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Quem acompanha a publicação da Revista PalcoRevista PalcoRevista PalcoRevista PalcoRevista Palco
AbertoAbertoAbertoAbertoAberto já deve ter percebido que sempre
comentamos  as Convenções de Malabares eConvenções de Malabares eConvenções de Malabares eConvenções de Malabares eConvenções de Malabares e
Circo Circo Circo Circo Circo  que acontecem no Brasil e no mundo. Nesta
edição não é diferente; relatamos algumas convenções
e trazemos uma matéria que busca explicar o que é
uma convenção. Esperamos com isso ajudar  a  equipe
que virá a produzir a próxima Convenção Brasileira
ou qualquer outro evento do tipo.

E, quem acompanha a publicação desta revista
deve ter percebido que esta edição está saído bem
atrasada. De fato, tivemos alguns problemas, agora já
sanados, mas que atrapalharam a pontualidade da
publicação. Não é fácil, com uma  equipe e recursos
reduzidos, produzir uma revista gratuita. Aos
colaboradores e apoiadores desta  empreitada  somos
muito gratos, pois sozinho nada é possível.  Aos leitores
peço que valorizem esse trabalho lendo a revista e
possibilitando que outros a leiam.

Esse ano guarda muitas surpresas para o mundo
dos malabares, circo e arte de rua. O movimento
não para de crescer aqui em São Paulo e em muitos
outros lugares que tenho noticia. Escolas, festivais e
espetáculos estão em alta.  A tradição circense está
sendo renovada, escrita por novos e  velhos artistas
entusiastas que não deixam a peteca cair.



texto Duico / foto divulgação

CIRQUE DU SOLEIL NO BRASILCIRQUE DU SOLEIL NO BRASILCIRQUE DU SOLEIL NO BRASILCIRQUE DU SOLEIL NO BRASILCIRQUE DU SOLEIL NO BRASIL

Quem assistiu ano passado às competições da WJF - World Juggling Federation, e se
irritou ou se divertiu com os comentaristas que falavam de cinco “pinos” e inventavam
outros nomes malucos, poderá, neste ano, contar com a narração, em português, de
um malabarista profissional. As competições avançadas de bolas e claves, que

aconteceram em dezembro de 2005 nos Estados Unidos, vão passar na ESPN
americana dia 14 de julho. Aqui no Brasil, a data ainda não está confirmada, mas os
programas já estão gravados e é possível que seja no mesmo dia, ou ainda em
julho. Segundo site da federação, as competições da WJF são as únicas televisionadas
no mundo. Vale a pena conferir. Mais notícias do portal virtual da Palco Aberto.

Pela primeira vez,  o Cirque du Soleil virá
ao Brasil com seu mais antigo espetáculo,
“Saltimbanco”, que já foi assistido ao vivo por
mais de 9 milhões de pessoas desde a sua
estréia em 1992. Os números das mega-
produções do Soleil são alegóricos: só no ano
passado, 7 milhões assistiram seus espetáculos,
em locais fixos ou em turnês pelo mundo; o
material que vem para cá pesa cerca de 150
toneladas e é transportado em 57 containeres;
a arena ocupa 20.000 metros quadrados, conta
com 1.000 pessoas para a produção e precisa
de 200.000 litros de gasolina para a energia
da tenda de 50 metros, para 2.500 pessoas; a
compania tem mais de 800 artistas contra-
tados, de 40 nacionalidades; 25 brasileiros
trabalham em diferentes espetáculos, como as
“Irmãs Botero”, tradicionais, filhas de Alice
Medeiros, nascida no Circo Nerino. O Soleil é
arrebatador. A turnê no Brasil previa
apresentações em São Paulo, abrindo a
temporada no dia 3 de agosto, e  depois no
Rio de Janeiro. Mas, a procura por ingressos
por aqui foi tão grande que a temporada foi
prorrogada e eles nem precisarão ter o
trabalho de montar sua estrutura em dois
lugares diferentes. O “Saltimbanco” ficará em
São Paulo até 15 de outubro na Vila Nova
Conceição, Zona Sul da cidade. Eram previstas
360 mil pessoas, incluindo SP e Rio, e é bem
provável que o público extrapole a previsão.

A vinda do Soleil para o Brasil provocou
uma grande polêmica na mídia e gerou dis-
cussões entre os circenses sobre as políticas

públicas. Pois, além da grandiosidade do
espetáculo e além do imenso número de
pessoas que irão assistir “Saltimbanco”, a
companhia conta com uma grande quantidade
de dinheiro, viabilizada pela Lei Rouanet, que
monta um valor de 9,5 milhões de reais,
disponibil izados pela rede Bradesco à
produtora Mexicana CIE – que trabalha no
Brasil há tempos, trazendo muitas outras
grandes produções para o país. A pôlemica
traz à tona uma confusão entre quem financia,
quem recebe, e quem está pagando a vinda
do Cirque du Soleil, e essa confusão envolve
o Ministério da Cultura e todas as outras
instituições mencionadas, pois poucas pessoas
conhecem os trâmites da Lei Rouanet para
perceber como acontecem essas liberações
de verba. A partir das discussões, percebemos
uma maior procura de informações pelos
circenses brasileiros, que buscam compre-
ender o funcionamento dessas negociações
de projetos para poderem também se
beneficiar do mercado de isenção fiscal.

Lembremos que o Soleil não foi criado
como uma grande companhia. Há cerca de
24 anos atrás, um grupo de artistas de rua do
Canadá se organizou para fundar um negócio
sério, com produções de qualidade, contando
com o apoio do governo. Hoje estão presentes
em muitos países do mundo, com espetáculos
fixos nos maiores parques de diversão da Eu-
ropa e América do Norte, além de realizarem
turnês como essa que poderá ser prestigiada
no Brasil.

COMPETIÇÕES DCOMPETIÇÕES DCOMPETIÇÕES DCOMPETIÇÕES DCOMPETIÇÕES DA A A A A WJF NA WJF NA WJF NA WJF NA WJF NA TVTVTVTVTV
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UMA COOPERAUMA COOPERAUMA COOPERAUMA COOPERAUMA COOPERATIVTIVTIVTIVTIVA DE CIRCOA DE CIRCOA DE CIRCOA DE CIRCOA DE CIRCO
Foi fundada, no final do ano de 2005, a

Cooperativa Paulista de CircoCooperativa Paulista de CircoCooperativa Paulista de CircoCooperativa Paulista de CircoCooperativa Paulista de Circo, tendo como
presidenta a Sra. Bel Toledo e Alessandro
Azevedo, vice. A nova cooperativa que está se
estruturando conta com o apoio da experiente
e bem sucedida Cooperativa Paulista de Teatro
como consultora. Reuniões periódicas vêm
sendo realizadas e vale a pena se inteirar sobre
o assunto. Os objetivos da instituição recém
instaurada são, de modo geral, unir forças na
grande luta que os circenses travam neste país.
Assim, pretendem dar apoio e subsídios aos
cooperados para contribuir com a revitalização
das atividades dos pequenos e grandes circos
de lona e grupos circenses colaborando para
que eles possam se inserir no mercado cultural
com oportunidades competitivas, mais justas em
relação aos editais públicos e legislações

específicas, produção de espetáculos, eventos
e demais atividades de trabalho. As cooperativas
são empresas que possuem uma pessoa jurídica,
portanto os grupos, artistas e famílias poderão
fazer parte de uma empresa, emitir notas fiscais,
contar com apoio para regularização
profissional – como no caso da campanha do
DRT, além de outras facilidades tão necessárias
para sobreviver entre as burocracias e
operações do mercado de trabalho que nos
inclinam à necessidade de estar ligado a uma
instituição formal. E somente uma cooperativa
de circo pode reunir os artistas de uma mesma
área que estão espalhados e divididos entre as
demais entidades que não tem seu foco voltado
especificamente à atividade circense.

Para mais informações: (11)  38684172 ou
cooperativapaulistadecirco@yahoo.com.brcooperativapaulistadecirco@yahoo.com.brcooperativapaulistadecirco@yahoo.com.brcooperativapaulistadecirco@yahoo.com.brcooperativapaulistadecirco@yahoo.com.br

George Savalla Gomes, o ilustríssimo CarequinhaCarequinhaCarequinhaCarequinhaCarequinha, faleceu na madrugada
do dia 5 de abril aos 90 anos de idade. Palhaço para mais de quatro gerações,
Carequinha foi um grende defensor da arte circense, tendo
colaborado na fundação da Escola Nacional de Circo – que irá
homenageá-lo. Além de trabalhar nos picadeiros, ele atuou na
televisão, foi cantor de rádio e gravou disco! “O bom menino não faz
pipi na cama! O bom menino não faz malcriação!”  Um homem admirável,
que passará agora a alegrar os céus. Aliás, sua entrada no paraíso já estava
garantida desde 1980 quando o Papa João Paulo 2° veio ao Brasil e
homenageou-o, oferecendo-lhe uma medalha. E com certeza chegou lá em
ritmo de festa pois neste ano, o artista desfilou no carnaval com o Bloco do
Beco – o mais tradicional de Juiz de Fora, que também lhe prestava homenagens!

Viva Carequinha! Viva a folia e a fé que move a arte brasileira e a resistência dos
circenses! E que a gente saiba viver como viveu este palhaço!

ADEUS ADEUS ADEUS ADEUS ADEUS AAAAAO PO PO PO PO PALHAÇO CALHAÇO CALHAÇO CALHAÇO CALHAÇO CAREQUINHAAREQUINHAAREQUINHAAREQUINHAAREQUINHA

O tema vêm tendo tanta repercussão entre os circenses que resolvemos levantar essa peteca de
novo! ONGS e Circos estão por aí, em São Paulo e também em outros Estados, disputando

inclusive com o poder público, quem tem razão nessa história. A Lei que proíbe a
apresentação de animais em todo estado de SP já foi aprovada e muitos circos

estão em maus lençóis. Os circenses propõe uma regulamentação do trato com seus
animais e a ONGS defendem proibição tácita. O público gosta de ver os animais, se
não fosse assim eles não seriam tão rentáveis ao circo! E o circo, se interessa em trata-
los bem, porque se não for assim, teriam muito prejuízo! Como todo radicalismo é
perigoso, vamos procurar saber mais sobre o assunto antes de tomar partido. Aguardem
mais notícias. A Revista Palco Aberto, em sua edição #8 publicou uma matéria sobre
os animais no circo, que pode ser vista em wwwwwwwwwwwwwww.palcoaber.palcoaber.palcoaber.palcoaber.palcoabertototototo.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.

ANIMAIS CIRCENSESANIMAIS CIRCENSESANIMAIS CIRCENSESANIMAIS CIRCENSESANIMAIS CIRCENSES
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Clima familiar,
brindes divertidos e longas

noites de treinos e atrações! Esses foram os
aspectos marcantes da 7°CBMC realizada em
novembro passado em Piracaia, uma agradável
cidadezinha localizada no interior de São
Paulo. Após um aflitivo período, quando foi
cogitada até a hipótese de não haver
Convenção Brasileira em 2005, a galera
paulistana (que participou da organização da
Convenção Brasileira de 2002 e do Encontro
Paulista de Malabares) agarrou a
produção e mandou ver, fazendo um
evento com atividades para circense
nenhum botar defeito!

Havia atrações para todos os
gostos, desde projeção de vídeos de
malabares e circo, até banda ao vivo
animando o público artista com o clássico
“Funk do Moitão”. No ginásio coberto, onde
ficou a área de treino e o palco, havia um
invejável material cedido pelo Galpão do Circo,
que deu lugar aos acrobatas em meio a tantos
malabaristas. Estes também dividiram os treinos
com monociclistas, paradistas, aeristas e mais
outros “istas” de áreas diversas, garantindo

versatilidade de participantes. O palco foi
montado com uma boa estrutura de aéreo, de
som e de luz, imprescindíveis para a boa
execução dos espetáculos. Os Renegados
garantiram gargalhadas e inesquecíveis
recordações, como o Brother cortando o
cabelo no meio do show, ou a dupla dinâmica
do escatológico César com o infalível Du
Circo. De surpresa, ainda rolou o último
Renegados, apresentado por Zaro, que
surpreendeu a todos pela qualidade dos

números. A noite de Gala
contou com a ilustre
apresentação do Senhor
Palhaço, e teve desde
esquetes teatrais clow-
nescas até malabares
tradicional, fazendo o

público sair satisfeito. E, não da para esquecer
da animada espera antes da noite principal,
com fotos e vídeo exibidos em tela grande
enquanto os artistas se arrumavam. O cortejo
manteve as pessoas um pouco dispersas,
porém atraiu os habitantes de Piracaia para
fora das janelas, levando uma onda colorida
até a praça onde aconteceu o Palco Aberto.
Pistolinha e Petecada representaram o Circo
no Beco apresentando as atrações. Apesar da
a excessiva duração de alguns números, e a
chuva atrapalhando no final, os artistas
interagiam com a platéia divertindo-a.   A noite
de fogo veio com uma solução interessante
aos que não gostam das longas sessões
pirofágicas, introduzindo equipamentos de luz.

Um ponto forte da convenção foi o
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sucesso das
oficinas: Ioga,
c a p o e i r a ,
parkour... Tinha
de tudo. E,
funcionaram
super bem

devido ao interesse dos professores e alunos,
dispostos a trocar e experimentar conhe-
cimentos. Os debates também despetaram
atenção, já que grande parte dos artistas se
interessa pela política e história do circo,
empenhando-se para repassar informações
importantes à difusão e respeito dessa arte.
As competições de monociclo, assistidas com
muita empolgação, foram realizadas de maneira
inusitada na pista de atletismo. Havia até
torcidas organizadas e narração cômica!  Os
jogos, em geral, foram maçantes por serem
todos concentrados em apenas um dia, e
acabaram divertindo mais os competidores do
que os espectadores. Mesmo assim  ocorreram
as horas emocionantes, como as competições
clássicas de cinco claves ou gladiador. O auge
foi a competição de flic-flac, quando a Mariana
de Campinas entrou como quem não nada
quer... E arrasou, dando 14 flics e desbancando

brutamontes!
Apesar de algu-

mas coisas chatas
como a condição
precária dos banhe-
iros e poucas opções
de refeição no local,
a estrutura estava
bem organizada e
bem equipada. Havia
uma competente
equipe de segurança
e um camping afastado da “bagunça”, junto
ao estacionamento.

Os que ficaram até o final puderam
desfrutar do positivo debate aberto às
sugestões dos participantes, deixando no ar a
dúvida do local da próxima “Brasileira” (como
falam os veteranos convencionistas). Os que
participaram, com certeza levaram boas
lembranças para casa, assim como imensas
gargalhadas na mochila... Quem não se lembra
da tenda do funk no dia do temporal, antes da
noite de gala? Ou da engraçadíssima premiação
de Miss e Mr. Convenção, entre outras
categorias absurdas? Ou dos italianos “Anna
e Maria” (Marco e Amedeo), com suas cômicas
serenidades? Aos que não foram, resta esperar
até novembro para se juntar aos circenses
neste excêntrico congresso malabarístico... que
pé ante pé vai se tornando um evento cada
vez mais importante para o circo em nosso
país! Valeu galera!

BOLAS -  BOLAS -  BOLAS -  BOLAS -  BOLAS -  5 fem: Clarissa (BH) 11” - 5 masc: Aldo (CL) 5’15” - 6: Piracicaba (SP) 13” - 7: Aldo (CL) 6”

CLACLACLACLACLAVES - VES - VES - VES - VES - 4 fem: Carol (AR) 1’11” -  4 masc: ? 6’41” - 5 fem:  Claudia Ortany (SP) 11”-  5 masc:  Chino Mário (CL) 1’07”

MONOCICLO - MONOCICLO - MONOCICLO - MONOCICLO - MONOCICLO - Gladiador: Nine (PR) - Velocidade: Zaro (BH) - Corrida Devagar: Cafi (SP) - Pulos: Colchão (BH)

MOEDMOEDMOEDMOEDMOEDAS -  AS  -  AS  -  AS  -  AS  -  Cásper (SBC) 1’07” R$ 11,58  EQUIL ÍBRIO UMA CLAEQUIL ÍBRIO UMA CLAEQUIL ÍBRIO UMA CLAEQUIL ÍBRIO UMA CLAEQUIL ÍBRIO UMA CLAVE -  VE  -  VE  -  VE  -  VE  -  Eduardo (?) 10’54”

PPPPPARADARADARADARADARADA DE MÃOA DE MÃOA DE MÃOA DE MÃOA DE MÃO  - Marco (It) 1’23   MANO MANO MANO MANO MANO A MANO - A MANO - A MANO - A MANO - A MANO - Mallet e Mari (SP) 53” 2 DEVIL STICS2 DEVIL STICS2 DEVIL STICS2 DEVIL STICS2 DEVIL STICS  -  Nine (PR) 1’33”

FLIKFLIKFLIKFLIKFLIK - Mari Caua  14 v.     2 DIABOLOS -    2 DIABOLOS -    2 DIABOLOS -    2 DIABOLOS -    2 DIABOLOS - Miguel (RJ) 52”   GLADIADORESGLADIADORESGLADIADORESGLADIADORESGLADIADORES  -  masc: Aldo (CL)  -  fem: Tábata (BH)

VVVVVOLEI  CLAOLEI  CLAOLEI  CLAOLEI  CLAOLEI  CLAVE  -   VE   -   VE   -   VE   -   VE   -   Masculino: Esteban  e Adrian (AR) - Feminino: Carol (AR) e Elizabeth (PE)

Luisa HortLuisa HortLuisa HortLuisa HortLuisa Horta, mineira
de 21 anos, artista
circense

RECORDESRECORDESRECORDESRECORDESRECORDES



Quem nunca ouviu falar deste paulistano de 32 anos? Já ajudou a organizar
cerca de  8 Convenções no Brasil entre nacionais e regionais. Já participou
de 25 Convenções. É representante brasileiro da EJA (European Juggling
Association) e um dos ativistas da arte do Malabares em São Paulo, e
porque não, no Brasil.

Como você se  de f ineComo você se  de f ineComo você se  de f ineComo você se  de f ineComo você se  de f ine
profissionalmente?profissionalmente?profissionalmente?profissionalmente?profissionalmente?
Me defini outro dia como
artista circense, malabarista
profissional e palhaço por
natureza...

Há quanto tempo praticaHá quanto tempo praticaHá quanto tempo praticaHá quanto tempo praticaHá quanto tempo pratica
malabares?malabares?malabares?malabares?malabares?
Aprendi a jogar três bolinhas
há nove anos, no final de
1.996. No início, eu tive muita
dificuldade, tentando uma ou
outra vez e nunca conseguia.
Achava que não tinha
coordenação motora e con-
centração, como quase todo
mundo acha que não tem.
Certo dia eu peguei as
bolinhas, enxerguei, acreditei,
achei o caminho e joguei. Daí
eu vi que era possível e nunca
mais parei.

Como surgiu seu interesseComo surgiu seu interesseComo surgiu seu interesseComo surgiu seu interesseComo surgiu seu interesse
pelo malabares?pelo malabares?pelo malabares?pelo malabares?pelo malabares?
Comecei com os amigos, mas
a minha história com o circo
foi um pouco diferente. Um dia
eu estava andando na rua e
passou um amigo meu, me viu
meio triste pois tinha perdido
um grande amigo. Ele notou
que eu estava precisando fazer
alguma coisa para ocupar a
cabeça e me falou para entrar
na capoeira. Eu morava perto
de uma escola de capoeira e
acabei me     matriculando. O
espaço era um galpão e o foco
principal eram as aulas de
circo. Em duas semanas     acabei
me matriculando na aula de
circo também. Com o tempo
a capoeira acabou saindo da
escola e eu fiquei só com o
circo.

VVVVVocê trocê trocê trocê trocê treinaeinaeinaeinaeinava outras técnicasva outras técnicasva outras técnicasva outras técnicasva outras técnicas
ou só malabares?ou só malabares?ou só malabares?ou só malabares?ou só malabares?
Não, tinha que fazer de tudo.
Quando chegava à parte mais
acrobática eu fugia para o
malabarismo, ficava em um
cantinho treinando. Mas
aprendi a andar na bola, na
perna-de-pau e no monociclo.
E até mesmo já subi três vezes
em um tecido.

O que você faz ia nessaO que você faz ia nessaO que você faz ia nessaO que você faz ia nessaO que você faz ia nessa
época?época?época?época?época?
Trabalhava em um escritório.
Um ano depois que aprendi a
jogar, eu e um amigo fizemos
nosso primeiro show. Daí
começou. Criamos um grupo
que chamava E o Vento Levou
Malabaris em homenagem ao
vento que atrapalhava muito
os nossos treinos no Parque

DU CIRCO

Entrevista

Com  vocês:  EduarEduarEduarEduarEduardo Pinheirdo Pinheirdo Pinheirdo Pinheirdo Pinheirooooo....................   ops!
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do Ibirapuera. Começamos a
soltar cartão e daí foi indo.
Depois de quatro anos é que
eu larguei o escritório e
atualmente vivo só da arte,
dando aulas e fazendo apre-
sentações.

Qual foi o segmento doQual foi o segmento doQual foi o segmento doQual foi o segmento doQual foi o segmento do
malabares que você maismalabares que você maismalabares que você maismalabares que você maismalabares que você mais
gostou?gostou?gostou?gostou?gostou?
Desde o início eu gosto muito
de jogar três bolinhas. Depois
de um tempo, comecei a
gostar bastante de passe de
claves. Já treinei muito contato
e rolling. Hoje em dia tenho
jogado minhas cartolas para
o ar.

Já trabalhou em Circo?Já trabalhou em Circo?Já trabalhou em Circo?Já trabalhou em Circo?Já trabalhou em Circo?
Já fiz espetáculos em lonas,
mas nunca em um circo
itinerante..

E na Rua?E na Rua?E na Rua?E na Rua?E na Rua?
Já trabalhei fazendo espe-
táculo de roda com um amigo
na Bahia. Na Europa, eu
também trabalhei algumas
vezes, mais para ver se era
possível. E é possível!

VVVVVocê nota alguma eocê nota alguma eocê nota alguma eocê nota alguma eocê nota alguma evvvvvoluçãooluçãooluçãooluçãoolução
do malabares da época emdo malabares da época emdo malabares da época emdo malabares da época emdo malabares da época em
que você começou com aque você começou com aque você começou com aque você começou com aque você começou com a
atual?atual?atual?atual?atual?
Eu vejo muita evolução de
uns anos para cá e isso se deu
principalmente depois que os
malabaristas do Mercosul
chegaram ao Brasil . Eles
sempre tiveram uma técnica
superior em relação aos
malabaristas brasileiros, fre-
qüentam nossos Encontros de

Malabares e trazem muita evo-
lução para nós.

VVVVVocê se inspirocê se inspirocê se inspirocê se inspirocê se inspirou em alguémou em alguémou em alguémou em alguémou em alguém
quando começou?quando começou?quando começou?quando começou?quando começou?
Nunca me inspirei em
ninguém especificamente.
Infelizmente eu só conheci
Bob May há dois anos. Ele
possuía um estilo impres-
sionante e único.

VVVVVocê ass i s t iu  a  a l gumaocê ass i s t iu  a  a l gumaocê ass i s t iu  a  a l gumaocê ass i s t iu  a  a l gumaocê ass i s t iu  a  a l guma
apresentação que tenha teapresentação que tenha teapresentação que tenha teapresentação que tenha teapresentação que tenha te
marcado?marcado?marcado?marcado?marcado?
Nossa! Já vi muitas, com
vários estilos... como por
exemplo, um malabarista
americano com bolas de
futebol, que começava jo-
gando e fazendo contato com
3 bolas, depois passava para
quatro e finalizava com cinco
sem nenhum erro! Isso foi
num grande circo no exterior.

Já foi a muitas ConvençõesJá foi a muitas ConvençõesJá foi a muitas ConvençõesJá foi a muitas ConvençõesJá foi a muitas Convenções
fora do Brasil?fora do Brasil?fora do Brasil?fora do Brasil?fora do Brasil?
Fui ao Chile, Argentina, Dina-
marca, França,  Alemanha,
Holanda e Eslovênia.

Qua l  fo i  sua  pr imeiraQua l  fo i  sua  pr imeiraQua l  fo i  sua  pr imeiraQua l  fo i  sua  pr imeiraQua l  fo i  sua  pr imeira
Convenção?Convenção?Convenção?Convenção?Convenção?
Foi a 22ª Européia em 99. Um
amigo meu que morava na
Europa me convenceu a ir. Foi
muito boa, não imaginava o
que poderia ser. Tive a
oportunidade de conhecer
muita gente, em Grenoble, na
França. Daí meses depois
aconteceu a 1ª Convenção
Brasileira de Malabarismo em
Maricá no Rio de Janeiro. E não
pude deixar de ir.
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O que você acha  dosO que você acha  dosO que você acha  dosO que você acha  dosO que você acha  dos
Encontros  semana is  deEncontros  semana is  deEncontros  semana is  deEncontros  semana is  deEncontros  semana is  de
Malabarismo?Malabarismo?Malabarismo?Malabarismo?Malabarismo?
Eu acho mais importante na
vida de um malabarista do
que uma Convenção anual.
Você pode ver muita gente
treinando, aprender um
truque novo, guardar uma
referência e estar sempre
atualizado.

VVVVVocê trabalha dando aulasocê trabalha dando aulasocê trabalha dando aulasocê trabalha dando aulasocê trabalha dando aulas
também?também?também?também?também?
Eu comecei a dar aulas de
malabarismo, com dois amigos
meus, há uns seis anos atrás.
A gente dava aula pelo prazer
e não pelo dinheiro. Tinha dia
que havia mais professor do
que aluno. E com o tempo eu
fui gostando de dar aula. Esses
dois amigos pararam de dar
aulas e eu nunca mais parei.
Hoje continuo dando aulas no
Galpão do Circo e no CEFAC.

Como é sua  rot ina  deComo é sua  rot ina  deComo é sua  rot ina  deComo é sua  rot ina  deComo é sua  rot ina  de
treino?treino?treino?treino?treino?
Para ser sincero, minha rotina
de treino nunca foi muito
disciplinada. Tem épocas que
treino muito e em outras não
treino quase nada.

Qual seu conselho para asQual seu conselho para asQual seu conselho para asQual seu conselho para asQual seu conselho para as
pessoas  que estãopessoas  que estãopessoas  que estãopessoas  que estãopessoas  que estão
começando agora?começando agora?começando agora?começando agora?começando agora?
Em primeiro lugar você tem
que acreditar que vai
conseguir, coisa que eu não
fiz no início e que acontece
com a maioria das pessoas.

Qual a importância de umaQual a importância de umaQual a importância de umaQual a importância de umaQual a importância de uma
Convenção de Malabares?Convenção de Malabares?Convenção de Malabares?Convenção de Malabares?Convenção de Malabares?
A maior importância de uma
Convenção é a troca de
informações entre os
malabaristas.Após isso há
muitos fatores principais, que
variam de pessoa para
pessoa. Para muitos pode ser
a diversão, para outros pode
ser a oportunidade de ter um
palco para se apresentar para
um público específico,
também para a compra de
equipa-mentos, para
conhecer outras pessoas que
vivem no mesmo ramo, ver
espetáculos ou até mesmo se
divertir em um Renegados. O
foco principal para uns pode
ser ganhar uma competição
e ainda há os que vão
principalmente pelas oficinas.
O bom de uma Conven-ção
é que todos estão acampados
no mesmo local, portanto,
todos são iguais e falam a
mesma língua.

Há alguma diferença entreHá alguma diferença entreHá alguma diferença entreHá alguma diferença entreHá alguma diferença entre
se apresentar para um pblicose apresentar para um pblicose apresentar para um pblicose apresentar para um pblicose apresentar para um pblico
le igo e  um púb l i co dele igo e  um púb l i co dele igo e  um púb l i co dele igo e  um púb l i co dele igo e  um púb l i co de
malabaristas, como em umamalabaristas, como em umamalabaristas, como em umamalabaristas, como em umamalabaristas, como em uma
Convenção, por exemplo?Convenção, por exemplo?Convenção, por exemplo?Convenção, por exemplo?Convenção, por exemplo?
Depende. Lá há um olho
clínico mais forte. Tem
números específicos que
cabem muito bem em uma
Convenção e que talvez um
público leigo não saiba
apreciar. E vice-versa.
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Deve-se praticar no mínimo três vezes por semana. Praticar,  praticar e praticar.
Além disso, aconselho a freqüentar os Encontros e tentar descobrir se o caminho
que você esta seguindo está certo.

O que você acha que vai acontecer com o malabarismo daqui para frente?O que você acha que vai acontecer com o malabarismo daqui para frente?O que você acha que vai acontecer com o malabarismo daqui para frente?O que você acha que vai acontecer com o malabarismo daqui para frente?O que você acha que vai acontecer com o malabarismo daqui para frente?
Eu acho que tecnicamente o malabarismo já tem muita evolução criada. Poucas
coisas novas vão aparecer. Por outro lado eu ainda acho muito fraco o movimento
do malabares no Brasil. Eu vejo isso pela quantidade de pessoas que vão às
Convenções. A última Convenção Brasileira teve 300 pessoas, isso porque foi em
São Paulo, sendo que em uma Convenção Européia vão em torno de 4.000
pessoas. Para o tamanho do nosso país eu acho que o movimento esta apenas no
início.

Mas será que esses números podem ser alcançados por nós?Mas será que esses números podem ser alcançados por nós?Mas será que esses números podem ser alcançados por nós?Mas será que esses números podem ser alcançados por nós?Mas será que esses números podem ser alcançados por nós?
Só se for daqui a muitos anos e se o malabarismo virar moda
mesmo. O malabarismo é mais um esporte, ou até mesmo
um hobby que as pessoas podem ter. E para outros
pode ser uma profissão, um meio de ganhar a vida,
ou até mesmo uma forma de se esquecer da vida.

Para você, que é um dos apresentadores maisPara você, que é um dos apresentadores maisPara você, que é um dos apresentadores maisPara você, que é um dos apresentadores maisPara você, que é um dos apresentadores mais
tradicionais de Renegados no Brasil, o que é umatradicionais de Renegados no Brasil, o que é umatradicionais de Renegados no Brasil, o que é umatradicionais de Renegados no Brasil, o que é umatradicionais de Renegados no Brasil, o que é uma
apresentação de Renegados?apresentação de Renegados?apresentação de Renegados?apresentação de Renegados?apresentação de Renegados?
Ai, ai..... Eu acho que uma apresentação de Renegados pode
ser altamente técnica e precisa, bem como sem técnica e sem
precisão e as duas podem agradar o público. O perigo é o
número que está no meio termo, não chega nem no técnico,
nem no Renegados. Esse desagrada o público. E o público tem
desagradado muito os apresentadores e os artistas por não
querer entender direito e dosar o que seria Renegados ou
não. Eu acho que as latinhas voadoras estão voando demais!
O Renegados perdeu um pouco seu foco com a falta de
respeito ao artista que está lá se apresentando. Mas acho
super importante que continue havendo Renegados porque
é uma ótima oportunidade de testar seu número.

Quais são seu planos para o futuro?Quais são seu planos para o futuro?Quais são seu planos para o futuro?Quais são seu planos para o futuro?Quais são seu planos para o futuro?
Eu sempre penso no dia de hoje, mas tenho muitos planos
para o futuro. No momento estou voltando a trabalhar em
grupo, depois de cinco anos solo, e passando por um grande
treinamento para um novo trabalho. Estou deixando
acontecer, porque caí de para-quedas no circo.
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Aconteceu no início de abril. E o final de semana incluía sexta antes do sábado e depois do
domingo a segunda! Foi de verdade. Pois é...

Os malucos do Circo no Beco, incluindo quem vos escreve... resolveram que tinham que
fazer festa de novo, para o circo e para o terceiro aniversário do beco... resolveram que
tinham que fazer festival de novo, claro! Senão, para que haveríamos de ter chamado o do ano
passado de “primeiro”? Oras, para ter o segundo! E o terceiro? Bem, o terceiro já não sei...
talvez com as energias recobradas e as baterias recarregadas e vamo que vamo!

Pois, o 2° Festival de Circo e Espetáculos de Rua deu um trabalhão! Para ser realizado,
contou com mais de 40 pessoas envolvidas em produção, organização, montagens e operações,
4 mocinhas acompanhando o cortejo de artistas, 6 bandas incluindo uma orquestra de
baterias! – e juntando todas as bandas deviam ter quase uns 50 músicos, 10 grupos
apresentando espetáculos – envolvendo uns 35 artistas, mais 10 artistas no Cabaré, 4 artistas
fazendo performances na festa, 2 djs, 10 europeus com 2 caminhões bombando o som da festa
e ainda passando vídeos maneiríssimos no Encontro Paulista de Malabares, 2 doidos
apresentando Renegados, quase 30 pessoas participando dos debates – sem contar os que
trabalharam no bar para servir nosso público e mais uma porção de gente que apareceu para
montar barraquinha de colar, de incenso, disso e daquilo. Faz a conta aí... Mais de 150 pessoas
trabalhando pela arte de rua e pelo fortalecimento da “cultura do chapéu”, todas trabalhando
por sua conta e fé, colocando ali suas inquietudes, palavras e manifestações artísticas e
ideológicas!

Cada um aproveitou seu espaço, com toda liberdade para fazer e falar o que quisesse, o
que criasse, o que inventasse. E foram essas pessoas que fizeram do festival mais uma grande
realização da arte de rua em São Paulo. Sem nenhum apoio financeiro. E, nem queiram saber
como foram as contas para dividir os milhões de reais que foram angariados. A realidade é
dura, mas o prazer é intenso e a diversão vale a pena!

Quem quiser saber exatamente tudo que rolou visite wwwwwwwwwwwwwww.cir.cir.cir.cir.circoderua.com.brcoderua.com.brcoderua.com.brcoderua.com.brcoderua.com.br, lá vocês
poderão ver toda a programação que realmente foi cumprida à risca! E logo mais teremos
novidades - fotos, agradecimentos, comentários sobre os espetáculos e tudo mais!

Dada a pessoalidade deste artigo e também devido ao meu envolvimento com a
produção do festival, vou ficar aqui no muro mesmo e deliberadamente. É,
porque eu vou me abster de dizer o que eu gostei mais ou o que achei de tudo
que aconteceu neste longo final de semana com 4 dias de festival! Fico
esperando que vocês fiquem curiosos ou interessados em participar do
próximo festival e visitem o sítio virtual, ou escrevam para a redação da
revista solicitando esclarecimentos! Ou melhor ainda: está lançado um
concurso! Aqueles que assistiram ou participaram do festival, e
desejam que mais coisas sejam ditas sobre ele... Falem!
Escrevam para fffffestivaldecirestivaldecirestivaldecirestivaldecirestivaldecircoderua@yahoocoderua@yahoocoderua@yahoocoderua@yahoocoderua@yahoo.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br. As
melhores histórias podem ser publicadas, os
melhores artigos serão agraciados com
surpresas inimagináveis!

     Viva o Circo!
Viva a Arte de Rua!

Até a próxima!

22222     Festival de Circo eFestival de Circo eFestival de Circo eFestival de Circo eFestival de Circo e
EspetAculos de RuaEspetAculos de RuaEspetAculos de RuaEspetAculos de RuaEspetAculos de Rua
2 Festival de Circo e2 Festival de Circo e2 Festival de Circo e2 Festival de Circo e2 Festival de Circo e
EspetAculos de RuaEspetAculos de RuaEspetAculos de RuaEspetAculos de RuaEspetAculos de Rua
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ConConConConConvvvvvenções  deenções  deenções  deenções  deenções  de
MalabarMalabarMalabarMalabarMalabareseseseses
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Ir a uma ConvençãoConvençãoConvençãoConvençãoConvenção é participar de uma
atividade de imersão. Durante alguns dias
pessoas de diversos lugares se encontram com
o intuito de malabarear, e viver tempos
intensos de treinos e espetáculos. Tudo isso
sempre produzido e organizado por
voluntários, que trabalham pesado para que
seja possível realizar o grande encontro.

Existem as convenções urbanas, mas a
tradição é de todos ficarem acampados. A
convivência 24 horas nesse mundo paralelo é
o que garante o mais importante em uma
convenção: a troca de informações. Não só
truques e manobras malabaristicas, mas
também idéias, sonhos e risadas são compar-
tilhadas. Pessoas dos mais diferentes lugares
se encontram ano após ano nas convenções,
criando uma grande família com o malabares
e o circo sendo o ponto comum entre todos.

Apesar do nome geralmente carregar a
palavra malabaresmalabaresmalabaresmalabaresmalabares, as convenções sempre vão
muito além, reunindo acrobatas, músicos,
palhaços e tudo o mais. Não dá para negar
que os malabaristas são em maior número,

mas muitas áreas circenses estão envolvidas.
O público de uma convenção é bem eclético.
Artistas e profissionais se encontram com
entusiastas e amadores.  A presença de curiosos
é grande, sempre deixando uma marca em
quem passa por uma convenção pela primeira
vez.  Alguns artistas de famílias tradicionais de
circo freqüentam a convenção, mas no Brasil
isso se dá ainda em pouquíssimo número. A
produção e maioria dos participantes é
formada por artistas do chamado novo circo.
No caso da convenção brasileira, é organizada
sempre por um grupos diferentes e consta de
7 edições nacionais e algumas regionais:
Paulista, Carioca e Carnavalesca em Barroso.

No início de todas convenções ocorre um
ritual bem tradicional: o Lançamento. Todos
pegam seus equipamentos (claves, bolinhas,
diabolos...) unem-se em um lugar aberto e
lançam de uma vez tudo para cima em uma
grande catarse coletiva, fazendo uma nuvem
de claves e bolas no ar.

Durante os quatro dias a uma semana da
duração de uma convenção, muitas coisas

ConConConConConvvvvvenções  de Malabarenções  de Malabarenções  de Malabarenções  de Malabarenções  de Malabareseseseses
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acontecem. Na verdade tudo pode acontecer!
Não creio que existam regras rígidas sobre o
que deve haver em uma convenção. Porém
certos acontecimentos são bem freqüentes e
característicos, como: OFICINAS de diversas
técnicas de malabares e circo; APRESEN-
TAÇÕES abundantes e variadas; CORTEJO
pela cidade com todos a caráter, DEBATES
sobre muitos assuntos e COMPETIÇÕES de
modalidades circenses..

Os espaços para treino são muito
importantes. O ideal é que possam ser usados
24 horas, ininterruptamente. Tanto os espaços
abertos para os dias de sol quanto os lugares
coberto,s como ginásios ou lonas de circo, são
necessários. Nesses espaços também são
realizadas as oficinas com professores
convidados pela equipe de produção ou, na
maioria das vezes, algum participante ou
alguém que se prontifique a ministrar aulas. A
colaboração voluntária é vital e bastante
presente nas convenções.

Outra necessidade é um espaço para as
apresentações, algo como um palco ou
picadeiro. Em uma convenção acontecem
muitos tipos de apresentações; quem não
conhece essa diversidade de tipos em um
primeiro momento pode até se assustar. Existe
o PALCO ABERTO onde a participação
depende só de uma pré-inscrição e é um
espaço aberto para experimentos; o CABARÉ,
que costuma ter mais apresentações de música
e dança; a NOITE DE GALA para onde o
melhor é reservado, com as apresentações mais
suntuosas; a NOITE DE AÉREOS, como o
próprio nome diz, que é reservada mais para
as apresentações de acrobacias aéreas,
demonstrando que em uma convenção de
malabares também há outras técnicas
presentes. Tambem ocorre o SHOW PÚBLICO
que normalmente acontece após um cortejo
pela cidade, e o RENEGADOS que é uma das
apresentações mais pitorescas, acontece mais
de uma vez durante a convenção.

O RENEGADOS tem um apresentador
comandando os números que surgem da
platéia. A interação entre palco e platéia é

muito grande. Muitas vezes o público em delírio
arremessa objetos em cena nos números tidos
como ruins ou por pura brincadeira.

Existem diversos tipos de convenções de
malabares: nacionais, regionais ou até mesmo
continentais, como é o caso da Convenção
Européia. No Brasil a história começou na
cidade de Maricá no Rio de Janeiro em 1999.
Não vamos citar nomes para não ser injustos,
mas para a idealização da primeira convenção
foi muito importante a participação da atriz
carioca Mariana Caetano e o palhaço
argentino Chacobachi. O nome da convenção
brasileira já teve algumas alterações, mas a idéia
e a essência sempre foram as mesmas. Já
tivemos 7 convenções nacionais, que de ano
em ano ficam a cargo do grupo que se
disponibilizar para a produção. As decisões
são tomadas e divulgadas através de uma lista
de discussões na Internet.

Além da convenção nacional, o Brasil
também conta com algumas convenções
regionais. Normalmente em julho acontece a
Convenção Carioca de Malabarismo que já
aconteceu três vezes; em fevereiro no interior
de Minas Gerais acontece o Encontro
Carnavalesco de Malabaristas que esse ano

Convenção Brasileira em Maricá/200115



teve sua 4ª edição, e temos a Convenção
Paulista de Malabares, que por enquanto só
teve uma edição.

Na América Latina existem diversas
convenções e a cada ano aparece uma nova.
Mas algumas já são bem famosas: a Argentina
está na 9ª edição e a Chilena, que é realizada
em Pirque, está na 8ª edição. Normalmente se
cria uma rota entre essas três convenções
promovendo uma viajem inesquecível! A data
da convenção brasileira ha algumas edições
tem se fixado no feriado do dia 15 de
novembro. E, para quem for organizar a desse
ano, vale a pena fazer uma articulação com
essas convenções vizinhas para preservar a
rota das convenções.

Na Colômbia acontece a chamada
Convenção Latina de Circo, que esse ano
realiza a 9° edição. Apesar do nome
continental, é sempre organizada em Bogotá e
produzida por um mesmo grupo de pessoas.

No resto do mundo as convenções são
bem mais tradicionais. Nos EUA existe a IJA –
International Juggling Association, e eles já estão
na 59ª edição, e a Convenção Européia de
Malabares que está na 29ª edição com

proporções absurdas. Enquanto a média de
participante na brasileira é de 200 pessoas a
EJA – European Juggling Association, tem
3000!!! A Convenção Européia é um grande
empreendimento sempre em um país diferente
e organizado por um grande grupo que tenta
trabalhar da forma mais transparente possível,
contando com muitos voluntários.

É importante que se estabeleça uma maior
comunicação entre os países e grupos
envolvidos para se ajudarem a realizar as
convenções.  A organização depende de
grupos corajosos que encarem o desafio de
fazer uma grande produção durante o evento
e uma imensa pré-produção meses antes, para
que tudo ocorra bem. É indispensável uma
equipe com grande dinamismo e disposição
para correr atrás de tudo que uma convenção
necessita: a infra-estrutura para abrigar todo
mundo, alimentação, banheiros, luz, som e
muito mais... É necessário trabalhar com
segurança e responsabilidade, pois os
participantes vêm de longe e são capazes de
desmarcar qualquer compromisso para
aproveitar uma convenção.

Afinal, uma boa convenção de
malabares é imperdível e inesquecível!!!

Convenção Peruana 2006foto Rodrigo Cajitas







A Noite do FogoNoite do FogoNoite do FogoNoite do FogoNoite do Fogo aconteceu no centro
da cidade, no meio do carnaval, com algumas
performances e muita cuspição. Aquelas
formações clássicas de vulcões em cascata, e
os pirofagistas pirando em coreografias com
o fogaréu. Mas por ser lá no centro nem todos
viram ou participaram. O Palco Palco Palco Palco Palco AberAberAberAberAbertototototo
também aconteceu no centro, na tarde de
segunda feira. Os preparativos foram muito
legais, saímos no tradicional cortejo seguidos
por uma Kombi-Palco cheia de artistas em
cima. Muita música, as pessoas saindo na rua
para ver! Chegando ao centro, várias rodadas
de gladiadores animaram a praça e chamaram
ainda mais atenção da população. Mas, quando
o apresentador Timbó já estava aquecendo
para começar o Palco Aberto mesmo, caiu o
maior toró e voltamos para o ginásio,
convidando o pessoal da cidade para
participar. As apresentações foram muito
interessantes, e os “entre-atos” foram animados
não só por Timbó, mas contaram com a
presença de um ilustre bêbado da cidade que
acompanhou o cortejo e se empolgou bastante
com os palhaços e os números!

A Noite de GalaNoite de GalaNoite de GalaNoite de GalaNoite de Gala foi comandada por
Tchutchuco e apresentou bons números como:
Anderson  - o garoto revelação  - jogando
claves, Pedrinho e Mortal saltando muito bem,

Richard e um     número com bolas de luz e belas
mensagens, os sonâmbulos do El Individuo,
entre outros... Temperados pelos hilários textos
do Tchutchuco e contando com um número
de tecido para finalizar a noite nas alturas. Os
RenegadosRenegadosRenegadosRenegadosRenegados foram, como de costume, incríveis.
Ótimos números apareceram no Renegados,
como o mágico Juca e seus aros chineses; a
corrida de bicho-manga com acidente de
percurso e tudo mais. Também foram realizadas
as clássicas competições, contando com Vôlei
Diabolô, além do tradicional Vôlei Claves.  Havia
também uma pista de “Monocross” onde os
monociclistas se divertiram e se sujaram
bastante, uma bela piscina para refrescar... Além
das boas coisas de Minas Gerais: comida e
cachaça! Neste ano, pela primeira vez a cidade
de Barroso teve um desfile de Escolas de
Samba - uma coisa inusitada e hilarinate, muito
diferente de tudo que se vê na TV!  Esperamos
pelo próximo encontro carnavalesco – a
melhor opção para fugir das folias tradicionais
e aproveitar o carnaval para treinar, treinar,
treinar...

Mais um ano com carnaMais um ano com carnaMais um ano com carnaMais um ano com carnaMais um ano com carnaval malabarístico em Barval malabarístico em Barval malabarístico em Barval malabarístico em Barval malabarístico em Barrrrrrosoosoosoosooso,,,,, lá f lá f lá f lá f lá fomos nós.omos nós.omos nós.omos nós.omos nós.
Chegando, ainda na beira da estrada fomos agraciados por dois lindos arco-Chegando, ainda na beira da estrada fomos agraciados por dois lindos arco-Chegando, ainda na beira da estrada fomos agraciados por dois lindos arco-Chegando, ainda na beira da estrada fomos agraciados por dois lindos arco-Chegando, ainda na beira da estrada fomos agraciados por dois lindos arco-
íris! ír is! ír is! ír is! ír is! Aliás,Aliás,Aliás,Aliás,Aliás, durante todo o encontr durante todo o encontr durante todo o encontr durante todo o encontr durante todo o encontro não faltaram aro não faltaram aro não faltaram aro não faltaram aro não faltaram arco-íris depois dasco-íris depois dasco-íris depois dasco-íris depois dasco-íris depois das
tempestades de verão... Parece que acamparam por lá cerca de 90 pessoas.tempestades de verão... Parece que acamparam por lá cerca de 90 pessoas.tempestades de verão... Parece que acamparam por lá cerca de 90 pessoas.tempestades de verão... Parece que acamparam por lá cerca de 90 pessoas.tempestades de verão... Parece que acamparam por lá cerca de 90 pessoas.
Um encontro bastante familiar e aconchegante.Um encontro bastante familiar e aconchegante.Um encontro bastante familiar e aconchegante.Um encontro bastante familiar e aconchegante.Um encontro bastante familiar e aconchegante. Diversas rodas de cantoria
alegravam a boca da noite, com violões, pandeiros, acordeons e cantores
entusiasmados. As oficinas foram poucas e boas, claves experimental, roubadas, passes,
monociclo, acrobacia...

IV ENCONTRO CARNAVALESCO DE
MALABARISTAS - BARROSO 2006

Emanuela Helena RodriguesEmanuela Helena RodriguesEmanuela Helena RodriguesEmanuela Helena RodriguesEmanuela Helena Rodrigues,
23 anos, acróbata, pesquisadora
e muito mais...

IV ENCONTRO CARNAVALESCO DE
MALABARISTAS - BARROSO 2006
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Rapazote, já vivendo no
Recife, trabalhava como ajudante
de pedreiro e nos finais de
semana, costumava alugar uma
bicicleta na garagem do Noé.
Corria grande distância e em alta
velocidade, mesmo assim
devolvia a bicicleta intacta. Isso
chamou a atenção de Noé, que
passou a incentivá-lo a participar
de corridas  e, de quebra, deu-
lhe o nome que o acompanharia
para o resto da vida: Pé de
Ferro.

Com  a bicicleta do Noé,  ele
ganhou sua primeira corrida, e
com o dinheiro do prêmio
adquiriu sua primeira bicicleta.
Meia desmantelada, é verdade,
e nem cambio de marcha tinha,
mas era dele. Com aparelho
próprio, Pé de Ferro conquistou
o campeonato da segunda
categoria. E acabou chamando
a atenção do Esporte Clube do

JJJJJOSÉOSÉOSÉOSÉOSÉ     AAAAANDRÉNDRÉNDRÉNDRÉNDRÉ     DDDDDAAAAA S S S S SILILILILILVVVVVAAAAA,  o
Pé de FerroPé de FerroPé de FerroPé de FerroPé de Ferro, é pernambu-
cano de Vitória de Santo
Antão, e nasceu em 1936,
completando neste ano 70
anos.  Parabéns, Pé de Ferro!

 Verônica Tamaoki Recife, que lhe deu uma bicicleta
alemã – não era dada e sim
emprestada, mas f icava o
tempo todo com ele . Aí o
homem disparou, tornando-se
campeão pernambucano na
primeira categoria.

Só tinha um porém nessa
história, o ciclismo ainda era um
esporte amador. A Federação
e os clubes cuidavam da
bicicleta, forneciam uniforme,
medicamentos, até alimentação
em bons restaurantes, mas
dinheiro que é bom, André
ganhava como marreteiro.

Nisso, os Irmãos Temperani,
que em matéria de ciclismo
ar tíst ico eram autor idade
máxima no país, chegaram no
Recife . André não viu a
apresentação dos afamados
artistas, mas seu amigo Ivanildo,
um tecelão que também
adorava bicicletas, viu. E ficou
tão entusiasmado que,
chegando em casa, entortou a
sua bicicleta, mais ou menos
como as dos Temperani , e
começou a ensaiar as posições
que eles faziam.  O entusiasmo
de Ivanildo contagiou Pé de
Ferro que também entor tou
sua bicicleta e se juntou ao
colega.  Em uns dois, três meses,
eles já estavam fazendo
algumas posições.

Um dia André se viu sem
tostão no bolso, e com as
panelas de casa vazias. Foi
então que a necessidade fez o
saltimbanco. Vestiu sua melhor
roupa, pegou sua bicicleta e foi
para o cais do porto do Recife.
Era um sábado.

No cais, onde os estivadores
se reuniam, ele começou a fazer

posições na bicicleta. Juntou
gente. Teve uns que aplaudiram,
outros par tiram, outros
chegaram, e ele lá, se
posicionando na bicicleta mas
sem conseguir se posicionar com
a platéia. Já estava bisando seu
repertório... Foi então, que um
estivador conhecido seu, chegou
junto dele e falou:

- Por que você não cobra
um dinheirinho do povo?

- É essa minha intenção!
Mas tenho vergonha de pedir.

Aí o estivador tirou o chapéu
da cabeça  e se voltou para a
platéia:

- Todo mundo aqui vai
colaborar com o rapaz!

Passou o chapéu e entregou-
lhe o dinheiro. Pé de Ferro ajeitou
nota por nota antes de guardá-
las no bolso. Eram 170 mil réis,
valia a semana de trabalho de
um operário. O estivador “anjo
da guarda”, disse-lhe então:

- Vá agora, para a Duque de
Caxias! Lá tem muita gente.

Na Duque de Caxias, depois
de uma hora de apresentação,
Pé de Ferro, que por dentro
lamentava não ter trazido o
estivador, tomou coragem e
rodou o chapéu.  Saiu de lá
direto para praça do Diário de
Pernambuco.  Dessa vez foi mais
rápido, e o resultado foi melhor
ainda. Quando deu oito e meia,
estourando de felicidade, ele foi
pra casa. Com os bolsos da calça
socados de dinheiro. E olha que
naquela época, os bolsos eram
bem mais fundos que os de hoje.

Quando chegou em casa,
chamou a mãe e começou a
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jogar o dinheiro, que ia tirando
dos bolsos, em cima da cama.
ia tirando e jogando.

- Meu filho, você roubou este
dinheiro?

- Não, mãe, foi o povo que
me deu!

Durante 3 anos, Pé de
Ferro se apresentou no centro
do Recife todos os sábados e
domingos, salvo os que a
chuva não permitiu. Passava a
semana ensaiando e
construindo aparelhos.
Primeiro fez o monociclo
baixo, depois o alto, a rodinha
sem selim, e por fim, a bicicleta
que desmonta - que  lhe deu
muito trabalho, já que ele nunca
tinha visto uma na vida.

A platéia, semana a semana,
pôde acompanhar o processo
de formação e evolução do
artista. Processo que ele mesmo
fazia questão de evidenciar :

- Semana que vem tem
novidade! Vou tocar bandolim no
monociclo alto.

Quando dava 3 horas da
tarde, o lugar onde ele se
apresentava já estava cheio, e
se acaso se atrasasse, era
repreendido:

- Chegou atrasado, heim
rapaz!

O cais do porto foi a escola
de Pé de Ferro, e quando nela
se formou, já sabendo que
saltimbanco não esquenta lugar,
foi em busca de outras praças.
Com a engenhosidade que lhe
é peculiar, construiu uma
carrocinha reboque, onde
colocava a bicicleta que
desmonta, os monociclos, a

roda, e uma valisinha para
guardar o dinheiro, engatou
nessa carroça a bicicleta de
truques e, pedalando, foi se
apresentar em cidades
próximas do Recife. Depois, de
trem foi até Fortaleza e desceu
até Maceió. Lá, encontrou o circo
do Garrido e do Carioca, e nele
se engajou e permaneceu por
dois anos. Saiu do circo para ser
garoto propaganda da Monark.
Viajou o Brasil todo, durante
oito anos, fazendo
apresentações com a Monark.
Depois, montou seu próprio
circo, o Circo Pé de Ferro, que

no começo era um pano de
roda, mas que com o tempo
ganhou cober tura, e um
assoalho de madeira
apropriado para ciclismo. Viajou
a Bahia durante 8 anos, até que
seu circo quebrou. Foi quando
se estabeleceu em Camaçari, e
mais uma vez começou tudo de
novo.  Foi vendedor ambulante,
pedreiro, biscateiro, até
descobr ir que , a par tir de
garrafas de vidro, ele podia
confeccionar,  conforme corte e

VVVVVerônica erônica erônica erônica erônica TTTTTamaokiamaokiamaokiamaokiamaoki é autora de
O Fantasma do Circo, e Circo

Nerino - em parceria com Roger
Avanzi, e comanda o site

wwwwwwwwwwwwwww.pindor.pindor.pindor.pindor.pindoramacircus.arq.bramacircus.arq.bramacircus.arq.bramacircus.arq.bramacircus.arq.br
com a historiadora Ermínia Silva.

pindorama@pindoramacircus.arq.brpindorama@pindoramacircus.arq.brpindorama@pindoramacircus.arq.brpindorama@pindoramacircus.arq.brpindorama@pindoramacircus.arq.br

montagem, diferentes utensílios
domésticos – vasos, taças,
jarras, copos.  Montou sua
fábrica de fundo de quintal e
era com isso que estava se
virando quando, eu e Anselmo
Serrat, que na época
realizávamos uma série de
entrevistas com circenses da
região de Salvador, o
conhecemos.

Tempos depois, ele, que em
nosso primeiro encontro
afirmara que não tinha intenção
de voltar a por os pés, que o
consagraram, num picadeiro,
aceitou prontamente o convite
que lhe f izemos para se
apresentar no Circo Troca de
Segredos, num show de música
que reunia os principais nomes
de então do carnaval baiano.
Tinha Luiz Caldas, Laurinha,
Sarah Jane, Lui Muritiba, mas
naquela noite, Pé de Ferro foi a
estrela que mais brilhou no
firmamento daquele circo. No
final do seu número, o circo todo
estava de pé! Pé de Ferro
estava de volta ao circo.

Ao Pé de Ferro, Pingüim,
Tarzan, Bráulio, Izabel, Ivan, Zé
Maria, Linda Paz e todos artistas
da aristocracia popular do circo
nordestino que tive o privilégio
de conhecer e conviver, toda
minha admiração e meu eterno
agradecimento.
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 Depois de dois dias de viagem chegamos
na fronteira da Argentina com o Chile,  que
estava fechada por causa da neve. Lá
encontramos alguns argentinos e um
venezuelano  que iam para a convenção. Na
rodoviária do Chile foi o mesmo: muita gente
indo pra PIRQUE.

 Chegando à convenção fomos ao camping,
um local bem arborizado e já se encontrava

cheio de mala-
baristas trei-
nando. Encon-
tramos Du
Circo, Char-
chazo, Tomate,
Dib, Tavo, Fer-
by.b e outros
amigos.

PIRQUE é o local onde ocorre a convenção
to-dos os anos. Trata-se de uma grande área
aberta, longe da cidade, onde foram armadas
duas lonas e estruturas aéreas além de uma
casa com 3 grandes salas para prática de rebote
e oficinas de dança.

A todo momento a organização passava
com um megafone avisando o que ia acontecer,
como o primeiro espetáculo de mímica e um
teatro de bonecos, ambos muito bons, e em
seguida o lançamento de abertura.

Na sequência, ocorreu muita variedade de
oficinas como acrobacia aérea, yôga, dança afro,
capoeira, dentre outras, e as várias oficinas de
malabarismo como:  passe de claves, rolling,

VIII ConVIII ConVIII ConVIII ConVIII Convvvvvención Chilena de Cirención Chilena de Cirención Chilena de Cirención Chilena de Cirención Chilena de Circo y co y co y co y co y ArArArArArte Callejerte Callejerte Callejerte Callejerte Callejerooooo
por Dion

roubo de 5 claves e até 7 bolas iniciantes e
outras, todas elas exigindo inscrição
antecipada.

Durante as tardes e noites aconteciam
apresentações com números de alta qualidade,
de companhias de circos novos e tradicionais,
além de muitos artistas de rua, inscritos com
antecedência para se apresentarem em Pirque.

Os cabarés empolgaram com muita
variedade de números, incluindo diversos
aéreos e outros incríveis como o do
malabarista Tomate, que fez um
atuação perfeita de contato,
tocando acordeon, e muitas
variações de head roll. Logo que
acabava uma apresentação outra
começava na seqüência e assim,
saindo do cabaré, uma perfor-
mance de fogo exótica acontecia
fora da lona com um músico
tocando um instrumento estranho
e pessoas totalmente nuas com seus corpos
pintados e fogo nas mãos, nos levavando para
o local da noite do fogo.

Na outra tarde houve um grandioso
número, não de circo mas de uma das mais
famosas companhias de teatro do Chile.

Essa foi uma das melhores convenções que
já fui. Ano que vem espero nos encontrarmos
em Pirque 2006.

VIII ConVIII ConVIII ConVIII ConVIII Convvvvvención Chilena de Cirención Chilena de Cirención Chilena de Cirención Chilena de Cirención Chilena de Circo y co y co y co y co y ArArArArArte Callejerte Callejerte Callejerte Callejerte Callejerooooo

Douglas Douglas Douglas Douglas Douglas DionDionDionDionDion
malabrista de SBC
dionclaves@hotmail.com

fotosmalabarismos.cl
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Depois de aprender o jogo de malabares, é normal querer dominar
alguns outros truques. Assim que a movimentação básica (cascata) estiver
estável é o momento para se aventurar no infinito universo dos truques
de malabares.

Aqui descrevo alguns truques que apesar de simples e fáceis são
muito bonitos e importantes para se evoluir no malabares.

por Marquinhos

Perceba que é
possível jogar a
cascata por dentro e
por fora . Comece
jogando apenas uma
por fora a partir do
jogo normal. Treine os
dois lados separados e
juntos.

Treinar um pouco o jogo de duas bolas em uma mão é meio caminho
para fazer o truque colunas. Com três bolas visualize três colunas e
mantenha cada bola em seu lugar. Repare que a bola do meio é sempre a
mesma.

 Aprenda alguns
truques

por Dentro e por Fora

Colunas



Chuveirinho
Esse nome é bem popular no meio

malabarístico. Creio que veio do inglês Shower.
É um truque quase que instintivo. Algumas
pessoas tentam executar esse truque antes da
cascata.

Para aprender é
interessante executar
o meio-chuverinho,
que consiste em fazer
um lançamento alto por
fora seguido por um
por dentro (normal) um
pouco mais baixo.

Depois vá para o
truque. O lançamento
menor por dentro,
executado no meio
chuverinho, tem que
ser trocado por uma
passada rápida da bola
de uma mão a outra.

Inicie o truque a
partir da cascata,
fazendo um lançamento
mais alto e entrando no
truque, ou comece
diretamente no
chuverinho executando
um lançamento inicial.

Esses três truques são relativamente fáceis
e possíveis de serem feitos com qualquer
aparelho de malabares (bolinhas, claves, aros...).
Com algum treino esses truques mostram formas
novas de se jogar, abrindo possibilidades para
muitos outros truques.

25



MISCELANIOS

Acontece
29° EUR29° EUR29° EUR29° EUR29° EUROPEAN JUGGLING CONVENTIONOPEAN JUGGLING CONVENTIONOPEAN JUGGLING CONVENTIONOPEAN JUGGLING CONVENTIONOPEAN JUGGLING CONVENTION

Na Irlanda de 9 a 16 de julho
www.ejc2006.net

CIRCO NO BECOCIRCO NO BECOCIRCO NO BECOCIRCO NO BECOCIRCO NO BECO
12 de junho, 17h00

rua Belmiro Braga, esquina.
com a rua Luis Murat

Vila Madalena – São Paulo
www.circonobeco.com.br

entrada ao chapéu

JOGANDO NO QUINTJOGANDO NO QUINTJOGANDO NO QUINTJOGANDO NO QUINTJOGANDO NO QUINTALALALALAL
 02,  03 e 04 de junho

todo 1° fim de semana do mês
Sex. e Sáb.  às 21h00

Dom.  às 19h00
av. Nicolas Bôer, 120
Pompéia – São Paulo

tel. 11  3672.1553
www.jogandonoquintal.com.br

R$ 20,00

RISOS DE SÁBRISOS DE SÁBRISOS DE SÁBRISOS DE SÁBRISOS DE SÁBADO ADO ADO ADO ADO A NOITEA NOITEA NOITEA NOITEA NOITE
1° de julho, 20h00

todo primeiro sábado do mês
r. Prof° Onofre Penteado Jr, 51

Planalto Paulista - São Paulo
tel. 11  5583.3151

www.claestudio.com.br
R$ 5,00;  R$ 8,00 casal

R$ 1,99 a carater

SARAU DO CHARLESSARAU DO CHARLESSARAU DO CHARLESSARAU DO CHARLESSARAU DO CHARLES
Data e local a confirmar!

 tel. 11 3031.4946
 www.rasodacatarina.com.br

ARENA DO CIRCOARENA DO CIRCOARENA DO CIRCOARENA DO CIRCOARENA DO CIRCO
Data e local a confirmar!

tel. 11  4332.3326
www.arenadocirco.com

CIRCO ORLANDO ORFEICIRCO ORLANDO ORFEICIRCO ORLANDO ORFEICIRCO ORLANDO ORFEICIRCO ORLANDO ORFEI
Segunda a Sexta, às 20h30

Sábados, Domingos e Feriados,
às 15h, 17h30 e 20h30
R$ 10,00  a R$ 40,00

Casa Verde - São Paulo

CIRCO  CIRCO  CIRCO  CIRCO  CIRCO  VVVVVOOOOOXXXXX
Sabábado às 20h30

Domingo e Feriado às 19h00
rua Branco de Morais, 63

tel. 11   5181.0662
Chacará Sto Antonio -São Paulo

www.circovox.com.br
R$ 20,00 e R$ 10,00

CIRCO ZANNICIRCO ZANNICIRCO ZANNICIRCO ZANNICIRCO ZANNI
av. Francisco Matarazzo, 2030

Agua Branca - São Paulo
sexta às 20h30

sabábado às 17h00 e 20h30
domingo às 11h00 e 17h00

www.circozanni.com
R$20,00 e R$ 10,00

CIRCO MUNDO MÁGICOCIRCO MUNDO MÁGICOCIRCO MUNDO MÁGICOCIRCO MUNDO MÁGICOCIRCO MUNDO MÁGICO
DE BETDE BETDE BETDE BETDE BETO CO CO CO CO CARREIRARREIRARREIRARREIRARREIROOOOO

Seg a Sex, às 20h30
Sáb, Dom e Feriados

às 15h, 17h30 e 20h30
Avenida José de Souza

Taquaral - Campinas
tel. 16  8123-8075
R$ 8,00 a R$ 25,00

CABARÉ DO SEMENTECABARÉ DO SEMENTECABARÉ DO SEMENTECABARÉ DO SEMENTECABARÉ DO SEMENTE
1° de julho, às 20h00
av. Santa Isabel, 2070

tel. 19 3289.8011
Barão Geraldo - Campinas

R$ 12,00

CCCCCABABABABABARE DO CEFARE DO CEFARE DO CEFARE DO CEFARE DO CEFAAAAACCCCC
27 e 28 de maio e 2, 3 4 junho
Sex, Sab 20h00 e Dom 19h00

Rua Girassol, 323
Vila Madalena – São Paulo

www.galpaodocirco.com.br
gratuito (pegar c/ antecedência)

CIRCO  SPCIRCO  SPCIRCO  SPCIRCO  SPCIRCO  SPAAAAACIALCIALCIALCIALCIAL
Ter.  a Sex. às 20h30

Sab, Dom. e Feriados
as 16h00,18h00 e 20h30

av. Dr. Ermelindo Maffei, 1199
Jd. Paraiso - Itu

tel. 11  4022.3400
www.spacial.com.br
R$15,00 e R$10,00

ESPETÁCULOS - SÃO PAULO

CCCCCAMPEONAAMPEONAAMPEONAAMPEONAAMPEONATTTTTO BRASILEIRO BRASILEIRO BRASILEIRO BRASILEIRO BRASILEIRO DE IOIÔ 2006O DE IOIÔ 2006O DE IOIÔ 2006O DE IOIÔ 2006O DE IOIÔ 2006
3 de junho no SESC Santana

av. Luiz Dumant Vilares, 579 - São Paulo -SP
www.ioiobrasil.org

3° O3° O3° O3° O3° OVERDOSE DE VERDOSE DE VERDOSE DE VERDOSE DE VERDOSE DE TEATEATEATEATEATRTRTRTRTRO DE RO DE RO DE RO DE RO DE RUUUUUAAAAA
29 de maio, das 9h00 às 21h00

Praça do Patriarca - Centro - São Paulo

PPPPPANORAMA PANORAMA PANORAMA PANORAMA PANORAMA PAAAAAULISTULISTULISTULISTULISTA DE CIRCOA DE CIRCOA DE CIRCOA DE CIRCOA DE CIRCO
diariamente, entre 25 de maio e 4 de junho

Memorial da América Latina - Barra Funda - São Paulo
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SPSPSPSPSPASSO ESCOLAASSO ESCOLAASSO ESCOLAASSO ESCOLAASSO ESCOLA
POPULAR DE CIRCOPOPULAR DE CIRCOPOPULAR DE CIRCOPOPULAR DE CIRCOPOPULAR DE CIRCO

Av. Francisco Sá, 16 - - - - - Prado
Belo Horizonte - MGBelo Horizonte - MGBelo Horizonte - MGBelo Horizonte - MGBelo Horizonte - MG

tel. 31 3275.1205
spasso@gold.com.br

ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA
NACIONALNACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL
DE CIRCODE CIRCODE CIRCODE CIRCODE CIRCO

Praça da Bandeira, 4
Rio de Janeiro - RJRio de Janeiro - RJRio de Janeiro - RJRio de Janeiro - RJRio de Janeiro - RJ
tel. 21 2273.2144

escolacirco@funarte.gov.br

ESCOLA PICOLINO DEESCOLA PICOLINO DEESCOLA PICOLINO DEESCOLA PICOLINO DEESCOLA PICOLINO DE
ARARARARARTES DO CIRCOTES DO CIRCOTES DO CIRCOTES DO CIRCOTES DO CIRCO

Av. Otávio Mangabeira s/nº
Pituassú

Salvador - BASalvador - BASalvador - BASalvador - BASalvador - BA
 apicolin@terra.com.br

CEFCEFCEFCEFCEFAAAAAC  -  CENTRC  -  CENTRC  -  CENTRC  -  CENTRC  -  CENTRO DEO DEO DEO DEO DE
FORMAÇÃO PRFORMAÇÃO PRFORMAÇÃO PRFORMAÇÃO PRFORMAÇÃO PROFISSIONALOFISSIONALOFISSIONALOFISSIONALOFISSIONAL

EM EM EM EM EM ARARARARARTES CIRCENSESTES CIRCENSESTES CIRCENSESTES CIRCENSESTES CIRCENSES
r. Girassol, 323  -  Vila Madalena

São Paulo - SPSão Paulo - SPSão Paulo - SPSão Paulo - SPSão Paulo - SP
tel.  3812.1676

cefac@galpaodocirco.com.br

CIRCO ESCOLA PICCIRCO ESCOLA PICCIRCO ESCOLA PICCIRCO ESCOLA PICCIRCO ESCOLA PICADEIRADEIRADEIRADEIRADEIROOOOO
av. Cidade Jardim, 1105 - Jardins
São Paulo - SPSão Paulo - SPSão Paulo - SPSão Paulo - SPSão Paulo - SP - tel.  3078.0944

www.picadeirocirco.com.br

GALPÃO DO CIRCOGALPÃO DO CIRCOGALPÃO DO CIRCOGALPÃO DO CIRCOGALPÃO DO CIRCO
Rua Girassol, 323

Vila Madalena, São Paulo - SPSão Paulo - SPSão Paulo - SPSão Paulo - SPSão Paulo - SP
 tel. 3812.1676

www.galpaodocirco.com.br

NANANANANAU DE ÍCU DE ÍCU DE ÍCU DE ÍCU DE ÍCARARARARAROSOSOSOSOS
Rua Guaipá, 1380

Vila Leopoldina, São Paulo - SP São Paulo - SP São Paulo - SP São Paulo - SP São Paulo - SP
tel.  3836.3708

www.naudeicaros.com.br

ENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRO PO PO PO PO PAAAAAULISTULISTULISTULISTULISTA DE MALABA DE MALABA DE MALABA DE MALABA DE MALABARESARESARESARESARES
Todas as 2ª feiras, das 17h00 às 23h00

rua Belmiro Braga, esquina com Rua Luis Murat
Vila Madalena - São Paulo - SP

www.enpauma.com.br

ENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRO CO CO CO CO CARIOCARIOCARIOCARIOCARIOCA DE MALABA DE MALABA DE MALABA DE MALABA DE MALABARESARESARESARESARES
Todas  as 2ª feiras, 18h00

no C.I.C. na Fundição Progresso
rua do Arco, 24

Lapa - Rio de Janeiro – RJ
tel. 21  2210.3324

ENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRENCONTROS MINEIROS MINEIROS MINEIROS MINEIROS MINEIROS DE MALABOS DE MALABOS DE MALABOS DE MALABOS DE MALABARESARESARESARESARES
Todas as 6ª feiras, das 18h00 ÁS 22h00

no SPASSO ESCOLA POPULAR DE CIRCO
rua Francisco Sá, n° 16

Todos os sábados, das 15h00 às 20h00
no MERCADO DISTRITAL DE SANTA TEREZA

Rua São Gotardo, 273
Santa Tereza - Belo Horizonte - MG

ENCON.CURITIBANO DE MALABARESENCON.CURITIBANO DE MALABARESENCON.CURITIBANO DE MALABARESENCON.CURITIBANO DE MALABARESENCON.CURITIBANO DE MALABARES
Todas as terças, a partir das 14h00

Praça Osvaldo Cruz
 Curitiba – PR

ENCONTROS DE MALABARES - BRASIL

ESCOLAS  DE CIRCO - BRASIL

ENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRO BO BO BO BO BAIANO DE MALABAIANO DE MALABAIANO DE MALABAIANO DE MALABAIANO DE MALABARESARESARESARESARES
Todas as 4º feiras, das 16h00 às 19h00

Passeio Público
 Centro – Salvador - BA

 tel. 71  329.0015

ENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRO CEARENSE DE MALABO CEARENSE DE MALABO CEARENSE DE MALABO CEARENSE DE MALABO CEARENSE DE MALABARESARESARESARESARES
Todas os domingos, a partir das 18h00

Praça Portugal – próx. ao metrô Aldeota
Fortaleza – CE

tel. 85   8806.3589

ENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRO DE MALABO DE MALABO DE MALABO DE MALABO DE MALABARISTARISTARISTARISTARISTASASASASAS
DE RECIFEDE RECIFEDE RECIFEDE RECIFEDE RECIFE

Todos os Domingos,  das 14h00 as 18h00
Parque da Jaqueira Recife-PE

tel.  9155 13 30
ranngner@hotmail.com

ENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRO DE MALABO DE MALABO DE MALABO DE MALABO DE MALABARISMOARISMOARISMOARISMOARISMO
DO DO DO DO DO ABC  PABC  PABC  PABC  PABC  PAAAAAULISTULISTULISTULISTULISTAAAAA

Todas as quartas das 18 as 23
Parque Celso Daniel

 Santo Andre - SP
tel. 11 71415248

ESCOLA DE CIRCOESCOLA DE CIRCOESCOLA DE CIRCOESCOLA DE CIRCOESCOLA DE CIRCO
CIA DO CIRCOCIA DO CIRCOCIA DO CIRCOCIA DO CIRCOCIA DO CIRCO

Rua Luis Vicentin Sobrinho, 225
Barão Geraldo, Campinas - SPCampinas - SPCampinas - SPCampinas - SPCampinas - SP

tel. 19 32891934
www.ciadocirco.com.br

TRIP CIRCO ESCOLATRIP CIRCO ESCOLATRIP CIRCO ESCOLATRIP CIRCO ESCOLATRIP CIRCO ESCOLA
EXPERIMENTEXPERIMENTEXPERIMENTEXPERIMENTEXPERIMENTALALALALAL

rua Deputado Joaquim José
Pedrosa n°840, Cabral

Curitiba - PRCuritiba - PRCuritiba - PRCuritiba - PRCuritiba - PR
tel.  41 3018.8430

ciatripcirco@yahoo.com.br

ACADEMIA BRASILEIRAACADEMIA BRASILEIRAACADEMIA BRASILEIRAACADEMIA BRASILEIRAACADEMIA BRASILEIRA
DE CIRCODE CIRCODE CIRCODE CIRCODE CIRCO

av. Francisco Matarazzo, 2030
São Paulo - SPSão Paulo - SPSão Paulo - SPSão Paulo - SPSão Paulo - SP
tel 11 38039322

www.academiadecirco.com.br
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O material necessário
para a realização desta reprise

é: um balde de metal; um peso de
metal tamanho pequeno. e um

apito.
O palhaço entra no Picadeiro segurando

o balde e o peso em uma mão. O peso deve
estar seguro de uma forma que quando ele é
largado, caia dentro do balde, fazendo barulho.

Assim que recebe os aplausos e
cumprimenta o público, o palhaço, com a mão
livre, simula um lançamento para o alto de uma
bola imaginária, apitando para simular a subida
e a descida dela ao balde. Assim que a bola
imaginária “cai no balde” o palhaço larga o
peso de metal de forma que faça barulho.

O palhaço pede os aplausos do público.
Ao pedir os aplausos ele deve levantar o balde
de forma que o pesinho, que estava solto no
fundo do balde, retorne a sua mão, sem que a
platéia perceba. Treine bastante esse
movimento.

Se quiser, pode repetir esta mesma ação
de modo que fique claro para o público.

Em seguida o palhaço  aponta para um
espectador e pede, apitando, que ele se levante.
Após isso, pede para que ele levante o braço e
jogue a bola imaginária.

Novamente com o apito, descreve a
trajetória da bola, simulando com a queda do
peso, que a bola atingiu o balde. Puxa de novo

os aplausos, de forma que
consiga recolher o peso dis-
farçadamente.

Desta vez escolhe um
outro espectador e pede que ele se
levante. Quando o espectador atira a bola
imaginária, o palhaço simula, com o apito, que
ela saiu fraca e veio quicando até ele. Dá uma
bronca no espectador e pede para que ele
jogue forte. Esse momento é muito rico para
brincar. Quando o espectador atira novamente
a bola, ela sai com bastante força, sobe bastante
e some. O palhaço repete a bronca e manda o
espectador se sentar.

Em seguida deve escolher outro
espectador, mas ao apontar o balde para que
ele se levante, larga o peso, simulando que a
bola que havia sumido caiu só agora. Olha para
o espectador anterior e puxa palmas para ele,
recolhendo o peso.

Agora chegamos ao final da reprise.
Desta vez o palhaço leva o espectador para o
centro do Picadeiro, começa a fazer
movimentos para se imitado. Deve fazer,  ao
final, movimentos de agachamento e em um
deles coloca o balde sob a bunda do
espectador e larga o peso.  A platéia aplaude e
o palhaço o leva de volta. Pede palmas e se
retira do Picadeiro.

É uma reprise bem simples, antiga e que
agrada muito.

Reprise do baldinhoReprise do baldinhoReprise do baldinhoReprise do baldinhoReprise do baldinho
por Duico



Patch Patch Patch Patch Patch Adams – O amor é contagioso:Adams – O amor é contagioso:Adams – O amor é contagioso:Adams – O amor é contagioso:Adams – O amor é contagioso:     Trata-se de um filme
que conta a história de Hunter “Patch” Adams (magistralmente
interpretado por Robim Willians), um médico que contestou
a enorme distância enfrentada entre médicos e pacientes em
seus tratamentos e que chegou a solução de que o arquétipo
do palhaço é a melhor forma de quebrar esta barreira, já que
o riso também é uma excelente ajuda na recuperação destes
pacientes. Após muita batalha e descrédito das pessoas, Patch
Adams fundou o Gesundheit! Institute, que busca aliar diversas
formas de terapia à recuperação dos seus pacientes. Uma
história impressionante de uma pessoa determinada e contada
de forma brilhante!

O Elogio da Bobagem (Palhaços no Brasil e no Mundo)O Elogio da Bobagem (Palhaços no Brasil e no Mundo)O Elogio da Bobagem (Palhaços no Brasil e no Mundo)O Elogio da Bobagem (Palhaços no Brasil e no Mundo)O Elogio da Bobagem (Palhaços no Brasil e no Mundo)
– – – – – Alice Alice Alice Alice Alice VivVivVivVivViveireireireireiros de Castros de Castros de Castros de Castros de Castro:o:o:o:o:     Este sensacional livro foi
recentemente lançado por esta estudiosa da história do Circo.
Este livro traz a história do palhaço através dos tempos, desde
antes de Cristo, passando pelos saltimbancos, até a recente
época, com as palhaças e os Doutores da Alegria. Os grandes
palhaços brasileiros possuem capítulos especiais e o livro é
tão completo que até mesmo os palhaços de folias e folguedos
são amplamente discutidos. O livro também possui ótimas fotos
para ilustrá-lo. Realmente um trabalho de excelente qualidade
que faltava em nosso país. Parabéns Alice!

Livro

Som

Essas indicações e muito mais em
www.palcoaberto.com.br

por Duico

Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles ‘N’ Chor‘N’ Chor‘N’ Chor‘N’ Chor‘N’ Chorooooo –  –  –  –  – Este disco foi idealizado por Renato
Russo, mas nada lembra o Legião Urbana. É um projeto onde
vários músicos excelentes como Carlos Malta, Hamilton de
Holanda, Paulo Sérgio Santos, Rui Alvim, dentre outros tocam
músicas dos Beatles em ritmo de choro. Este projeto é
produzido por Henrique Cazes, um dos nomes mais ativos
do choro carioca, e conta com músicas consagradas como
Help e Eleanor Rigby. Nele existem muitas músicas que podem
ser usadas em números.

INDICAÇÕESINDICAÇÕES

Filme

Som

Filme

Livro
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 Brasil, 27 de março de 2006.

Ilmas. Sras. Prefeitas e Srs. Prefeitos
Municipais e Administradores Regionais:

O Circo Brasileiro, por iniciativa da
Asfaci - Associação de Famílias e Artistas
Circenses e na figura de todas as entidades
representativas, companhias, escolas, artistas,
pesquisadores e simpatizantes abaixo
relacionados, seguindo as Resoluções do II
Seminário Brasileiro do Circo, realizado de 25
a 27 de maio de 2004, em Londrina/PR, vêm,
mui respeitosamente, solicitar de Vs. Sªs.
recepção digna aos artistas circenses e circos
que pleitearem instalação em vossas
municipalidades.

Tendo a itinerância como particular
característica, trabalhadores e trabalhadoras
da atividade circense estão sendo,
constantemente, prejudicados e discriminados
com os mais diversos tipos de indeferimentos
de alvarás para instalação e funcionamento
dos circos em vários municípios brasileiros.
Dessa forma, faz-se necessário e urgente tornar
público o pedido de tratamento mais
adequado e respeitoso aos circos e artistas
circenses que levam alegria e diversão desde
as metrópoles aos menores municípios, vilas e
povoados do interior do Brasil.

Sabemos da existência de Prefeituras
que já têm esse tipo de tratamento para com
os Circos brasileiros oferecendo, inclusive,
terrenos com estrutura de luz, água e esgoto
para instalação dos mesmos; além disso, a
recepção é dada de forma desburocratizada,
facilitando a entrada do circo na cidade. A
essas Prefeituras e seus prefeitos progressistas,
deixamos nossa saudação de apreço pela
colaboração na continuidade da tradição de
famílias e artistas circenses que têm a feliz

CarCarCarCarCarta ta ta ta ta AberAberAberAberAberta aos Prta aos Prta aos Prta aos Prta aos Prefefefefefeitos e Preitos e Preitos e Preitos e Preitos e Prefefefefefeitas Municipais do Brasileitas Municipais do Brasileitas Municipais do Brasileitas Municipais do Brasileitas Municipais do Brasil
missão de distribuir alegria por todo o Brasil
e faz da arte sua profissão. Às prefeitas e
prefeitos que ainda não adotaram esse tipo
de tratamento para com os circos e circenses
solicitamos, em conjunto, que o façam o mais
rapidamente possível evitando, assim, que
crianças sejam impossibilitadas de pisar no
chão coberto de serragem, sob a lona de um
circo, sentir a magia do espetáculo e conhecer
um(a) palhaço(a); da mesma forma, que os mais
velhos tenham a oportunidade de reviver seus
tempos de infância.

Sem mais, na certeza de sermos ouvidos
e atendidos, colocamo-nos à disposição para
esclarecer e discutir sobre as nossas
necessidades deixando nossos protestos de
mais alta estima e consideração.

Saudações Circenses,

[ ... ]
______________________________________________________________________
Esta é a Carta que no último dia 27 de março
– dia do circo! – foi lançada oficialmente e
lida em diversas manifestações e
comemorações em diferentes lugares do Brasil.
123 entidades de diversos segmentos ligados
ao circo, e 74 profissionais autônomos (artistas,
pesquisadores, arte-educadores, etc.) apoiaram
a iniciativa e assinaram embaixo, somando 197
assinaturas representando os seguintes estados
brasileiros: PA, RJ, SP, MG, PE, AM, BA, DF, AP,
PR, GO, ES, AL, RS, MA, PI, CE, SC, MS . Aqui,
optamos por não publicar as assinaturas para
poupar espaço, assim privilegiando a difusão
de seu conteúdo. Quem quiser receber uma
cópia da carta (com assinaturas), entre em
contato com a presidenta da Asfaci - Joelma
Costa. asfaci@gmail.comasfaci@gmail.comasfaci@gmail.comasfaci@gmail.comasfaci@gmail.com - (16) 3335-7216 /
(16) 9195-5107
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