sentem é devida ao fato de que eles 

vivem o momento presente de cada segundo. Sentimentos e emoções no 

presente são as coisas mais importantes no mundo para eles, e não estão 

preocupados pelo que o próximo segundo poderá trazer. Os clowns 

despendem tempo em saborear os extraordinários tesouros internos do 

momento. Permanecer próximo do presente permite aos clowns viver ao 

máximo suas emoções (Sylvander, 1984). 

 

O clown vive emoções intensas e com intensidade, mas não se deixa levar por elas. 

Quando percebe que o copo está cheio, quase a transbordar, livra-se, brinca com as 

emoções e sentimentos vividos e compartilhados com o público naquele momento 

presente. Brincando, ele quebra a dramaticidade do instante, provocando alívio e riso. E o 

riso é a matéria prima do palhaço. 

 

                                                 
19 Convencionou-se dizer que, no teatro tradicional, existe uma quarta parede, invisível, que separando palco e 
platéia, impossibilitando qualquer relação entre ator e espectador. 
20 Texto originalmente apresentado em francês, disponibilizado na internet na língua inglesa e traduzido 
livremente por mim. 
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3. UMA PIRUETA, DUAS PIRUETAS, BRAVO, BRAVO! 
   Palhaços Trovadores! Oi, oi, oi!21

 
 

                                                 
21 Grito de guerra dos Palhaços Trovadores, proferido sempre, antes de entrarem em cena, com todos em 
círculo, de mãos dadas, em vibração. 
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3.1 – ELEMENTOS POÉTICOS 
 

3.1.1 – TROVAS 
 

A trova é o elemento poético principal dentro da dramaturgia dos Palhaços 

Trovadores. Foi sua utilização, no processo de criação do grupo, que lhe deu o nome. Para 

relembrar, foi na primeira oficina ministrada por mim que começamos a utilizar a forma 

poética da trova. Pesquisando os Cadernos de Cultura editados pela Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Belém, SEMEC, encontramos um, da série Verso&Prosa 7, 

referente ao III Concurso Nacional de Trovas de Belém, cujo tema era madrugada, e ao III 

Concurso Paraense de Trovas, cujo tema era Lendas e Mitos da Amazônia. Este volume, 

editado em 1987, serviu de base para a primeira construção dramatúrgica do grupo que 

mais tarde viria a se chamar Palhaços Trovadores: o espetáculo “Sem Peconha Eu não 

Trepo Nesse Açaizeiro”.  

 

Mas o que é a trova?  

 

A trova é um pequeno poema de quatro versos, em geral cada um com sete sílabas, 

as chamadas redondilhas maiores (as redondilhas menores possuem cinco sílabas). É uma 

forma poética que se fixou pela consagração popular. A trova, também conhecida como 

quadrinha, é uma composição monostrófica, formada de quatro versos que condensam todo 

o pensamento ou emoção, em rimas ABAB. Segundo Moisés, trova vem do Provençal 

trobar, dando no Latim tropare, que significa inventar, criar tropos. 

  

Durante a Idade Média galaico-portuguesa, o vocábulo ‘trova’ era 

sinônimo de ‘cantiga’, e, portanto, designava toda espécie de poema em 
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que se produzia aliança entre a letra e a música. A partir do século XVI, 

com a desvinculação havida entre as palavras e a pauta musical, o termo 

fixou-se como equivalente de quadrinha (Moisés, 1974, p. 503). 

 
 

 O trovador era aquele que compunha a letra e a música das cantigas, executando-as 

com instrumento musical. Era um aristocrata ou fidalgo decaído e exatamente sua condição 

de nobre lhe propiciava os conhecimentos retóricos, poéticos e musicais para, juntamente 

com o talento, compor as canções. A trova é a forma preferida pela lírica popular, mas 

também cultivada por poetas de renome, como o português Fernando Pessoa que compôs 

suas “Quadras ao Gosto Popular”.  

 

Cantada nos quatro cantos da Europa durante a Idade Média, a trova chegou ao 

Brasil através do colonizador português, e se espalhou e popularizou principalmente na voz 

dos cantadores das terras nordestinas, sendo utilizadas de formas diversas nos folguedos. É 

uma composição aparentemente simples, mas que exige do trovador domínio da métrica e 

poder de síntese para, em apenas quatro versos, resumir uma história. 

 

Vejamos, pois, alguns exemplos de trovas retiradas do caderno citado, editado pela 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Belém, SEMEC, no ano de 1987: 

 

               LENDA DO AÇAÍ 

Do pranto da índia Iaçá 

Surgiu o bom açaí. 

Quem o toma, no Pará 

Jamais se esquece daqui 

                                           (Inaldo Ausiel Noro) 
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BOTO 

 No cais onde o sonho embarca 

 toda a saudade da vida, 

 solitário o boto marca 

 a lenda da dor partida 

(Klinger Carvalho)    

 

BOIÚNA 

Surgiu do meu peito em mágoas 

      uma boiúna em furor 

      revolvendo as puras águas 

      onde escondo a minha dor 

      (Efraim Manassés Pinheiro) 

 

Dado o ponto de partida e constituído o grupo, com a proposta fechada de utilizar 

sempre a trova em seus trabalhos, já que é a forma poética que o caracteriza, lhe dá nome, a 

pesquisa não parou mais. Outros volumes dos Cadernos de Cultura foram encontrados, 

mas, sobretudo pesquisas na internet serviram para que pudéssemos organizar um grande 

acervo. Hoje, por exemplo, o grupo conta com mais de cem trovas de amor, tema que 

gerou, a partir dessa pesquisa, um de seus últimos trabalhos, o espetáculo “Amor Palhaço”. 

 

As trovas aparecem nos espetáculos dos Palhaços Trovadores de maneiras diversas. 

Já no primeiro trabalho essa variedade de utilização se mostra. Depois de um canto de 

entrada seguido de um cumprimento ao público, em que os palhaços dirigem-se às pessoas 

da platéia individualmente e se apresentam – dizem seus nomes, conversam, brincam – um 

pequeno recital é realizado no palco, embalado por uma canção e instrumentos de 

percussão. É uma pequena canção, de domínio público, do folclore baiano. Música e trovas 
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se alternam. A cada execução, uma trova é recitada seguindo a linha melódica da canção. O 

recital poético-musical já apresenta o tema do espetáculo: os mitos e lendas da Amazônia. 

 

 

Fig. 14 – Recital de trovas do espetáculo Amor Palhaço. 

 

A trova aparece depois de outra maneira, já no corpo do espetáculo, introduzindo as 

cenas. Trovas que falam do pássaro Uirapuru, sobre o qual paira uma aura lendária, 

introduzem uma cena em que um palhaço se finge de pássaro e é caçado por dois outros 

palhaços, munidos de uma baladeira (estilingue). Os demais palhaços sonorizam a cena, 

soprando apitos que imitam o canto de pássaros. Depois de muita trapalhada e uma 

perseguição que envolve o público, os palhaços atingem a “ave”, que se finge de morta. Os 

palhaços penalizados se aproximam e, com tristeza, se dirigem ao público dizendo: “Ah, 

era um uirapuru”. Uma flauta entoa as primeiras notas da canção Uirapuru, do maestro 

paraense Waldemar Henrique. Em torno da ave, os palhaços cantam, animados e 

brincalhões, tocando tambores, pandeiros e outros instrumentos percussivos. O último 

verso da canção é falado pelo palhaço que se fingia de pássaro morto: “Ora, deixa ele pra 

lá!”. 
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Fig. 15 – Caça ao uirapuru , Sem peconha eu não trepo nesse açaizeiro, 2a versão 

 

Uma outra maneira de utilizar a trova aparece no espetáculo “Sem peconha eu não 

trepo nesse açaizeiro”, desta feita na cena da Boiúna. Trovas introduzem e finalizam a cena. 

Após a primeira trova, um grande pano esticado vira um rio, onde uma palhaça animada 

cantando vai banhar-se – o pano é da cor barrenta de nossos rios. Ela brinca com a “água”, 

chama as crianças para brincarem juntos, inventa jogos. De repente, uma grande cobra, a 

Boiúna, aparece. É um bonecão manipulado por dois outros palhaços. A palhaça não 

percebe o perigo, até se encontrar cara a cara com a cobra que, depois de um jogo em que a 

palhaça suplica compaixão, a “devora”, sumindo com ela para o fundo do “rio”. Rufar de 

tambores, estampido de pratos: os ossos da palhaça são “cuspidos” em direção à platéia. 

Gargalhada geral (os ossos são feitos de tecido e esponja, mas provocam um pequeno susto 

inicial nas crianças, que riem à vontade depois). Em seguida, todos deixam a cena – 

palhaça, cobra e rio. Um palhaço fica à frente do palco e recita uma trova sobre a lenda da 

Boiúna. Vejamos os dois exemplos poéticos que falam da nossa cobra-grande: 
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 Trova que inicia a cena 

Faróis no mar, minha gente, 

 Assustando embarcação, 

 São os olhos certamente, 

Da Boiúna em maldição! 

 (Thereza Nunes Bibas) 

 

 

  Trova que finaliza a cena 

 Escutei de um pescador 

     Esse dito inteligente: 

- Tempo é boiúna, doutor, 

Tragando a vida da gente!... 

 (Alfredo Garcia) 

 

 A trova aparece também compondo uma espécie de diálogo. No espetáculo sobre o 

Círio de Nazaré, “A Morte do Patarrão”, os palhaços dialogam com a “Santa”, solicitando 

uma graça (a Virgem de Nazaré é representada por uma palhaça, que traz uma imagem 

estilizada na cabeça, feita de miriti22, filó e flores, e comporta-se de modo vaidoso, como a 

dona da festa).  O pequeno trabalho, criado para ser apresentado em uma das estações do 

Auto do Círio23, mostra os palhaços à procura de um pato para o almoço tradicional da 

grande festa paraense. Diante da grande dificuldade, recorrem à Virgem Santa, que na 

confusão, atende parcialmente aos pedidos.  

 

                                                 
22 Polpa do talo da palma da palmeira buriti, com a qual artesãos do interior fazem brinquedos, sobretudo no 
período do Círio de Nazaré. 
23 Patrimônio imaterial, tombado pelo IPHAN, juntamente com o Círio de Nazaré. 
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Fig. 16 – A Morte do Patarrão: diálogo em forma de trovas. 

 

Aqui, nos encontramos em um outro momento do grupo, em que as trovas são 

criações próprias – no caso, nos preocupamos com o sentido e a rima, mas não com a 

métrica, que não dominamos, nem fazemos questão de dominar, somos palhaços trovadores 

afinal. Vejamos então alguns exemplos desses diálogos através das trovas. 

 

Palhaço 1: 

Virgem de Nazaré 

Com vós fazemos um trato 

Acompanhamos o Círio a pé 

Se nos concederes um pato 

 

Palhaço 2: 

Um pato pro vosso almoço 

A ti pedimos, ó Virgem! 

Livrai-nos desse alvoroço 

Pois já estamos tendo vertigem 

 

Virgem de Nazaré: 

Ai, ai, ai que confusão 

Chega de ti-ti-ti 
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Não garanto o Patarrão 

Mas tá aqui o tucupi! 

 

 A forma poética, de uma maneira mais livre, é utilizada pelo grupo dentro de sua 

dramaturgia, de forma contextualizada na cena, como uma chamada de atenção ao público 

para problemas da atualidade, como a violência, por exemplo. Nestes casos, também, o 

poema é livre criação, sem a preocupação com o rigor formal. No espetáculo “A Quadrilha 

dos Trovadores no Caminho da Rocinha”, no final da cena do Túnel, passo tradicional da 

quadrilha que nas mãos dos palhaços transforma-se em um revival das discotéques, a 

palhaça “assassinada” graciosamente “ressuscita” e diz ao público: 

   

Arma nem de brinquedo 

Chega de viver com medo! 

Palhaços só matam de rir 

Nossa arma é a alegria 

Nós queremos é dançar quadrilha 

E dizer a todos vocês 

Meus senhores, minhas senhoras, crianças 

Que arma... é uma arma-dilha! 
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3.1.2 – CANÇÕES 
 

 O mesmo processo de pesquisa realizado com as trovas também foi feito com 

relação às canções. Inicialmente, ainda durante a oficina geradora do grupo, passamos a 

utilizar canções folclóricas. As primeiras fontes foram o disco do Grupo Galpão, de Minas 

Gerais, com canções dos espetáculos “Romeu e Julieta” e “A Rua da Amargura”, e discos 

do multiartista Antônio Nóbrega, pesquisador pernambucano da cultura popular. Canções 

do maestro paraense Waldemar Henrique, ricas de elementos amazônicos, também 

passaram a compor o primeiro repertório do grupo. Puxamos depois pela memória de cada 

integrante e descobrimos outras lindas canções.  

 

Dentro desse processo, se passou a aprimorar os instrumentos que cada um já 

executava um pouco e a aprender novos instrumentos – eu aprendi a tocar pandeiro, um 

pouco de flauta e tambor. Passamos ainda a trabalhar o canto, descobrindo o tipo de voz de 

cada um, fazendo exercícios de vocalize e outros, aprendendo as canções e executando 

arranjos novos, em que cada um podia explorar seu potencial vocal. 

 

As canções são utilizadas na dramaturgia dos Palhaços Trovadores também de 

maneiras diversas. Uma dessas maneiras, que aparece em quase todos os trabalhos, é o que 

chamamos de canto de chegada e canto de partida. Muitos são realmente cantos de chegada 

e partida retirados dos folguedos, outros são canções que se prestam a esses fins. O canto de 

chegada é utilizado para entrar no espaço da cena ou na praça ou no terreiro. É um pedido 

de licença ao público e um anúncio de apresentação do grupo, como o canto que anuncia a 

chegada do “Singelo Auto do Jesus Cristinho”, segundo trabalho do grupo: 
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Na chegada dessa praça 

Cantemos com alegria 

Aqui está o Menino Deus 

Filho da Virgem Maria 

 
Aqui está o Menino Deus 

Filho da Virgem Maria 

E se dela não nascesse 

Ai de nós o que seria 

 
 Ou a canção “Reunida”24, do grupo musical paraense Arraial do Pavulagem, que 

trabalha releituras do cancioneiro popular, anunciando a chegada do espetáculo “O Boi do 

Romeu no Curral da Julieta”: 

 
Lá vem meu boi, lá vem 

Pelas ruas de Belém 

Lá vem meu boi, lá vem 

Pelas ruas de Belém 

 
Quem querer eu 

Dou o meu coração 

Pr’aquela moça donzela 

Que sorrir pro meu batalhão 

Vem meu amor 

Todo céu tem estrelas 

Anel brilhante da lua 

Lumiando pra te balançar 

 
Balança esse boi 

Pra te ver dançar 

Balança esse boi, ê ô 

Pra te namorar 

                                                 
24 Composição de Júnior Soares, Rui Baldez, Ronaldo Silva e Toni Soares, Arraial do Pavulagem, disco 
Nossa Gente, gravadora Outros Brasis, 1998. 
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 O canto de partida é uma despedida do grupo, prometendo voltar no ano 

seguinte. Vejamos dois exemplos: um autêntico canto de partida, que utilizamos no 

espetáculo “Sem peconha eu não trepo nesse açaizeiro”, retirado do disco de Antonio 

Nóbrega; e uma toada de boi bem amorosa, que utilizamos no espetáculo “Amor palhaço”. 

 

  CANTO DE PARTIDA DO ESPETÁCULO “SEM PECONHA...” 

Eu já estou de retirada 

É madrugada, dou lembranças aos senhores 

Sinto uma dor, donos da casa 

Até pro ano, se eu vivo for 

 

Adeus, boa sorte para todos 

Eu já me vou, já vou me arretirá 

Sinto saudades dessa noite tão bonita 

O meu coração palpita 

Eu não posso tolerar 

   

  CANTO DE PARTIDA DO ESPETÁCULO “AMOR PALHAÇO” 

 

Eu fiz uma gaiola de ouro pra prender teu coração 

Eu fiz uma gaiola de ouro pra prender teu coração 

Mas o amor que duradouro não quer viver numa prisão 

Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não 

Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não 
 

Voa, voa passarinho, passarinho cantador 

Voa, voa passarinho, passarinho cantador 

Que traz a felicidade que está na liberdade do amor 

Que traz a felicidade que está na liberdade do amor 
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Outras canções servem de base para um pequeno recital de trovas. A canção 

“Sereia”, do folclore baiano, tem essa função nos espetáculos “Sem Peconha Eu Não Trepo 

Nesse Açaizeiro”, com trovas que falam dos mitos e lendas amazônicos, e “Amor Palhaço”, 

em que as trovas falam de amor. O recital tem a função de introduzir o tema dos 

espetáculos. 

 

Eu morava no mar, sereia 

Me mudei pro sertão, sereia 

Aprendi a namorar, sereia 

Com aperto de mão, ó sereia25

 

Há casos em que as canções servem de falas aos personagens interpretados pelos 

palhaços. Vejamos dois desses casos, em que utilizamos canções bem populares, uma em 

âmbito regional, outra nacional. No espetáculo “O Singelo Auto do Jesus Cristinho”, Maria 

tenta agradar ao marido José, aborrecido com a notícia da gravidez divina de sua esposa. E, 

com a ajuda dos demais palhaços em coro, canta um clássico da música brega paraense, de 

autoria do cantor e compositor Ted Max, que diz o seguinte: 

 

Ao pôr do sol, eu vou te dizer 

Que o nosso amor não pode morrer 

Quando as estrela no céu se encontrarem 

Vão dizer que a lua, eu fiz pra você 

E então eu serei amor o sereno 

E o luar será você, ardente de paixão 

Que raia no meu coração 

                                                 
25 Essa canção integra um brinquedo, muito comum no nordeste, chamado Roda de Versos, praticado entre 
adolescentes e adultos. Verdadeiro rito de passagem, é cantado em grupo, sendo que ao final de cada 
execução, um integrante recita um verso, com a mesma métrica da canção. 
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 E no espetáculo “O Boi do Romeu no Curral da Julieta” em que um apaixonado 

Romeu canta para uma não menos apaixonada Julieta um trecho da música “Fogo e 

Paixão”, do popularíssimo cantor Wando, que diz o seguinte: 

 

Você é luz, é raio, estrela e luar 

Manhã de sol, meu ioiô, meu iaiá 

Você é sim e nunca meu não 

Quando tão louca me beija na boca 

Me ama no chão 

 

 Músicas do universo folclórico também são utilizadas neste contexto. No espetáculo 

citado acima, Julieta/Catirina canta apaixonada depois de conhecer Romeu um trecho da 

bonita canção do folclore Mineiro do Vale do Jequitinhonha, “Tirana da Rosa”, retirada do 

disco “Inseto Raro” da cantora mineira Titane. 

 

    Julieta: 

Subi no pé da roseira, oh rosa, tirana 

Para ver se te avistava, oh rosa 

Cada rosa que se abria, oh rosa, tirana 

Cada suspiro que eu dava, oh rosa 

 

Coro feminino: 

Abalei um pé de rosa, oh rosa, tirana 

Que nunca foi abalado, oh rosa 

Namorei uma morena, oh rosa, tirana 

Que nunca foi namorada, oh rosa 

 

Adeus carinha de rosa, oh rosa tirana 

Claros dentes de marfim, oh rosa 



 103

Você anda o mundo inteiro, oh rosa tirana 

Mas não se esquece de mim, oh rosa 

 

 Trovas e canções integram, portanto, a camada lírica da dramaturgia do grupo. Tal e 

qual o que ocorre nos folguedos populares – por isso a utilização dessas composições 

simples, carregadas de teor poético. Algumas, em certos contextos, carregadas de graça. E 

aí estão duas matérias essenciais do trabalho dos Palhaços Trovadores: a poesia e o riso. 

 

 

Fig. 17 – Canções: lirismo e graça. O boi do Romeu no curral da Julieta. 

 

 A música aparece ainda em nosso trabalho na forma de paródias, em que uma 

canção conhecida recebe uma nova letra de teor jocoso. Uma dessas paródias ganhou 

destaque, sobretudo em função do contexto em que ela foi criada: o enredo do espetáculo 

“A Morte do Patarrão”, que tem como tema o Círio de Nazaré.  

 

Neste trabalho, os palhaços estão à procura de um pato para fazer a tradicional 

iguaria do almoço do Círio, o pato no tucupi – um dos mais famosos pratos da culinária 

paraense. Não há pato, os palhaços fazem promessas à Santa, até que entra em cena o 
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famoso balé “A Morte do Patarrão”, cuja estrela, um bonito e gordo pato, passa a ser 

caçada pelos palhaços. Ao fim da empreitada, eles descobrem que o tal pato na verdade, era 

um peru disfarçado. O fato é que uma grande empresa de alimentos congelados anunciava, 

à época, o peru como ave preparada tradicionalmente ao tucupi para o almoço do Círio. Em 

protesto a essa usurpação cultural, protesto cheio de graça, claro, os Palhaços Trovadores 

fizeram esta paródia, utilizando como base a canção “Escapulário”, de Caetano Veloso 

sobre poema de Oswald de Andrade. O resultado é a versão, que chamamos “Escrapulário”: 

 

O nosso pato 

No tucupi 

Dai-nos Senhora 

Com alegria e poesia 

 
- O nosso pato! 

 
O nosso pato 

No tucupi – com bem jambú! 

Dai-nos Senhora 

Com alegria e poesia 

- Nada de peru Sadia! 

 

 Já no transcurso deste programa de mestrado, quando então cursava a disciplina 

Formas de Espetáculos, ministrada pelo professor João de Jesus Paes Loureiro, ao 

apresentar um painel de minha pesquisa, fui instigado por ele a criar, a partir de então, as 

músicas de nossos futuros espetáculos. Lembrei, então, de um trabalho realizado na 

Fundação Curro Velho, em que escrevi as letras de um pequeno Auto Natalino, a ser 

inserido no espetáculo infantil dirigido pela professora Olinda Charone, colega da Escola 

de Teatro e Dança e deste programa de mestrado. As letras foram musicadas por dois 
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compositores paraenses, Nego Nelson e Paulo Moura. Com a professora Olinda resgatei a 

fita original e montamos nosso último trabalho, apresentado na Quadra Natalina de 2003: 

“A Singela Cantata do Jesus Cristinho”. Vejamos alguns exemplos deste trabalho: 

 

Anunciação 
 

Voa, voa Anjo Celeste 

Bate as asas sem parar 

Vai correndo anunciar 

Que o Menino Deus 

Já vai chegar 

 

Anjo 
 

Vinde, vinde, vinde homens 

Homens de bom coração 

Sigam aquela Estrela-guia 

E que brilha sem parar 

Até o Salvador ela vai vos guiar 

Até o Salvador ela vai vos guiar 

 

      Estrela 

      Sou a Estrela-guia 

      Que a todos conduz 

      Vou iluminando com meu rastro de luz 

Todos os caminhos que levam a Jesus 

Todos os caminhos que levam a Jesus 

 

 Na última montagem que realizamos do espetáculo “A Quadrilha dos Trovadores no 

Caminho da Rocinha”, para a Quadra Junina de 2004, animados com a experiência da 

Cantata, compusemos uma música tema, parceria minha e do compositor Júnior Soares, do 
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grupo musical Arraial do Pavulagem. A letra da canção, que fala, de modo sintético, do que 

acontece no espetáculo, é esta: 

 

Quadrilha dos Trovadores 
 

Acende a fogueira 

Chegou São João 

Arrasta pé, levanta poeira 

Palhaços Trovadores vai fazer a brincadeira 

 

Cai na maresia, balança o povão 

Cuidado palhaço que lá vem o tubarão! 

Olha o tuba! 

 

Arrasta pé, levanta poeira 

Palhaços Trovadores vai fazer a brincadeira 

 

Lá vai o serrote, serrá pé, serrá mão 

O túnel do tempo é uma curtição 

 

Arrasta pé, levanta poeira 

Palhaços Trovadores vai fazer a brincadeira 

 

Olha a grande roda, vai pra lá, vem pra cá 

No Casamento na Roça o bicho vai pegar 

 

Arrasta pé, levanta poeira 

Palhaços Trovadores vai fazer a brincadeira 

 

Dentro desse processo contínuo de construção de uma dramaturgia própria, o que 

observamos é que o trabalho constante com a poesia e a música popular, seus folguedos e 

brinquedos, nos impulsiona cada vez mais à criação. O resultado disso é a vontade de criar 
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também nossas próprias composições e, assim, ir dominando pouco a pouco as estruturas, 

elementos e mecanismos de construção dessas composições populares. Imbuídos desse 

espírito criativo e sem deixar de ser brincalhões – somos palhaços, não? –, criamos há dois 

anos a oração do palhaço, com respeito e graça, rezada junto com o público antes do início 

dos espetáculos. Eis o nosso “Clown Nosso” ou a “Oração do Palhaço”. 

  

  

 
Fig. 18 – Antes de entrar em cena, rezar. 
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3.2 – ELEMENTOS ESTRUTURAIS 
 
 
3.2.1 – CORDÃO 
 

Os folguedos populares são a principal fonte de pesquisa dos Palhaços Trovadores. 

E a cidade de Belém, capital do Estado do Pará, é rica de festejos: bois, pássaros, 

quadrilhas, pastorinhas. São espetáculos completos, obras totais, com drama, canto, dança; 

figurinos e adereços elaborados, ricos em colorido e brilho; atores, cantores, dançarinos e 

músicos; música e poesia.  

 

Os folguedos abrangem os jogos em geral, danças e bailes, cortejos, 

autos, cavalhadas dramáticas, pantomimas e teatros de bonecos (títeres, 

marionetes, fantoches, mamulengos) e, sob as formas mais diversas, todos 

os brinquedos associados diretamente às festas tradicionais (Salles, 2003, 

p. 15).  

 

Os folguedos obedecem a um calendário ligado a eventos santos e festivos, e 

mantém uma estrutura fixa, comum a muitos deles. Esse calendário e alguns elementos 

estruturais dos folguedos são utilizados pelos Palhaços Trovadores em quase todos os seus 

espetáculos. 
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 Fig. 19 – Cordão meia-lua 

 

Por se apresentarem em espaços abertos, geralmente terreiros montados nas ruas  

das comunidades as quais pertencem, os brinquedos, como também são chamados os 

folguedos, sobretudo os cordões, utilizam uma estrutura fixa, chamada de meia-lua, em que 

os brincantes, após entrarem na área da cena, dispõem-se em semi-círculo. Deste saem os 

personagens para a realização de suas cenas, que acontecem geralmente no centro do 

espaço de representação, voltando em seguida para a meia lua, onde estão todos. Os demais 

integrantes do brinquedo participam ativamente da cena, atuando como um coro: tocando e 

cantando. Essa estrutura foi apropriada e fixada pelos Palhaços Trovadores em seus 

espetáculos. 

 

Alguns trabalhos utilizam, de forma livre, os folguedos como um modelo. É o caso 

de “O Singelo Auto do Jesus Cristinho”, que segue os moldes das pastorinhas, e de “O Boi 

do Romeu no Curral da Julieta”, que se espelha no boi-bumbá. Algumas adaptações são 

feitas, mas a estrutura principal do brinquedo é mantida. No primeiro caso, é louvado o 

nascimento do Menino Jesus, que no espetáculo, é presenteado com elementos utilizados 
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pelos palhaços em seu ofício – chapéu de bobo, maquiagem e nariz vermelho –

transformando-se por fim num palhacinho. Ele se torna então um de nós. 

 

No segundo caso, adaptamos o drama de Shakespeare para a estrutura do boi-

bumbá, misturando seus enredos: Julieta é a Catirina do boi Capuleto e Romeu o “tripa” do 

boi dos Montechios. Na comédia do boi, Catirina quer a língua do animal, Julieta o amor de 

Romeu. Os desejos se misturam. Ele, para satisfazer a amada, passa a atuar como “tripa” do 

boi da família dela. O duelo entre as famílias é mantido, concomitante ao enredo do boi. 

Devemos observar que as disputas entre os grupamentos de bumbás eram uma constante 

em Belém, nas primeiras décadas do século XX. A essa mistura, são acrescidos elementos 

próprios do jogo clownesco, como por exemplo, a direta comunicação com o público, 

integrando-o sempre ao espetáculo. 

 

Os espetáculos como “Sem peconha eu não trepo nesse açaizeiro” e “Amor 

Palhaço” não seguem modelos, mas utilizam elementos da estrutura dos folguedos, como a 

disposição do elenco em semicírculo, por exemplo. Assim, temos em nossos espetáculos os 

atores/palhaços constantemente em cena. Todos formam um grande coro, de onde saem os 

personagens para a realização das cenas que contam as “histórias” - estas também cantadas 

pelo grupo, que toca os instrumentos que acompanham as canções. Outra coisa: todo o 

material utilizado como adereço de cena é disposto atrás do coro. Este assume então uma 

outra função, muito importante dentro do teatro: a de contra-regra. Quem está fora de cena, 

além de cantar e tocar prepara o material para quem vai entrar ou entrou em cena. 
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3.2.2 – CHEGADAS E PARTIDAS 
 

Os folguedos quase sempre chegam em festa, num cortejo embalado por uma 

canção que apresenta o grupo e seus brincantes e, também, pede licença ao público – os 

“donos da casa” –, para ali se apresentarem. Este cortejo, geralmente, ao chegar ao local da 

encenação, evolui num círculo como a demarcar seu espaço de exibição, até dispor-se em 

meia-lua. Muitas vezes, no decorrer da apresentação, o cordão volta a evoluir 

circularmente, apresentando alguma canção que “comenta” ou dá ênfase ao que está se 

desenrolando ou se desenrolou na cena. Ou ainda anuncia a próxima cena ao espectador. 

 

Ao final da apresentação, os brincantes se despedem também em cortejo, cantando 

uma canção de despedida. Agradecem e seguem viagem para outro terreiro, outra praça, 

outra casa, com muita tristeza, mas prometendo sempre voltar: “... sinto uma dor, donos da 

casa, até pro ano, se eu vivo for”26. Esses procedimentos são uma constante na estrutura 

dramatúrgica criada pelos Palhaços Trovadores. 

 

 

                                                 
26 Canção popular do nordeste, de domínio público. 
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3.3 – ELEMENTOS CRIATIVOS 
 

 

3.3.1 – IMPROVISAÇÃO 
 

Os Palhaços Trovadores utilizam na construção de sua dramaturgia um roteiro 

inicial – como os canovaccis da Commedia dell’Arte –, de onde partem para a construção 

das cenas ali esboçadas ou sugeridas. Os roteiros são encomendados a amigos, construídos 

por mim ou de forma coletiva pelo grupo. A cena nasce da experimentação de cada 

palhaço, que utiliza seu jeito de ser, seu jogo pessoal, na sua construção. Mas nunca é uma 

cena fechada, amarrada; ela só se completa diante do público, através do jogo 

improvisacional do palhaço – e aqui notamos mais um elemento de ligação com a 

Commedia dell’Arte.  

 

Como os comediantes italianos do século XVI, o palhaço é um improvisador. Ele 

entra em cena com um roteiro na cabeça (mais suas bagagens, seus truques), domina o tal 

roteiro tão completamente, a ponto de prescindir dele diante da primeira  interferência 

externa: um sorriso ou comentário do espectador, um ruído qualquer. Para isso é preciso 

estar muito bem preparado, é preciso conquistar o estado de clown, que nas palavras de 

Ricardo Pucceti, ator-pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da 

Unicamp – Lume – e palhaço, é o seguinte: 

 

É um estado de afetividade, no sentido de ‘ser afetado’, tocado, 

vulnerável ao momento e às diferentes situações. É se permitir enquanto 

ator e clown, surpreender-se a si próprio, não ter nada premeditado, 

mesmo se estiver trabalhando com uma partitura já codificada. Por isso 

é que, quando o clown está atuando e passa um avião, por exemplo, ele 

não consegue ficar alheio ao avião, ele tem que ter a capacidade de 

trazer o avião para dentro da sala onde está representando (Puccetti, 

1998, p. 71). 
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É necessário, além do domínio da técnica e do roteiro, estar sempre disponível para 

o jogo, aberto para o que o momento pode oferecer; e saber fazer desta oferta – que pode 

vir do parceiro, do público, de uma máquina ou de um fenômeno da natureza – um instante 

precioso e único de graça e deleite.  “O estado do clown é levar ao extremo a importância 

da relação, a relação consigo mesmo, o saber ouvir-se, e a relação com o ‘fora’, o elemento 

externo, o parceiro, os objetos de cena, as pessoas do público” (Puccetti, 1998, p. 71). E é 

esse estado, essa presença ali,  diante das pessoas – no caso da rua, as que vieram assistir e 

as que casualmente passavam –, que promove  o “milagre” da celebração ocorrida entre o 

palhaço e o público. 

 

Frente a um espetáculo de clown a contemplação estética é quase 

impossível, pois nosso instintos, nossas emoções, nossos corpos, são 

sacudidos pela gargalhada e acariciados pelo sorriso  e pelo choro. 

Então, abra-se o caminho para a festa e a comunhão (PuccettI, 1999, 

p.90) 

 

 
Fig. 20 – O palhaço e o espectador: comunhão. 
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3.3.2 – REPETIÇÃO OU RECORRÊNCIA DE CENAS 
 

Um dos elementos criativos constitutivos da dramaturgia dos Palhaços Trovadores é 

o que chamamos de repetição ou recorrência de cenas. São espécies de auto-citações, isto é, 

repetições em outros moldes de cenas de um espetáculo em outro ou outros – da mesma 

forma como elementos estruturais são repetidos nos espetáculos. Esse procedimento passou 

a ser uma constante na dramaturgia do grupo e nos lembra a repetição das reprises, 

entradas, e até mesmo, espetáculos de um circo para outro, com modificações feitas por 

cada artista de acordo com seu modo de ser, agir e se relacionar com o público. Sem 

pudores. São verdadeiras apropriações, a tal ponto que se acaba desconhecendo os autores 

das reprises, muitas já tornadas clássicas dentro do universo da arte circense. 

 

Vejamos como isso ocorre na dramaturgia criada ao longo dos anos pelos Palhaços 

Trovadores. No espetáculo “Sem peconha eu não trepo nesse açaizeiro” temos a cena da 

boiúna, em que uma palhaça banha-se em um rio, feito por um grande pano cor de barro, 

como as águas barrentas do rio Guamá27, seguro nas pontas por dois palhaços. Alegre e 

distraída, ela não percebe a aproximação fatal da cobra-grande, a boiúna28 (um boneco 

manipulado por palhaços), que acaba devorando-a e, depois, “cuspindo” seus ossos em 

direção ao público. Com algumas modificações, esta cena, ou a idéia dela, se repete no 

espetáculo “O boi do Romeu no curral da Julieta”. Entre suas amigas, Julieta fala de 

Romeu, quando então ele aparece como um astro popular da música romântica. Canta a 

música “Fogo e Paixão”, do cantor e compositor romântico Wando, e ao final, como um 

popstar, é “atacado” pelas fãs – as amigas de Julieta e os demais palhaços do elenco. A 

                                                 
27 Rio que banha a cidade de Belém do Pará. 
28 Mitologia: grande cobra encantada que habita  os rios da Amazônia 
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cena reveza uma Julieta recitando trechos apaixonados da obra de Shakespeare e um 

Romeu desesperado clamando por socorro, enquanto pernas e braços – de borracha, é claro 

– são arremessados ao público, sugerindo o estraçalhamento do galã pelos fãs. 

 

Ao final, todos saem de cena deixando Romeu   abatido e só. Ele, então, encara o 

público e diz: – “Ri das chagas quem nunca foi ferido”, famosa frase de Shakespeare. 

 

Em outro espetáculo, “A quadrilha dos Trovadores no caminho da Rocinha”,  a cena 

se repete mais uma vez. Desta feita, o passo da quadrilha chamado maresia transforma-se 

na cena de uma palhaça banhando-se no mar – também um pano seguro por dois palhaços, 

mas desta feita azul da cor do mar –, quando aparece um tubarão (um boneco manipulado 

por outro palhaço ao som da música do filme “Tubarão”, mega sucesso do cinema). Depois 

de algumas peripécias, o tubarão devora a palhaça. Ao rufar de tambores, pernas, braços e 

ossos são arremessados ao público. 

 

Não negamos, no caso dessas cenas, a influência do espetáculo “Tem areia no 

maiô”, do grupo carioca Marias da Graça. Como ocorre na tradição circense, recorremos à 

apropriação, citação, recriação, adaptando a cena a nossa maneira e ao nosso contexto. 
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. 

Fig. 21 – A criança e a palhaça:  mergulho no mar da alegria. 

 
Na cena do Uirapuru, do espetáculo “Sem peconha eu não trepo nesse açaizeiro”, 

dois palhaços “caçam” a avezinha com uma grande baladeira (estilingue) e muita 

trapalhada. A bala é  uma bola de borracha que, disparada, parte levada por um palhaço 

atrás do pássaro, representado por um palhaço batendo as mãos, debochadamente, como 

asas. Estabelece-se um jogo de gato e rato, caçador e caça. Bala e alvo correm entre a 

platéia, exploram o espaço, somem e aparecem. Fazem acordos, param, descansam e 

voltam à perseguição. O público participa o tempo todo. Toma partido, quase sempre da 

bala, que acaba vencendo o pássaro. O mesmo procedimento acontece no espetáculo 

nazareno “A morte do Patarrão”, em que dois palhaços, armados da mesma baladeira, 

perseguem um “gordo” patarrão/palhaço, até atingi-lo. Existe, a meu ver, um grande 

momento nesta cena, quando o palhaço, fingindo-se ferido, retira do bolso algumas penas 

lançando-as no ar por três vezes, após sofridos e lamentosos quacs. Vale observar que as 

cenas possuem desfechos diferentes, mas na estrutura e construção são semelhantes. 
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Outra recorrência refere-se não à cena como um todo, mas à sua essência. No 

espetáculo do boi, Julieta desesperada, pensando que Romeu está morto – ele apenas está 

desmaiado, atingido na cabeça pelo vaqueiro, de quem usurpou a condição de “tripa” do boi 

Capuleto – solicita da platéia uma arma para, dramaticamente, acabar com sua vida. A 

palhaça estabelece uma relação com a platéia, pede qualquer coisa – um facão, uma faca, 

um canivete... uma serra de unha. Divertida, a platéia cede as coisas mais inusitadas. De 

posse da “arma”, Julieta/palhaça quebra a dramaticidade excessiva com que conduzia a 

cena e chama a atenção da platéia para a questão do desarmamento. Passa um “pito” no 

dono da arma, faz um discurso contra o uso indiscriminado de armas pela população, 

finalizando com a seguinte frase: – Arma, senhoras e senhores, é uma arma-dilha! Seguida 

imediatamente pelo coro com a vinheta: – Utilidade pública, Palhaços Trovadores! 

 

Na quadrilha, o mesmo mote se repete, no final da cena do túnel, momento em que a 

palhaça morta ressuscita recitando ao público o poema contra o uso de armas, já citado 

neste trabalho (p.87), mas  achamos necessário mostrar novamente: 

 

Arma? Nem de brinquedo! 

Chega de viver com medo! 

Palhaços só matam de rir, 

Nossa arma é a alegria. 

Nós queremos é dançar quadrilha. 

E dizer a todos vocês, 

Minhas senhoras, meu senhores, crianças... 

Que arma... é uma arma-dilha! 

 

E o coro entoa a vinheta: – Utilidade pública, Palhaços Trovadores! 
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3.3.3 – RODADA DO CHAPÉU 
 

A famosa “rodada do chapéu”, tradição comum entre os atores mambembes, aos 

artistas de rua, também faz parte da rotina dos Palhaços Trovadores. Geralmente, o chapéu 

é passado ao final de cada espetáculo, momento em que sempre utilizamos uma música, 

adequada à ocasião. No nosso auto de natal utilizamos uma canção religiosa, cantada no 

ofertório (reminiscências da formação religiosa de nosso diretor musical), que tem os 

seguintes versos: 

 
Minha ofertinha dou de coração 

Ela vai pra longe, vai de avião 

O meu dinheirinho não gastei à toa 

Dei para Jesus, ai, que coisa boa! 

  
 Em alguns espetáculos criamos uma cena para o momento da “rodada do chapéu”, 

que acontece, então, não no final, mas no meio do espetáculo. No boi, quando vai rezar 

pelo animal morto, o padre descobre que Romeu e Julieta, escondidos embaixo do animal, 

estão apaixonados e querem casar. Para conversar em particular com os dois, vaticina que 

rezar dá fome, abre o apetite, atiçando a gula dos palhaços (sempre gulosos), que solicitam 

ao público “uns trocados para a merenda”. Entoam uma toada e dirigem-se ao público 

pedindo dinheiro, enquanto o padre prepara o casamento de Romeu e Julieta. Na quadrilha, 

o mesmo recurso é utilizado. Na cena do túnel que acontece mais ou menos no meio do 

espetáculo, quando a palhaça morre, chorando e ao som da marcha fúnebre os palhaços 

solicitam ao público uma ajuda financeira “para arcar com as despesas dos funerais e do 

enterro” da companheira “brutalmente assassinada”. Tudo é feito em tom de muita farsa e, 

assim, arrecadam uns bons trocados do público. 
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Nesse procedimento, que é uma tradição dos artistas de rua, não há um valor 

determinado a ser solicitado, como nas casas de espetáculos que determinam um 

pagamento – “qualquer quantia serve”, dizem os artistas, “façam o que pede vossos 

corações”. E geralmente, notamos, o valor doado pelo público é proporcional à sua 

condição financeira ou ao seu entusiasmo pelo trabalho visto. Incorporamos, 

verdadeiramente, a tradição e procedemos a “rodada do chapéu” sempre, mesmo quando 

vendemos a apresentação do espetáculo. 

 

 
 Fig. 22 – Rodada do Chapéu: qualquer quantia serve. 
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3.3.4 – PALHAÇO ATOR 
 

 Na dramaturgia dos Palhaços Trovadores, os brincantes/palhaços interpretam 

alguns personagens, mesmo que só esboçados. Nestes casos, o palhaço com todo o seu jeito 

de ser e agir, é que é o intérprete; e ele empresta ao personagem a sua maneira de se 

relacionar com as coisas e com as pessoas. No caso do boi, por exemplo, o Romeu é um 

Romeu palhaço como o palhaço que o interpreta. O ator então tem a dupla função de ser o 

palhaço e o personagem – aqui devemos levar em conta que o palhaço não é um 

personagem, mas a dilatação da personalidade do ator. É, de acordo com Burnier (2001), 

como o Carlito de Chaplin, que será sempre Carlito não importando se o personagem que 

interpreta é um grande ditador ou um grande vagabundo. 

 

É como o palhaço que o interpreta que o personagem agirá, com seus modos e 

maneiras de ver as coisas e as pessoas. E essa relação palhaço/personagem não é de total 

entrega, como na interpretação dos atores tradicionais. Muitas vezes o palhaço se sobrepõe 

ao personagem – a quem não leva muito a sério –, pois ele não está alheio a nada, não 

segue a lógica da cena na qual o personagem está inserido. Se passa um carro na rua 

buzinando no momento da cena, o palhaço estabelece imediata relação com o ocorrido. Em 

função disso, os personagens – não interpretados, mas representados pelos palhaços – não 

utilizam caracterização excessiva, mas apenas o básico: um chapéu, uma coroa ou nada. 

Eles passam de um a outro personagem num instante. Saem do centro da cena e voltam a 

compor o coro de palhaços, cantando e brincando a seu modo com os demais e com o 

público.  
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Em vista disso, criamos uma maneira especial de representar a morte, quando a cena 

exige isso. E esse modo passou a ser uma marca constante em todos os trabalhos. Quando o 

personagem tem que morrer ou o palhaço precisa representar a morte, ele utiliza o seguinte 

procedimento. Se está sentado, abaixa a cabeça, retira o nariz vermelho, encara o público e 

diz: “Morri”. Em seguida, abaixa a cabeça e recoloca o nariz. Se está deitado, antes do 

suspiro final, senta, abaixa a cabeça, retira o nariz e diz: “Morri”, voltando a deitar.  

 

O procedimento é adotado porque geralmente o palhaço volta a cena imediatamente, 

para compor o coro ou para continuar a representação, levar adiante o jogo. Pois no enredo 

do espetáculo esta morte é sempre uma farsa, uma brincadeira. E o palhaço é um brincante, 

sempre, no sentido mais amplo do termo. 
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3.3.5 – AO PÉ DA LETRA 
 

O palhaço tem uma maneira própria de sentir as coisas do mundo, ele age de um 

modo peculiar, vê tudo à sua maneira, possui uma lógica própria. Se alguém diz: cai a 

noite. O palhaço imediatamente começa a procurar no chão para ver se a encontra. É o tão 

falado mundo ao contrário do clown. 

  

Uma outra regra para o clown é que ele entende as coisas em um nível 

primário e ingênuo, ao pé da letra. Ele não é propriamente um idiota, 

mas um profundo ingênuo, e sua estupidez vem dessa ingenuidade. É por 

isso que ele é extremamente sensível e humano (Burnier, 2001, p.217).  

 
 

Essa lógica, essa leitura literal das coisas, é uma característica do palhaço levada ao 

extremo no espetáculo “A Quadrilha dos Trovadores no Caminho da Rocinha”. A quadrilha 

é uma dança popular, de características rurais, dançada aos pares, que executam 

determinados passos ao comando de um marcador. Para os Palhaços Trovadores, quadrilha 

é, além do grupo de dançarinos, um bando armado que assalta as pessoas para matá-las... de 

rir. A leitura literal começa pelo nome do folguedo. 

  

O primeiro comando dos brincantes da quadrilha, após sua entrada no “terreiro” 

onde irá dançar, é o anunciado cumprimento ao “grande público”. Os pares se inclinam 

num gesto de reverência, com os cavalheiros tirando os chapéus e as damas segurando a 

ponta das saias. Para os Palhaços Trovadores cumprimentar é partir em direção à 

assistência, apertar as mãos, beijar e abraçar a todos, perguntar pela família. É uma 

verdadeira festa, momento de congraçamento, que contagia a platéia, pega de surpresa.  
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O primeiro passo de nossa quadrilha é a Maresia. Os casais formam um corredor 

com as mãos atadas através de um lenço seguro nas pontas. Os casais ora passam por baixo 

dos braços de outro casal, ora levantam seus braços para que outro casal passe por baixo, 

todos criando assim um movimento de ondulado vai-vem. Mas... nossa Maresia vira mar 

mesmo, quando um dos casais pega um grande pano azul, passa por cima de todos e o 

estende na frente do grupo, balançando em movimentos ondulatórios. O passo da dança 

transforma-se em cena, numa leitura literal. Uma palhaça, com bóia, óculos de mergulho e 

baldinho, entra na “água”, convidando as crianças para brincar. Tudo é alegria até chegar 

um tubarão, que a “devora”. 

 

 

Fig. 23 – Olha o Tuba! 

 

No passo seguinte, o Serrote, os casais dão as mãos e executam um vai-vem lateral, 

como a serrar o corredor formado por todos. Os palhaços apanham serrotes feitos de 

borracha e se dirigem ao público “serrando” seus corpos, provocando principalmente nas 

crianças uma verdadeira sessão de cócegas. A platéia se agita. Em outro momento, no 

Túnel, o corredor é feito pelos pares de mãos dadas e levantadas. Eles vão passando um a 
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um por baixo deste túnel de corpos e braços, num revezamento constante. Para os palhaços, 

túnel remete ao passado, é o túnel do tempo, grita o marcador. E o passado retorna na figura 

de uma palhaça em cadeira de rodas, dançando discotéque com seu par. 

 

Em um outro passo, denominado Coroa de Rosas, os cavalheiros devem oferecer 

uma rosa às damas. Os palhaços dirigem-se a pessoa mais idosa da platéia, a quem 

oferecem, cada um, uma rosa vermelha, anunciando ao público: eis aqui uma coroa de 

rosas. O marcador completa dizendo: “Esta é uma homenagem dos Palhaços Trovadores à 

todas as pessoas da melhor idade!”. Homenagem mais do que válida, os idosos são também 

um grande público do grupo. O Caminho da Roça é um passo em que o grupo dança em 

círculo, um atrás do outro, simulando uma caminhada, interrompida por acontecimentos 

inesperados anunciados pelo marcador. O Formigueiro, primeiro anúncio, é atacado com 

“inseticida”, que na verdade é banho de cheiro29 colocado em bombas de flit. Os palhaços, 

mais uma vez, invadem a platéia, fazendo-a partícipe da brincadeira. E o riso é geral. 

 

 
Fig. 24: Caminho da roça. 

                                                 
29 Banho de ervas aromáticas, tradicional da Quadra Junina de Belém do Pará. 
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Ainda no Caminho da Roça, quando o marcador grita: – Olha o Fogo! Uma sirene 

de bombeiro começa soar, os palhaços entram em “pânico”, se munem de baldes cheios de 

água para “apagar o fogo”. Agitação total, o comando do marcador, os palhaços correm em 

direção à platéia e... jogam a água – na verdade é papel picado – em todos. Nesta cena há 

um momento que nos aproxima do teatro do invisível de Augusto Boal30. Uma das 

palhaças está com o balde cheio de água realmente e dá um verdadeiro banho em uma 

pessoa do público, que reage indignada. A platéia silencia estupefata. Silêncio geral. Para 

aumentar o clima  de constrangimento, os palhaços param, retiram seus narizes vermelhos, 

ficam sem saber o que fazer, atônitos. O marcador, sem jeito, pede desculpas, dizendo que 

aquele incidente nunca aconteceu com o grupo antes etc. 

 

Os palhaços vão se recompondo, começam a ajudar o espectador molhado pegando 

uma toalha, roupas secas. Enxugam a pessoa molhada, já mais calma. Fazem um biombo 

com o pano azul da maresia. A cena se agita novamente. O público enfim percebe que 

aquele que estava ali assistindo ao espetáculo, desde seu início, é também um dos Palhaços 

Trovadores... e o susto inicial desabrocha em riso, em gargalhada geral. E este novo 

palhaço (geralmente um estagiário do grupo) será o personagem que levará o espetáculo 

adiante: o padre celebrante do “Casamento na Roça” no qual se transforma a quadrilha dos 

Palhaços Trovadores. Muda o foco, a leitura literal é aliviada, pela introdução de outros 

elementos, alguns se aproximando da linguagem do pastelão. 

 

 

                                                 
30 Atividade teatral, de cunho politizante, em que os atores, devidamente preparados com relação a certa 
temática, se inserem em meio a um grupo de pessoas, em espaços públicos, criando fato que gere discussão e 
tomadas de posição entre os presentes. Para estes, os personagens ali apresentados são reais e não 
interpretados por atores. 
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Fig. 25 – Cenas de um casamento... na roça. 

 
 O casamento se desenrola. O noivo tenta fugir, mas os pais da noiva o impedem. 

Antes do sim dos noivos, o padre pergunta se algum presente é contra o desenlace. “Parem 

esse casamento!”, grita uma palhaça, grávida e em pernas-de-pau. Tumulto. Noiva e 

grávida duelam. A primeira passa mal, chega a hora do parto. Aqui e ali voltamos a ver 

leituras ao pé da letra: Chá de Panela é uma xícara com panelinhas dentro; Chá de Bebê é 

uma xícara com bonequinhos dentro. A criança nasce, trazendo consigo o fim do 

espetáculo. O grupo se despede do público em cortejo. Cerimoniosamente agradece. 

 
Nós, aqui, fazemos o mesmo. Com o desejo de que a palhaçada continue por muitos 

e muitos anos. Sempre cheia de graça.  

 

 

Fig. 26 – A noiva e a rival: na roça. 
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CANTO DE PARTIDA 
Eu já estou de retirada, é madrugada, dou lembranças aos senhores... 
 
 

 
 Nos folguedos populares, a canção de partida termina sempre com o anúncio de um 

futuro retorno, “até pro ano, se eu vivo for”. Tudo continua, nada está completo, enquanto a 

morte não chegar. A morte seria a completude, então?  

 

Cantamos, vivos estamos, a anunciar nossa volta – já que incompletos – a 

continuidade de nosso labor, o fazer e refazer da nossa criação.  

 
Chegamos cantando o nascimento de um grupo de palhaços, a construção de sua 

história, atando-a a tradição de todos os palhaços de todos os tempos e lugares, de todos os 

cômicos da rua, dos brincantes populares, a cantar e dançar e representar sob a lona azul do 

céu. Cantamos loas aos grandes palhaços, aos que pensaram e escreveram sobre os mestres, 

também mestres eles. 

 

Ao final, que não é o fim, desfiamos, fio a fio, o tecido composto de palavras, 

cantos, gestos e ações dos espetáculos dos Palhaços Trovadores, suas piruetas. Sem grandes 

pretensões, apenas para contar a história, pensar a história e o trabalho, a arte, a criação. 

Desvendar/desvelar a rede que engendra os processos criativos dos palhaços – todos os 

palhaços. Assim, promover trocas, aprendizagens, ensinamentos.  

 

A Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará implantou, neste ano 

de 2004, seu curso técnico de formação de ator. Ano que vem, o estudo da arte do palhaço 

transforma-se em disciplina obrigatória a todos os alunos matriculados no curso. Alunos da 
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última oficina realizada na escola animam-se a formatar, junto conosco, o projeto do 

primeiro encontro de palhaços de Belém do Pará. Os palhaços preparam a invasão. E isso 

aponta na direção de novas pesquisas, novos trabalhos, novos conhecimentos. 

 

O canto de partida traz em si uma ponta de tristeza: “sinto uma dor, donos da casa, 

até pro ano, se eu vivo for”. Paixão, emoção intensa e martírio. Mas traz, também, a 

promessa da volta.  

 

Cantemos, pois! 
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“Toda a minha vida sempre admirei 
pessoas que fazem os outros rirem. 
Isso é tão gratificante quanto difícil.” 
 
                                               Federico Fellini 
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ANEXOS – ROTEIROS 
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SEM PECONHA EU NÃO TREPO NESSE AÇAIZEIRO 
Roteiro Coletivo 
 
 
ENTRADA 
Palhaços entram em fila, com passos lentos e medidos, seguindo uma flauta doce tocada 

pelo palhaço da frente, nota por nota da música “Flor Minha Flor” (folclore). Em alguns 

momentos, a nota é soprada com força, a flauta apita e eles param. Uma palhaça toca um 

sino e os demais olham para um lado e para outro rapidamente. Fazem isso até o final da 

música, quando então entram totalmente no espaço da cena. A música passa a ser tocada 

normalmente, instrumentos percussivos passam a acompanhar, e os palhaços cantam. 

 
Flor minha flor, flor vem cá 

Flor, minha flor laialailaiá 

 O anel que tu me deste, flor vem cá 

Era vidro e se quebrou, laialailaiá 

O amor que tu me tinhas, flor vem cá 

Era pouco e se acabou, laialailaiá 

Flor minha flor, flor vem cá 

Flor, minha flor laialailaiá 

 
Ao final, param na frente do público, agradecem e passam a cumprimentar as pessoas, 

conversando com eles, abraçando, apertando a mão etc. 

 
RECITAL DE TROVAS (RODA DE VERSOS) 

Um palhaço toca o bumbo e os demais correm e perfilam-se em meia-lua, de frente para o 

público. Cantam a música “Sereia” (folclore), recitando trovas em seus intervalos. 

 
Eu morava no mar, sereia 

Me mudei pro sertão, sereia 

Aprendi a namorar, sereia 

Com aperto de mão, ó sereia 

 
O amor de Jurutari 
Sereia 
Foi sonho que feneceu,  

Sereia 
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 Pois, pelo amor de Jaci 

Sereia 

De tristeza enlouqueceu 

Ó sereia 

(Osmar Arouck) 

 
Repete a música 

 
A quem cantas acauã 

Sereia 

Teu cantar amargurado 

Sereia 

Ao louro sol da manhã 

Sereia 

Ou às luas do meu fado 

Ó sereia 

(Klinger Carvalho) 

 
Repete a música 

 
No igarapé dos meus dias 

Sereia 

Vive a cantar uma Iara 

Sereia 

Belas canções, poesia 
Sereia 

Ferida que nunca sara 

Ó sereia 

(Efraim Manasses Pinheiro) 

 

Se a lua, tanto chorando 

Sereia 

O Amazonas fez gerar, 

Sereia 

Quem sabe eu sempre trovando, 

Sereia 

Faça de rimas um mar!... 

Ó sereia 
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(Thereza Nunes Bibas) 

 
Ao final da Roda de Versos os palhaços percorrem a cena cantando e dançando a música 

até pararem de frente para o público. Agradecem e vão se colocar ao fundo, onde estão 

postados os adereços. 

 
CENA 1 – UIRAPURU 

Entram três palhaços brincando com passarinhos pec-pec de madeira. Cada um recita uma 

trova sobre o Uirapuru. 

 
Ao romper da madrugada 

Uirapuru desafia 

A orquestra mais afinada 

Saudando o raiar do dia 

(Sylvia Helena Tocantins) 
 
Uirapuru Deus pediu 

Que tua sina fosse esta, 

E teu canto então se ouviu 

Na vastidão da floresta 

(Adhemar Paiva) 

 

Tanta sublime beleza 

O uirapuru tem no canto, 

Que a gente não tem certeza 

Se é cantiga ou se é pranto 

(Paulo Afonso Falcão) 

 
 Saem e entra um palhaço se fingindo de pássaro cantor. Exibe-se, aquece a voz etc. entram 

dos palhaços com uma grande baladeira para caçá-lo, usando uma bola como bala. Fazem 

duas tentativas frustradas. Na terceira, a bola/bala parte levada por um dos palhaços e 

persegue o pássaro. Corre-corre geral, brincadeiras, a bala atinge o pássaro que se finge de 

morto. Os palhaços aproximam-se para ver e, tristes, lamentam: ah, era um Uirapuru... 

Entra uma flauta com as primeiras notas da canção Uirapuru, do maestro Waldemar 

Henrique. Os palhaços se animam e cantam a música, rodando em torno do pássaro. Ao 
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final, ele se levanta e diz a última frase da canção: ora, deixa ele pra lá! Todos saem com 

ele. 

 
CENA 2 – ÁRVORE/BOMBEIROS 

Palhaço entra em cena e recita um poema sobre a árvore, de Arnaldo Antunes. 

 
As árvores são fáceis de achar, vivem plantadas no chão 

Mamam do sol com as folhas e  pela terra bebem água 

Cantam no vento e recebem a chuva de galhos abertos 

Há as que dão frutas e as que dão frutos 

As de copas largas, as que habitam esquilos 

As que chovem depois das chuvas, as cabeludas 

As mais jovens, mudas 

As árvores ficam plantadas, uma a uma, enfileiradas na alameda 

Crescem para cima, como as pessoas, mas nunca se deitam; o céu aceitam 

Crescem para cima como as pessoas, mas não são soltas nos passos 

São maiores, mas ocupam menos espaço 
 
O palhaço pega um banquinho, e senta-se na frente do público. Tira um isqueiro do bolso , 

acende, olha pra chama e grita: fogo. Fogo!!! 

Entram dois palhaços com capacetes, uma escada e baldes cheias de água. Correm de um 

lado para o outro, atrapalhados. Batem-se. Armam a escada atrás do palhaço sentado no 

banco. Um deles sobe com o balde para apagar o fogo. Para em cima, olha para baixo e o 

palhaço que está sentado diz: apagou. Os palhaços/bombeiros descem, confiscam o isqueiro 

e saem. A cena se repete mais uma vez. Na terceira, os dois correm cada um com um balde 

na mão. Ameaçam jogar a água. Correm, jogam, o incendiário se abaixa e vai tudo no 

público, mas... não é mais água e sim papel picado. Os três caem na gargalhada e saem 

cantando, um trecho da música “Na Pancada do Ganzá.”, de Antonio Nóbrega e Wilson 

Freire. 

 
Eu estava em casa  

mastigando o pensamento, 

olhando pro firmamento, 

que era noite de luar. 

E de repente 
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uma estrela cadente, 

piscando na minha frente, 

parou pra me falar. 

 

Ela me disse: 

meu poeta camarada, 

tome aqui, quero lhe dar 

um presente magistral. 

E foi tirando 

do seu peito colossal 

um instrumento real 

que ela chamava Ganzá. 
 
CENA 3 - BOIÚNA 

Uma palhaça entra e recita uma trova, sobre a boiúna. 

 
Faróis no mar, minha gente 

Assustando embarcação 

São os olhos certamente 

Da boiúna em maldição 

(Thereza Nunes Bibas) 

 
Outra palhaça entra em cena cantando, saltando por cima de cordas manipuladas por dois 

outros palhaços, como se fossem as ondas de um rio. As cordas são trocadas por um grande 

pano marron, como as águas barrentas do rio Guamá. Ela canta, dança, finge-se banhar nas 

águas, brinca com as crianças. De repente, aparece uma Boiúna, a cobra grande. A palhaça 

não percebe. Vai para um lado, a cobra para outro, várias vezes. Elas se encontram e a 

cobra a devora. Rufam tambores e detrás do pano voam ossos de espuma. Em seguida, o 

pano é retirado e a palhaça brinca com os demais. Saem cantando. Um palhaço fica 

enrolando a corda, e recita outra trova. 

 
Ouvi de um pescador 

Este dito inteligente: 

Tempo é boiúna, doutor, 

Levando a vida da gente 

(Alfredo Garcia) 
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CENA 4 – VITÓRIA-RÉGIA 

Dois palhaços carregando uma escada começam a cantar a música Lua Branca, de 

Chiquinha Gonzaga. O grupo acompanha em coro. Eles cantam apaixonadamente. 

Posicionam a escada na lateral da frente da área de encenação. Entra uma palhacinha, toda 

serelepe, com uma pequena sombrinha. Ela sobe a escada, enquanto fazem um vocalize. Lá 

em cima, recita uma trova sobre a vitória-régia. 

 
Por milagre de tupã 

Vitória-régia surgiu 

Do corpo de Jaçanã 

E no Amazonas floriu 

(Sylvia Helena Tocantins) 

 
Os palhaços a descem da escada, como se ela fosse uma bailarina. Ela deita e dorme. Eles 

pedem silêncio a todos. Cantam como se a ninassem. Entra outra palhaça, meio gordinha e 

desengonçada. Com uma sombrinha maior e mais colorida. Os palhaços não gostam. Ela 

sobe as escadas fazendo a maior cena, abre a sombrinha, de onde cai papel laminado 

prateado picado, em cima da outra, como fosse a luz da lua. Recita também uma trova. 

 
Nos ombros da madrugada 

Vitória-régia dormiu. 

Acordou sobressaltada 

Porque o luar a despiu 

(Celeste Proença) 

 
A palhacinha que dormia acorda assustada, dá um grito, protege seu corpo com a 

sombrinha e sai correndo, como se estivesse despida. A outra solicita ajuda dos palhaços 

para descer, eles se olham marotos. Contam a te três e na hora... saem, deixando a outra cair 

da escada. Ela cai, fazendo uma pequena acrobacia. Fica deitada, fingindo-se de morta. 

Entram dois palhaços, como se fossem enfermeiros, fecham a escada simulando uma maca. 

Verificam o estado da palhaça que caiu, fazem massagem etc. preparam o corpo e na hora 

de colocar na maca... pegam a sombrinha e levam, como se fosse ela a acidentada. 

Gargalhada geral do grupo. A palhaça enganada senta-se, triste, e começa a chorar. O grupo 
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se comove e, depois de uma introdução na flauta, canta a canção maninha, aproximando-se 

dela.. 

 
Você gosta de mim, ó maninha 

Eu também de você, ó maninha 

Vou pedir a seu pai, ó maninha 
Para casar com você, ó maninha 

Se ele disser que sim, ó maninha 

Tratarei dos papéis, ó maninha 

Se ele disser que não, ó maninha 

Morrerei de paixão, rarará. 

Palmas, palmas, palmas, maninha 

Pé, pé, pé, ó maninha 

Roda, roda, roda, ó maninha 

Abraça quem quiser, ó maninha 

 
A palhaça corre e abraça um deles. Eles saem cantando a musiquinha com mais alegria, 

formando novamente a meia-lua no fundo da área de encenação. 

 
CENA 5 – CÍRIO/ABANDONADA 

Um palhaço entra tocando um bumbo. Recita uma trova sobre o círio, enquanto os demais 

se arrumam como romeiros na corda. 

 
Passo a passo lá se vão  

Milhões, procissão de fé 
Mãos na corda, pés no chão 

No Círio de Nazaré 

 
Um dos palhaços grita: Viva Nossa Senhora de Nazaré. Todos repetem e jogam papel 

picado misturado com estalinhos para cima. É o Círio de Nazaré, os palhaços marcham 

cantando Lírio Mimoso, no murmúrio. Na segunda vez que cantam, choram, parando 

vezenquando para rir para público, mostrando que não choram de verdade, voltando a 

chorar de novo. Ao final, a corda vira um brinquedo, todos pulam e se misturam com o 

público. Levam frutas feitas de pano com enchimento de espuma. Uma palhaça fica, 

pulando de olhos fechados. Os dois palhaços que batiam a corda, saem discretamente, 

batendo os pés no chão, para a palhaça pensar que a corda está sendo batida. Depois de um 
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tempo ela percebe que ficou só. Procura os demais e não encontra ninguém, chora baixinho 

e canta, chorando cada vez mais e imitando Fafá de Belém: 

 
Abandonada por vocês 

Apaixonada por vocês 

Sem outro porto ou outro cais 

Sobrevivendo aos temporais 

Aquele amor ainda me guia 

 
Os palhaços jogam bananas nela. Ela canta: Abananada por vocês! 

Ele joga bacuri. Ela canta: bacurizada por vocês! 

Eles jogam abacate. Ela canta: abacatada por vocês! 

Eles jogam cupuaçu. Ela canta cupuaçuzada por vocês! 

Eles jogam um peixe. Ela pega, cheira e diz: piramutaba por... êpa, piramutaba não. 

Todos caem na gargalhada, correm para ela, pegam os instrumentos e cantam “Despedida”, 

canção de domínio público. 

 
Eu já estou de retirada, é madrugada dou lembranças aos senhores 

Sinto uma dor, donos da casa, até pro ano se eu vivo for 

Adeus boa sorte para todos, eu já me vou já vou-me arretirar 

Sinto saudades dessa noite tão bonita, o meu coração palpita e eu não posso tolerar 

Sinto saudades dessa noite tão bonita, o meu coração palpita e eu não posso tolerar 

 
Saem todos cantando e dançando num ritmo mais rápido, despedindo-se do público. 
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O BOI DO ROMEU NO CURRAL DA JULIETA 

Adaptação e roteiro de Wlad Lima 

 
ABERTURA 

Música e coreografia de abertura do espetáculo. Os Palhaços Trovadores, numa versão 

junina, anunciam seu novo trabalho (no estilo cumprimentar o público). 

 
PRÓLOGO 

A todos os donos da casa 

É necessário anunciar 

Que a história que aqui vai ser contada 

É tema universal, de interesse popular 

 
Romeu e Julieta, os “amantes de Verona”, 

Neste boi são brincantes 

Cada qual com sua persona. 

Pularam fogueira com juras de amor 

E no ato de lutar pelos seus sonhos 

Encontraram destino trágico e muita, muita dor. 

 
Fiquem senhoras e senhores 

Com esta espetacular trama 

Que conserva ainda hoje 

Risos, lágrimas e muita fama. 

 
CENA I – QUANDO O BOI COMEÇA TODO MUNDO PEGA FOGO 

 
Esta cena é basicamente música e coreografia. É a marca de abertura do “Boi Capuleto”. 

Uma espécie de identificação deste boi. No final da cena o som da música desaparece 

ficando só a imagem. Será fundo para a próxima cena, que poderá acontecer 

simultaneamente. Esta proposta de cenas simultâneas “aparecerá” constantemente neste 

roteiro como sugestão para a disposição cênica dos cordões de pássaros e do boi-bumbá e o 

jogo entre cenas. 



 143

 

CENA II – PRA ESQUECER UM GRANDE AMOR SÓ DANÇANDO UMA TOADA 

 Romeu conversa com Mercúccio sobre sua paixão por Rosalina. Mercúccio 

aconselha o amigo a esquecê-la e o convida para bisbilhotar a apresentação do boi do “Boi 

Capuleto”. 

 
Marcúccio – Creio, meu valoroso amigo, que és conselheiro dos próprios sentimentos, 

mas... 

Romeu – Cala! Meus próprios pesares oprimem meu peito e tu vais aumentá-los? 

M – dize-me, sinceramente, estais apaixonado? 

R – Como? Preciso dizer-te soluçando? 

M – soluçando não, meu senhor, meu amigo! Quero fazer de mim ouvidos ao vosso 

coração. Conte-me. 

R – o amor é fumaça formada pelos vapores dos suspiros. Purificado, é um fogo chispeante 

nos olhos dos amantes. Loucura prudentíssima, fel que nos abafa, doçura que nos salva... e 

patati, patatá, patati, patatá. 

m- mas meu senhor, quem é ela? 

R – É Rosalina. Aquela que no boi dos Montechios traz a máscara de Catirina. No boi de 

meu pai, ao seu lado não sou só tripa, sou vísceras expostas. Se brincamos de noite ou de 

dia isso não importa... 

M – Ai, que chora agora meu coração com tamanho pesar. Mesmo temendo a má sorte, não 

posso calar-me. Rosalina não lhe ama. O que ela vive no palco é o que ela vive na vida. Seu 

coração é de outro e com ele o palco e a cama divide. Aconselho-o a não segui-la,por toda 

parte. Deseja-la de nada o ajuda. Não convém ir à apresentação do boi de seu pai. Convido-

lhe a irmos à apresentação de outro boi, que longe já ouvimos a toada. Vamos meu amigo! 

Temos que ser cruel e tirano conosco na prova do esquecimento. 

R – ai, de mim.... ai de mim...ai de mim!... 

(a música da cena anterior volta a ser cantada a plenos pulmões) 

 
CENA III – BASTOU SER BOI E ROMEU JÁ DANÇOU 
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Romeu e Mercúccio aproximam-se da roda do boi. A música da apresentação já está 

findando. Mesmo num canto escondido, Romeu não resiste e vai balançando. O amo do boi 

é feito pelo próprio velho Capuleto, pai de Julieta. 

 
Amo/Capuleto – Uma hora é sol, uma hora é lua. Estamos todos no meio da rua! Do meu 

curral sou proprietário. Sou cabra esperto, não sou otário. Grandes rebanhos, grandes 

manadas, mas ninguém se aproxime das minhas vacas. 

Vaqueiro – Meu amo, meu amozinho, trago notícias dele, do seu boizinho. Pra minha 

tristeza, pra minha desgraça, não é de bezerro nem é de vaca. 

A – Tirem o couro deste peste, que agora sei que caixão veste. Avisei, num tava mentindo. 

Mas antes conte, conte tudinho. 

V – Oh, meu amo, mesmo em pranto, falo o que estão por aí contando. Mas pra da história 

entender a trama, assista a cena que este acanto chama. 

A – então passa pra cá, caboco!  

 
CENA IV – QUE CATIRINA JÁ É ESTÁ!!?? 

Cena de Julieta como Catirina. Este papel é de uma Catirina adolescente que deseja comer 

carne, e como está anêmica e ainda por cima “naqueles dias” o seu desejo tem que ser 

atendido. É caso de vida ou morte. Teobaldo faz o papel o presente da moça. Mesmo sendo 

primo, morre de ciúmes de Julieta. 

 
Música abre a cena ( à escolha)  

(Catirina e Julieta se confundem) 

 
Julieta/Catirina – Ai, ai, ai, que vida chata. Da ponta do nariz até o infinito o que vejo é boi 

e vaca. Mas destes bois não cheiro nenhum pedaço! Nem vontade de dançar eu tenho! Se 

um bom bife eu comesse, me enfeitaria de rosa e do terreiro só sairia ao amanhecer. Se 

minha madrinha deixar... Mas quem mataria este desejo? 

Teobaldo/Pretendente – Catirina, riqueza minha! Dona do meu futuro. O teu desejo foi 

ordem. Não te dou apenas um bife, te dou um boi inteirinho. 

J/C – Mas homem...! Este boi que tu matastes não era o mais novo, o preferido do 

coronel!!? 
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T/P – Pensamos nisto depois! O que vou fazer agora é acender um fogo bem alto e assar 

todo esse boi. Hoje ninguém passa fome. E minha sede de teu sorriso será, tenho certeza, 

toda, todinha, saciada. 

J/C – Vai homem, corre!  E já vai treinando tuas pernas. Na hora que o coronel souber, vais 

virar tambor de boi. Vai homem, corre! 

 
 (Teobaldo/Pretendente sai do jogo. Julieta/Catirina volta a cantar bem serelepe, brincando 

com frescurinhas de mulher – fitinhas, lacinhos, pentinhos, rosinhas, etc...) 

 
CENA V: PARA AMAR SÓ ESQUARTEJANDO UM BOI 

A grande cena de amor. O coração de Romeu foi esquartejado pela imagem de Julieta. 

Sente que a obsessão por Rosalina voa de seu peito. Julieta, mesmo em cena como Catirina, 

percebe Romeu. Eles trocam olhares. Estão apaixonados. Mercúccio percebe e troça com 

Romeu. Mas Teobaldo, no papel de pretendente, também percebe e fica furioso. Todos 

percebem. Cria-se um clima de “tocar musiquinha de disfarçar”. 

 
CENA VI: ROMEU É SONHO DE CONSUMO DE JULIETA OU A CENA DO 

GALPÃO. 

Julieta, literalmente nas alturas, está acompanhada de sua ama. Esta não lhe dá ouvidos. Só 

quer saber fingidamente de suas tarefas de serviçal. Julieta precisa de ouvidos. Quer 

anunciar ao mundo seu amor. Fala então para as estrelas. Estas lhe fazem um corinho de 

suspiros e sussurros. Um frenesi geral. Julieta fala como se estivesse confessando. A 

confissão de um secreto amor. Um amor proibido.  

 
Julieta – Ama! Ama! Posso falar-te? 

Ama – La-lalalá... (assobia também) 

J –  Ama! Ama! Posso falar-te? 

A – La-lalalá... (assobia também) 

J – Ama! Estás sendo injusta! Oh, meu Deus! 

A – E tu desmiolada! Mas eu não sei de nada. La-lalalá... (sai assobiando) 

J – Oh! A quem confesso este amor tão inquieto? 
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Romeu, localizando a amada, resolve lhe fazer a surpresa de uma serenata. Entra em cena e 

canta pelos pulmões. Quando acaba, pretende escalar as alturas e beijar Julieta, mas estrelas 

também apaixonadas por ele, impedem Romeu de se aproximar de Julieta, na maior das 

tietagens. Romeu e Julieta também se aproximam um do outro. As estrelas são 

verdadeiramente pentelhas, arrancam Romeu de cena e Julieta fica com cara de “tacho”. 

 
Romeu canta ( musica de Wando)  

Julieta – Ó Romeu, Romeu! Pro que és Romeu? 

 
Ao ouvir o nome de Romeu, as estrelas gritam como fãs neuróticas. Romeu não consegue 

chegar perto de Julieta. Pedem de tudo a ele. 

Julieta (tentamdo fazer a cena do balcão) – Somente teu nome é meu inimigo. Tu és tu 

mesmo, seja ou não um Montechio. O que é um Montechio? Que homem és tu, assim 

oculto pela noite... 

Romeu – Julieta! Tomo-te a palavra... (as estrelas atacam) 

J – Meus ouvidos não bebem ainda cem palavras dessa língua... os muros do jardim são 

altos... quem foi teu guia para a descoberta deste lugar? (tudo muito declamado e disparado 

como texto apenas decorado). 

R – Julieta! Amor! Tomo-te a palavra... (as estrelas atacam) 

J – Tu sabes, a máscara da noite cobre meu rosto, senão um rubor de virgem teria 

enrubescido minhas faces... mas adeus lisonja. Tu me amas? Ó, gentil Romeu, se tu me 

amas, proclama-o sinceramente. Ó, arrogante Montechio, não jures pela lua... 

R – Socorro! Socorro! Senhora!! 

 
Saem todos. Antes de sair de cena, Romeu olha para o público e diz: 

R – Ri das chagas quem nunca foi ferido. (sai puxado pelas estrelas) 

 
CENA VII – EU COMO O BOI PELAS TRIPAS, MAS BEIJO JULIETA 

Romeu, que deu uma volta completa fugindo das estrelas, chega à arena já sozinho. 

Descobre o boi dos Capuletos. Tem a brilhante idéia de assumir o papel de Tripa, para 

assim ficar próximo de Julieta. Chama Mercúccio para ajudá-lo. Os dois começam a pegar 

o boi pelo chifre, quando entram em cena Teobaldo e um vaqueiro, o verdadeiro tripa do 
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boi. A todo um bate-boca e duelo e tudo. Teobaldo mata Mercúccio. E Romeu mata 

Teobaldo. O vaqueiro foge assustado. Romeu assume o boi. 

 
Romeu – Ai de mim que me falta fôlego. Mas não sei se de cansaço ou de amor quer 

explodir meu coração. Mas que bela imagem, um boi em seu descanso. Embora sendo um 

boi de “outras pastagens” é sempre bom de ver. Tenho uma grande idéia que a experiência 

me traz. Vou pedir ajuda. Mercúccio. Mercúccio apareça.  

Mercúccio entra inda às gargalhadas, encarnando em Romeu, e cantarola a música de 

Wando.  

Romeu – Palhaço, palhação, bobo, bundão. (Mercúccio pára). Preciso que me ajude a virar 

o tripa deste boi. Creio que assim que assim, perto de Julieta sempre estarei. 

Mercúcio – Um Montechio como tripa do Boi Capuleto é morte certa e ligeira. 

Teobaldo entra acompanhado do vaqueiro que é o tripa do boi. 

Teobaldo- Ora, ora.... dizem que quando se quer pegar galinha não se diz xô. Mas para 

pegar frangote basta chegar de surpresa que ele ta no papo. (puxa a espada e avança para 

ferir Romeu). Mercúcio fica na frente de Romeu, que fica na frente de Mercúcio, que fica 

na frente de Romeu e assim vai até Teobaldo ferir mortalmente Mercúcio. 

Romeu (chocado e furioso) – O frango agora vira galo e bota o peru pra dançar! (começa a 

espetar Teobaldo e faze-lo rodar que nem um peru, ou melhor, a dança do peru). 

Vaqueiro – Teobaldo faça desse Montechio o pato do dia. 

Teobaldo avança, mas é ferido por Romeu e morre. 

Vaqueiro – Xi, pernas pra que te quero!!! (sai correndo). 

Romeu – Agora mais do que nunca precisarei deste boi como disfarce. 

 
CENA VIII – O OLHAR DO BOI DESPE JULIETA – A CAGADA ESTÁ FEITA 

Recomeça a cena de Catirina. Julieta como Catirina entra cantando. Estranha o boi. No 

momento da entrada do pretendente, entra a ama gritando, anunciando que Teobaldo está 

desaparecido e que falam que foi morto por um Montechio. Julieta desesperadamente tenta 

dizer para a ama que não fale este nome e que o tripa do boi é Romeu. A ama, cúmplice de 

Julieta, entende e ajuda-a a escondê-lo. No final da cena aprece o vaqueiro, que tenta 

anunciar o culpado do assassinato. A ama se fingi apaixonada e pula em cima do vaqueiro, 
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seduzindo-o, a fim de tira-lo de cena. Ninguém sabe bem o que fazer. Romeu e Julieta no 

meio da cagada ainda tentam namorar um pouquinho. 

 
Julieta entra cantando. Repete as frases da cena da Catirina, até a deixa para a entrada de 

Teobaldo/pretendente. 

Ama – Teobaldo, aquele que todos os dias de apresentação do boi, durante todos esses anos 

eu sempre chamo para dizer que está na hora de entrar... num ta lá! Algo aconteceu, ele 

desapareceu! Dizem que foi talvez assassinado, morto! E, que Deus me perdoe, por um 

Montechio! (Julieta faz um sinal pra ela). Quero dizer... o que eu sei? Como acreditar em 

conversa de rua, não se deve acreditar no que os olhos não vêem. 

(o vaqueiro tenta entrar na roda, mas a ama é a primeira que o vê). 

Ama – Esqueçam tudo! Só procurei ele do lado direito. Quem sabe não está no esquerdo?  

(sai em direção ao vaqueiro e se pendura no pescoço dele, embromando-o até tirá-lo de 

cena). 

Romeu e Julieta trocam olhares. A confusão está feita. 

 
CENA IX – QUEM MANDA AQUI É O PATRÃO E O ESPETÁCULO TEM QUE 

CONTINUAR 

Como a confusão é geral, o espetáculo do boi pára. Entra em cena o Patrão dos palhaços. O 

patrão tenta ouvir o depoimento de cada um. Cada um dá sua versão. Confusão geral. Um 

palhaço dá a versão correta: “Teobaldo foi morto por Romeu Montechio que andava 

bisbilhotando o Boi Capuleto Teobaldo, descobriu as intenções de Romeu com uma certa 

donzela e Romeu matou-o a fim de silenciá-lo”. Todos fazem “oh!!!”, mas na verdade não 

ligam e continua a confusão. O Patrão decreta que o espetáculo tem que continuar, com ou 

sem Teobaldo. Todos acatam, claro que protestando muito, principalmente pelo salário 

mínimo. 

 
CENA X – CORTAR A LÍNGUA DO BOI E CHAMAR O PADRE PARA AFZER A 

RESSUREIÇÃO 

Retoma-se o espetáculo. O próprio patrão fingindo ser Teobaldo vai e corta a língua do boi. 

Romeu cumpre o jogo. Julieta, mais com cara de desespero do que de prazer. Tudo isso 

bem acelerado. Entra o padre para fazer a cena da ressurreição. Quando vai rezar em cima 
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do boi, descobre o jovem Montechio. Sabe da tragédia que aconteceria se este fosse 

descoberto ali. Improvisa no gestual e pede o intervalo do boi pra comilança e cobrança do 

cachê (rodada do chapéu). 

 
Amo - Chamem pro centro da arena o padre dessas paragens. Quero saber se além de rezas, 

ele também faz milagres. 

Entra o padre ao som de uma ladainha cantada na palhaçada, claro. 

Padre- Quem faz milagres é Deus, homem nenhum é capaz. Mas pra chegar até ele, rezar 

necessário se faz. 

Manda todo mundo se ajoelhar e começam a resmungar uma reza. 

Padre (vendo Romeu como tripa do Boi Capuleto) – Aqui  nada posso fazer, rezas não vão 

adiantar. Nem todos os santos juntos, vão poder me ajudar. 

Padre (fala baixinho para Romeu) - Falo agora pra vocês, se todos vierem a saber vão ter 

muita confusão. Precisamos evitar que o sangue manche este chão. (para todos) rezar abre 

ao apetite. E a fome grita lá fundo. Mas quem tem bolso vazio, não enche a barriga. Os 

Palhaços Trovadores pedem agora, um trocado a todo mundo. (entra música de pedir 

dinheiro). 

 
CENA XI – O PADRE CHAMA ROMEU E JLIETA PARA UMA CONVERSA AO 

PÉ DO OUVIDO. SAI O CASÓRIO E FAZ-SE SEGREDO. 

No final o intervalo, o padre disfarçadamente chama Romeu e Julieta a um canto da cena. 

Os dois falam da paixão mútua, o padre protesta no início, mas depois concorda e resolve 

casá-los ali mesmo, acreditando ser a solução para o fim da secular guerra entre as famílias. 

Os três ficam de segredinhos, cochicham muito. O padre realiza a tentativa de ressurreição. 

O boi não vive. Todos saem para buscar o médico. 

 
Enquanto os palhaços pedem dinheiro, o padre, Romeu e Julieta ficam discutindo o que 

fazer. Ao final do chapéu, ouve-se o que  falam. 

Romeu e Julieta – Ó, padre, entenda, estamos apaixonados. O senhor tem que nos ajudar, 

ficando do nosso lado. 

Padre- Que confusão em me meti, ai minha Nossa Senhora de Nazaré!!! Mas quem sabe se 

um casamento não põe fim nessa história de ódios, lutas e muito sangue derramado po 
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Montechios e Capuletos, amos de bois abastados? (para Romeu e Julieta). É, tem que casar. 

É casório sim senhores, pois sem casar é muito perigoso brincar o boi. 

Os palhaços cantam a marcha nupcial. Um coloca uma grinalda em Julieta, outra dá 

alianças a Romeu. 

Romeu – Padre, eu amo, venero, respeito e quero Julieta. 

Julieta - Padre, eu amo, venero, respeito e quero Romeu. 

Padre – Se é assim... eu vos declaro marido e mulher. E que os céus me protejam. 

Todos gritam viva os noivos e jogam arroz e;ou papel picado neles. 

Entra o amo. 

Amo – Agradecemos a todos a valiosa contribuição. Agora peço ao padre que cumpra logo 

sua missão. 

Padre (tentando ressuscitar o boi) – Domilis tragiquis levantatis... Pulumus et densis pur 

deusiris... Pulum pulum pulandis est. Infelizmente sem uma boa missa nada se resolve. 

Prometo ao coronel voltar em melhor hora. (sai de fininho). 

Amo – mas que bela peça esse padre me pregou. Rezou, rezou, rezou e o meu boi não 

levantou. 

Sra. Capuleto - Vamos marido, depressa, mande chamar o doutor.  

Amo – Não importa quanto custa, dou tudo o que eu tiver. Chamem o médico e sua equipe, 

quero meu boizinho de pé. 

Saem todos cantando. Fica o boi com o Romeu de tripa. 

 
CENA XII – A VINGANÇA E FUGA DO EX-TRIPA-DOR 

O boi fica sozinho no centro da arena. Romeu aproveita para descansar e pensar em Julieta. 

Canta. Aparece o vaqueiro vindo não se sabe de onde. Os dois brigam. O vaqueiro puxa a 

língua do boi. Tudo vira um cabo de guerra. Romeu acaba sempre tirando sarro do 

vaqueiro. Este pega um porrete. Porrada pra lá porrada pra cá, Romeu leva uma porretada 

na cabeça e desmaia. Está com a língua do boi enrolada no pescoço. 

 
Romeu – Se as flores fazem amor/ a minha amada/ é uma rosa que desabrocha/ entre beijos 

e ais (Antonio Juraci Siqueira). Ai, que sufoco. Conhecer, amar e casar em menos de uma 

hora é coisa de doido... ou de gente de teatro. Estou esgotado! 
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Vaqueiro (aparecendo não se sabe de onde) – Desgraçado. Roubou meu papel e ainda por 

cima quis bancar o gostosão, fazendo melhor do que eu. Eu estava só de olho, vi tudo, 

tudinho. Agora tu vais ver só, vou mostrar como se faz. (para o público). Prendo o infeliz 

Montechio, depois viro herói. 

Romeu – Vem, vamos ver quem é o melhor tripa dessas paragens. Quem dança boi é 

ligeiro, ou tu me pegas ou eu te pego primeiro. 

Começa o jogo entre os dois, até que o vaqueiro puxa o porrete, atingindo Romeu sem 

querer. O vaqueiro fica com medo, acha que matou Romeu e foge. 

 
CENA XIII – SE ROMEU ESTÁ MORTO O QUE RESTA À JULIETA? 

Julieta volta antes de todos, louca para encontrar Romeu. Encontra-o jogado no chão, tanta 

chamá-lo, acordá-lo e nada. Acredita que ele está morto. Decide que sem Romeu não viverá 

mais. Mata-se com a única coisa que encontra: a língua do boi. Enforca-se. 

 
Julieta – Cheguei antes de todos só pra ver meu amado. Ó, Romeu amado meu, que fazes aí 

deitado? Estais ferido? Há sangue, sangue. Ó, meu Deus, acho que estais morto. (chora 

bastante). Não quero continuar viva, se agora tu partiste. Quero uma arma, para que minha 

vida eu tire (pede às pessoas, pergunta se alguma está armada. Se alguma disser que tem 

arma, dá uma bronca, fala sobre o desarmamento etc. depois pega a língua do boi). Adeus, 

adeus amado meu! (faz todo um jogo com a língua, baila, rodopia e enforca-se). 

 
CENA XIV – SE ELA FOI EU TAMBÉM VOU 

Romeu acorda do desmaio. Sente a cabeça doer, mas rapidamente se levanta para o ataque. 

Quer agarrar o vaqueiro. Procura por ele e não acha. Passa várias vezes por Julieta, até que 

percebe que é ela e que está morta. 

 
Romeu – Ai, que esta foi de verdade. Cadê o desgraçado!? Esse farsante canastrão! 

Mas o que vejo? É Julieta, minha adorada. E, pelo que parece, adormeceu a meu lado, 

durante meu desmaio. Acorda meu amor! Não te mexes? Estais morta, por certo vejo e 

constato. O que faço, o que faço? Morro também! Oh, mulher desmiolada, o teu amor é 

ingrato! Não só me negaste um fato para este ato, como também pouco resta da tua arma. 

Assim mesmo me mato com o que sobrou. Faço desta língua um laço para me atar à morte 

e, através dela, reatar meu amor. 
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Romeu enforca-se com a ponta da língua do boi. Nos últimos momentos de vida, a 

despedida é com música. 

 
CENA XV – A TRAGÉDIA NÃO É O FIM, A FARRA DO BOI É ASSIM 

Voltou à cena o amo do boi e alguns brincantes, acompanhados pelo médico e sua equipe. 

O foco de atenção de todos é o boi. Vira o boi pra cá, vira o boi pra lá. Escuta o coração, 

tenta respiração boca a boca etc., até que são focalizados Romeu e Julieta. Aí a bagunça é 

geral. O médico, já desesperado, chama pra cena sua equipe de enfermagem – três 

palhacinhas charmosas. Instala-se uma verdadeira UTI, lembrando que na entrada das 

enfermeiras há música para que elas façam um corinho hilário. Cada enfermeira atende um 

paciente, o médico se divide entre os três. Todo o movimento é marcado pelo resto dos 

brincantes e por sons. O primeiro a ser ressuscitado é o boi (lógico). Faz-se  uma festa. 

Logo depois o médico anuncia que perderam Romeu e Julieta. Há um silêncio. Começa o 

ritual de lamentação, marcado por sons e depois entra música depois da música fica o som e 

uma coreografia tipo cortejo, que carrega os corpos. Esta imagem vai sendo transformada 

durante a falação do epílogo. Tudo vira, depois, uma farra. 

 

EPÍLOGO 

 
Agora começa o fim 

Deste amor entusiasmado 

De Romeu e Julieta 

E por nosso boi enfeitado 

As coisas não morrem fácil 

Quando se tem boa memória 

O teatro é sempre útil 

Pra perpetuar a história 

 
Quando se junta na arena 

Shakespeare e trovadores palhaços 

Para esta platéia divina 

Sobram corações estraçalhados 
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Mas dizem as lendas juninas 

Que antes desta tragédia amorosa 

Todos os bois pareciam galinhas 

De duas patas brincando roda 

 
Descubram agora vocês... 

Que quatro patas são estas 

Que dançam o boi outra vez!? 

 
(entra música, talvez a primeira parte antes da virada) 

 
Felicidade, felicidade 

O outro ano logo chega 

Trazendo os Trovadores 

A esta casa (rua) com certeza 
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QUADRILHA DOS TROVADORES NO CAMINHO DA ROCINHA 

Roteiro: Marton  Maués 

 

APRESENTAÇÃO 

Atenção senhora e senhores! Notícia urgentíssima da agência UPRiso. Enquanto estava 

sendo transferido do Presídio São José, recentemente desativado, para a Penitenciária de 

Marituba, o internacional, famoso, maravilhoso e perigosíssimo bando dos Palhaços 

Trovadores acaba de realizar a mais espetacular fuga da história carcerária do país. 

Segundo fontes importantes, os integrantes do grupo dirigem-se à Favela da Rocinha, onde 

pretendem fixar residência em um bonito condomínio. 

Sras. E Srs. Com vocês, a QUADRILHA DOS TROVADORES NO CAMINHO DA 

ROCINHA. 

 

ENTRADA: música de quadrilha, entram os casais fazendo evoluções. 

 

1. CUMPRIMENTAR O PÚBLICO. 

Os palhaços saem como se fosse fazer o tradicional cumprimento ao público, mas se 

empolgam e falam com todos, sentam no colo, perguntam pela família, se estão bonitos, 

etc, numa grande bagunça e confusão. O marcador liga uma sirene, dá uns tiros e os 

palhaços correm, com as mãos pra cima, ajoelham-se pensando ser a chegada da polícia. O 

marcado grita: é mentira! E a quadrilha é retomada. 

 

2. MARESIA. 

Os palhaços fazem o tradicional passo da maresia, com grandes lenços azuis. De repente, 

dois deles entram com um grande pano azul, que passa a representar o mar, na frente da 

quadrilha. A música muda (pot-pourri de músicas que falam de mar), uma palhaça entra 

cantando, como se fosse tomar banho de mar. Começa a brincar com a “água”, conversa 

com o público, etc. De repente, entra a música do famoso filme Tubarão, quando então 

aparece a bocarra deste, que se aproxima para devorar a palhaça. Ela brinca e canta 

distraidamente. O tubarão persegue, ataca, e leva a pobre palhaça para o fundo do mar. Em 
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seguida voam pés, mãos e uma série de outros objetos (penas, bolas, sutiã, dentadura, etc). 

Até que a palhaça dá um basta em tudo. E a quadrilha é retomada. 

 

3. PASSO: BALANCÊ 

Os palhaços realizam o famoso balancê e se preparam para o próximo passo. 

 

4. PASSO: SERROTE 

Os palhaços começam a realizar o passo nos moldes tradicionais. De repente, cansam-se e 

pegam serrotes e serras de todos os tamanhos e dirigem-se ao público. Pinta até serra de 

unha. O marcador aciona a sirene novamente, eles correm assustados. E a quadrilha é 

retomada. 

 

5. PASSO: TÚNEL 

Os palhaços realizam o passo de forma tradicional. Num dado momento, a música muda, 

entrando um pot-pourri de discoteca. Surge por dentro do túnel uma palhaça em cadeira de 

rodas, acompanhada de seu para, a la Travolta. Eles dançam, acompanhados do resto do 

elenco, realizando uma série de coreografias.  

De repente, a música muda, para a breguíssima Cadeira de Rodas, de Fernando Mendes. A 

palhaça entra em desespero. Chora (como a personagem da música). Os demais tentam 

acalmá-la e, aos poucos, vão perdendo a paciência, chegando a espancá-la. Um último, já 

sem a mínima paciência, dá um tiro na palhaça, que faz uma cena dramática (pode até 

brincar com a cena do espetáculo Toda a Minha Vida Por Ti, em que a personagem, em 

cadeira de rodas, vive defecando), e morre. Os palhaços ficam tristes. Toca uma música 

fúnebre e eles aproveitam para pedir uns trocados ao público, a fim de realizarem o enterro 

da palhaça. Corre então o famoso chapéu.  

Na volta, a palhaça levanta da cadeira, agradece a contribuição, e faz um pequeno discurso 

contra a violência. Os palhaços cantam: “Utilidade Pública, Palhaços Trovadores”. E a 

quadrilha é retomada. 

 

6. A GRANDE RODA 
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Os palhaços fazem a grande roda. Executam alguns passos, tais como, damas por dentro e 

cavalheiros por fora. Coroa de Rosas (as palhaças oferecem rosas para uma pessoa idosa na 

platéia). Coroa de espinhos (os palhaços ameaçam pregar grandes espinhos na mesma 

pessoa, que é obrigada a devolver as rosas). 

 

7. CAMINHO DA ROÇA 

Os palhaços começam o Caminho da Roça, passando pelos vários obstáculos. Olha a chuva. 

É mentira! Olha o formigueiro (correm e pegam “inseticidas”, mata-moscas, etc, para matar 

as formigas junto ao público). Até que o marcador grita: olha o fogo! E todos correm para 

pegar baldes com água, em meio a gritos, sirenes etc., ameaçando o público. Um dos 

palhaços, afoito, joga um balde no público, com água falsa (papel picado, confete, arroz). 

Neste exato momento, o marcador grita: é mentira! Mas outro palhaço, bem perto de um 

espectador (que na verdade é um convidado do grupo), dá um banho neste. 

Constrangimento geral. Os palhaços tentam ajudar o espectador, pegam toalhas para 

enxugá-lo, etc. Tiram a roupa dele e aos poucos vão transformando-o em uma palhaço, com 

indumentária de padre.  

 

8. CASAMENTO NA ROÇA 
Quando a transformação termina, entra a marcha nupcial e uma palhaça vestida de noiva, 

juntamente com um palhaço, ambos com sapatinhos presos nos joelhos, como se fossem 

anões. O Casamento na Roça começa, rola muita confusão, o padre não consegue realizar a 

cerimônia.  

Finalmente pergunta se há alguém contra aquela cerimônia, momento então que entra uma 

palhaça, grávida, também vestida de noiva, em perna de pau. Confusão geral. As palhaças 

duelam, os palhaços fazem a festa, torcem, incentivam. A grávida começa a passar mal, 

pede ajuda. Os palhaços solicitam médicos na platéia. Chega a hora do parto, os palhaços 

ajudam, descem a grávida da perna-de-pau, colocam um pano na frente (o mesmo da 

maresia) e fazem a cena do parto tal e qual a cena do parto de Maria no espetáculo O 

Singelo Auto do Jesus Cristinho. Finalmente nasce o bebê: o pano é levantado, aparece a 

palhaça sentada na cadeira de rodas, de costas para o público. Atrás da cadeira tem um 
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estandarte com a palavra fim. Os palhaços giram a cadeira e aparece a palhaça com um 

bonequinho no colo. O marcador anuncia: nasceu o fim da Quadrilha dos Trovadores.  

O grupo segue dançando, se despedindo do público. 
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A MORTE DO PATARRÃO 

Roteiro e Direção: Marton Maués 

 

ABERTURA: 

Em formação de ala de escola de samba, os palhaços cantam o samba enredo “No mês de 

outubro”, até o momento em que fala do pato. Os palhaços perguntam: - Tem pato? Cadê o 

pato?  

 

Cena 1 - Palhaços partem em direção ao público, caçando o pato, com armadilhas diversas 

– corda, faca, ratoeira, paneiro, arapuca etc. 

 

Cena 2 - Duas palhaças trazem um espectador para o centro da cena e fazem brincadeiras 

com ele: pesam o pato, olham o bico, verificam as penas... o rabo do pato. Fazem o teste da 

franga, para ver se o pato é bom mesmo. Constatam que não. Agradecem e pedem aplausos 

ao espectador que serviu de pato. 

 

Cena 3 - Um palhaço toca o bumbo, todos formam atrás dele a corda do Círio. Entra um 

palhaço, de joelhos, com um paneiro na cabeça, gritando: Obrigado, obrigado minha Nossa 

Senhora de Nazaré. O outro estranha e pergunta o que ele está agradecendo. Ele diz que é a 

graça alcançada: um pato para o almoço do Círio. O outro questiona, que pato? Ele diz que 

está no paneiro. O outro o manda olhar. Não há nada ali. Ele chora, esguichando água na 

platéia. O palhaço do bumbo o manda entrar na corda para pagar a promessa direito e, 

então, recita uma trova:  

 

Passo a passo 

Lá se vão milhões 

Procissão de fé 

Mãos na corda, pés no chão 

No Círio de Nazaré 

 

Alguém grita – Viva Nossa Senhora de Nazaré! 
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Todos repetem e jogam papel picado com estalinho para o alto. 

 

 Cena 4 – A corda está formada, a Santa diz sua trova: 

 

Cada romeiro é uma conta 

Neste rosário de fé 

Unindo de ponta a ponta 

O Círio de Nazaré 

 

A corda do Círio anda com todos cantando imitando som de pato – quá, quá, quá - na 

melodia da música Vós Sois o Lírio Mimoso, depois chorando e rindo. 

 

Cena 5 – A corda vira um brinquedo, eles vão pulando em grupos e dizendo as 

trovas/pedidos para a Virgem. Ao final ela responde: 

 Um pato pro vosso almoço 

 Pedimos amada Virgem 

 Livrai-nos desse alvoroço 

 Pois já estamos tendo vertigem 

 

 Virgem de Nazaré 

 Contigo fazemos um trato 

 Acompanhamos o Círio a pé 

 Se nos concederes um pato 

 

 Ai, ai, ai que confusão 

 Chega de tititi 

 Não garanto o patarrão 

 Mas t’aqui o tucupi 

 

E joga o cheiro-cheiroso no povo. 
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Cena 5 : Apresentação do balé La muerte Del Patarron (A Morte do Patarrão). O 

apresentador anuncia, o corpo de baile entra. Todos cantam, eles dançam. Entram os dois 

palhaços para caçar o pato, com baladeira e tudo o mais. O pato é atingido e coberto com 

um grande saco. Os palhaços dão porrada no pato e, quando tiram ele do saco... não é um 

pato, é um peru! A santa se revolta: - Êpa! Peru no meu... tucupi é que não! Não senhor. 

 

Final: Entra o sambão e todos cantam a paródia “Escrapulário”. 

  

 O nosso pato 

 No tucupi 

 Dai-nos Senhora 

 Com alegria e poesia 

 
O nosso pato 

 
O nosso pato 

 No tucupi, com bem jambú! 

 Dai-nos Senhora 

 Com alegria e poesia 

 NADA DE PERU SADIA! 
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AMOR PALHAÇO 

Roteiro coletivo 

 

ABERTURA 
Grupo de palhaços, cada um com uma flor na mão, entra em fila cantando a música 

“Maninha”. Ao final, cumprimentam o público e cada palhaço escolhe uma pessoa para 

ofertar a flor, feita por ele mesmo. Um palhaço chama os demais ao toque de um bumbo. 

 

RECITAL DE TROVAS 
Em forma de meia-lua (semicírculo), os palhaços cantam e dançam a música “Sereia”, com 

as palhaças recitando trovas der amor, numa verdadeira Roda de Versos. Ao final, os 

palhaços agradecem, pegam seus adereços de cena e sentam na lateral do espaço de 

representação, esperando a hora de entrar em cena. 

 

Ao som de “Luzes da Ribalta”, de Chaplin, entra um palhaço vestido como se fosse um 

menino, com um buquê de rosas vermelhas em botão nas mãos, chamando: Maria, Maria, 

Maria... Procura entre o público, nada. Sai, sempre chamando: Maria, Maria, Maria... 

 

CENA 1 – PIC-NIC (cena feita sem palavras, só ação e música) 

Um palhaço entra com uma grande cesta de pic-nic, esperando a namorada. Prepara tudo: 

toalha xadrez, pratos, copos, comida, etc. ela não chega. Ele se encanta com uma moça da 

platéia. A convida para a cena. Dá-lhe uma raquete, propondo jogar. Pega a outra raquete e 

a bola, que joga para a moça, mas a bola está presa por um elástico e volta. Ri, pede 

desculpas, pega um banco para a moça sentar. Ela senta, ele vai até a platéia e traz um 

rapaz para a cena, colocando-o em pé atrás da moça. Dá-lhe uma lanterna, para iluminá-la. 

Prepara-se para servir o lanche para a moça. Pega vasilha grande, abre, tem apenas uma 

bolacha dentro. Pega a vasilha média, abre, mais um bolacha. Pega a vasilha pequena, abre, 

sai de dentro uma galinha depenada de borracha, assustando a moça. Ele pede desculpas 

novamente. Serve-lhe um copo de suco, quando ela vai pegar, ele bebe. Senta-se ao lado 

dela, faz carinho, enamorado. Entra em cena uma palhaça com um guarda-chuva 

procurando como se procurasse alguém. Avista a cena e dirige-se furiosa para ela. Bate 



 162

com o cabo do guarda-chuva no ombro do palhaço, que namora a moça da platéia. Sem 

olhar, ela a afasta com um gesto. Ela o chama de novo, ele a afasta. Ela bate forte com a 

mão nas costas dele. Ela vira assustada e sai correndo, como medo de apanhar. Ela chora, 

cai nos braços da moça em prantos. Recompõe-se, bota ela pra fora da cena. Faz o mesmo 

com o rapaz, aproveitando para se insinuar para ele. Chora, senta no banco e espera. O 

palhaço volta, tenta se reconciliar, ela o rejeita. Oferece uma flor, que ele tira de um 

canudo, como uma mágica. Ele resiste, mas não por muito tempo. Pega a flor, zomba da 

outra, beija o palhaço e sai com ele. 

 

 CENA 2 – BICHINHO (Sem palavras, só ação e música) 

Uma palhaça entra fazendo malabares. Para e recita uma trova: 

 

O amor é como um bichinho 

Que anda sem direção 

Quando cai dentro de gente 

Causa a maior confusão 

 

Volta a fazer malabares, mas entra em cena um palhaço seguindo um bichinho imaginário. 

Ela o segue, as demais palhaças fazem o mesmo. (O ritmo do bichinho é determinado pela 

música). Depois de tanto seguir, ele alcança o bichinho, na cabeça de um espectador.  Leva-

o para o centro de cena, apresenta-o ao público. Rufam os tambores, ele lança o bichinho 

para cima, demonstrando com o olhar que este faz uma pirueta. Pede aplausos. Faz de 

novo, o bichinho faz uma pirueta mais complicada. Aplausos. Lança o bichinho uma 

terceira vez, mas ao final de uma pirueta complicada o bichinho cai. Ouve-se um choro de 

bebê. Ele pega o bichinho do chão, agrada-o e avisa ao público que o próximo número é 

difícil. Rufam os tambores, ele lança o bichinho para cima, todos olham preocupados, como 

se ele tivesse ido alto demais e sumido. O palhaço faz um gesto de que não entendeu o que 

aconteceu. Ouve-se um barulho de tambor e prato, o palhaço se coça, como se o bichinho 

tivesse caído dentro de sua roupa. Faz um gesto de que o pegou em seu pé, tira de lá uma 

banana. Volta a se coçar, faz um gesto de que pegou o bichinho em sua bunda, tira de lá um 

sutiã. Volta a se coçar, faz um gesto de que o pegou na frente, retira de lá um boneco do 
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Piu-piu. Volta a se coçar, faz um gesto de que o pegou no coração, retira de lá duas flores 

que oferece à palhaça, ao som da música “Receba as flores”. Ela pega a flor, cheira e 

espirra. Faz gesto de que está com o bichinho dentro dela. Coça-se, se agita e o retira do 

peito. Olha apaixonada para o palhaço. Beijam-se e saem ao som da marcha nupcial. 

Param, ela corre e lança o bichinho na direção de alguém da platéia. Saem os dois. 

 

CENA 3 – AMOR DE LIXO (música incidental “Rosa”, de Pixinguinha, com Edu da 

Gaita) 

Um palhaço e uma palhaça, cada um de um lado, entram chorando, carregando um saco de 

lixo. Dirigem-se a duas lixeiras postas nas laterais da frente da área de encenação. 

Ameaçam jogar o lixo na lixeira, recuam, decidem jogar e jogam. Afastam-se, mas em 

seguida voltam e retiram o lixo da lixeira. Recuam de costas até se encontrarem. Viram-se, 

olham-se, apontam uma para o saco de lixo do outro e choram. Deixam o lixo no chão, 

abraçam-se e choram mais ainda. Pegam os sacos de lixo, voltam à lixeira e descobrem que 

trocaram os sacos. 

Ela: São os restos do meu amor. 

Ele: São os Restos do meu também. 

Ela: Esquisito seu resto... 

Ele: O seu é também estranho. 

Ela: Posso ver o seu resto? 

Ele: Só se a senhora deixar eu olhar o seu. 

Ela: Claro, fique à vontade, vamos sentar aqui. 

(sentam na frente) 

Ele: (pegando um telefone) Vizinha o que é isso? 

Ela: (chorando alto) É o telefone dele. Eu nunca mais vou ligar pra ele. 

Ela: (pegando uma lupa) Vizinho, o que significa isso? 

Ele: (triste) Foi como eu descobri que ela estava me traindo. 

Ela: Ah, foi uma micro traição, não? 

Ele: Nem tanto, vizinha, nem tanto... 

Ele: (retirando um relógio) Vizinha, o que é isso? 

Ela : (chorando) Foi o tempo que nós perdemos. 
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Ele: Ah, o tempo perdido... 

Ela: (retirando uma grande caixa de tranqüilizante) Vizinho, por que isso? 

Ele: (triste) É que depois que ela foi embora, eu fiquei meio deprimido e tomei uns 

comprimidinhos. 

Ela: Tarja preta? 

Ele: É, bem levezinhos... 

Ela: Ah, Lexotan, levezinho, hein? 

Ele: (retirando um saquinho) Vizinha, como assim? 

Ela: (chorando) São as nossas porcarias... 

Ele: (retira uns porquinhos de dentro do saco) Porcarias? Isso já é um chiqueiro. 

Ela: (retira um sorriso) Vizinho, que desperdício, um sorriso tão bonito. 

Ele: Ah, depois que ela foi embora, minha vida perdeu a graça. 

Ele: (assustado, tirando uma grande seringa de injeção) Vizinha, nunca pensei! Como a 

senhora foi capaz? 

Ela: (chorando) Foi nossa última injeção de ânimo. 

Ela: (retirando um disco de vinil) Vizinho, esse é o meu CD preferido. 

Ele:  Eram as nossos músicas de amor, mas não presta mais: furou de tanto tocar. 

Ela: (retirando o disco todo furado da capa) É, tocou muito mesmo. 

Ele: (retirando uma embalagem onde está escrito camisinha usada) Vizinha, o que é isso, 

camisinha usada? 

Ela: (chorando e pegando a embalagem) Era a nossa preferida. (retira uma camisinha de 

bebê) Não é linda? 

Ela: (retira uma chave e olha atentamente) 

Ela: (também retira uma chave e olha atentamente) É a chave do meu coração. 

Ela: E essa é a chave do meu. 

Os dois: Posso ficar com a chave do seu coração? 

 

Levantam-se alegres, jogam o lixo na lixeira, beijam-se e saem de barcos dados, dançando. 
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Ao som de “Luzes da Ribalta”, de Chaplin, entra um palhaço agora vestido como adulto, 

com um buquê de rosas vermelhas abertas nas mãos, chamando: Maria, Maria, Maria... 

Procura entre o público, nada. Sai sempre chamando: Maria, Maria, Maria... 

 

CENA 4 – ROMEU E JULIETA 

Entram de cada lado, um palhaço com uma maleta e uma palhaça em pernas-de-pau, ao sou 

do tema do filme Romeu e Julieta. 

Julieta: Oh, Romeu, amado meu. Meu único amor nascido do meu único ódio. 

Romeu (sempre com tédio): Oh, Julieta, meu amor... 

Julieta: Oh, Romeu amado meu. Renega teu nome. O que é um nome. A rosa, com outro 

nome, não teria o mesmo perfume? 

Romeu: Oh, Julieta, meu amor... 

Julieta: Oh, Romeu, amado meu. O amor é capa de adoçar até um nome odiado. 

Romeu: Oh, Julieta, meu amor... 

Julieta: Oh, Romeu, amado meu. Mas se tuas intenções não são boas, cale-se para sempre e 

me deixe só com a minha dor. 

Romeu: Oh, Julieta, meu amor... 

Julieta: Oh, oh, oh, Romeu, mas tu és uó! Não sabe dizer outra coisa, é só Julieta, Julieta, 

Julieta. 

Romeu: Ah, Jujú, eu já estou cansado. Já estou cansado desse texto. É sempre a mesma 

coisa. Cinco séculos, eu não agüento mais. 

Julieta: Você não agüenta mais? 

Romeu: não. 

Julieta: Não? 

Romeu: Não, não e não.  Eu já estou com a cabeça cheia. 

Julieta: Com a cabeça cheia de que, Romeu? 

Romeu: Eu estou com a cabeça cheia de... cheia de cabelo! 

 

Eles improvisam uma conversa até Romeu sair, dizendo que vai dar uma voltinha. Sozinha, 

Julieta avista a maletinha de Romeu e resolve abri-la. Pede ajuda a dois rapazes fortes da 

platéia para descer da perna-de-pau, fazendo uma cena com eles. Abre as mala, e fica 
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estatelada ao descobrir que está cheia de sutiãs. Faz uma cena de platéia, ao descobrir que 

os sutiãs têm nomes de mulheres. Quer saber quem são. Joga com uma espectadora, 

dizendo que ela é a fulana de tal. Briga, chora, questiona. Volta à maletinha e descobre 

outra coisa: uma perereca de borracha! Volta à espectadora. Diz que a perereca é dela. 

Chora desconsolada. 

Romeu volta cantando do passeio, mais relaxado. Dá de cara com a cena, os sutiãs 

espalhados, Julieta chorando. Fica mudo. Ela pede explicações, ele diz que seu novo 

trabalho, um bico, sutiãs por encomenda. Ela acredita, pede desculpas, sai com ele. De 

repente pára. Volta. Diz que entende tudo, mas e a perereca. Ele olha para ela sem jeito, 

disfarça e diz: Ah,  Jujú, perereca não tem dono! Sai correndo com ela resmungando atrás. 

 

Cena 5 – NÃO SE VÁ - (cena feita sem palavras, só ação e música) 

Entra um palhaço com apetrechos de limpeza (balde, pano de chão, vassoura, rodo). 

Começa a limpar o chão, de joelhos. Aparece uma palhaça com uma mala.  Ele não 

percebe, vai limpando, chega ao seu sapato, sobe até a perna até dar de cara com ela. Ela 

mostra a mala. Ele se espanta, olha para o público, para ela, para o público. Chora! Entra a 

música “Não se vá”, de Jane e Herondy, em rotação acelerada.  Ele chora, limpa, mostra 

para ela. Ela pisa em tudo, diz não com gestos, afasta-se. Ele vai atrás, agarra-se em suas 

pernas, tira seu sapato. Ela vai embora. Ele chora, cheirando o sapato dela. Ela volta, 

retoma o sapato. Ele corre atrás dela na platéia, chora e de seus olhos saem jorros de 

“lágrimas” que molham a platéia, molham a palhaça que se defende com a mala. Ele cai no 

meio da cena. Ela pára. Abre a mala e retira de dentro uma coleira e uma corrente. Prende 

no pescoço dele, mostrando-o ao público como se fosse uma atração. Dá um sinal, ele rola 

no chão. Finge dar um tiro, ele finge de morto, depois volta, com a língua para fora, como 

um cachorro. Ela dá ordens, ele pega os apetrechos, a mala, e sorrindo, arrasta-a da cena. 

 

CENA 6 – CUPIDO - (cena feita sem palavras, só ação e música) 

Uma palhaça entra com uma cestinha de um banquinho. Escolhe um lugar, senta-se, pega 

um livro e começa a ler. Pára, vai até a frente e recita uma trova. Volta a sentar-se e a ler. 

Aparece um palhaço tipo malandro. Olha a cena, resolve paquerar a palhaça. Pede um 

beijo. Ela dá um tapa. Seus dentes voam. Ele chora. Chama o cupido, que aparece meio 
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atrapalhado. É um anjo míope. O palhaço pede ajuda, o cupido lhe dá um bombom. Ele vai, 

oferece á palhaça. Ela olha com desprezo, abre a cesta e retira de lá um bem maior. 

O palhaço fica arrasado. Chama o cupido, joga o bombom no lixo. Agarra o anjo com força 

e pede ajuda. O anjo lhe dá um soco, para que acalme. Dá-lhe um anel. Ele vai, oferece à 

palhaça. Ela olha com desprezo, abre a cesta e retira um bem maior. Ele fica arrasado. 

Chama o anjo, joga o anel no lixo, suplica ajuda. o anjo lhe dá um buquê de flores. Ele 

corre e oferece à palhaça, ela retira um bem maior da cesta. Ele bate no anjo.  

O anjo vai até a palhaça, lhe dá um balão vermelho em forma de coração. Dá outro para o 

palhaço. Todo o elenco também pega o seu balão-coração. Ao som de uma música 

frenética, o anjo se veste de Rambo, pega uma metralhadora com uma flor na ponta e sai 

atirando em todo mundo. Ouvem-se sons de todos os tipos, tiros, bombas, gritos. Os 

palhaços correm pelo público. Os sons persistem até uma grande explosão. Os balões 

estouram. Toca o tema de Love Story num piano. A palhaça olha apaixonada pro palhaço. 

Corre para seus braços. Eles fazem uma cena de amor no centro do palco. Os demais, 

apaixonam-se por alguém da platéia, fazem juras de amor. 

 

Ao som de “Luzes da Ribalta”, de Chaplin, entra um palhaço como um velinho, de óculos e 

bengala, com um buquê de rosas vermelhas, murchas e secas nas mãos, chamando: Maria, 

Maria, Maria... Procura entre o público, nada. Sai sempre, sempre, sempre, chamando: 

Maria, Maria, Maria... 

 

Os palhaços olham em silêncio. Um deles, com uma gaiola dourada na mão, enfeitada com 

fitas e flores, puxa um canto, respondido pelos demais. É a música final, uma canção que 

fala da tentativa inútil de se prender um coração: “... mas o amor que é duradouro não quer 

viver numa prisão. Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele, não.” 

Os palhaços agradecem. É o fim. 
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A SINGELA CANTATA DO JESUS CRISTINHO 

 

Letras: Marton Maués 

Músicas: Nego Nelson e Paulo Moura 

Arranjos e direção musical: Marcos Vinícius 

Direção Geral: Marton Maués 

 

CANTO DE CHEGADA 

Palhaços Trovadores aqui neste lugar 

Meus senhores todos venham escutar 

Palhaços Trovadores aqui neste lugar 

Meus senhores todos venham escutar 

Senhoras e senhores venham escutar 

Que a nossa Cantata já vai começar 

Senhoras e senhores venham escutar 

Que a nossa Cantata já vai começar 

 

ABERTURA 

Quando nasce uma criança 

Seja o berçário onde for 

Nasce sempre uma esperança 

Na madrugada do amor 

 
Senhoras e senhores 

Os Palhaços Trovadores orgulhosamente apresentam 

A Singela Cantada do Jesus Cristinho 

 

1. ANUNCIAÇÃO 

Voa, voa anjo celeste 

Bate as asas sem parar 

Vai correndo anunciar 

Que o menino deus já vai chegar 
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2. ANJO 

Vinde, vinde, vinde homens! 

Homens de bom coração 

Sigam aquela Estrela Guia 

E que brilha sem parar 

Até o Salvador ela vai vos guiar 

Até o Salvador ela vai vos guiar 

 

Cena da estrela 

 

3. ESTRELA 

Sou a Estrela Guia, que a todos conduz 

Vou iluminando com meu rastro de luz 

Todos os caminhos que levam a Jesus 

Todos os caminhos que levam a Jesus 

 

TROVA 

Um anjo desceu do céu 

E a Maria anunciou 

Serás mãe do menino Deus 

Jesus nosso senhor 

 

4. PASTORES 

Vamos fiéis pastores 

Vamos lindas pastoras 

A estrela guia lá no céu nos acompanha 

Vamos colher flores para o leito de Jesus 
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5. REIS MAGOS 

Viemos de muito longe 

Das terras do oriente 

Caminhando sem parar 

Alegres e contentes 

Uma estrela ilumina o nosso caminho 

Vamos dar presentes e louvar Jesus 

 

Cena do jumentinho 

 

6. JUMENTINHO 

Lá vai o jumentinho a caminho de Belém 

Levando José e Maria e o Redentor também 

 

Cena do nascimento de Cristo 

 

TROVA 

Ele nasceu, pobrezinho 

Numa humilde estrebaria 

Mas veio trazer a todos 

Paz, amor e harmonia 

  

7. OFERENDA/PASTORES 

Somos pastores sempre a pastorear 

Somos pastores sempre a pastorear 

Entre campos e montanhas alegres a cantar 

Entre campos e montanhas alegres a cantar 

De lá, trouxemos flores para Jesus ofertar 

De lá, trouxemos flores para Jesus ofertar 

De lá, trouxemos flores para Jesus ofertar 
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8. OFERENDA/REIS MAGOS 

Somos três reis magos 

Das terras do oriente 

Mirra, ouro, incenso 

São nossos presentes 

 

9. ALELUIA, JESUS CRISTINHO 

Aleluia, aleluia 

Nasceu Jesus 

Jesus menino 

Jesus Cristinho 

É um palhacinho 

Veio nos amar 

E nos alegrar 

Aleluia, aleluia, aleluia 

 

 10. CANTO FINAL 

Um vento de chuva 

Beijando a mangueira 

Afeto do tempo 

Tão lindo não há 

Manhã céu nublado 

Quer queira ou não queira 

É certo é Natal em Belém do Pará 

 

Ah, é Natal 

Humildemente nasceu Jesus Cristo 

E Belém 

Tudo bem 

É sua terra natal 
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A chuva fininha lavando a cidade 

Diáfano manto tão puro não há 

Um canto divino mostrando igualdade 

Pra gente que vive em Belém do Pará 

 

Ah, é Natal 

Humildemente nasceu Jesus Cristo 

E Belém 

Tudo bem 

É sua terra natal 

 

Vamos cantar 

Quanta riqueza espraiada no ar 

E o luar 

De Belém 

Por certo virá também 

 

Ah, é Natal 

Humildemente nasceu Jesus cristo 

E Belém 

Tudo bem 

É sua terra natal 
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