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Ser Palhaço 
 
 

Quero explicar a vocês o que é ser um palhaço.  
O que é ser o que sou e fazer isso que eu faço.  

Ser palhaço é saber transmitir alegria, bom humor  
E, com esforço, contentar o público espectador.  

 
Muita gente diz: "palhaço!", quando quer xingar alguém.  

Pronunciam esse nome com escárnio e desdém.  
E, ao ouvir essa palavra, outros sentem até pavor,  

Como se palhaço fosse uma criatura inferior.  
 

Mas fiquem certos de que para ser um bom palhaço  
É preciso ter alma forte e também nervos de aço.  

Além de tudo, é preciso ter um grande coração  
Para ter isto que eu sinto: um grande amor à profissão.  

 
O palhaço, meus amigos, também tem as suas noites de vigília,  

Pois, na sua barraca modesta, ele tem a sua família.  
E o palhaço, meu amigo, não é nenhum repelente,  

Palhaço não é bicho, palhaço também é gente.  
 

Digo isto em meu nome e em nome de outros palhaços  
Que muitas vezes trabalham com a alma em pedaços  

E, curtindo suas dores, procuram dar alegria  
Para esse povo que traz o seu pão de cada dia.  

 
Ser palhaço é saber disfarçar a própria dor,  

É saber sempre esconder que também é sofredor.  
Porque se o palhaço está sofrendo ninguém deve perceber,  

Pois o palhaço nem tem o direito de sofrer.  
 

Roger Avanzi (2008) 



 

 

RESUMO 

 
 

Reflete-se, nesta dissertação, sobre a trajetória de vida de um determinado palhaço: 
Roger Avanzi, que dá animus ao palhaço Picolino II. O objetivo principal é promover 
reflexões sobre a inserção do palhaço no universo circense para compreendermos o 
processo de formação de um palhaço formado em uma família tradicional circense. 
Nesta pesquisa, partimos do pressuposto de que, através da utilização da memória 
individual podemos pensar em reconstruir o processo de formação integral de um 
profissional. Assim, traçamos o itinerário de Roger Avanzi, o palhaço Picolino II, 
pensando que há possibilidades, neste, de discutirmos o que é a formação de um 
palhaço vindo de família tradicional circense. Para caminhar nesse universo, a uma 
gama de autores que estudaram profundamente sobre o circo e os palhaços, entre 
esses: Avanzi; Tamaoki (2004), Bolognesi (2003), Castro (2005), Pantano (2007), 
Ruiz (1987), Silva (1997) e Torres (1998). Trazemos assim, uma base teórica que 
certamente, fortalece e corrobora nossos pensamentos e reflexões acerca do 
universo circense e da trajetória de formação dos palhaços, com especial atenção a 
de Roger Avanzi, fundamentados em estudos sobre e com memórias como os de 
Halbwachs (2004) e Bosi (1994). As reflexões possibilitaram concluir que um 
palhaço não nasce feito; ele se faz na trajetória cultural, na qual estão inseridos 
todos os seres humanos. 
 
Palavras-chave: Circo, Palhaços, Formação de Palhaços, Roger Avanzi, Memórias, 
Cultura. 
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ABSTRACT 
 
 

This dissertaion reflects about life's trajectory of a specific clown: Roger Avanzi, who 
gives animus to the clown Picolino II. The main objective is to promove reflections 
about the insertion of the clowns in the universe of the circus, to make us 
comprehend the process of formation of a clown formed in a traditional circus family. 
In this research, we begin of the conjecture that, through the individual memory we 
can think about rebuild the process of a professional's integral formation.Then, we 
trace the itinerary of Roger Avanzi, the clown Picolino II, think that it has possibilities, 
in this case, to discuss about what is a clown's formation when it come from a 
traditional circus family. To walk on this universe, a huge numer of authors that 
deeply studyed about the circus ans the clowns, like: Avanzi; Tamaoki (2004), 
Bolognesi (2003), Castro (2005), Pantano (2007), Ruiz (1987), Silva (1997) e Torres 
(1998). We bring then, a theoric base that certainly, fortifies and corroborates our 
thoughts and reflections about the universe of circus and the trajectory of clown's 
formation, with special atention to Roger Avanzi, fundamentals i studies about it and 
with memories like Halbwachs's (2004) and Bosi's (1994). The reflections enabled to 
conclude that a clown doesn't born done; it becomes in the cultural trajectory, in 
which all the human are inserted. 
 
Keywords: Circus, Clowns, Formation of Clowns, Roger Avanzi, Memories, Culture. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É melhor escrever sobre risos que sobre lágrimas, 
pois o riso é o apanágio do homem (François Rabelais). 
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O objetivo deste trabalho é promover reflexões sobre a inserção do palhaço 

no universo circense para compreendermos o processo de formação de um palhaço 

formado em uma família tradicional circense. Salientamos, de antemão que, ser 

tradicional neste universo significa, além de participar de todo o processo de 

construção do espetáculo, assumir também o compromisso de aprender e de 

repassar os saberes das artes circenses de forma oral ou escrita de geração em 

geração. Trata-se, portanto, de uma prática de formação transgeracional e, nesta, os 

saberes são compartilhados pelas gerações, levando-se em consideração também o 

ambiente físico e social no qual os sujeitos estão inseridos e convivendo entre si. 

Assim, na tentativa de desvelamento da formação de palhaços, buscamos 

conhecer a trajetória de vida de um determinado palhaço: Roger Avanzi, que dá 

animus ao palhaço Picolino II. Este, com mais de 88 anos, ainda está em atividade 

circense. Pertence Roger Avanzi à segunda geração circense brasileira por parte de 

pai, e à sexta geração por parte de mãe. Este atua no ainda, teatro e no cinema, 

profere palestras, é contador de histórias e o seu maior deleite é ser o palhaço 

Picolino II, há mais de 50 anos. 

O que nos motivou a buscar conhecimentos sobre o itinerário do palhaço 

Picolino II, dentre tantos outros representantes das artes circenses, foi o fato de que, 

teríamos a possibilidade de diálogo com esse sujeito que tem a sua história de vida 

mesclada com a história do circo no Brasil, tendo em vista o tempo e o espaço 

percorrido por ele, durante sua jornada no Circo Nerino e no Circo Garcia. 

O nosso interesse pelas artes circenses tem a ver com alegria, com risos, 

com emoções, pois como Rabelais (na epígrafe introdutória), acreditamos nestes 

sentimentos, como apanágio humano, particularmente no contexto atual, no qual a 

globalização hegemônica se impõe como padrão das formas de vida em todas as 

dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais. (SANTOS, 2006). 

Foi no sentido de dar visibilidade ao circo e as artes circenses que desde a 

elaboração de nossa monografia de graduação em Ciências Sociais, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, começamos a nos familiarizar com a 

história do circo, e, nesta, com o circo em que Roger Avanzi nasceu e viveu a maior 

a parte de sua vida: o Circo Nerino (1913-1964). Este é um dos circos que encantou 

milhares de espectadores e que se tornou emblemático na vida sociocultural 

brasileira durante décadas do Século XX. 
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Informamos que a história do Circo Nerino é contada pelo próprio Roger 

Avanzi, juntamente com Verônika Tamaoki, na obra Circo Nerino (AVANZI; 

TAMAOKI, 2004). Nele, Roger conta as venturas e desventuras da vida circense 

tendo como respaldo narrativo suas próprias vivências e experiências neste. 

Informamos de igual modo que em no nosso estudo monográfico: Nas Asas 

da Alegria: viajando com o Circo Nerino (2007), apresentamos o desenvolvimento 

do circo ao longo da história, ressaltando o fato de que, nada do que existe em seus 

espetáculos é de procedência puramente circense, pois no universo cultural não 

podemos afirmar a existência de elementos puros (CANCLINI, 2007). Na realidade, 

a gama de variedades apresentadas em um espetáculo no circo não se origina 

especificamente em um picadeiro, podem ser originadas em hipódromos, em festas 

dedicadas à nobreza ou em feiras ao ar livre, mas, é nele que, encontra lugar e se 

firma enquanto forma de entretenimento (TORRES, 1998), que aglutina várias artes. 

Como um modo de apontar algumas modificações no universo circense na 

contemporaneidade, especialmente no Brasil, na monografia, já referida, trouxemos 

como campo delineador de pesquisa, como já afirmamos, o Circo Nerino, criado em 

1913. Este circo deixou de existir fisicamente em 1964. Não conseguimos descobrir, 

no entanto, elementos que nos esclarecesse se houve relação direta do fechamento 

deste Circo com a Ditadura Civil-Militar implantada no Brasil no mesmo ano, por isto, 

apenas informamos que são datas coincidentes. 

Em nossos estudos iniciais, pudemos observar que este circo, no Brasil, 

representa a transição do circo tradicional familiar para o circo contemporâneo, não 

por seu conteúdo ou pela forma das suas apresentações, mas, pelas relações 

dentro do ambiente circense, no espaço temporal em que esteve inserido e pela 

modificação na forma de transmissão dos saberes circenses no espaço/tempo 

brasileiro, com novas demandas e exigências de formação para as artes circenses. 

Entre tais exigências: saber ler, escrever e contar. Neste processo de transição a 

formação dos palhaços nos trouxe várias inquietações, o que nos estimulou a 

desenvolver este novo estudo dando continuidade, de certa maneira, à temática das 

artes circenses (COSTA DA SILVA, 2007). 

A pesquisa da monografia foi apenas bibliográfica, mas trouxe várias 

indagações que se traduziram em questionamentos dentre esses: Como se dá o 

processo de formação dos palhaços, sujeitos que estão inseridos em um grupo 
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nômade? De que forma o sujeito se subjetiva na criação de um personagem, neste 

caso, os palhaços, tão cheios de singularidades, diferenciando-se de tantos outros 

artistas? Qual a relação existente entre o sujeito e seu personagem? O que ou quem 

o palhaço esconde por trás da máscara? No caso de Roger Avanzi, por que recriar 

um personagem já existente, o Picolino? O que é ser tradicional no universo 

circense? 

Nesse sentido, foi para tentar responder alguns desses questionamentos, que 

decidimos acompanhar a trajetória de vida de Roger Avanzi. Para isto, foram 

necessários instrumentos provocadores de reflexões que nos guiassem durante o 

percurso de pesquisa. 

A principal bússola norteadora desse caminho são as memórias do próprio 

Roger Avanzi, o palhaço Picolino II, que foram colhidas através de uma entrevista 

direcionada aos fatos vividos por ele durante sua vida, desde a sua infância no circo, 

passando pelo período em que era galã nos espetáculos e mesmo fora deles, 

cruzados pelos momentos de decisão de transformar-se em palhaço. Ressaltamos o 

fato de que, o palhaço Picolino II é uma recriação ressignificada do palhaço Picolino, 

que após a criação do Picolino II foi transformado em Picolino I. 

Percebemos que, seria impossível pensar na trajetória de vida deste sujeito, 

sem relacioná-la ao Circo Nerino, um tema que segundo Roger Avanzi, chega a ser 

mais prazeroso de falar do que sobre sua vida, e, como é na história que se traduz 

nossa existência, segundo Morin (2000). Foi com esta perspectiva que utilizamos 

como recurso metodológico, uma entrevista com Roger Avanzi e, esta, nos permitiu 

apreender algumas peculiaridades do seu processo de formação. Nesta 

compreendemos a relação existente entre as interferências do indivíduo sobre o 

meio em que atua, bem como, aquelas em que, o indivíduo sente o peso do grupo 

social em que está inserido, de modo específico, em estudos memoriais, assertiva já 

percebida por Bosi (1994). 

O percurso até a presença de Roger Avanzi, não se deu de forma comum. 

Com a inserção no mundo virtual tivemos contato com alguns artistas circenses que 

nos eram conhecidos, não pelos seus nomes, ou mesmo por suas funções no circo, 

mas, por seus sobrenomes, dentre eles, um Avanzi, o Willizinho Avanzi. Este 

pertence à oitava geração de uma das mais antigas famílias de circo no Brasil, que 

ao tomar conhecimento de nossos estudos, não só se emocionou como também, se 
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disponibilizou a viabilizar o encontro com seu tio-avô. E, assim fez, nos enviando on-

line o número de telefone do célebre Roger Avanzi, o palhaço Picolino II. 

Após combinarmos com Roger Avanzi dia e local da entrevista, chegamos até 

sua residência e fomos recebidos com muita alegria pelo próprio Roger Avanzi. A 

entrevista foi realizada no dia 03 de novembro de 2008, com duração de 

aproximadamente 5 horas, na sala de estar da casa do próprio entrevistado, em São 

Paulo/SP. Apesar de reconhecermos ser um tempo longo e até inapropriado para 

um idoso, este se justifica por algumas interrupções ao longo da entrevista. Para 

realizá-la optamos por nos guiar por um roteiro com questões abertas, semi-

estruturado (ver p. 72 deste trabalho), pois ele nos serviria para orientar a entrevista. 

Dessa forma, a entrevista se adaptaria ao entrevistado, dando-nos a possibilidade 

de selecionar algumas questões para aprofundamento ou mesmo acrescentar 

novas, proporcionando, ao mesmo tempo o tom de uma conversa informal. 

Iniciamos a entrevista falando sobre o estudo monográfico realizado em 2007, 

no qual tematizamos o desenvolvimento do circo junto com a cultura popular. 

Informamos a Roger Avanzi que, neste estudo, falamos sobre o circo no mundo e as 

suas prováveis origens e, em seguida, realizamos levantamentos acerca do circo no 

Brasil e, para exemplificar a atuação do circo neste país, utilizamos o Circo Nerino, o 

qual consideramos um representante das artes circenses ao longo de muitos anos 

neste país. 

No local em que foi realizada a entrevista, verificamos a presença constante 

do universo circense em fotos, quadros e bibelôs que fazem parte da decoração da 

sala de estar de Avanzi. Em vários momentos, seja pela alegria em sua voz ou no 

semblante, pelas lágrimas que desejaram brotar, ou mesmo pelo silêncio, 

constatamos a emoção do artista, ao relembrar de fatos acontecidos e das pessoas 

que fizeram parte da sua vida. Para lembrá-las ele se utiliza de metáforas, fala dos 

seus mortos como artistas, como aqueles que já encerraram o espetáculo da vida. 

Essa rememoração fez da entrevista uma narrativa autobiográfica alicerçada em um 

misto de história pessoal, na memória coletiva de um grupo social (HALBWACHS, 

2004), composto por circenses do Brasil, do Século XX. 

Isto nos reportou a Bezerra (2005) quando trata de entrevista sobre histórias 

de vida ao dizer: 
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As histórias apresentam os méritos, expressam a necessidade do 
reconhecimento social, destacam ocupações privilegiadas, as 
situações difíceis superadas, os fatos merecedores de orgulho. Nas 
narrações, cada sujeito se torna herói comum do cotidiano. E 
aparece nas falas o que cada um filtra como situações possíveis de 
serem rememoradas. [...] Recordando sua trajetória, ele refaz o 
passado mediante filtros que selecionam o que é e o que não é 
permitido ser conhecido. [...] o silêncio das pausas durante os relatos 
comunica ruidosamente os sentimentos de cada entrevistado. 
(BEZERRA, 2005. p. 16-18). 

 

 

Assim sendo, sobre a entrevista com Avanzi, podemos afirmar que esta 

expressou emocionalmente a vida pela arte e na arte e, a arte da vida, como um 

eterno espetáculo circense que em sua opinião, só termina com a morte. Essa 

concepção reforçou o pressuposto da relevância da utilização da memória individual 

para reconstrução do processo de formação dos palhaços inseridos no mundo do 

circo. Neste caso, a memória individual foi compreendida como um fenômeno social, 

ou seja, ela está diretamente relacionada aos grupos e instituições presentes na 

constituição do sujeito. Caracteriza-se, portanto, como quadros que são acionados 

de acordo com a situação na qual se encontra o sujeito da memória em sua 

sociedade (HALBWACHS, 2004). 

Desse modo, na medida em que tratamos das lembranças de Roger Avanzi, 

evidenciamos os atores sociais, protagonistas ou não das artes circenses que as 

compõem. Isto é, também a memória do grupo social composto por artistas e 

espectadores presentes na vida de Roger Avanzi e selecionados por ele como 

partícipes de suas memórias. Acreditamos assim que, pensar a trajetória individual 

deste palhaço, nestes termos, é também pensar a vida circense em sua coletividade 

e na brasileira do Século XX. 

Sem a pretensão de criarmos um novo instrumento teórico-metodológico, 

fundamentamos este estudo dissertativo, em autores que nos trouxeram uma base 

para a discussão acerca da oralidade e do uso das memórias em pesquisas, tais 

como: Bosi (1994) e Halbwachs (2004), já referidos, que nos auxiliaram, através da 

compreensão da memória, a ampliar de nossos conhecimentos acerca da história do 

circo e da cultura popular, esta última pensada como um elemento de resistência a 

uma cultura oficial e erudita (BAKHTIN, 1987). 
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Para Bakhtin (1987), teorizar acerca do grotesco e da cultura popular é uma 

necessidade que, para ele, pode ser definida como a cultura carnavalesca, que 

entendemos estar presente no circo. Nessa direção, estudar algo relacionado ao 

circo possibilita uma visão mais ampla acerca da cultura cômica, sendo o riso a 

expressão maior das suas criações. Nesse sentido, o autor reivindica a 

ambivalência, o discurso e a prática de uma vida carnavalizada, sem hierarquias e 

para que possa se dar de forma ampla, integradora, polifônica e dialógica. Seus 

estudos verificam que esse potencial transfigurador conflitava com as formas de 

culto e cerimônias cordatas do período medieval e tinha, por esse entendimento, um 

caráter não de superioridade ou de inferioridade, mas de oposição a uma cultura 

oficial estabelecida (BAKHTIN, 1987). Talvez, seja nessa visão que, se fundamenta 

a formação de palhaços. 

Observamos que a cultura carnavalesca iniciada durante os festejos da Idade 

Média ganhou novas configurações a partir de contatos interculturais, passando 

então pela hibridação cultural. Para Canclini (2000, p. 207), a armadilha que “impede 

apreender o popular e problematizá-lo consiste em considerá-lo como uma evidência 

a priori”. Nesta perspectiva, os tradicionalistas “imaginaram culturas nacionais e 

populares autênticas (CANCLINI, 2000, p.21) e buscaram, sempre, preservá-las 

das influências estrangeiras mantendo um purismo, que na verdade é inexistente. 

Por essa visão purista, a cultura popular deveria se manter livre do processo de 

hibridação cultural, porém, a cultura em si só adquire sentido no âmbito de contextos 

históricos específicos, conforme adverte Thompson (1998). Dessa percepção, 

sentimos a necessidade de buscar o processo de formação dos palhaços inserido ao 

longo da história do circo para poder compreendê-lo inserido no contexto histórico e 

social brasileiro do Século XX. 

É, nessa compreensão de cultura que pensamos o circo e as transformações 

de seus saberes, interligados às variedades socioculturais. Assim, vamos 

encontrando-o como forma de entretenimento, sem negar, no entanto, o valor da 

crítica social em sua essência, crítica esta encontrada, principalmente, nas 

apresentações do personagem palhaço que nos anima a investigá-lo como artista, 

autor e protagonista sociocultural de uma profissão com as características de uma 

cultura carnavalizada, conforme Bakhtin (1987). 
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Para caminhar nesse mundo mágico com barulho de alegria e aroma de 

pipoca, recorremos também, além dos já citados, a uma gama de autores que 

estudaram profundamente sobre o circo e os palhaços, entre esses: Avanzi; 

Tamaoki (2004), Bolognesi (2003), Castro (2005), Pantano (2007), Ruiz (1987), Silva 

(1997) e Torres (1998). Trazemos assim, uma base teórica que certamente fortalece 

e corrobora nossos pensamentos e reflexões acerca do universo circense e da 

trajetória de formação dos palhaços, com especial atenção a de Roger Avanzi, 

fundamentados em estudos sobre, e com, memórias como os de Halbwachs (2004) 

e Bosi (1994). 

Afirmamos que o circo como forma de entretenimento consegue promover 

diálogos através de oposições e de ambivalências em linguagens polifônicas, posto 

que, nele buscamos o impossível, o inimaginável e o intransponível, pois os artistas 

circenses ultrapassando os limites do corpo, o utilizam como instrumento 

celestialmente erotizado ou diabolicamente ridicularizado. 

Para Bolognesi (2003), 

 

O circo também manifestava sua predileção pelo risco e pelo 
impossível, dando asas à imaginação, ignorando as barreiras entre o 
sério e o risível, entre o trágico e o cômico. Ele incorporou valores 
antagônicos em um mesmo espetáculo e, ao contrário da valorização 
dos atos intelectualistas do espírito, própria dos clássicos, o circo 
propôs o corpo como princípio espetacular, vindo assim ao encontro 
da tão almejada valorização do eu. O espetáculo circense expôs e 
valorizou as sutilezas da anatomia humana, quer seja pena via do 
sublime quer pela do grotesco. (BOLOGNESI, 2003. p. 44). 

 

 

Nessa perspectiva, podemos acrescentar que o corpo do artista de circo 

desafia os limites que lhes são impostos e a superação ou não destes, é o que liga o 

artista ao seu espectador, pois ao mesmo tempo em que o público almeja o 

sucesso, também fica na expectativa do fracasso por parte do artista. Fracasso que 

é sempre esperado do palhaço, no caso, provocador do riso e não do choro. 

O circo se constitui como “uma imensa sociedade de nações diversas” 

(RUIZ,1987. p. 11), que aglutina artistas como malabaristas, equilibristas, trapezistas 

e não pode faltar é claro, aquele que é considerado a alma do circo: o palhaço. O 

palhaço, no entanto, não é uma figura originária do circo, na verdade, este nome só 

lhe é dado posteriormente, é conhecido também como jogral, goliardo, bufão, 
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trejeitador, bobo da corte, clown, entre outros. Muitas vezes, os variados nomes 

chegam a causar confusão entre os seus estudiosos. 

Figura excêntrica por natureza, o palhaço representa tudo que é extremo, ele 

é tudo aquilo que o ser humano não quer ser no cotidiano e conforme Castro (2005), 

 

 

O Palhaço é a figura cômica por excelência. Ele é a mais 
enlouquecida expressão da comicidade: ele é tragicamente cômico. 
Tudo que é alucinante, violento, excêntrico e absurdo é próprio do 
palhaço. Ele não tem nenhum compromisso com qualquer aparência 
da realidade. [...] Esse ser que parece vindo de um outro planeta tão 
semelhante ao nosso, essa figura que não é ninguém que 
conhecemos e que no entanto reconhecemos ao primeiro olhar [...]. 
(CASTRO, 2005. p. 11). 

 

 

Para nós, essa figura tragicômica, o palhaço, é uma permanência para uma 

deixa da expressão do riso, feita alegoricamente. Alegoria da metamorfose da dor e 

da tristeza, ele é uma expressão ritualística da alegria. Ritualizando a alegria, com a 

esperteza bem humorada, o público ri dele quando na verdade é ele quem ri do 

público por este acreditar em suas farsas. Esse personagem não tem lugar no 

paradigma da cultura da ordem, da seriedade e da regra, por isso está em outro 

universo, o do circo, o da cultura cômica. 

O palhaço é a expressão do paradoxo humano, constituído pelos pares 

sisudez e alegria; tragédia e comédia; prosa e poesia. Mas, é preciso refletir sobre 

ele observando que muito do que o palhaço faz está presente, de forma explícita ou 

não, em todos os homens na vida cotidiana. 

Partindo do que, em síntese, discorremos até aqui estruturamos a dissertação 

com os resultados da pesquisa Um palhaço se faz ou nasce feito?1, desenvolvida 

de 2008 a 2011, no Grupo de Pesquisa Cultura, Política e Educação, vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Salientamos que, durante este período participamos de eventos 

                                                             
1
 Pesquisa parcialmente financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). A pesquisa resultou ainda em trabalhos apresentados e publicados, em nível 

regional, nacional e internacional Entre os quais: Memórias do Circo Nerino: diferentes processos 

de aprendizagem (I Ciclo de Estudos em Ciências Sociais, 2007); O Circo (32º Encontro Anual da 

ANPOCS, 2008); O circo no imaginário social brasileiro (XXVII Congresso ALAS, 2009). 
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regionais, nacionais e internacionais e publicamos alguns trabalhos, nos utilizando 

de seus resultados para elaboração de resumos e artigos. 

Nessa pesquisa, partimos do pressuposto de que através da utilização da 

memória individual podemos pensar em reconstruir o processo de formação integral 

de um profissional. Assim, traçamos o itinerário de Roger Avanzi, o palhaço Picolino 

II, pensando que há possibilidades, neste, de discutirmos o que é a formação de um 

palhaço vindo de família tradicional circense. Formação que consideramos ser 

diferente de outros palhaços, mesmo no domínio desta arte, tendo em vista ser um 

processo de formação integral. Na visão de Roger Avanzi, essa formação traz 

significações desde o instante de seu nascimento até o instante em que se 

transformou no palhaço principal do Circo Nerino, como em um rito de passagem2. 

Vimos que falar sobre a formação de Avanzi requereu que nos remetêssemos 

também a outros estudos, buscando fontes direcionadas, não somente, ao universo 

circense, mas também, às esferas que compõem a vida humana, como história, 

memória e cultura de forma a dispormos de maneira científica as informações 

obtidas, para podermos retomar o itinerário deste palhaço em um estudo acadêmico, 

como já sinalizamos. 

Dessa forma, a dissertação Memórias de um Palhaço: o rito de passagem 

de Roger Avanzi para o Palhaço Picolino II, está dividida em dois capítulos, além 

da introdução e das considerações finais. 

No primeiro capítulo, Os palhaços na história mundial do circo e no Brasil: 

notas introdutórias realizamos uma contextualização dos palhaços no universo 

circense mundial e brasileiro. Isso se fez necessário porque não podemos 

singularizar o indivíduo sem mencionar as singularidades do grupo social em que ele 

está inserido historicamente. Neste caso, não é possível falar sobre um palhaço, 

sem buscar compreender como este artista vem se desenvolvendo ao longo do 

tempo no local, que é tido como sua moradia principal, seu locus de trabalho, o 

circo, um bem imaterial da cultura popular. Desta forma, foi imprescindível 

realizarmos uma jornada pelo desenvolvimento histórico do circo, para localizá-lo 

neste sujeito tão singular, fascinante e contraditório que é o palhaço, nesta história. 

                                                             
2
 Rito de passagem, para nós, é o reconhecimento de que o sujeito passou de um status social para 

outro. Esse processo é caracterizado por elementos que possibilitam o reconhecimento social dessa 

mudança. 
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Assim, realizamos uma turnê, metafórica, por diversas partes do mundo até 

chegarmos ao Brasil, com o intuito de buscar as várias versões para o surgimento 

das artes circenses, enfim, do circo e dos palhaços. Não temos a pretensão de 

definir um local exato para esta origem, isto seria reduzir a riqueza que cada uma 

das versões da Antiguidade nos apresenta. Além disso, essa turnê histórica nos 

permitiu conhecer o desenvolvimento dessas artes milenares ao longo da Idade 

Média e como elas foram se transformando, virando o mundo às avessas, como nos 

informa Bakhtin (1987), para com toda graciosidade, chegar à Modernidade. Nesta 

percebemos que, as artes circenses passaram a se aglutinar em um único local, que 

mesmo possuindo, inicialmente, uma característica eminentemente aristocrata não 

deixou de se constituir como espaço de cultura popular. 

Esse local ficou conhecido como circo. Neste, se apresentavam tanto os 

exímios cavaleiros, quanto artistas nômades. E, esta característica nômade, unida à 

graciosidade dos espetáculos, fez com que o circo conquistasse na Modernidade, 

não somente a Inglaterra, local de nascimento das artes circenses aglutinadas em 

um só espaço chamado circo, mas, o mundo, inclusive, o Brasil. 

Chegando ao Brasil os espetáculos circenses se desenvolveram de acordo 

com os locais em que se instalavam, porém, uma dessas artes assumiu 

características próprias tornando-se um personagem tipicamente brasileiro: os 

palhaços. O palhaço brasileiro se desenvolveu com características diferentes das 

do europeu que se comunica por mímica. No Brasil, eles são extremamente 

tagarelas e falam exageradamente. Aliás, tudo neles é exagerado – as roupas, a 

maquiagem, os gestos. Essas características que tentaremos encontrar de forma 

singular no palhaço que anima a empiria desta dissertação, o palhaço Picolino II. Em 

comum, vemos que, tanto o palhaço europeu quanto o brasileiro representam os 

extremos do ser humano nos aspectos já citados, mas o brasileiro se diferencia 

também pelos bordões3. 

Como não poderia deixar de ser, e, para contribuir com outros pesquisadores, 

no final deste capítulo, trazemos um pouco da história dos principais palhaços 

brasileiros: o Polydoro, o Arrelia, o Benjamin de Oliveira, o Carequinha e o Piolin. 

Estes são apresentados em uma síntese biográfica e alguns são apenas citados. 

Elencá-los não significa, no entanto, desprezar ou diminuir a importância de tantos 

                                                             
3
 Expressões utilizadas em determinadas situações para facilitar a comunicação e chamar a atenção. 
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outros palhaços que fizeram a história das artes que emanam do circo em nosso 

país. 

No segundo capitulo O rito de passagem de Roger Avanzi para o palhaço 

Picolino II, trataremos, especificamente, sobre o processo de formação e 

transformação do indivíduo Roger Avanzi, em palhaço Picolino II, quando este 

precisou substituir seu pai, o palhaço Picolino. 

Diante de nossas interrogações e dos pressupostos teóricos, vimos que seria 

necessário acompanhar a trajetória de vida de Roger Avanzi, pois pensar em 

conhecer a vida deste artista para transformá-la em conhecimento acadêmico, nos 

leva imediatamente a apreender todos os encantos que permeiam tanto os 

bastidores, quanto os espetáculos do Circo Nerino, o qual pertencia à sua família. 

É preciso registrar que as memórias do Circo Nerino foram desveladas, como 

já enfatizamos, na publicação de Avanzi; Tamaoki (2004) e, estas compõem este 

capítulo juntamente com as revelações colhidas na entrevista que nos foi concedida 

por Roger Avanzi (2008). 

Assim, escrita e oralidade delineiam os conhecimentos que construímos sobre 

o processo de formação de Roger Avanzi, tanto o formal, quanto o informal, 

ressaltando de que forma isso resultou na criação e ressignificação dada por ele ao 

personagem criado por seu pai Nerino Avanzi, o palhaço Picolino. 

Reconhecemos, nas Considerações Finais, que Roger Avanzi entregou uma 

parte de si para dar vida ao palhaço Picolino II e este reconhecimento aliado à 

literatura estudada e à compreensão das lembranças deste artista nos possibilitaram 

refletir e, em parte, responder aos questionamentos iniciais e a questão precípua e 

guia de nossa pesquisa de mestrado: Um palhaço se faz, ou nasce feito? 

Salientamos, da mesma forma, que a relevância de um trabalho desta 

natureza poderá se inserir no conjunto de trabalhos acadêmicos que se voltam para 

a experiência humana, exposta em razões de si, com viés humanista, nas cenas da 

vida, no caso, em análise da vida, com arte e alegria tão necessária à vida 

contemporânea, no mundo globalizado em todos os sentidos e direção, contra o 

desperdício das experiências, conforme Santos (2001). Neste mundo globalizado 

onde a formação dos palhaços começa a ser sistematizada e institucionalizada em 

Escolas de Circo e não mais de forma integral, transgeracional e nômade, o circo 
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especializa-se, industrializa-se e, artistas já podem ser fabricados, como no glorioso 

circo canadense Cirque Du Soleil4. 

Esperamos, portanto, que este trabalho seja bem mais que um 

registro/memória de vida de um palhaço, sendo também um instrumento reflexivo de 

leitura sobre a vida mesclada com arte, alegria e tristeza, sorriso e pranto no seio de 

onde emana uma cultura que se expressa na figura, homem, humano, personagem 

de Roger/Picolino II – o palhaço co/construtor destas Memórias. 

Afinal, fazemos nossas as palavras dele: 

 

 

[...] Digo isto em meu nome e em nome de outros palhaços  
Que muitas vezes trabalham com a alma em pedaços  

E, curtindo suas dores, procuram dar alegria  
Para esse povo que traz o seu pão de cada dia.  

 
Ser palhaço é saber disfarçar a própria dor,  

É saber sempre esconder que também é sofredor.  
Porque se o palhaço está sofrendo ninguém deve perceber,  

Pois o palhaço nem tem o direito de sofrer. 
ROGER AVANZI (2008). 

 

                                                             
4 Duas sobrinhas netas de Roger Avanzi trabalham no Cirque Du Soleil, em Las Vegas, Nos Estados 

Unidos.  
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Figura 2 As brincadeiras e palhaçadas de vinte tolos engraçados 

Fonte: http://www.americaslibrary.gov/aa/sousa/aa_sousa_circus_1_e.html 

 

http://www.americaslibrary.gov/aa/sousa/aa_sousa_circus_1_e.html
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1 OS PALHAÇOS NA HISTÓRIA MUNDIAL DO CIRCO E NO BRASIL: NOTAS 
INTRODUTÓRIAS 
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Neste capítulo introdutório, fazemos um resgate histórico/social do circo, 

assim, essa arte mambembe será apresentada perpassando-se por suas prováveis 

e diversas origens, remetendo desde à Antiguidade Clássica até sua organização na 

Modernidade, período este, que se consolidou com a Revolução Industrial e que 

está diretamente associado ao desenvolvimento intenso do capitalismo. 

Para que pudéssemos empreender essa turnê histórico-social recorremos a 

estudiosos da temática envolvida pelo circo na cultura, tais como Alonso (2001), 

Avanzi; Tamaoki (2004), Avanzi (2008), Bakhtin (1987), Bolognesi (2003), Castro 

(2005), Dell Fara (2010), Elias (2000), Magnani (1998), Ruiz (1987), Silva (1997) e 

Torres (1998) e compomos como um intertexto pela polifonia cultural e artística que 

nele se apresenta no diálogo construído com estes autores. 

 

 

1.1 O CIRCO NA ANTIGUIDADE: O SURGIMENTO DE UMA ARTE MILENAR 
 

 

O surgimento do circo é ainda no início do Século XXI, um mapa inacabado 

cuja cartografia sinaliza para diversos pontos que se mesclam no espaço mundial da 

Antiguidade Clássica. Não podemos negar que o circo é um dos espetáculos de 

entretenimento mais antigos do mundo e, não podemos falar dele sem falar de 

palhaços. No entanto, a falta de fontes documentais faz com que o seu surgimento 

não possa ser apontado unilateralmente, determinando e localizando o circo 

somente em um espaço e tempo sociocultural. Esta incerteza dá vazão a ricas e 

contraditórias hipóteses para o seu surgimento, seja na Grécia, em Roma, na China 

ou no Egito. Percebemos assim, que já em sua origem o circo encontrava-se 

cercado por contradições e modos de existência diversificadas de uma arte 

construída e inserida em várias culturas. 

Na Grécia Antiga, na Índia e no Império Egípcio, defendia-se a ideia do circo 

como originário de hipódromos, locais onde se domavam os animais exóticos 

capturados em combates, para então exibi-los, simbolizando os retornos e as 

vitórias em guerras. Ainda não se percebia, em tal tipo de espetáculo, as 

características presentes no circo moderno, a não ser o fato de que este era uma 

forma de entretenimento para a população, mas os palhaços lá já se encontravam. 
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Sobre a Grécia Antiga, Torres (1998), um dos mais importantes estudiosos do 

circo no Brasil, aponta alguns dos mais variados números circenses como originários 

das Olimpíadas. Ali, o corpo era demonstrado na ginástica olímpica, através de 

malabares e de contorcionismos, como uma forma de superação extrema dos limites 

dos seres humanos. Os palhaços já estavam presentes nas comédias teatrais, as 

quais aconteciam após a apresentação das tragédias. Eles vestiam-se com túnicas 

curtas, como pode ser observado na figura 3, e usavam máscaras, além de, em sua 

aparência, visivelmente fazer alusões aos órgãos sexuais. Eles faziam uma espécie 

de paródia, ridicularizando os heróis para mostrá-los como tolos, bobos. 

Observamos assim, que já nesse período os palhaços eram provocadores do riso, 

da alegria através do ridículo, daquilo que era considerado como heroísmo pela 

sociedade daquele momento histórico-social. 

 

 

 
Figura 3 Palhaços na Grécia Antiga 

Fonte: http://neilatavaresgeleiageral.blogspot.com/2010/09/historia-dos-palhacos.html 

 

 

Em Roma, tendo em vista tamanha afeição do povo pela prática das artes 

circenses, foi criado um espaço exclusivo para as apresentações – o Circo Máximo 

de Roma, que sofreu vários incêndios. Contudo, segundo Ruiz (1987), no ano 40 

antes de Cristo foi construído, sobre o Circo Máximo, o Coliseu de Roma, “cujas 

ruínas ainda hoje atestam o arrojo daquela iniciativa” (RUIZ, 1987. p. 15), como 

apresentamos nas figuras 4 e 5. 
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O Coliseu de Roma era uma construção de três andares, na qual cabiam 87 

mil espectadores e nela apresentavam-se animais exóticos e homens capturados 

em guerras, engolidores de fogo, malabaristas e contorcionistas, entre outros.  

 

 

 
Figura 4 Circo Máximo de Roma em 1985. 

Fonte: GANGI, 1985, p. 14 

 

 
Figura 5 O Coliseu de Roma exibido do 

alto, em 1985. 

Fonte: GANGI, 1985, p. 09 

 

 

Nesse espaço/tempo também se percebia a presença dos palhaços nas 

encenações, trazendo a versão cômica dos dramas. Estes se apresentavam sempre 

de forma exagerada e burlesca, fazendo críticas à organização social da época. 

Vemos que já em Roma Antiga os palhaços eram portadores da alegria. 

Devido à instauração da escravidão em Roma gerou-se intenso desemprego 

na zona rural e a grande massa de desempregados migrou para as cidades 

romanas, trazendo, entre outras consequências, graves problemas sociais para 

Roma. Por isto, temeroso de que pudesse ocorrer revoltas, o Imperador César (63 

a.C.-14 d.C) instituiu a política do Pão e Circo. Nessa política se oferecia aos 

romanos, alimentação e diversão. Dessa forma, a população pobre esquecia os 

problemas, obliterando o seu espírito crítico e a sua capacidade contestadora. Até 

hoje a expressão Pão e Circo é utilizada comumente, para se fazer a crítica às 

ações políticas e sociais que investem em festas populares como forma de camuflar 

os problemas sociais. 
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Conforme Ruiz (1987), a partir do ano 54 d.C., quando Nero (37-68 d.C) 

ascende na condição de Imperador Romano, as arenas do Coliseu de Roma 

passaram a ser palco de espetáculos sangrentos, o que provocou grande 

desinteresse do povo pelas artes circenses por um longo período na história. Assim, 

os artistas tiveram as exibições de suas aptidões deslocadas para as praças 

públicas, feiras e entradas das igrejas, reinventando, dessa forma, as tradicionais 

exibições, para que essas não fossem legadas ao esquecimento. 

Ruiz (1987) nos auxilia a encontrar os palhaços neste contexto, como 

comediantes ao informar: 

 

 

Aos poucos, a vontade de divertir-se foi se inventando e em Séculos 
de feiras populares, barracas exibindo fenômenos, habilidades 
incomuns, truques mágicos e malabarismo, foram alicerçando o 
gênero que tinha remotas raízes nas práticas atléticas da Grécia e 
nos espetáculos populares entre gregos e romanos, onde entroncam 
as criações dos palhaços – na baixa comédia, com seus tipos 
característicos – e nas apresentações da Commedia dell’Arte5. 

(RUIZ, 1987, p. 15). 

 

 

Para esse autor, as criações dos palhaços, à época, eram cômicas e, assim, 

eles eram vistos como cômicos. 

                                                             
5
 A Commedia dell’Arte foi um gênero teatral que surgiu em fins do Séc. XV, na Itália, perdurando 

paralelamente ao teatro convencional por cerca de trezentos anos. Sua influência se espalhou por 
toda a Europa, graças ao caráter extremamente popular das encenações que levava aos palcos. [...] 
Da vivacidade e do talento dos atores dependia toda a obra, pois não existia texto. [...] O que mais 
atraía o público das cidades eram justamente os lazzi, ou seja, as brincadeiras, as gesticulações, 
endoidecidas e a algazarra. Mas, a Commedia dell’Arte, não era somente uma sucessão de 
palhaçadas desmedidas. Ela absorveu da antiga comédia latina certos recursos teatrais: o 
encaminhamento de uma intriga com certa unidade de tema, e determinados tipos de personagens, 
como criados indiscretos , cortesãs etc [...]. Uma dualidade caracterizou a Commedia dell’Arte: apesar 
de inventadas na hora, as peças eram parecidas umas com as outras, embora fosse muito difícil 
encontrar duas iguais. Mas, as personagens eram sempre as mesmas, e as cenas, semelhantes, fato 
que conferia a todas as peças um caráter similar. Faziam parte do elenco uma série de criados ou 
cômicos, os zanni, entre os quais se destacavam POLICHINELO, TARTAGLIA, COVIELLO, 
ARLEQUIM, BERTOLINO, PETROLINO, um capitão, um soldado fanfarrão e duas mulheres: 
COLOMBINA E ARLEQUINA [...]. Era essencialmente ambulante, transportando atores, cenários, e 
guarda-roupa em enormes carroções. Geralmente, representavam nas cidades mais importantes, ou 
onde houvesse as grandes feiras anuais. A Commedia dell’Arte trouxe muitas contribuições ao teatro, 
que se consolidou posteriormente, apesar de não ter deixado nenhum texto documentado. E não foi 
somente ao teatro que serviu o trabalho talentoso dos atores ambulantes. A arte em geral, à Pintura, 
e mais tarde ao Cinema, também se beneficiaram de sua experiência. (RODRIGUES, S/D) 
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Deu-se início, desse modo, a vida mambembe, nômade e errante dos 

palhaços e de outros artistas, indo de cidade em cidade, improvisando espetáculos 

em diferentes lugares, para os mais diversos espectadores. Estilo de vida que 

posteriormente seria adotado pelos circenses. Assim, as artes circenses foram 

moldadas de forma tal, que passaram a surgir diversas companhias, organizadas 

com todos os elementos necessários para as performances, compostas por grupos 

de saltimbancos que percorreriam parte da Europa. Em suas exposições, além de 

demonstrações de habilidades peculiares, havia ainda “exibições de destreza a 

cavalo, combates simulados e provas de equitação”. (RUIZ, 1987. p. 16). 

Na China, no ano 108 antes de Cristo, o Imperador Wu (140-87 a. C.), da 

dinastia Han, realizou uma grande festa em homenagem aos visitantes estrangeiros. 

Nesta festa, foram apresentadas fantásticas acrobacias. Isso chamou a atenção do 

Imperador que, a partir de então, criou o Festival da Primeira Lua6, o qual foi 

aperfeiçoado com o passar dos anos e que é, até hoje, realizado pelos aldeãos que 

fazem suas acrobacias apresentadas nos circos.  

Ainda neste país, percebemos a mais remota figura cômica em exercício 

pleno de que se tem conhecimento: o Macaco da Ópera Chinesa, um personagem 

mítico que foi agraciado com a imortalidade após inspirar um motim contra o paraíso. 

Em exibições de ópera, há diversos números acrobáticos, contorcionismos e artes 

marciais. Essa figura cômica pode ser assim configurada por nós como a figura de 

um palhaço, pois sua arte é a de alegrar aqueles que o observam. 

Vale ressaltar ainda, a presença de elementos também pertencentes ao 

teatro, à dança e à música nos espetáculos chineses, que foram, por sua vez, 

recuperados e incorporados pelo circo moderno e contemporâneo, inclusive, o 

Macaco da Ópera – provocador do riso, função dos palhaços nos espetáculos 

circenses. 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Festa popular chinesa que representa a abundância na colheita e a união entre os povos. 
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1.2 O CIRCO NA IDADE MÉDIA: UM MUNDO DE SALTIMBANCOS E BOBOS DA 
CORTE 

 

 

Para Bakhtin (1987), a Idade Média, além dos poderes dos senhores de 

terras, os espetáculos circenses também foram descentralizados e apenas este tipo 

de espetáculo era permitido na vida oficial dos cristãos. As artes circenses voltaram 

a ter espaço somente nas feiras, nas festas de aldeias e em banquetes reservados à 

nobreza. 

O cotidiano medieval foi intensamente marcado pela presença do catolicismo, 

que pregava entre outras coisas, que o ser humano deveria seguir uma vida 

regrada, dedicada ao trabalho e às orações. Entretanto, segundo Bakhtin (1987), foi 

no auge da Idade Média que ocorreram as Saturnais, celebrações romanas 

realizadas em janeiro, nas quais os escravos vestiam-se como seus senhores e 

festejavam com eles a Idade de Ouro, simbolizando a igualdade e a harmonia entre 

todos. 

As Saturnais foram tolhidas pela Igreja, mas ressurgiram ainda neste período, 

desta vez, transformadas na Festa dos Loucos em alguns lugares e Festa do 

Asno em outros. Os participantes proclamavam a esbórnia e quebravam as 

hierarquias, ridicularizavam as autoridades e satirizavam a Igreja Católica, 

características marcantes dos palhaços. Estas festas eram marcadas por longos 

cortejos acompanhados pela abundância de bebidas e de muita lascividade. Era 

estabelecido, um mundo ao avesso, em que tudo virava de ponta cabeça e as 

hierarquias entre os participantes eram banidas, era a carnavalização da vida oficial. 

(BAKHTIN, 1987), numa época em que tudo que não se vinculava ao catolicismo, 

merecia punição. 

Na real vida oficial na Idade Média, o que se falava ou se fazia em público era 

extremamente vigiado e censurado com rigor, enquanto isso, na vida carnavalizada, 

ou extra-oficial, todas as extravagâncias e excentricidades eram permitidas.  

As feiras serviam como pontos de encontros entre os mais diversos artistas: 

dançarinos, equilibristas, malabaristas, acrobatas, jograis, trovadores, amestradores 

de animais, músicos, dançarinos, bonequeiros e palhaços, entre outros. 

Dentre essa gama de artistas, os palhaços eram vistos como importantes 

artistas nas apresentações em feiras, pois 
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[...] levavam uma bola atada por um barbante, com o qual iam 
batendo nos espectadores, a fim de abrir espaço para a atuação dos 
mímicos. Com freqüência levava uma vassoura para varrer as 
pessoas do local gritando: Espaço! Espaço! Preciso de espaço 
para recitar minhas trovas!. As palhaçadas eram, nessa época, 
mais importantes do que a própria história que se apresentava. 
(www.mundoclown.com.br, grifo no original) 

 

 

Para atrair a atenção dos que frequentavam esses locais, erguia-se um 

tablado, que mais parecia um banco e, sobre ele, eram apresentadas diversas 

atrações, surgindo assim, o termo saltimbanco – saltare in banco, em italiano. Eram 

realizadas as mais variadas performances como amostras daquilo que era 

extraordinário ao cotidiano, todas as bizarrices eram passíveis de serem admiradas 

a troco de alguns tostões. E como vimos, os palhaços eram também trovadores, 

poetas (CASTRO, 2005). 

É ainda na Idade Média que se percebe a figura do bobo da corte, que, em 

sua grande maioria, era vivida por palhaços muito inteligentes que alegravam as 

pessoas fazendo-se de bobos. Dessa forma, os palhaços que antes se 

apresentavam nos teatros, também se adaptaram às novas condições: passaram a 

apresentar-se em feiras, nos palácios – como bobos da corte – e, aos poucos, foram 

sendo reinseridos nos teatros, principalmente em comédias religiosas aceitas pela 

Igreja Católica. 

A presença do cômico no teatro se deu especialmente no final da Idade 

Média, em encenações da Commedia dell’Arte, estilo teatral surgido na Itália, no 

Século XV. Essa forma de fazer teatro se opunha à Comédia Erudita e acontecia em 

palcos improvisados em praças e ruas e, apesar de seguir um roteiro 

predeterminado, os artistas também possuíam liberdade para o improviso. Na 

maioria das representações, havia além de romances, a sátira social. Uma das 

encenações mais conhecidas com a presença de cômicos é a história de amor entre 

Pierrô, Colombina e Arlequim. 

 

 

http://www.mundoclown.com.br/
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Figura 6 Arlequim et Pierrot. André Derain, 1925. 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_iFBFXAco_B4/SrA4naBwkqI/AAAAAAAAJz8/n287-hdGw4w/s1600-
h/Andr%C3%A9+Derain_1924.jpg 

 

 

Nesta história de amor o Pierrô com sua humilde vestimenta feita com saco 

de farinha, rosto pintado de branco e sem máscara, sofre apaixonado pela 

Colombina. Já a Colombina, que apesar de ser criada da casa de Pantaleão, um 

representante da elite e alvo de gozação dos outros personagens, é graciosa e 

refinada, além de ser o centro do triângulo amoroso. A outra ponta desse triângulo é 

Arlequim, também servo de Pantaleão. Este traja vestes feitas com coloridos 

retalhos triangulares. Arlequim, além de espertalhão é também dissoluto, apronta 

com os outros personagens e com agilidade foge das confusões. Assim, Colombina 

se encanta pelo amor platônico do ingênuo Pierrô e pelo atrevimento do malandro 

Arlequim. A figura 6 de André Deraim (1925), retrata bem o Pierrô e o Arlequim. 

Percebemos, nessa história triangular que entra em cena a presença do que 

posteriormente poderíamos identificar como o palhaço esperto e o ingênuo, ou bobo. 

Em sua entrevista, Roger Avanzi (2008) identifica-os com o clown e o excêntrico e 

nos fala sobre o momento no qual os dois palhaços contracenam no picadeiro, 

fazendo uma analogia com a vida humana: 
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[...] juntaram os dois para fazer uma sátira da vida. Qual é a sátira da 
vida? [...] O clown tem vergonha de estar contracenando com um 
bobo. O bobo pergunta pra ele: Mas por que é que eu sou bobo? 
Você acha que eu sou bobo? Você fala que eu sou bobo por 
quê? Ao passo que o clown responde: Porque você não sabe falar, 
você é um ser ignorante. Você pode provar que eu não falo? 

Então ele vai provar que não fala. Então eles vão fazer aquilo que 
está combinado, aquelas coisas. E no provar, o palhaço ignorante sai 
sempre ganhando do sabido. É uma sátira da vida, que nem sempre 
todo mundo sabe tudo. Uma pessoa ignorante, às vezes, sabe de 
coisas que o sabidão não sabe. (AVANZI, 2008, grifos nossos). 

 

 

1.3 A MODERNIDADE E O CIRCO 

 

 

A partir do Século XVII, já na Modernidade, os lugares em que se poderiam 

realizar espetáculos voltaram a ser construídos e os existentes foram reabertos. O 

mundo passava, nesse momento, por intensas modificações econômicas, políticas e 

culturais que apontavam para a visível transição da antiga ordem econômica, o 

feudalismo dominante na Idade Média, para o capitalismo. Isso fez com que se 

impulsionasse o declínio das feiras europeias, pois gradativamente, a produção 

artesanal deu lugar ao processo de padronização para criação de produtos em larga 

escala, de forma tal que pudesse atender aos interesses de uma massa de 

consumidores. Essa redução gradativa da importância das feiras livres gerou 

complicações diretas para aqueles que viviam da cultura popular, visto que 

tradicionalmente, eram os locais de exibição de diversas expressões dos 

saltimbancos, entre outros artistas. (RUIZ, 1987). 

Contudo, compreendemos que, ao invés de ser relegada ao esquecimento, a 

cultura popular se reinventou, adequando-se ao novo período e gerando novas 

manifestações que tiveram disposição para ser comercializadas e puderam alcançar 

os mais diversos espectadores.  

Assim, por volta de 1770, foi criado pelo suboficial inglês e experiente 

cavaleiro Philip Astley (1742-1814), o que hoje se conhece como circo moderno. 

Este cavaleiro conseguiu realizar aquilo que ainda no início do Século XVIII, um 

picador alemão chamado Beates, havia tentado. Beates incorporava em uma única 

apresentação, o tradicional espetáculo romano com as provas hípicas e, em 
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decorrência do grande sucesso, chegou a construir um suntuoso circo de madeira 

em Paris, na segunda metade deste Século. E, foi a partir desta ideia, que Astley 

construiu e inaugurou um edifício em Londres o Astley’s Royal Amphitheatre of Arts. 

(TORRES, 1998), como podemos observar na figura 7, que retrata a parte interna 

deste edifício. 

O picadeiro assumiu a forma de um círculo perfeito, que media treze metros 

de diâmetro, pois Astley observou que seria mais fácil se manter de pé sobre o 

dorso de um cavalo em movimento contínuo e circular, foi acrescentada ainda, uma 

arquibancada próxima ao picadeiro. Contudo, essa estrutura ainda não assumia a 

mobilidade dos circos da atualidade, apesar de ter sido o grande precursor do 

formato da estrutura física que possibilitou o caráter itinerante dos circos modernos. 

Isto porque embora o ambiente fosse fechado nas laterais, dando um aspecto de 

teatro o que facilitava para que se cobrassem ingressos e não se dependesse 

apenas da benevolência de seus espectadores como ocorriam nas feiras livres, nas 

apresentações dos ambulantes. 

 

 

 
Figura 7 Astley’s Royal Amphitheare of Arts, 1808. 

Fonte: http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/1/10/286px-
Astley's_Ampitheatre_Microcosm_edited.jpg 
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Astley apresentava, segundo Ruiz (1987), inicialmente, em seu espaço 

somente os elegantes números equestres, e depois passou a alterná-los com 

exibições de saltimbancos, de equilibristas, de saltadores e de um palhaço. Parte 

dos artistas que compunham o espetáculo de Astley era selecionada entre os 

militares reformados ou dispensados pelo Exército Inglês. Estes eram escolhidos de 

acordo com a aparência física, postura, destreza e empatia junto aos espectadores. 

Um dos motivos prováveis para o sucesso do  Astley’s Royal Amphitheatre of 

Arts foi a possibilidade de que outras pessoas, e não somente a nobreza e os 

militares tivessem acesso às aulas de equitação. Foi construído, um espaço 

direcionado para que se ensinasse as técnicas de montaria à burguesia e, para ter 

acesso aos segredos desse exercício, era necessário que se adquirisse o ingresso 

para assistir aos atos. Assim, os espetáculos dirigidos a um público freqüentador de 

feiras livres, passaram a ser apresentados somente a um público aristocrata e, 

futuramente, devido às modificações nos estratos sociais, à burguesia em ascensão. 

Toda a suntuosidade dos espetáculos não demorou em conquistar toda a 

Europa, o que fez com que Astley e a sua Companhia fossem chamados, inclusive, 

a se apresentar a Luis XV (1710-1774), a convite de um embaixador francês. O 

resultado dessa apresentação foi visualizado onze anos depois, quando Astley criou 

uma filial francesa do seu Circo, o Amphithéatre Anglois, que ficou aos cuidados do 

italiano e também cavaleiro, Antônio Franconi (1738-1836). Este, não só 

desenvolveu bem o trabalho que lhe fora atribuído, como também o manteve 

constantemente atualizado. 

Percebemos que, o circo moderno desenvolveu-se a partir do adestramento e 

apresentações a cavalo, originando assim, a criação da expressão circo de 

cavalinhos, a qual ficou popularmente conhecida e que até hoje é utilizada por 

muitos de seus espectadores. No entanto, as exibições com os números equestres 

possuíam um ar tanto quanto enfadonho. Observamos então, o grande feito de 

Franconi, que revolucionaria a maneira de se fazer circo: a gama de artistas 

saltimbancos que se apresentava nas feiras livres, passou a se apresentar no circo e 

dentre estes, estavam os palhaços. 

Este fato não seria tão relevante se não se levasse em consideração o 

momento histórico pelo qual a França passava: a era napoleônica. Neste período, 
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mais especificamente entre 1794 e 1807, houve forte censura e restrição para 

autorizações de funcionamento de teatros, o que fez com que Franconi e sua família 

usassem oficialmente, pela primeira vez na França, o termo circo. 

A rigidez militar estava presente em vários momentos da construção do 

espetáculo: os ensaios seguiam um rigor militar; os uniformes foram confeccionados 

imitando fardas militares de alta patente; em números de risco que causavam 

tensão, rufavam-se os tambores e ouviam-se as vozes de comando. Essa união 

entre o rigor e a disciplina militar e a irreverência e a habilidade dos artistas 

circenses foi responsável pela criação de um espetáculo completo, pois os militares 

e os artistas descobriram afinidades que foram essenciais para o desenvolvimento 

das encenações. 

Por essas razões, entendemos que as representações cômicas foram 

incorporadas às exibições equestres. Nestas encenações o palhaço montava no 

cavalo com a frente voltada para a calda do animal, escorregava passando por baixo 

do mesmo, quebrando assim, expectativas e transformando aquilo que seria razão 

de admiração para o militar, um motivo  de muitas gargalhadas para seu público. O 

palhaço era uma espécie de paródia do que seria o montador de origem militar. 

Surgiu então, o grotesco a cavalo. 

Segundo Alonso (2001), o termo grotesco, originário do latin grotta (gruta), foi 

utilizado por muito tempo 

 

 

[...] para designar determinado tipo de ornamentação encontrado nos 
fins do Século XV em escavações feitas em Roma nos subterrâneos 
das Termas de Tito e em outras regiões próximas na Itália. O que se 
descobriu foi uma espécie de ornamentação antiga até então 
desconhecida e por isso mesmo sem designação específica. Nela 
podia-se notar o jogo livre, insólito e fantástico de formas que se 
confundiam, que se mesclavam e estavam em constante processo 
de transformação. As fronteiras entre as formas são ultrapassadas e 
não se percebe a imobilidade comum na chamada pintura da 
realidade. (ALONSO, 2001. p. 64) 

 

 

Essas formas são inacabadas, estão em constantes processos de 

modificação e além de tudo, são o oposto do que se apresenta na vida oficial, real. 

Assim, genericamente, o grotesco pode ser entendido como o exagerado, o 
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fabuloso, o cômico, o burlesco, ou ainda o que representa o mau gosto, mas para 

nós pode também representar aquilo que o motiva o riso na vida oficial. 

Quando começaram a surgir na Europa, as primeiras dinastias do circo nos 

anos de 1770, o primeiro a utilizar a terminação circus, foi o inglês Charles Hughes 

(1747-1797), ex membro da companhia de Astley que seguiu os seus passos, 

criando em Londres o concorrente, Royal Circus. Hughes acrescentou ainda, 

dramaticidade às suas performances, firmando assim, definitivamente, o termo circo-

teatro. Apesar dessa característica, ela só se tornará mais visível em fins do Século 

XIX e meados do Século XX. 

Sem dúvida, o circo moderno, já sem as fortes características helênicas ou 

romanas, conquistou toda a Europa, Percebemos então, que seus organizadores 

sentiam a necessidade de assumir novos espaços. Nesse sentido, observamos que, 

o espaço conquistado, não foi somente físico, os elementos do espetáculo circense 

assumiram lugar privilegiado também na literatura do Século XIX, quando os 

românticos, inspirados em William Shakespeare (1564-1616), se contrapuseram à 

racionalidade dos clássicos. Os românticos propunham a liberdade no processo de 

criação, produzindo os dramas em uma espécie de oposição entre o trágico e o 

cômico, o sério e o risível, o possível e o impossível, a ordem e a desordem, assim 

como as trupes fazem até os dias atuais em suas apresentações, particularmente, 

quando nelas se encontram presentes os mágicos e os palhaços. 

Outro aspecto enfatizado pelos românticos foi o corpo, que é observado ao 

mesmo tempo como uma postura erótica e celestial, características também notadas 

nos espetáculos circenses. Analisamos ainda que, para a realização das habilidades 

extraordinárias, o corpo assume caráter obstinado pela superação dos limites do ser 

humano seja nas acrobacias, ginásticas, seja nas criações cômicas dos palhaços. 

Foi este circo moderno que, por volta de 1830, pela primeira vez, atravessou 

o Oceano Atlântico a caminho dos Estados Unidos, local em que surgem as 

primeiras estruturas de lona. A necessidade por esse tipo de sustentação, que não 

fosse fixa, surgiu a partir da característica itinerante dos seus componentes. Foi, 

dessa forma, que esse tipo de organização chegou, em seguida, à América do Sul, 

através dos portos do Rio de Janeiro e de Buenos Aires. Há, no entanto, vestígios 

da presença anterior de ciganos expulsos da Península Ibérica. Estes desenvolviam 
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habilidades semelhantes a algumas apresentadas nos circos que aportavam e 

erguiam suas tendas em qualquer lugar. (RUIZ, 1987). 

Assim, as artes circenses mais diversas passaram a se aglutinar sob lonas, 

unindo pessoas do mundo inteiro e, consequentemente, associando os mais 

diversos valores morais, sociais e culturais, não só dos artistas, como também do 

respeitável público, tornando-se uma sociedade singular composta por variadas 

nações. 

O interesse por essas artes milenares foi um dos principais motivos pelos 

quais famílias nômades se mantiveram unidas. Esse tipo de organização familiar sob 

a qual se mantinha o circo refletia diretamente nas relações sociais e de trabalho, 

pois apesar de haver contratações de outros artistas fora desse convívio, era a 

própria família que sustentava essa estrutura. Era através das memórias dos mais 

antigos que se transmitia, de geração a geração, as tradições, as crenças, os 

valores, os conhecimentos e as práticas e experiências circenses. Portanto, era o 

próprio circo o local onde se realizava o processo de formação para o trabalho no 

circo, inclusive, a formação dos palhaços. 

O circo-família passou a ser reconhecido como uma forma tradicional de 

ordenação, possivelmente, como uma maneira específica de oposição aos 

elementos verificados como não-tradicionais que começaram, com o decorrer do 

tempo, a ser incluídos no picadeiro. Assim, fazer parte do tradicional, nesse mundo 

fascinante e misterioso, significa participar de todos os processos de montagem do 

seu produto – o espetáculo circense. Isso envolve desde o fazer a praça, momento 

em que se divulga a chegada do circo nas cidades e que se cuida, junto às 

prefeituras, da parte burocrática para sua instalação, à montagem da lona, 

perpassando pelas exibições, até o desarmamento da lona, e não somente 

realizando a apresentação do número especial para o qual cada artista é designado. 

Havia, nestas relações, uma conformação prática do processo de trabalho familiar 

que nos enseja a pensar em um processo de formação ao estilo postulado por 

Freinet (1896-1966)7 que integra vida e trabalho 

O palhaço no circo-família seria o artista mais completo da Companhia, não 

somente pela possível necessidade de substituir outro artista, pois para fazer rir, 

                                                             
7 Celestin Freinet (1896-1966) foi um pedagogo anarquista francês que acreditava que a educação 
deveria proporcionar ao educando a realização de um trabalho real. Em sua proposta educacional, a 
experiência está intimamente ligada à aprendizagem. 
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seria necessário saber de todas as pantomimas de forma a agradar ao público 

espectador, fazendo-as seja de forma correta, ou como é comum ao palhaço, tudo 

ao contrário. 

A organização familiar desses grupos nômades dava-se até então de forma 

nuclear e, no sentido stricto da palavra, não diferia da organização da sociedade 

ocidental estabelecida. Isso quer dizer que, a sua estrutura é constituída por 

pessoas do mesmo sangue, ou unidas legalmente através do matrimônio, habitando 

em um ambiente familiar comum, e que, estavam estabelecidas em casamento sob 

o regime monogâmico. Em geral, esse grupo familiar era regido pela 

regulamentação patriarcal, ou seja, eram os homens que se tornavam chefes e que 

tomavam as decisões inerentes à família e à Companhia. 

Às crianças, pertencia a responsabilidade de aprender os saberes circenses 

para que sua tradição fosse preservada e levada adiante e, eram seus pais, ou 

parentes próximos quem as instruía para que elas se tornassem artistas. Além disto, 

apesar das dificuldades impostas pela vida nômade, passavam também pelo 

processo de alfabetização. Assim, quando não se conseguia matricular as crianças 

do circo em escolas formais das cidades por onde o circo passava, era contratado 

um professor particular que pudesse acompanhar a trupe. Quando isto não 

acontecia, caberia a uma pessoa do próprio circo, a responsabilidade pela 

aprendizagem da leitura, da escrita e dos cálculos. Devido à característica nômade e 

a ausência de políticas educacionais voltadas às crianças circenses, percebemos 

que até os dias atuais, há grande dificuldade para que elas consigam ser 

matriculadas em escolas formais, como nos informou Avanzi (2008) em sua 

entrevista. 

Havia ainda, aqueles que não nasciam no circo, mas que a ele se 

incorporavam, através de fugas e de matrimônio com circenses. Estes passavam 

pelo mesmo ritual de aprendizagem pelo qual passavam os menores. A partir de 

então, o sujeito que antes era exterior ao picadeiro, poderia ser considerado um 

artista circense tradicional, transformava desse modo, essa passagem do novo para 

o tradicional de forma um tanto quanto contraditória (AVANZI, 2008). 

É importante observar que eram poucos os circos brasileiros, até o início do 

Século XX, que contratavam artistas, pois eram os membros da família os 

responsáveis pelo espetáculo e, geralmente, não recebiam um salário determinado 
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e, quando muito, eram recompensados com uma espécie de mesada determinada 

pelo proprietário. A maior parte do dinheiro arrecadado nas praças era utilizada para 

compra de alimentos, de roupas para as exibições e para a melhoria da estrutura 

física do circo. 

A maioria dos artistas morava no próprio circo. Mesmo assim, às vezes eram 

observados como um grupo exterior à sociedade, pertencentes a um outro mundo. É 

possível que essa visão tenha sido herdada do pensamento que se tinha na Idade 

Média, de que o circo e outras formas de diversão, estavam relegados a uma vida 

extra-oficial. Ao mesmo tempo em que exerciam o fascínio e o encantamento, 

aqueles eram também rejeitados socialmente por seus espectadores, além de serem 

constantemente vigiados em seu modo de vida (ELIAS, 2000). 

 

 

1.4 BREVES NOTAS SOBRE O CIRCO NO BRASIL E O LUGAR DOS 
PALHAÇOS NESTA ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICA 
 

 

Quando o circo chegou ao Brasil, ainda no Século XIX, a sua característica 

nômade, de certa forma, perturbava e ia de encontro com os interesses daqueles 

que possuíam uma vida estabelecida, numa sociedade que à época, estava se 

firmando enquanto nação e que como consequência, pregava a fixação de moradia, 

com intuito de se criar e de se firmar a noção de identidade nacional com valores 

pré-estabelecidos. 

Assim, esta organização artística necessitava, ao mesmo tempo, criar 

estratégias para atrair seus espectadores e se reafirmar enquanto uma família que 

realizava um trabalho digno que, no entanto, lhes proporcionava um cotidiano 

diferente dos demais. 

Mesmo com esses problemas relacionados à convivência com o seu público, 

às precárias condições de estradas e escassas formas de entretenimento, em fins 

do Século XIX e princípio do Século XX, o circo era a principal distração para essa 

sociedade que estava se estabelecendo. 

O circo se desenvolve no Brasil a partir da constituição do circo-família, tendo 

em vista que famílias inteiras trabalhavam voltadas às artes circenses. Todos os 

membros da família participavam da elaboração do espetáculo, seja na venda de 
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ingressos, seja na realização das mais fantásticas acrobacias. A vida circense 

absorvia a todos. 

Conforme Avanzi (2008), ao longo dos anos, o Circo vem se transformando 

no modo de ser e de viver a vida circense, ao absorver as demandas sociais e 

econômicas da vida contemporânea. Vejamos: 

 

O circo até a década de 1950 era diferente do de hoje. Todos os 
componentes do circo ajudavam no circo. Eram de circo. Hoje muita 
gente trabalha no circo e não pode nem dizer que é de circo. Por que 
é quase separado do circo. Faz um número e mais nada. Naquele 
tempo os artistas todos sabiam que quando estragava a cobertura do 
circo tinha que fazer outra. Todos trabalhavam, todos ajudavam. As 
senhoras costuravam nas máquinas, os homens ajeitavam as 
cordas. Quando precisava qualquer coisa no circo, todos ajudavam. 
Hoje está diferente, tem os próprios empregados para fazer essas 
coisas, os artistas não fazem nada só fazem o trabalho. E com razão 
por que antigamente era menos trabalhoso, eram menos 
espetáculos. Hoje em dia o circo é considerado uma fábrica. Uma 
fábrica de dinheiro. Como as coisas estão muito caras, um artista 
tem que ganhar bem para poder sobreviver, tem que trazer até artista 
do exterior pra fazer propaganda, para agradar, chamar o povo. 
Então tem que dar muito espetáculo. Tem circo que no sábado tem 
espetáculo matinal de manhã, matinal às15h, matinal às 17h e 
espetáculo de noite. E o artista tem que valer o número, tem que 
agüentar. Então tem que chamar outro povo para armar o circo, 
diferente de como se fazia antigamente (AVANZI, 2008). 

 

 

Além disso, faz-se necessário realçar que o circo se consolidou no Brasil de 

forma diferente da Europa. Para tanto, teve que adaptar seu espetáculo à satisfação 

de seu público, o qual passava por transformações históricas distintas das 

europeias. 

Na visão de Bolognesi (2003): 

 

 

O circo brasileiro não se instalou em uma sociedade com valores 
aristocráticos consolidados. Para a história do circo, isso significa 
dizer que um dos seus maiores símbolos, o cavalo, não teve, em 
terras brasileiras, o sentido maior que ocupou no circo da Europa. 
Aqui, ao contrário, prevaleceu a pluralidade artística dos 
saltimbancos. Ou seja, o militarismo que Astley incorporou ao 
espetáculo circense não teve forma impositiva por aqui, muito 
embora ele esteja presente na organização do espetáculo. Contudo, 
sua presença não foi decididamente significativa. O Brasil adotou o 
espetáculo mesclado, com predomínio das habilidades artísticas e 
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corporais dos artistas ambulantes. Apenas no Século XX o circo 
brasileiro incorporou, por exemplo, os animais e as feras amestradas 
como elementos prioritários de seus espetáculos (BOLOGNESI, 
2003, p. 49, grifo do autor). 

 

 

Por conseguinte, muitos personagens assumiram particularidades diferentes 

em relação aos demais espetáculos pelo mundo, em especial aos da Europa. Como 

exemplo, Torres (1998, p. 31) cita o palhaço, que “desenvolveu características 

próprias, como falar muito, ao contrário do palhaço europeu do Século XIX, 

sobretudo, que era mais de mímica”. 

Nesse sentido, vemos que três tipos de palhaços são pensados como 

essenciais por Avanzi (2008): o excêntrico, o tonny de soireé e o clown. 

 

 

O excêntrico, o nome quer dizer que ele é fora de centro. O 

colarinho dele é muito grande, roupas folgadas, o sapato é grande, a 
bengala é torta, tudo é fora de centro. Inclusive ele é um bobo. Não 
sabem por que ele é assim, mas ele pensa que é grande coisa, mas 
não sabe nem falar direito, ele fala tudo errado. [...]. É o contrário do 
clown. O clown já usa uma roupa belíssima, tem uma roupa 

belíssima de lantejoulas, um macacão que vem até o meio da canela, 
um sapato tipo Luís XV com fivela, com lantejoulas. E a maquiagem 
dele, o rosto é todo branco. Tanto que nos países aqui da América 
do Sul, chamam o clown de cara blanca, por causa da maquiagem. 

Vai ter a sobrancelha que uma é pequenininha e a outra é grande, a 
boquinha é pequenininha. [...]. Ele tem que mostrar uma figura bela, 
belíssima e inteligente. [...]. Soirée é uma palavra francesa que indica 

espetáculo noturno [...]. Ele é versátil porque ele não entra uma vez 
só no picadeiro, ele entra diversas vezes [...]. Ele entra no picadeiro 
pra quando tem que mudar uma cena, tirar uma cama elástica, tirar 
um trapézio. Pra não ficar parado entra o tonny de soireé para divertir 

a platéia. A platéia se ri com ele e o espetáculo não fica parado, pra 
não ficar buraco no espetáculo [...]. (AVANZI, 2008). 

 

 

Dentre estes tipos de palhaços, o excêntrico, ou aquele que está fora do 

centro foi o tipo que mais se desenvolveu no Brasil, além de ter ganhado as mais 

diversas feições, sempre demonstrando os exageros e os extremos do ser humano 

e, ao mesmo tempo, aquele que ninguém quer ser. 

A visão que se tem no senso comum sobre ser palhaço está carregada de 

muitos preconceitos. Para muitos o palhaço representa apenas a figura do bobo, 
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pensando-o somente como o que é passado para trás, sem saber, contudo, que o 

palhaço tem elevado grau de esperteza, por fazer todos pensarem-no como tolo. 

Corroborando esta assertiva, Avanzi desabafa em seu poema: 

 

 

Muita gente diz: palhaço!, quando quer xingar alguém. Pronunciam 
esse nome com escárnio, com desdém. E, ao ouvir essa palavra, 
outros sentem até pavor. Como se palhaço fosse criatura inferior 
(AVANZI, 2008, grifo nosso). 

 

 

Com o surgimento de outros meios de entretenimento e as constantes 

transformações do mundo moderno, em meados do Século XX, no Brasil, houve 

uma significável redução do público que assistia às apresentações. O circo teve que 

se reinventar para poder sobreviver, e o palhaço também. Isso, vemos que tem 

muito a ver com os tipos essenciais de palhaço, na perspectiva de Avanzi (2008). 

Assim, a partir da década de 1910, junto ao picadeiro, onde eram realizadas 

as apresentações das habilidades extraordinárias, instalou-se um palco para 

representar dramas. Foi então, que o teatro ingressou no circo brasileiro, sendo 

absorvido definitivamente pela tradição circense, como um novo elemento 

pertencente a esse universo. 

A introdução do teatro no circo no Brasil se deve ao palhaço Benjamin de 

Oliveira (1870-1954), um dos mais importantes palhaços do Brasil e o primeiro 

palhaço negro do país. 

O espetáculo circense passou a ser então, dividido em duas partes: na 

primeira, havia as apresentações de números de variedades e na segunda parte, 

eram realizados os dramas. Inicialmente, a aprendizagem dessas encenações se 

dava através da transmissão oral ou reproduzindo o que se via nos teatros ou nos 

cinemas. Todavia, o teatro é o elemento que estabelece definitivamente leitura e a 

escrita no circo-família, pois posteriormente, tornou-se necessário que todos os 

artistas circenses soubessem ler e escrever para que ocorresse o espetáculo 

dramático. Supomos que este tenha sido uma das razões motivadoras da ruptura 

inicial com a estrutura do circo-família, já que muitas famílias enviaram suas crianças 

para estudar em escolas formais e a organização do circo-família pressupunha que 

o artista teria formação integral no circo. Neste, as crianças eram as responsáveis 
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pela perpetuação do espetáculo. Todavia, é preciso deixar claro que esse não foi o 

único motivo para essa transformação, pois nem todos os circos tradicionais 

adotaram o teatro como recurso para seus espetáculos, um exemplo bastante 

conhecido é aquele que foi um dos maiores e mais famosos circos no Brasil, o Circo 

Garcia (1928-2002). 

A transmissão dos saberes circenses que anteriormente era feita de geração 

à geração diminuiu consideravelmente quando os artistas passaram a enviar seus 

filhos para estudar em escolas formais para que eles criassem os dramas escritos 

para serem depois encenados e, principalmente, para que assumissem a parte 

administrativa do circo. 

Sobre isso, é importante informar que no Brasil há a Lei 6.533/1978 que 

regulamenta que filhos de profissionais que exerçam atividades itinerantes devem 

ter vagas asseguradas em escolas públicas nos locais por onde passem, torna-se 

contraditória se levarmos em consideração que só será válida se o estudante 

apresentar o certificado da escola de origem. 

A opção de que as crianças não seguissem com os aprendizados circenses 

foi tomada por parte dos artistas mais velhos do circo, pais que começavam a sofrer 

com o declínio do interesse do público pelo produto de seu trabalho. Assim, a 

organização familiar do circo começa a modificar-se para uma estrutura, na qual a 

transmissão do saber não é mais de ordem coletiva. Passa, a partir de então, à 

organização e à prática de empresa capitalista na qual seus artistas já não são 

aqueles organizados em parentesco, mas sim, aqueles que são contratados por 

possuírem habilidades singulares artísticas, como já foi relatado por Avanzi (2008). 

Assim, o circo assume no Brasil, em sua organização, uma nova divisão do 

trabalho, na qual cada artista é unicamente responsável e especializado para a 

execução de seu número, não havendo mais envolvimento com as demais áreas 

que compunham o espetáculo circense. Condição já citada, vivida e relatada por 

Avanzi (2008). 

A partir da década de 1960 o circo começa a passar por uma forte crise nas 

suas bilheterias, provocando mais alterações nesse meio de entretenimento. Isso, 

segundo Magnani (1998), está relacionado não somente com as influências das 

transformações econômicas ou com as modificações nos meios de comunicação em 

massa. A década de 1960 caracterizou-se por ser um período de amplo processo de 
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mobilização social e política no Brasil, que buscava, ao mesmo tempo, a realização 

de reformas estruturais na sociedade brasileira, as chamadas reformas de base e, 

também lutava para romper os laços de dominação imperialista que sufocava o país 

e explorava o seu povo. Tratava-se de um contexto de Guerra Fria, envolvendo as 

grandes potências da época – EUA e a URSS, que simbolizavam o conflito entre o 

capitalismo e o socialismo, bem como um período de guerras anticoloniais, 

configurando o denominado terceiro-mundismo e o anseio de libertação nacional. 

No Brasil, os ecos desses conflitos cruzavam-se com os ideais reformistas e 

democratizantes dos movimentos sociais. Essa mobilização da sociedade partia da 

compreensão de que a dominação não se dava apenas no campo econômico e 

político, ela se traduzia também como uma dominação cultural. O imperialismo e o 

colonialismo, conforme essa visão, além da exploração do povo, tinham imposto 

seus modos de pensar, suas categorias, suas referências e seus valores. (COSTA 

DA SILVA; Germano; SPINELLI, 2006). 

É necessário refletir que, além disso, o modo de pensar e de agir da classe 

trabalhadora, que formava a maioria dos espectadores do circo, mudou, e isto 

passou a interferir diretamente em seus hábitos de diversão e de lazer, provocando 

mudanças no circo brasileiro. 

Magnani (1998) aponta a existência de três categorias elementares do 

espetáculo mambembe no Brasil: 

a) o circo de atrações, restrito às trupes de grande porte e que tem como 

base para suas exibições, a tradição circense; 

b) o circo-teatro, em que se evidencia a apresentação de dramas e 

comédias;  

c) o circo de variedades, no qual se recorre tanto às exibições tradicionais 

quanto aos novos elementos que são constantemente inseridos nesse universo 

mágico do circo. 

Ratificamos a percepção de Magnani (1998) por compreendermos que as 

adaptações às quais o circo teve que se submeter para continuar atraindo a atenção 

de seu público foram diversas e não estão relacionadas somente ao tipo de 

espetáculo, mas aos elementos que os constituiu enquanto circo-família, os quais 

determinavam a forma de socialização/formação/aprendizagem, além da 

organização do trabalho interno no circo. Devido a esses motivos, as atividades de 
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ensino/aprendizagem das artes circenses no país passaram também a ser 

assumidas por escolas de circo. Dessa forma, a arte circense vem deixando de ser 

somente familiar, informal e transgeracional, se pautarmos nossas reflexões nas 

experiências relatados por Avanzi (2008). 

A partir da década de 1980, com o desenvolvimento das escolas de circo, no 

Brasil, outras artes passaram a ser (re)inseridas nos ensinamentos circenses, tais 

quais: o teatro, a música e a dança. Além dessas escolas, também foi dada ao circo 

uma função social de reinserção de crianças que estavam às margens da sociedade 

(CASTRO, 2005). 

Percebemos que o resultado dessa mistura de linguagens atualmente é 

chamado, no Brasil, de novo circo, que são trupes que se destacam difundindo a 

magia do circo com a presença de elementos de outros meios de entretenimento, 

apesar do preconceito exercido por parte das famílias circenses tradicionais. 

Preconceito este, que se deve às polêmicas causadas pela utilização da expressão 

novo circo, que por sua vez, causa a impressão de que tudo o que era anterior a 

ele, seria velho. Entretanto, o intuito verdadeiro desse, novo circo ou circo 

contemporâneo, não seria de apagar a constituição dos espetáculos do circo 

tradicional e sim, recuperar parte daquilo que havia sido perdido e reformular as 

apresentações de forma tal, que o circo voltasse a permear o imaginário do público e 

que este voltasse a se interessar pela magia dos espetáculos circenses. 

Ao nosso ver, o novo circo é apenas uma releitura do circo tradicional, pois 

as artes circenses permanecem, especialmente os palhaços, com sua função de 

provocadores do riso. 

Provavelmente, este nosso entendimento tenha a ver com as reflexões de 

Sarlo (2006), que nos diz que “as culturas populares não excitam mais, como voz 

externa privilegiada, as autoridades tradicionais” (p. 102). Assim, vemos que este 

novo circo apenas realça o processo de transformação das identidades circenses 

tradicionais que vem sendo desgastadas pela conversão de sua cultura em cultura 

eletrônica e midiática, pela massificação da indústria cultural, advinda da 

modernização. 

Nessa perspectiva, Sarlo (2006) nos desvela ainda que, as culturas 

populares, velhas e novas, (e aí incluímos as artes circenses) “vivem um presente 

desestabilizado pela desaparição de certezas tradicionais e pela erosão da memória 
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[...]”. (SARLO, 2006, p. 105), que aqui queremos registrar como modo de lutar contra 

o desperdício das experiências dessas artes, reconstituindo as memórias de Roger 

Azanzi (SANTOS, 2006). 

 

 

1.5 OS PALHAÇOS NO BRASIL 

 

 

Verificamos que apesar do circo, enquanto forma de organização, só chegar 

ao Brasil no Século XIX, supõe-se, porém, que a arte circense tenha sido introduzida 

no país pela frota de Pedro Álvares Cabral, por meio das palhaçadas de um 

tripulante que veio em sua expedição. Seria ele Diogo Dias, segundo relata Pero 

Vaz de Caminha em carta enviada ao Rei D. Manuel (1495-1521): 

 

 

E além do rio andavam muitos deles, dançando e folgando uns ante 

outros, sem se tomarem pelas mãos, e faziam-no bem. Passou-se 

então além do rio Diogo Dias, almoxarife que foi de Sacavém que é 

homem gracioso e de prazer, e levou consigo um gaiteiro nosso, com 

sua gaita, e meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos. E 

eles folgavam e riam e andavam com ele mui bem, ao som da gaita. 

Despois de dançarem, fez-lhes ali, andando no chão, muitas voltas 

ligeiras e salto real, de que se eles espantavam e riam e folgavam 

muito. (CAMINHA, 1500). 

 

 

O termo gracioso, nesse período, possuía o significado que hoje 

reconhecemos como o bobo. Assim como o salto real seria o salto mortal e as 

voltas ligeiras seriam acrobacias, geralmente utilizadas nas apresentações dos 

saltimbancos da época. 

Conforme já informamos anteriormente, o palhaço brasileiro passou por 

algumas modificações em relação ao palhaço europeu, em especial, na sua forma 

de apresentação, substituindo a mímica por muitas palavras e tagarelices. 

Alguns desses palhaços são conhecidos mundialmente, como o Palhaço 

Carequinha, outros não tão conhecidos, mas possuem grande importância cultural 

nas regiões em que atuam, como Nil Moura e Gena Leão, ou melhor, Palhaço 
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Espaguete e Palhaça Ferrugem, representados na figura 8. 

Os dois últimos artistas criaram em Natal/RN a Escola Potiguar de Circo 

(EPAC), com sede no Circo Grock, objetivando a formação de artistas circenses de 

forma a manter ativas essas artes, além de atuar nas questões sociais da 

comunidade, pois a maioria dos seus alunos está constituída por jovens em situação 

de risco social, condição que não se resume somente à deficiência econômica. Além 

desta, percebem-se ainda a carência nutricional, as condições arriscadas de 

habitação, a ausência de saneamento, o subemprego, o subconsumo, a não 

integração na sociedade e a falta de suporte familiar, além de baixos níveis 

educacionais e culturais. 

 

 

 
Figura 8 Espaguete e Ferrugem 

Fonte: http://pontodeculturaepac.blogspot.com/ 

 

 

Partindo do conhecimento das atividades desenvolvidas por estes palhaços, 

sentimos a necessidade de listar alguns dos palhaços que fizeram história no Brasil, 

como: o Polydoro, o Arrelia, o Benjamoin de Oliveira, o Carequinha e o Piolin. No 

entanto, não significa dizer que outros não citados sejam menos importantes, como: 

o Ripolim, o Bossa Nova, o Xumbrega, o Estremilique, o Pinga-Pulha o Fuzarca, o 
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Chuvisco, o Chique-Chique, o Harris Queirolo, o Torresmo, o Oscarito, o Grande 

Otelo, o Figurinha, Gibe, o Chupetinha, o Pirulito, o Siri, o Anquito, o Didi, o 

Poropopó, o Chimarrão, o Tic-Tac, o Espirro, o Atchim, o Pam-Pam, o Tilingo, o 

Pingüim, o Golias, o Chicharrão, o Dudu das Neves, o Serrano, a Baratinha, o 

Tiririca, o Xuxu, o Geléia, o Tonheta, o Pimentinha, o Fuxiquinho, o Espeguete, a 

Ferrugem, o Limão, o Vira-lata e a Margarita. Todos eles personagens da cultura 

brasileira e que se destacam por seus trabalhos profissionais como fazedores e 

promotores do riso. 

A seguir, apresentamos sucintamente, dados biográficos de cinco palhaços 

escolhidos dentre estes aleatoriamente, além disto, quatro são contemporâneos de 

Roger Avanzi e, assim como ele, também foram grandes batalhadores para que 

fosse criada uma escola que servisse como instrumento de transmissão dos saberes 

circenses no Brasil. 

 

 

1.5.1 “POMADA PRO CAIXEIRO” – O GRANDE POLYDORO ( – 1916) 

 

 

“Pomada pro caixeiro” é um bordão usado pelo Palhaço Polydoro. Nascido 

em data desconhecida, o português José Manoel Ferreira da Silva começou a se 

apresentar como palhaço no Brasil, em 1873, como o Palhaço Polydoro, no Circo 

Elias de Castro, na cidade de Campo de Santana/SP. Esse nome foi inspirado no 

General Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão (1792 – 1879), ex-ministro do 

Exército Brasileiro, a quem imitou com grande sucesso (CASTRO, 2005). Este 

sobrenome foi adotado por José Manoel e, posteriormente, foi dado aos seus 

descendentes. 
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Figura 9 Palhaço Polydoro, cerca de 1900. 

Fonte: Coleção Particular. (Imagem no catálogo Largo do Paissandu, onde o circo se encontra, da 
Prefeitura de São Paulo.) 

 

 

José Manoel foi um dos primeiros palhaços aos moldes brasileiros. Até então, 

na maioria dos grandes espetáculos circenses realizados no Brasil percebia-se 

ainda a presença dos palhaços ao estilo europeu, com apresentações de mímicas e 

acrobacias equestres (CASTRO, 2005). 

Polydoro era tagarela e conquistou os picadeiros com apresentações 

acompanhadas de um violão, em que cantarolava canções de duplo sentido e um 

dos seus grandes sucessos foi a canção composta por volta de 1907, Pomada, na 

qual ridicularizava a psicose que se tinha pelas caixas de pomada, uma novidade 

que fugazmente se tornou moda no Brasil. Pomada tornou-se o bordão de Polydoro, 

que para finalizar suas apresentações e  deixar o picadeiro com seu violão, ele 

exclamava: O palhaço Polydoro, não tendo mais o que fazer, foi mexer na 

papelada, tem pomada prá vender! (CASTRO, 2005). 

Sua carreira no circo foi extensa. Ao longo de 43 anos no picadeiro, Polydoro 

percorreu mais de 220 cidades brasileiras, 13 cidades argentinas e 8 uruguaias, 

participando de quase 6.000 espetáculos. 

Em 12 de novembro de 1916, na cidade de Florianópolis/SC, José Manoel, o 
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Palhaço Polydoro fechou as cortinas da vida, sem deixar o espetáculo acabar. José 

Manoel deixou 13 filhos, todos eles transformaram-se em artistas e deram 

prosseguimento à difusão da cultura popular brasileira que ele ajudou a construir. 

(CASTRO, 2005) 

 

 

1.5.2 O REI DOS PALHAÇOS DO BRASIL – PALHAÇO BENJAMIN DE OLIVEIRA 

(1870 – 1954) 

 

 

Benjamin de Oliveira (1870 – 1954) nasceu em 11 de junho de 1870, em 

Patafufu, atualmente Pará de Minas/MG. Benjamin era filho de escravos, mas já 

nasceu alforriado. Seu pai era um capataz que possuía por dever, evitar a fuga de 

outros negros. No entanto, curiosamente, o grande prófugo da vida de seu pai foi o 

próprio Benjamin, que aos doze anos fugiu com o Circo de Sotero Vilela (CASTRO, 

2005). 

No Circo de Sotero, Benjamin foi acrobata, aramista, artista equestre e 

trapezista. Tempos depois, devido ao fato de ser explorado e de sofrer agressões, 

Benjamin fugiu do Circo de Sotero com um grupo de ciganos. Porém, ao descobrir 

que seria trocado por um cavalo, o artista fugiu novamente e ao ser pego por um 

capataz, ainda teve que provar, por meio de cambalhotas e rodopios que não se 

tratava de um escravo fugitivo, mas de um artista de circo. 

Somente em 1889, em São Paulo, iniciou a carreira de palhaço, no circo de 

Albano Pereira, quando o palhaço principal do Circo adoeceu. Benjamin estreou sob 

vaias, pois como ele mesmo reconhecia, não era gracioso, e, assim, o foi por quase 

dois anos, quando iniciou sua consagração enquanto palhaço. 

Em 1892, Benjamin trabalhava como palhaço no Circo Amaral e já estava 

estabelecido. Em seguida, passou a trabalhar no Circo do Comendador Caçamba, 

na então Capital Federal, o Rio de Janeiro. Foi nesse circo que Benjamin recebeu a 

afeição de um dos seus maiores fãs: Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Algum 

tempo depois, o filho do Marechal, Zeca Floriano, também apaixonado pelo circo, 

tornou-se artista circense, chegando, inclusive, a trabalhar com Benjamin, conforme 

Torres (1998). 
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Foi por volta de 1895 que Benjamin passou a trabalhar no Circo Spinelli, 

quando já era considerado o melhor palhaço da época e, assim, ficou conhecido 

como o “Rei dos Palhaços do Brasil” (TORRES, 1998). 

 

 

 
Figura 10 Benjamim de Oliveira, 28 de maio de 1909, Circo Spinelli. 

Fonte: TORRES, 1998. 

 

 

 

Benjamin foi quem inseriu o teatro no circo brasileiro, em 1904, quando 

estreou sua primeira peça no Circo Spinelli. Além de palhaço, Benjamin tornou-se 

também autor, cantor e ator. Chegou a fazer mais de cem adaptações de peças 

teatrais para o circo, levando cultura e alegrias para muitos lugares do país. Era o 

que se pode chamar de um artista completo. A complexidade de Benjamim pode ser 

visualizada na figura 10, pois, nela encontram-se alguns dos tipos representados por 

este artista em suas exibições no Circo. 

Em 03 de maio de 1954, Benjamin despede-se do palco da vida, na cidade do 

Rio de Janeiro. Apesar de muita glória, esse artista viveu seus últimos anos com 

privação, dependendo de uma pensão especial concedida por Getúlio Vargas, sob 

pressão de jornalistas e de alguns deputados. 
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1.5.3 "COMO VAI, COMO VAI, COMO VAI? MUITO BEM, MUITO BEM, MUITO 

BEM!" – PALHAÇO ARRELIA (1905 – 2005) 

 

 

Waldemar Seyssel (1905 – 2005) nasceu na cidade de Jaguariava/PR, no dia 

31 de dezembro de 1905, por parte de pai, pertenceu à terceira geração de artistas 

circenses. 

A história da dinastia circense Seyssel iniciou-se ainda na França, quando o 

nobre Ferdinando Seyssel apaixonou-se por uma bailarina equestre, filha do dono 

de um circo que estava na região francesa. Seus pais, no entanto, não aceitavam o 

romance e o deserdaram. Sem encontrar outra saída, Ferdinando fugiu com sua 

amada para a Itália, transformando-se em palhaço, de acordo com os estudos de 

Castro (2004). 

Um de seus filhos, Júlio Seyssel, o Palhaço Pinga-Pulha, apesar de nascer na 

Itália, firmou-se no Brasil e criou o Circo Seyssel. Waldermar nasceu em uma das 

excursões do Circo Seyssel pelo Brasil e, ainda criança, começou a atuar no circo, 

pois em determinado espetáculo precisavam de um bebê que chorasse, foi então 

que ele entrou em cena. Por ser uma criança muito apreensiva e inquieta, Waldemar 

foi apelidado por seu tio de Arrelia (CASTRO, 2005). 

Arrelia iniciou suas atividades circenses como trapezista e acrobata ainda 

criança, apesar de inicialmente não demonstrar grande interesse pelas artes 

circenses. Somente em 1922, estreou como o palhaço do Circo Seyssel, em 

temporada na cidade de São Paulo, tendo que substituir seu pai quando este 

adoeceu e deixou o circo, apesar de sua mãe desejar que fosse advogado. Apenas 

depois da morte da mãe Waldemar bacharelou-se em direito sem, no entanto, 

realizar o registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Verificamos que a situação de Waldemar Seyssel em muito se assemelhava a 

de Roger Avanzi: ambos optaram por assumir o personagem palhaço, personagem 

central do circo, ainda que as opções de suas mães fossem de encontro com esta 

escolha. 

 

 

Em 1922, Fernando também adoeceu: o circo estava sem o palhaço 
principal. Foram feitas várias tentativas com outros membros da 
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família, mas ninguém correspondia ao que Fernando esperava de 
uma atração máxima. Foi quando ele pensou em Waldemar. De 
comum acordo com os irmãos, filhos e sobrinhos, resolveu fazer uma 
experiência com o rapaz. Mas, conhecendo a falta de interesse e a 
provável recusa do filho, traçou um plano. A família toda o aprovou. 
No dia marcado, Waldemar foi convidado para assistir ao espetáculo 
por detrás da cortina. No meio do show, o plano entrou em execução: 
Waldemar foi agarrado à força e, enquanto esperneava e gritava, 
empoaram-lhe o rosto, vestiram-lhe roupas largas e coloridas e 
atiraram-no no meio do picadeiro. Foi um tremendo tombo, de mau 
jeito. Apavorado e com o corpo dolorido, ele se viu cercado por todos 
os palhaços que riam, faziam micagens e davam-lhe pontapés e 
tapas. Só com a queda espetacular e extraprograma, o público já 
havia caído na gargalhada. Cheio de raiva, Waldemar levantou-se, 
foi em cima de um dos palhaços, agarrou-o pela roupa e deu-lhe 
violento bofetão. Novas gargalhadas. Mas o palhaço não gostou do 
tapa e avançou furioso. O jeito era fugir. Desorientado, em lugar de 
sair pelo fundo, Waldemar, perseguido, saltou para o meio do 
público, que ria sem parar. Quando conseguiu chegar ao camarim, 
exausto e com o corpo todo tremendo, ouviu estrepitosa salva de 
palmas. O pai foi buscá-lo e os aplausos só iam parar depois que ele 
reaparecesse no picadeiro. O sucesso foi tão grande que seu primo - 
o palhaço que levou o bofetão - de cara inchada, foi abraçá-lo, 
comovido. Acabava de nascer um grande palhaço naquela tarde de 
1927, no Largo do Cambuci, em São Paulo. (DEL FARRA, 2010). 

 

 

Para criar o Palhaço Arrelia, Waldemar teve que ir construindo-o 

gradativamente e, para o fazer, pensou na aparência de um homem comum, metido 

a esperto e com aspecto boêmio, mas sem muita extravagância. Com relação à 

personalidade, foi construída a partir do contato com pessoas no seu dia a dia. Mas, 

há uma característica marcante no Palhaço Arrelia: o cumprimento. 

 

 

Observador como poucos, Arrelia descobriu seu bordão com o diretor 
de um clube em que iria apresentar seu espetáculo. O homem falava 
tudo três vezes: Como vai? Como vai? Como vai? Está bem? 
Está bem? Está bem?. E, nesta mesma tarde, Arrelia já incluiu no 

espetáculo o cumprimento que o consagrou [...] (CASTRO, 2005. p. 
193, grifos da autora) 

 

 

Ao iniciar as apresentações, Arrelia logo interrogava: Como vai, como vai, 

como vai? e em seguida, recebia a resposta da criançada: Eu vou bem, muito 

bem, muito bem, bem, bem. Arrelia ficou marcado por ser um palhaço com humor 

ingênuo e educado. 
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Em meados de 1940, após longos anos de viagens, Waldemar fixou-se em 

São Paulo com seu Circo, porém, em 1952, o Circo Seyssel pegou fogo, fazendo 

com que o artista se desligasse da estrutura familiar que mantinha o Circo, sem, no 

entanto, abandonar as artes circenses. 

 

 

 
Figura 11 Arrelia 

Fonte: http://billvaz.files.wordpress.com/2010/06/3113981.jpg 

 

 

Em 1953, o artista idealizou o programa “Circo do Arrelia” na TV Record, o 

qual foi exibido por mais de 20 anos. Arrelia também ingressou na indústria 

cinematográfica, tornando-se sócio de uma companhia de filmes e participando de 

muitos deles, entre os quais, Pluft, o fantasminha (1965). 

Entre os anos de 1969 e 1974, Arrelia foi diretor da Comissão de Circo de 

Cultura do Estado de São Paulo. Entendemos assim, que foi um grande militante 

das artes circenses. 

Em 1974, o Programa “Circo do Arrelia”, mostrado aos domingos na TV 

Record, deixou de ser exibido. 
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Ao longo de sua vida, Arrelia recebeu muitos prêmios, foi muito aplaudido e 

ovacionado em suas apresentações. Este artista dedicou sua vida ao circo e, se 

entregou por inteiro, ao personagem, o Palhaço Arrelia. 

Advogado por formação, Palhaço por excelência, Waldemar faleceu no Rio de 

Janeiro, no dia 23 de maio de 2005, com quase um centenário, deixando grandes 

contribuições para a cultura popular brasileira. (CASTRO, 2005) 

Enfatizamos que Waldemar Seyssel, como Roger Avanzi, substituiu o pai 

como palhaço no circo, mas diferente deste último, ele criou um novo palhaço 

 

1.5.4 “TÁ CERTO, OU NÃO TÁ?” – PALHAÇO CAREQUINHA (1915 – 2006) 

 

 

Georges Savalla Gomes nasceu em Rio Bonito/RJ, no dia 18 de julho de 

1915, dentro do Circo Peruano. Sua mãe, a aramista e filha do dono do circo, Elisa 

Savalla estava se apresentando quando começou a sentir as contrações do parto. 

Sem ter tempo para chegar ao hospital, Elisa deu à luz sob as lonas, nos fundos do 

Circo, segundo Castro (2004). 

Georges perdeu seu pai, Lázaro Gomes, aos dois anos e foi criado pelo 

padrasto e também artista de circo, Ozório Portilho. Foi seu padrasto quem lhe deu a 

alcunha de Carequinha, quando este ainda tinha cinco anos de idade. Ozório lhe 

colocou uma careca e o vestiu de palhaço, batizando-o de Palhaço Carequinha em 

Minas Gerais, no ano de 1920. 

O Palhaço Carequinha exercia tão bem a sua função que aos doze anos já 

era o palhaço principal do Circo Ocidental, de propriedade de Ozório Portilho. 

Chegou a trabalhar ainda no Circo Atlântico e no Circo Olimecha, além do Sarrazani. 

(CASTRO, 2005). 

Georges também dedicou tempo aos estudos formais, chegando a cursar até 

o 3º ano da Faculdade de Direito. Quando este era criança, sua mãe o matriculava 

nas escolas das cidades por onde passavam, como habitualmente faziam as 

famílias circenses. 

Em 1951, Carequinha, junto com o Palhaço Fred Villar, cria o primeiro 

Programa de Auditório Infantil do Brasil, O Circo Bombril, na TV Tupi. Carequinha 

representava o palhaço herói para as crianças, era um exemplo de comportamento a 
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ser seguido pelo público infantil. Seu Programa foi ao ar até o ano de 1964, ano em 

que foi deflagrada a Ditadura Civil-Militar no Brasil. Não há registros que indiquem 

relação direta entre os dois fatos ocorridos. 

No ano de 1962, período em que o Brasil era governado por Jango (1919 – 

1976) e marcado por intensa participação popular, o compacto em que estava 

presente a música O Bom Menino, chegou a vender 2 milhões e quinhentos mil 

cópias do disco (CASTRO, 2005). Além de gravar inúmeros discos e compactos, 

ainda chegou a participar de cinco filmes ao longo de quatro anos, o Sai de Baixo 

(1956) e O Palhaço, o que é? (1959). 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Caracterização do Palhaço 

Carequinha 
Fonte: http://interatividadejc.uol.com.br 

 

 
Figura 13 Palhaço Carequinha 

Fonte: 
http://fabiotubino.blogspot.com/2008_03_10_ar

chive.html 

 

 

O Palhaço Carequinha realizava espetáculos em clubes, além de fazer 

animações em festas infantis. Foi também o palhaço dos presidentes da República, 

sendo chamado desde a época de Getúlio Vargas até os ditadores militares, durante 

o Regime Civil-Militar (1964 – 1985), para fazer apresentações nas festas infantis 

oficiais da República brasileira. Convidado pelo então presidente e também seu 



 

 

60 

amigo, Juscelino Kubischek, Carequinha esteve presente nas comemorações da 

inauguração de Brasília (CASTRO, 2005). 

Georges Savalla Gomes foi um dos fundadores e professores da Escola 

Nacional de Circo, fundada no Rio de Janeiro, em 1982. A Escola foi fundada com o 

intuito de transmitir os saberes circenses para aqueles que não possuíam tradição 

nos picadeiros, mas que se interessavam pelas técnicas de circo. A Escola 

representou uma vitória para os artistas circenses, pois através dela seria possível a 

integração da educação brasileira com a cultura. 

Em 1983, chegou a trabalhar ainda na extinta TV Manchete e, em seguida, na 

TV Globo, junto com o comediante Chico Anísio. (CASTRO, 2005). 

Carequinha faleceu em 05 de abril de 2006, em São Gonçalo/RJ aos 90 anos 

de idade e 85 anos de profissão. Deve ser sempre lembrado, além de tudo, como 

um grande incentivador da formação de novos artistas circenses no Brasil. 

 

 

1.5.5 O “IMPERADOR DO RISO” – PALHAÇO PIOLIN (1897 – 1973) 

 

 

Abelardo Pinto (1987) nasceu em Ribeirão Preto/SP em 27 de março de 

1987, sob as lonas do Circo Americano, de propriedade de seu pai, Galdino Pinto. 

Este, nascido no interior de São Paulo, foi estudar em Rezende/RJ, local no qual 

conheceu e se apaixonou por uma circense, Clotilde Farnesi, com quem seguiu e se 

casou posteriormente (CASTRO, 2005). 

Desde criança Abelardo Pinto esteve inserido nas atividades circenses. 

Assim, adquiriu na infância as mais diversas habilidades do circo, em especial, a de 

contorcionista. Aos oito anos de idade, Abelardo Pinto era anunciado no Circo 

Americano como o menor contorcionista do mundo. 

Em 1917, aos vinte anos de idade, Abelardo Pinto assume o papel de 

palhaço. Não se sabe o nome inicial de seu personagem, pois somente em 1918 ele 

recebeu de um artista espanhol o apelido Piolin, que em espanhol significa barbante 

muito fino, por ser magro e ter as pernas compridas. (CASTRO, 2005). Assim, 

nasceu o Palhaço Piolin. (CASTRO, 2005). 
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Faz-se mister ressaltar que Abelardo não pretendia ser palhaço, mas precisou 

substituir o palhaço principal da Companhia, que após montar seu próprio circo, 

sumiu sem dar explicações. O sonho de Abelardo Pinto era ser engenheiro e 

construir edifícios, mas como Palhaço Piolin, transformou-se em engenheiro dos 

sonhos e construtor de sorrisos. 

Piolin aproveitou o espaço em que trabalhava para divulgar suas ideias. 

Satirizava a vida da sociedade e mostrava o sofrimento humano através de piadas e 

pilhérias. Ao passo que era um provocador do riso, também se preocupava com os 

problemas que envolviam a sociedade brasileira. 

Para chamar a atenção do público, caracterizava-se com maquiagem viva e 

bem delineada. Era um autêntico excêntrico com suas vestes exageradas: o paletó 

era de número maior do que o seu tamanho, os sapatos eram desmedidos e 

apoiava-se numa bengala, como podemos ver nas figuras 14 e 15. 

 

 

 

 
Figura 14 Abelardo Pinto se preparando para dar vida ao 

Palhaço Piolin 
Figura 15 Palhaço Piolin 

Fonte: http://tc.batepapo.uol.com.br/convidados/arquivo/livros/jair-
yanni-fala-das-pesquisas-que-realizou-para-o-livro-do-palhaco-

piolim.jhtm 

Fonte: TORRES, 1998. 
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Com sua genialidade e seu carisma, o Palhaço Piolin que já era considerado 

Imperador do Riso transformou-se ainda no maior palhaço do Brasil, o Rei dos 

Palhaços, segundo os Intelectuais que organizaram a Semana de Arte Moderna, em 

1922. Por tudo o que representou para o circo na sociedade brasileira, o dia de seu 

aniversário, 27 de março, foi escolhido para ser comemorado como o Dia Nacional 

do Circo. 

Roger Avanzi nos informa que: 

 

 

Todos os artistas de circo, os famosos. [...] Só não são muito 
famosos porque eu estou no meio. Pois muito bem, eles todos 
sempre tiveram o desejo de formar, fazer uma escola de circo. Pois 
precisava, o circo precisava de uma escola. Como havia nos outros 
países da América, da França, da Espanha, enfim, Itália. Em todo 
canto tinha escola de circo e no Brasil não tinha. E eles queriam 
fazer e não conseguiam. O Piolin foi um que batalhou e não 
conseguiu. [...] E começou a funcionar ali, debaixo do tobogã do 
Pacaembu. Ali nós formamos a escola de circo, a APAC, Academia 
Piolin de Artes Circenses. Era uma academia, depois não era mais 
academia, mas no começo era. E Piolin em homenagem ao Piolin, 
um palhaço muito famoso aqui em São Paulo. Ele já nem trabalhava 
mais, mas era famoso. E em homenagem a ele puseram o nome na 
academia de Piolin Academia de Artes Circenses. A escola 

academia, escola, não é? Lá no Pacaembu. E nós trabalhamos 
muito, suei também, trabalhei muitos alunos. (AVANZI, 2008) 

 

 

Vemos, portanto, que o grande sonho do Palhaço Piolin era de que as artes 

circenses tivessem continuidade no Brasil, através da criação de uma escola de 

circo. Porém, não pôde assistir à concretização de seu sonho. A primeira escola de 

circo foi oficializada somente em 1978 e recebeu o seu nome Academia Piolin de 

Artes Circenses (AVANZI, 2008). 

Piolin faleceu aos 76 anos de idade, em 1973. O palhaço que recebeu tantas 

homenagens e que fez o riso e a alegria de milhares de pessoas passou seus 

últimos anos morando sozinho em um camarim de madeira, junto a tudo que lhe 

lembrava seus tempos de glória. 

Sendo um grande crítico dos problemas sociais brasileiros, Piolin partiu 

cercado de uma das grandes dificuldades ainda presentes na nossa sociedade: o 
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desperdício das experiências e o abandono social da velhice. Em sua homenagem, 

registramos que ainda se faz necessária uma grande reflexão no seio da sociedade 

brasileira sobre a importância de todas as fases da vida humana, neste caso, da 

velhice e, principalmente, da responsabilidade do Estado sobre os velhos, pois 

estes, cada um ao seu modo, constituíram este país, como nos revelou Bosi (1994). 

 

 

1.6 REFLEXÕES COMPLEMENTARES 

 

 

Apresentamos neste capítulo introdutório um mapa histórico acerca do 

desenvolvimento histórico, social e cultural do circo e dos palhaços no Brasil e no 

mundo, de forma a compreendermos em que contexto está inserida a formação 

profissional de Roger Avanzi, o palhaço Picolino II. 

Os palhaços brasileiros que citamos e sobre os quais fizemos algumas 

reflexões viveram ao longo do Século XX e, todos eles, cada um à sua maneira, 

fizeram, de forma burlesca, grandes críticas à sociedade brasileira e aos seus 

problemas. Eles presenciaram ainda, diversas mudanças políticas e sociais desta 

sociedade. 

Verificamos que a maioria destes grandes maestros do riso escolheu não 

assumir o personagem palhaço. Declararam-se palhaços por necessidade das 

companhias das quais faziam parte, seja pela morte, por doença ou por desaparição 

do palhaço principal da Companhia. Mas todos o fizeram exprimindo sua forma mais 

graciosa, alegórica, expressando o melhor dos extremos do ser humano. Todos 

fizeram escola para aqueles que escolheram aprender a ser palhaços. 

Percebemos ainda, que todos fizeram escola, no sentido em que se 

preocuparam em tornar presente e permanente a arte que abraçaram como 

profissão – a arte do riso. 
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Figura 16 Roger Avanzi diante da imagem do palhaço Picolino II 

Fonte: http://www.garimpandobeleza.blogger.com.br/2006_08_01_archive.html 

http://www.garimpandobeleza.blogger.com.br/2006_08_01_archive.html
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2 O RITO DE PASSAGEM DE ROGER AVANZI PARA O PALHAÇO PICOLINO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faço versos pro palhaço que na vida já foi tudo 
Foi soldado, carpinteiro, seresteiro e vagabundo 

Sem juízo e sem juízo fez feliz a todo mundo 
Mas no fundo não sabia que em seu rosto coloria 
Todo encanto do sorriso que seu povo não sorria. 

 
Sidney Miller, 1965. 
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Neste capítulo, trataremos do processo de formação de Roger Avanzi, que 

aos 32 anos recria e ressignifica o palhaço Picolino, substituindo seu pai, o palhaço 

Picolino I, que já estava com 70 anos e doente com um eczema na perna. Mesmo 

assim, o palhaço Picolino fazia graça com seus problemas, conforme nos indicam 

AVANZI e TAMAOKI (2004): 

 

 

Mas o povo não percebia que o palhaço principal do circo estava 
velho e doente porque ele tinha uma comicidade incrível. Ele 
conseguia tirar graça até da sua desgraça. Quando seu chapéu caía, 
eu, que fazia o clown, tinha que pegar porque ele não conseguia 

mais se abaixar. E o povo achava uma tremenda graça nisso. Mas 
eu, que estava ali junto dele, comecei a perceber que ele não estava 
aguentando mais. (AVANZI; TAMAOKI, 2004. p. 259). 

 

 

Conferimos assim, que o palhaço Picolino se igualava a todos os palhaços 

por levar a sério a arte de fazer seu público rir, ainda que, intimamente já sentisse 

todas as dores e dificuldades que o tempo trazia sobre o seu corpo. 

Para início de conversa, sobre sua transformação, Roger nos diz: 

 

 

Nunca mais fui o mesmo, o meu ego transformou-se completamente. 
Eu era uma coisa e depois do Picolino, passei a ser outra. Isso é a 
pura realidade, a pura verdade. Mudei o pensamento, o modo de 
agir, a concepção do mundo. Tudo! Tudo mudou para mim, passei a 
ser outra pessoa. Parece que o palhaço se entranhou na minha 
pessoa. Virei palhaço entranhado. Quando viro Picolino, este se 
torna parte do meu sistema nervoso central. E me transformo 
junto com a roupa e a maquilagem. Eu não sei explicar como isso 

aconteceu. Talvez uma pessoa muito instruída, muito sabida consiga 
explicar esta transformação. Eu mesmo não sei explicar. (AVANZI, 
2008, grifos nossos). 

 

 

Visualizamos no capítulo anterior que ser palhaço para a maioria dos artistas 

que nasceram no circo não se trata apenas de uma escolha, mas de uma 

necessidade, posto que em muitos casos o indivíduo precisava substituir o palhaço 

da Companhia, seja em casos de doenças, ou em casos de partidas como ocorreu 

com Arrelia e Piolin. 
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É preciso dizer que o circo sem palhaço, no imaginário popular, não é circo. 

Assim, se para substituir um palhaço é necessário criar um novo personagem, 

pensar suas características físicas, que vão desde a escolha da maquiagem a do 

figurino, assim como, suas características de personalidade, linguagens, bordões e 

trejeitos, como fez Arrelia, já citado. No caso de Roger Avanzi, foi preciso recriar e 

ressignificar um personagem, o palhaço Picolino, criado por seu próprio pai, Nerino 

Avanzi. 

Ao inventar um palhaço, o artista se transforma em seu próprio autor. Ele cria 

singularidades próprias para seu personagem. Para isto, se utiliza das sensações 

humanas, levadas ao extremo. Além disso, precisa captar as energias ao seu redor, 

pois tem que levar em consideração que nenhum público é igual ao outro. Ele 

precisa saber improvisar, caso seja necessário. (PANTANO, 2007). O autor de 

Picolino é Nerino Avanzi, mas Roger ao incorporar este palhaço teve que fazer uma 

espécie de releitura. 

 

 

2.1 REFLETINDO SOBRE A FORMAÇÃO DE PALHAÇOS 

 

 

Nossas reflexões introdutórias (apresentadas no capítulo I) sugerem que a 

formação dos palhaços inicialmente ocorria de forma difusa, nas ruas, nas 

comunidades e que depois, durante a Idade Média e parte da Modernidade se dava 

exclusivamente de forma oral e transgeracional. Já a partir do final do Século XX, 

esta formação coube não somente às famílias tradicionais circenses, mas, aos 

professores das escolas de circo. 

É considerando todos os aspectos constitutivos da formação histórica dos 

palhaços que ingressamos nas memórias de Roger Avanzi. Este, que na infância 

recebeu o veredito de que poderia ser tudo no Circo, menos palhaço, como que em 

um rito de passagem, transformou-se em um palhaço, já em idade adulta, no Circo 

Nerino, um dos mais importantes circos brasileiro, como veremos adiante. 

Sendo assim, tratar da formação de um palhaço é uma tarefa árdua, tendo em 

vista que não existem tantos estudos sobre o tema. No entanto, podemos citar os de 

Mario Fernando Bolognesi (2000), Maria Alice Viveiros de Castro (2005) e Andreia 
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Aparecida Pantano (2007), como fundamentais para a compreensão dessa 

formação. 

Reconhecemos, de certo modo, que esta tarefa nos foi facilitada porque 

lidamos com o processo de formação de um sujeito que ainda vive e que nos narrou 

sua própria história de vida, suas experiências, seus afetos e seus conflitos 

existenciais entre ser uma pessoa alegre que se torna triste ao assumir-se como 

palhaço e porque pudemos contar com a colaboração dos três autores no parágrafo 

anterior. 

Bolognesi (2000) traz, magnificamente, na obra Palhaços o resultado de 

ampla pesquisa que incluiu diversas viagens em algumas regiões do Brasil. Disserta 

neste livro, sobre a história do circo e, claro, sobre a atuação dos palhaços 

brasileiros. 

Para isto, Bolognesi (2000) resgatou elementos considerados importantes no 

desenvolvimento do circo moderno, como as possíveis origens dos palhaços, na 

Antiguidade Clássica, bem como a sua relação com o teatro. Impressiona-nos a 

proeza com a qual o autor realiza suas reflexões ao mesclar seus levantamentos 

bibliográficos com os resultados empíricos de suas excursões. É um trabalho com 

dados históricos presentes no dia-a-dia da vida nos circos. Ao penetrarmos em sua 

obra, temos a certeza de que o palhaço não está somente no picadeiro do circo, 

mas que o palhaço está dentro de cada ser humano; está na cultura que povoa o 

imaginário de todos nós. 

Bolognesi (2000) nos dá, ainda, a certeza de que não somente os circos de 

grande porte permanecem vivos, mas os pequenos, pois mesmo com muitas 

dificuldades continuam a lutar contra a tendência de transformar esse elemento da 

cultura popular em artefato do mercado. Os espetáculos atuais possuem 

especificidades e incorporam as transformações ocorridas nos circos brasileiros, 

sobretudo, os circos de pequeno e médio porte, que em grande parte, se 

caracterizaram como circos-teatros. Para o autor, a emoção do espetáculo está na 

relação existente entre o sublime e o grotesco. Corroboramos esta assertiva do 

autor no sentido em que, acreditamos que esta emoção vai além de todas as 

ambivalências apresentadas no picadeiro, particularmente, pelos palhaços que vão: 

do sublime ao grotesco, do medo ao riso, dos dramas às comédias. 
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Nestas emoções, o público desafia os palhaços para que lhe leve ao riso; a 

equilibrista, para que lhe mostre seu gracioso balé aéreo sem cair; o ilusionista para 

que este lhe apresente as mais fantásticas mágicas. Assim, o espectador 

antagonicamente quer ser levado a um mundo de fantasia, sem, no entanto, sair da 

realidade, o outro é talvez quem saia, em sua imaginação, para lhe possibilitar 

emoções e alegrias. 

Os estudos de Castro (2005) nos mostraram de forma descontraída como se 

deu o desenvolvimento do personagem palhaço. Em seu livro O Elogio da 

Bobagem, uma obra que completa uma ampla lacuna existente em estudos acerca 

do circo no Brasil, traz ainda, reflexões sobre o riso como demonstração de alegria, 

informando que este já recebeu atenção de importantes pensadores da humanidade, 

como Aristóteles. 

Esta autora traça um panorama da história dos palhaços no mundo, aborda 

suas origens desde a pré-história, inserindo-os em diversos contextos, com ênfase 

no palhaço brasileiro, suas características, os principais representantes em cada 

época e suas influências. Ao mostrar essas origens, aponta também a chegada das 

artes circenses, no Brasil, com a esquadra de Pedro Álvares Cabral, em 1500. 

O palhaço brasileiro, segundo a autora, tem origens distintas e se expressa 

com linguagem própria nas diversas regiões do país. Seus momentos históricos 

perpassam o animador das Pastorinhas até o Catirina do Bumba-meu-boi, 

chegando aos palhaços de circo, os quais fizeram escola e a alegria de gerações. 

Fossem esses artistas nascidos, ou não, sob a lona do circo. Essa obra menciona, 

ainda, outro aspecto: a função social do palhaço, direta e sem máscaras. Podemos 

citar aqui os Doutores da Alegria8 (Figura 17) que atuam em hospitais desde 1991 

e os Palhaços sem Fronteiras9 (Figura 18), presentes nas áreas de conflito armado 

pelo mundo afora, entre outros grupos que atuam anonimamente. Esses palhaços 

vão para onde são chamados e sabem a hora de partir, quando necessário. 

                                                             
8 Os Doutores da Alegria são uma Organização não governamental que tem o intuito de levar alegria 

às crianças hospitalizadas, seus pais e profissionais de saúde. Estes profissionais utilizam para isso, 
a arte do palhaço, nutrindo esta forma de expressão como meio de enriquecimento da experiência 
humana. (Doutores da Alegria, 2011). 
9
 Os Palhaços sem Fronteiras são uma associação sem fins lucrativos de ajuda humanitária 

internacional criada por de artistas do universo das artes cênicas. Esta associação foi fundada em 
1993, como resultado de uma necessidade manifestada por um grupo de educadores que 
desenvolviam um programa de educação para a paz nas escolas da Catalunha. Após essa vivência 
que possibilitou a utilidade das artes e da educação para melhorar a situação sócio-psicológico do 
pós-conflito a populações, em especial as crianças, lançou o alicerce para a criação da entidade. 
(Mundo Clown, 2011). 
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Figura 17 Doutores da Alegria 

Fonte: http://www.doutoresdaalegria.org.br/ 

 

 

 
Figura 18 Palhaços das Fronteiras 

Fonte: http://www.clowns.org/ 

 

 

Em pesquisa realizada e publicada em 2007, Pantano analisou o processo de 

composição da personagem palhaço, de forma a verificar a inspiração do artista 

para constituir-se enquanto palhaço, física e psicologicamente. 

Na pesquisa foram coletados vários depoimentos de palhaços oriundos de 

pequenos circos, tendo em vista a centralidade que este personagem assume nas 

Companhias circenses de pequeno porte. Percebemos assim, que houve um 

resgate do saber circense através da utilização da memória oral, adquirida tanto pela 
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experiência vivida, quanto pelo que foi transmitido de uma geração para a outra nos 

resultados da investigação empreendida por Pantano (2007). 

A autora nos revela que cada palhaço tem sua forma conveniente de compor 

sua personagem: não há uma norma a ser seguida. É necessário, no entanto, 

conhecer os seus próprios traços, suas características subjetivas, para então dotar 

sua personagem das qualidades que lhe são próprias. Dessa forma, a subjetividade 

do autor/ator não aparece somente no momento da criação da personagem palhaço: 

ela está presente também no instante da encenação. Em alguns momentos, 

segundo a autora, personagem, ator e autor se confundem no espetáculo. 

Além dos depoimentos, a autora utilizou-se ainda da literatura filosófica. Estes 

autores lhe deram embasamento para dissertar acerca da questão da subjetividade 

na construção da personagem palhaço. Nesse processo, vemos que tanto o sujeito 

quanto à subjetividade deste, sustentam e preenchem a forma que adquire a 

personagem - palhaço. 

Nessa perspectiva, Avanzi (2008) ratifica o que verificamos nos estudos de 

Pantano (2007) ao poemizar: 

 

 

Mas fiquem certos de que para ser um bom palhaço 
É preciso ter alma forte e também nervos de aço 
Além de tudo, é preciso ter um grande coração 
Para ter isto que eu sinto: um grande amor à profissão. 
(AVANZI, 2008). 

 

 

2.2 CONSTRUINDO SABERES COM AS MEMÓRIAS DE ROGER AVANZI 

(PICOLINO II) 

 

 

Em nossos estudos, vimos buscando compreender de forma mais específica 

o processo de formação dos palhaços e a configuração destes na construção da 

personagem (palhaço). Para esta pesquisa, temos recorrido às lembranças de 

Roger Avanzi, que nos concedeu uma entrevista, realizada em sua casa. Para essa 

entrevista foi elaborado previamente um roteiro com as seguintes questões: 
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Quadro 1: Roteiro da entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto de Pesquisa: Um palhaço se faz, ou nasce feito? PGCS/UFRN – 2008. 

 

 

Este roteiro nos permitiu dialogar com Avanzi sem lhe negar a possibilidade 

de deixá-lo falar sobre assuntos não constantes da entrevista. Esta foi gravada e 

transcrita por nós, mas informamos que alguns momentos de confissão, a pedido do 

autor, foram por nós preservados. 

Neste roteiro, como vimos, foram inseridas questões que nos levariam à 

possível compreensão do que levou o galã Roger Avanzi a tornar-se palhaço e o 

que o motivou a dar sequência ao palhaço Picolino, personagem de seu pai Nerino 

Avanzi, por mais de 50 anos, como discorremos adiante. 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
 

1. Na obra que o senhor escreveu junto com a Verônika Tamaoki, “Circo Nerino”, o 
senhor fala especificamente acerca do desenvolvimento do circo de seu pai, circo 
este que deu o nome à obra. 

2. E como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? 
3. E quando o senhor pensa no Circo Nerino, qual é a primeira coisa lhe vem em 

mente? 
4. Como era sua relação com seu pai? 
5. E como era sua relação com a sua mãe? 
6. O senhor fala várias vezes no seu tio. Qual a importância dele na sua formação? 
7. Como foi a sua infância no circo? 
8. E o senhor se relacionava com crianças que não eram de circo? O senhor 

brincava com essas crianças 
9. O senhor cita no livro dois professores: o Francisco Collman e a Vilma. Como foi 

o seu processo de aprendizagem com eles? 
10. Recorda-se de como os professores de grupos escolares tratavam da sua 

situação. O senhor era o de fora, era do circo, como eles o tratavam? 
11. E o senhor gostava de ler quando criança, ou adolescente? O que lia? 
12. O senhor teve amigos de fora do circo? 
13. O que é ser um palhaço? 
14. O senhor acredita que ainda há espaço para os palhaços na sociedade atual? 
15. Em sua opinião, qual é o papel, a função do palhaço na construção, na crítica e 

na divulgação da cultura de uma sociedade? 
16. E o senhor acredita que o Circo Nerino cumpriu algum papel social? 
17. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua experiência como 

professor em escola de circo. 
18. Em sua opinião, um palhaço se faz ou já nasce feito? 
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Figura 19 Quadros com memórias do circo 

 

 

Com a realização da entrevista pudemos ir além destes questionamentos, 

pois esta se deu envolta em um ambiente que nos levou imageticamente ao 

universo circense, seja por fotos, ou mesmo pelas cores de objetos que refletiam o 

circo na sala da casa de Avanzi, onde ocorreu a entrevista. 

 

 

Se a mobilidade e a contingência acompanham nosso viver e nossas 
interações, há algo que desejamos que permanece imóvel, ao menos 
na velhice: o conjunto dos objetos que nos rodeiam. Nesse conjunto 
amamos a quietude, a disposição tácita mais expressiva. Mais que 
um sentimento estético ou de utilidade, os objetos nos dão 
assentimento à nossa posição no mundo, à nossa identidade. Mais 
que da ordem e da beleza, falam à nossa alma em sua doce língua 
natal. (BOSI, 1994. p. 441). 

 

 

Após nos apresentarmos, Roger Avanzi fez questão de iniciar a conversa com 

um poema de sua autoria, pois para ele esta é a melhor forma dele se definir como 

palhaço, transcrevemos integralmente a seguir: 

 

 

Ser Palhaço 
 
Quero explicar a vocês o que é ser um palhaço. 
O que é ser o que sou e fazer isso que eu faço. 
Ser palhaço é saber transmitir alegria, bom humor 
E, com esforço, contentar o público espectador. 
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Muita gente diz: "palhaço!", quando quer xingar alguém. 
Pronunciam esse nome com escárnio e desdém. 
E, ao ouvir essa palavra, outros sentem até pavor, 
Como se palhaço fosse uma criatura inferior. 
 
Mas fiquem certos de que para ser um bom palhaço 
É preciso ter alma forte e também nervos de aço. 
Além de tudo, é preciso ter um grande coração 
Para ter isto que eu sinto: um grande amor à profissão. 
 
O palhaço, meus amigos, também tem as suas noites de vigília, 
Pois, na sua barraca modesta, ele tem a sua família. 
E o palhaço, meu amigo, não é nenhum repelente, 
Palhaço não é bicho, palhaço também é gente. 
 
Digo isto em meu nome e em nome de outros palhaços 
Que muitas vezes trabalham com a alma em pedaços 
E, curtindo suas dores, procuram dar alegria 
Para esse povo que traz o seu pão de cada dia. 
 
Ser palhaço é saber disfarçar a própria dor, 
É saber sempre esconder que também é sofredor. 
Porque se o palhaço está sofrendo ninguém deve perceber, 
Pois o palhaço nem tem o direito de sofrer.  (AVANZI, 2008). 

 

 

Na poética de Roger Avanzi, o palhaço é extrovertido, o inverso daquele que 

o personifica. Este, definido como alguém triste fora dos picadeiros, percebendo-se 

como um exemplo deste. Isto nos faz entender que este poeta/palhaço sente-se um 

palhaço entranhado, e um ser transformado depois que se fez palhaço e, assim, 

tornou-se uma pessoa triste, fora do picadeiro, fora do trabalho. Retomamos Bosi 

(1994) para pensar que, como a memória que flui em lembranças é sintomática do 

presente, mesmo representando o passado, talvez a consciência atual de Avanzi, 

hoje idoso, esteja carregada de tristeza por não mais se encontrar no picadeiro. 

Além disto, Avanzi retrata poeticamente que mesmo aquele que empresta seu 

corpo para dar alma ao palhaço, precisa se privar de alguns sentimentos em 

determinadas situações, ou como o autor nos revela, precisa saber disfarçar a 

própria dor (AVANZI, 2008). E não poderia ser diferente com ele, pois precisou 

continuar a se apresentar como Picolino II mesmo quando seu pai, sua mãe e seu 

tio encerraram o espetáculo da vida. Sabemos que isso foi dolorido, no sentido em 

que, cada um em momentos distintos, se tornou indelével para sua existência como 
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artista e como homem em sociedade, de acordo com suas lembranças (AVANZI, 

2008). 

Compreendemos as lembranças como a reconstrução de acontecimentos já 

vividos que permanecem na memória (BOSI, 1994). Porém, não se deve negar que 

aquele que lembra, já não é mais o mesmo que passou pela experiência, pois já 

passou por novas experiências, fatos e realidades. 

Cada indivíduo carrega suas lembranças pessoais, contudo, ao lembrar-se 

está inserido em um contexto, vivendo em uma nova sociedade, e, é nessa 

conjuntura, que ele transforma vivências em lembranças. Assim, podemos dizer que 

a memória individual sofre influências das diversas memórias que estão à nossa 

volta. Estas diversas memórias constituem a memória coletiva, que garante a 

identidade do indivíduo, como pertencente a um determinado grupo (HALBWACHS, 

2004), como afirma Avanzi (2008) em seu poema quando diz “Digo isto em meu 

nome e em nome de outros palhaços”. 

Sendo assim, as lembranças como partes da memória compõem o aporte das 

nossas reflexões sobre Roger Avanzi, que mesmo já sendo um sujeito idoso, nos 

forneceu como empiria a sua memória individual, sem fugir de seu grupo social de 

origem, perspectiva já desenvolvida por Bosi (1994). Recorremos, neste estudo, 

fundamentalmente a Bosi (1994) em seu estudo sobre memórias de velhos, pois 

esta autora fundamenta nossa percepção sobre as lembranças de Avanzi quando 

esclarece: 

 

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 
reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências 
do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-
se duvidar da sobrevivência do passado, tal como foi, e que se daria 

no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma imagem 
construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no 
conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. 
Por mais nítida que nos pareça, a lembrança de um fato antigo, ela 
não é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque 
nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção 
alterou-se e, com ela, nossas idéias, nossos juízos de realidade e de 
valor. O simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a 
identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua 
diferença em termos de ponto de vista. (BOSI, 1994. p. 55, grifos da 
autora). 
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Bosi (1994) chama a atenção para o cuidado que deve ser tomado em 

estudos com memórias, pois a memória individual pode se confundir com a memória 

coletiva, tendo em vista que há possibilidade do sujeito apoiar-se sobre ela em 

circunstâncias que deva sancionar algumas, ou encaminhá-lo a outras lembranças 

suas ou até mesmo para dar-lhes exatidão, ou mesmo para preencher algumas 

lacunas de sua história, como vemos no depoimento de Roger Avanzi (2008): 

 

 

Eu gosto quando falo sobre o circo, sobre o palhaço, eu gosto de 
falar sobre o Circo Nerino. Porque foi este circo que eu conheci muito 
e sei muito da história do circo. Mas o Nerino é que está na minha 
vida. Eu nasci no Circo Nerino e vivi minha vida toda no Circo Nerino 
e esta história tem muitas histórias que servem para todo mundo. 
(AVANZI, 2008). 

 

 

Salientamos que a memória coletiva coexiste com as memórias individuais, 

como pode ser visualizado na fala de Avanzi, mas não deve ser confundida com 

elas. Nessa perspectiva de esclarecimento, Halbwachs (2004) adverte quanto aos 

tipos de memória: 

 

 

[...] uma interior ou interna, a outra exterior; ou então a uma memória 
pessoal, a outra memória social. Diríamos mais exatamente ainda: 
memória autobiográfica e memória histórica. A primeira se apoiaria 
na segunda, pois toda história de nossa vida faz parte da história em 
geral. Mas a segunda seria, naturalmente, bem mais ampla do que a 
primeira. Por outra parte, ela não nos representaria o passado senão 
sob uma forma resumida e esquemática, enquanto a memória de 
nossa vida nos apresentaria um quadro bem mais contínuo e mais 
denso (HALBWACHS, 2004, p. 59). 

 

 

Observamos que, essa continuidade da memória se apresenta nas memórias 

de Avanzi, emoldurada pela história do Circo Nerino, que é também a sua história e 

que a memória interior pode ser constatada em seus silêncios, durante a entrevista. 

Assim, para que se reconstrua a memória individual, é necessário apoiar-se 

na memória coletiva, pois toda história individual é de certa maneira, um retalho da 
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história social. E aquilo que é lembrado, é parte da memória e possui uma função 

determinante no processo de formação psicológica e na relação do corpo presente, 

com o passado, ou seja, dá ao indivíduo a possibilidade de reproduzir mentalmente 

ações já efetivadas, de reconstruir-se como sujeito humano/social. 

É, desse modo, que fazemos a leitura das memórias de Roger Avanzi e de 

sua tristeza por se ver entranhado de corpo e alma, de arte e de trabalho com aquilo 

que era a vida de seu próprio pai. Compactuamos que, talvez, ele veja na 

terminalidade do Picolino I, não o renascimento do Picolino II, mas o fim de seu 

próprio pai como personagem que o criou e o encarnou antes dele, como o autor 

que lhe transfere a autoria da criação por herança genética. 

Nesse sentido, para reconstruirmos as memórias do indivíduo Roger Avanzi 

em consonância com seu meio social, e sua vida como profissional do circo, 

recorremos, ainda, à obra de sua autoria com Verônica Tamaoki, publicado em 

2004, Circo Nerino. Nela, o autor narra a trajetória do circo onde nasceu e atuou 

por grande parte da sua vida. Estão presentes, nesta narrativa, os dramas e as 

glórias da atividade circense de sua família. Bem como, os conflitos que decorrem 

da sua trajetória pessoal como acrobata, passando por galã nas representações, até 

detalhes do seu processo de formação enquanto palhaço principal deste Circo, 

papel este que teve de assumir e desempenhar no lugar de seu pai, Nerino Avanzi, 

o palhaço Picolino I. 

Ressaltamos que na entrevista Avanzi (2008) relatou a organização deste 

livro com Verônika Tamaoki, dizendo emocionado: 

 

 

Nós escrevemos este livro juntos. A história é minha e ela escrevia. 
Assim, gravava depois ela escrevia, mas demorou muito e deu muito 
trabalho. Ela vinha saber e eu consertava, ela inventava coisas e eu 
dizia que não era daquela forma. E assim foi. Não inventa não, tem 
que botar o que foi mesmo. (AVANZI, 2008, grifos nossos). 

 

 

Avanzi fala da chegada de Verônika até ele como estudante de Jornalismo, 

transformando-se, em seguida em sua aluna na Academia Piolin de Artes 

Circenses: 
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E veio uma pessoa, uma estudante de Jornalismo, chamada 
Verônika Tamaoki Veio fazer uma entrevista da escola nessa época, 
lá no Pacaembu. Fez a entrevista e ela, para encurtar a história, ela 
se encantou com a coisa também. Ela abandonou a escola, os 
estudos e era aluna da Academia. Estudou, aprendeu muita coisa de 
circo. (AVANZI, 2008). 

 

 

 

 

 

2.3 MEMÓRIAS DE UM PALHAÇO: O CIRCO NERINO COMO ESPAÇO DE 
FORMAÇÃO DE ROGER AVANZI, O PALHAÇO PICOLINO II 
 

 

Para começarmos a falar sobre a vida de Roger Avanzi, é necessário 

conhecer o seu primeiro núcleo familiar, constituído por sua mãe, por seu pai, por 

seu tio e por sua irmã, tendo em vista este ter sido o seu principal círculo de 

permanência durante a infância, adolescência e até mesmo da vida adulta. (AVANZI; 

TAMAOKI, 2004). 

Roger Avanzi é o filho mais novo da união de Nerino Avanzi com Armandine 

Ribolá. Dessa união também nasceram Ivone; uma criança que sequer chegou a ter 

nome, pois morreu recém-nascido e Delmar, que recebeu este nome por ter nascido 

em frente ao mar e que, faleceu devido a um erro médico. (AVANZI; TAMAOKI, 2004). 

Armandine Ribolá era francesa, da quinta geração de uma família circense 

(AVANZI; TAMAOKI, 2004). Nas suas apresentações, ainda na França e logo que 

chegou ao Brasil, por volta de 1911, fazia dupla com sua irmã Myris, eram as Irmãs 

Daria, as únicas na Europa a realizarem a suspensão e descida vertiginosa pelos 

cabelos. Dentre tantas funções que exerciam no circo Armandine era ginasta, 

contorcionista e trapezista. Portanto, vemos que esta artista no circo, exercia várias 

funções, característica essencial daqueles que representavam o artista tradicional no 

universo circense. 

Foi no circo que Armandine conheceu seu parceiro da vida, Nerino Avanzi. 

Nerino não era de família tradicional circense. Seus pais, vindos da Itália para o 

Brasil por volta de 1883, trabalhavam nos bastidores de teatro e foi neste local que 
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iniciou sua paixão pelas artes, era um grande conhecedor de óperas. Porém o que 

sempre lhe encantou foi o circo e, no circo, o palhaço. 

Para Roger Avanzi: 

 

 

Desde pequeno meu pai quis ser palhaço. Para praticar sua 
vocação, brincava de circo com os amigos nas chácaras do 
Anhangabaú. E como não havia luz elétrica, eles roubavam 
velas do cemitério para iluminar o espetáculo. (AVANZI; 
TAMAOKI, 2004). 

  

 

Vemos assim, que mesmo não sendo de família tradicional circense, Nerino 

Avanzi, talvez influenciado pelos espetáculos de ópera, tenha despertado para a 

figura do palhaço. Assim, criou um circo junto com seu irmão e outros sócios, que 

tempos depois veio a se chamar Circo Nerino. Nele se tornou o palhaço Picolino 

que, segundo aqueles que assistiram às suas apresentações, foi um dos maiores 

palhaços brasileiros (AVANZI; TAMAOKI, 2004). 

 

 

 
Figura 20 Nerino Avanzi, o Picolino I. 

Fonte: AVANZI; TAMAOKI, 2004. 
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Nerino Avanzi era extremamente exigente em tudo que estava relacionado ao 

circo, reforçando sempre os deveres do filho Roger Avanzi com a organização e os 

espetáculos do Circo Nerino. Disse-nos Roger Avanzi: 

 

 

O meu pai, como eu era filho do dono, ele achava que o filho 
do dono tinha que trabalhar mais do que os outros. Tinha até 
um ditado que ele inventou, acho esquisito, mas ele falava: 
Meu filho, o dono do defunto é quem pega na cabeça. Quer 

dizer que a família, quando um defunto morre, o dono do 
defunto é pai, ou a família e quando tem que pegar no 
caminhão, o mais chegado é que pega no lado da cabeça. Eu 
acho que é isso que ele quis dizer. Deu para entender que o 
dono do circo é quem tem que pegar na cabeça, no trabalho 
mais que os outros. Eu acho que é isso. Então eu trabalhava 
demais, na parte acrobática, na parte teatral e para armar e 
desarmar o circo. E quando precisava fazer coisas eu fazia. 
Tinha um carpinteiro. Meu pai dizia que o Circo Nerino era uma 
cidade do circo, tinha carpinteiro, eletricista, motorista. 
(AVANZI, 2008, grifo nosso). 

 

 

Além de seus pais, outra figura que trouxe bastante influência na formação de 

Roger Avanzi foi seu tio Gaetan Ribolá, que escapou com vida da I Guerra Mundial 

(1914 – 1918), quando teve o avião que pilotava atingido por tropas inimigas. 

Gaetan só sobreviveu ao ataque por ter sido jogado fora do avião. Entretanto, teve 

alguns ferimentos que trouxeram consequências para toda sua vida. Suas cordas 

vocais foram atingidas por fragmentos de balas vindas do painel do avião, por este 

motivo, Gaetan Ribolá ficou com a voz rouca, isto impediu que posteriormente, 

assumisse o papel da figura principal do Circo Nerino, o palhaço excêntrico 

(AVANZI, 2008). 
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Figura 21 Artistas que compunham o Circo Nerino, década de 1920. 

Fonte: AVANZI; TAMAOKI, 2004. 

 

 

Gaetan era um dos artistas mais completos da companhia, realizava vários 

números, dentre eles: acrobacias, equilibrismo, camas elásticas, pirâmides 

humanas, (ver figura 22), tocava instrumentos musicais, dançava e representava uns 

dos palhaços tonny de soireé, o Pasqualino. Além dos números, Gaetan também 

administrava o empreendimento junto ao casal Nerino e Armandine, era, portanto, 

uma das vigas de sustentação do Circo Nerino. 

Sobre Gaetan, revela Avanzi: 

 

 

Ele tinha uma força de Hércules. Aquelas pirâmides, que sustentava 
4 ou 5 pessoas, ele fazia com uma facilidade até com a idade de 71 
anos no meio do picadeiro. Eu era um dos que subia com outros. Ele 
dava um giro no meio do picadeiro, depois saía andando até a 
cortina com aquele povo em cima. Ele foi um tio solteirão até morrer. 
Cuidou de mim junto com meu pai. Quando meu pai morreu, ele 
continuou como se fosse o meu pai. Ele é que brigava comigo, ele 
era bravo, não era fácil não. Mas ele era um colosso. Ele trabalhava 
como ninguém. Ele aguentava muita coisa. A garotada, a rapaziada 
arriava e ele falava: Vamos! Vamos!. Ele é que puxava, ele não 

parava. E era um artista fabuloso. Ele fazia números fantásticos. [...] 
A gente ficava bobo de ver a simpatia dele com o público. 
(AVANZI, 2008, grifo nosso). 
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O tio Gaetan foi para Roger Avanzi uma espécie de tutor de resiliência, 

conforme Cyrulnik (2009). Para este autor, resiliência é a capacidade de um 

indivíduo resistir a um sofrimento, ou trauma, constituindo um processo de 

superação. É, nessa perspectiva, que Gaetan, enquanto tutor é, para Roger Avanzi, 

uma espécie de base, ou de apoio que o motiva a superar seus limites enquanto 

homem e artista, permanecendo em sua memória entrelaçado em um misto de herói 

fantástico (Hércules) e de humano que cuida do outro (cuidou de mim, junto com 

meus pais). (AVANZI, 2008). 

Para Bosi (1994), as memórias da infância têm força evocativa quando 

tentamos rememorar nossa vida, com Avanzi, vimos que, não é diferente. Estas 

lembranças são indeléveis em sua memória, marcos de um tempo no qual sua 

família não era passado e sim, presente; hoje, presente da memória e pontes de sua 

formação como sujeito humano. 

 

 

 
Figura 22 Pirâmide humana sustentada por Gaetan Ribolá, no topo está Roger Avanzi 

Fonte: AVANZI; TAMAOKI, 2004. 

 

 

Além dos números nos espetáculos, Gaetan Ribolá acrescentou, em 1937, 

uma novidade à Companhia – uma estação de rádio, a PRCN1, a Voz do Circo 

Nerino. Nessa época, eram raras as cidades brasileiras que possuíam uma estação 

de rádio. A rádio do Circo era utilizada para fazer propaganda nos locais aonde 
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chegavam, tocavam as músicas pedidas pelo público, que, por sua vez, ficava 

fascinado ao ouvir seu nome, individualmente, sendo propagado pela cidade. A 

PRCN1, a Voz do Circo Nerino possuía grande utilidade pública e, além disso, 

também esteve, algumas vezes, a serviço daqueles que tinham grande influência 

política e econômica e, neste caso, tinha que estar sempre à disposição para tocar 

as músicas pedidas por aqueles. 

Com o passar do tempo, as estações de rádio foram se espalhando pelas 

cidades e como a PRCN1, a Voz do Circo Nerino não possuía licença para 

funcionar, passou muito tempo como uma rádio pirata, e o seu funcionamento 

dependia da boa vontade das rádios locais. (AVANZI; TAMAOKI, 2004). 

Essa não licença, talvez, tenha a ver com a situação nômade do circo e as 

leis não eram e não são tão flexíveis assim, para autorizar uma rádio a funcionar 

sem endereço fixo. As outras rádios, por sua vez, implicavam muito com a estação 

do Nerino, pois era de conhecimento geral o encantamento que a PRCN1, a Voz do 

Circo Nerino exercia sobre o público. Isso fez com que por volta de 1953, em 

Fortaleza, esta Rádio fosse ouvida pela última vez. (AVANZI; TAMAOKI, 2004). 

Vale ressaltar que os primeiros anos da década de 1950 foram marcados por 

uma profunda crise política no Brasil, governado pelo então presidente Getúlio 

Vargas, que em 1954 viria a cometer suicídio. Neste período o rádio se constituía 

como o mais importante veículo de informação no país, o que permitiu a participação 

ativa deste veículo na crise que estava instaurada: 

 

 

A Rádio Globo do Rio de Janeiro foi um dos veículos utilizados por 
aqueles que faziam oposição a Vargas. A partir de 1953 a emissora 
permitiu que Carlos Lacerda utilizasse, quase que diariamente, seus 
microfones para atacar o governo. [...] resgata-se a participação da 
Rádio Globo no processo de crescente crise política que se 
aprofundou em 1953 e que culminou com o suicídio do Presidente 
Getúlio Vargas. (CALABRI, 2004). 

 

 

Neste contexto, Gaetan, além de comunicador, despertava simpatia no 

público e de acordo com Avanzi, 
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Ele fazia números fantásticos. Eu vi algumas vezes ele lá em cima e 
demorava. Tocava música, trocava a roupa, girava e Às vezes 
desmaiava. Só que ele desmaiava, mas não soltava. Trancava a 
boca. Levavam ele para dentro do camarim e ele com aquele 
negócio grudado na boca, até fazer uma massagem para ele respirar 
e soltar aquele negócio da boca. Ele fazia também o número da faca 
com a minha mãe. Minha mãe ficava na tábua e ele jogava facas 
incendiárias, como fogo nas pontas. Minha mãe ficava com balões e 
ele fazia tiro ao alvo. Pulava na cama elástica. No número de 
entrada. Todos pulavam, uns pulavam menos, outros pulavam mais. 
Davam saltos, cumprimentavam. Eu entrava de palhaço no fim. Eu 
entrava antes, mas não era como palhaço, mas depois eu mudei 
para palhaço e pulava também. Caia, o povo ria. E ele era último. Ele 
pulava, dava uns saltos na cama, parece que queria abraçar tudo. A 
gente ficava bobo de ver a simpatia dele com o público. Ele era um 
homem assim. (AVANZI, 2008). 

 

 

Essa “simpatia dele com o público” demonstrou que, ainda que não 

deixassem de ser observados como os outsiders (ELIAS, 2000), os artistas do Circo 

na maioria das vezes possuíam grande permeabilidade dentre os estabelecidos, 

quase todos os espectadores queriam se aproximar e ser amigos da família Nerino. 

Por onde o Circo passava, atraía multidões, destacando-se de muitos outros circos, 

pelas relações que se firmavam entre os circenses e seu público. (AVANZI; 

TAMAOKI, 2004). 

 

 

 
Figura 23 O Nerino armado na Paraíba 

Fonte: AVANZI; TAMAOKI, 2004. 
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Os espetáculos do Circo Nerino estavam divididos em dois momentos 

distintos: inicialmente aconteciam as apresentações com palhaços, equitadores, 

bailarinas, malabaristas e equilibristas. Já na segunda parte eram apresentados no 

desenvolvimento do Circo, comédias, cinema, lutas e dramas. (AVANZI; TAMAOKI, 

2004). 

Quando as comédias constituíram a segunda parte do circo, os palhaços 

eram as estrelas principais de boa parte do espetáculo e, no caso deste, a estrela 

maior era o palhaço Picolino I. Este, caracterizado por ser exagerado nos gestos e, 

principalmente, em seu figurino. Possivelmente, apesar de ser espectador e estar ao 

redor do picadeiro, o público se tornava o centro de todas as dissimulações do 

palhaço. É comum, não apenas no circo, rir-se da própria desventura, 

especialmente, da alheia. Percebemos assim, que não há um limite notável entre a 

comédia e o drama, essa linha tênue tem muito a ver com o riso despertado pelos 

palhaços. 

Assim, os dramas foram inseridos nas apresentações dessa Companhia e o 

teatro passou a integrar o espetáculo sendo sinônimo de muito sucesso em todas as 

cidades por onde o Circo passava. 

Inicialmente, conforme apontamos, a aprendizagem dessas encenações se 

dava através da transmissão oral ou reproduzindo o que se via nos teatros ou nos 

cinemas. Todavia, o teatro é o elemento que estabelece definitivamente a leitura e a 

escrita no circo tradicional, pois todos os artistas precisavam produzir e decorar as 

próprias apresentações. Além disso, tal domínio também era indispensável à parte 

burocrática, a qual o Circo era submetido ao chegar a cada cidade. 

Dessa forma, apesar das suas peculiaridades quanto ao modo de vida, havia 

grande preocupação com a alfabetização e a educação dos componentes do Nerino. 

Supõe-se que estes tenham sido os instrumentos que possibilitaram a ruptura inicial 

com a estrutura do circo/família, pois muitas famílias passaram a enviar suas 

crianças para estudar em escolas formais e fixas. Vemos, assim, que no Nerino 

ocorreu o que aconteceu no Brasil com outros circos, conforme os estudos de 

Bolognesi (2000). 

No Nerino, por possuírem grande importância, os dramas eram realizados 

com muito luxo e muita grandiosidade. Todo o material necessário para as 

produções eram fabricados pelos próprios circenses, caracterizando a organização 
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circo-família: todo o processo de preparação, apresentação e desmontagem das 

exibições passava pelas mãos dos artistas que, por sua vez, deveriam fazer um 

pouco de tudo e serem artistas completos (AVANZI, 2008). 

A maioria dos atores dos dramas também estava presente na primeira parte 

do espetáculo. E, como não poderia faltar, o Circo Nerino tinha o seu galã: o próprio 

Roger Avanzi, que nas apresentações circenses exercia várias funções, mas aquela 

em que mais se destacava era o número equestre. Sobre o cavalo, Roger mostrava 

muita beleza e graciosidade. Salienta que os cavalos eram os únicos animais não 

domésticos que faziam parte dessa Companhia. Só houve um espetáculo em que 

foram apresentados números com feras, mesmo assim porque, em Recife, os 

Bouglione, tradicional família circense, insistiu em ceder animais para o número de 

estreia do Circo, na Casa Amarela, bairro popular da capital pernambucana. 

 

 

 

2.3.1 DAS ENTRANHAS DO CIRCO AO ENTRANHAMENTO DE UM PALHAÇO EM 
ROGER AVANZI 

 

 

Foi em um retorno do Circo Nerino a São José do Rio Preto/SP, a mesma 

cidade em que o casal Armandine e Nerino Avanzi casou-se que, no dia 07 de 

novembro de 1922, nasceu Roger Avanzi. Roger e sua mãe eram extremamente 

apegados, devido ao fato dela já ter perdido dois filhos e por isso, tinha pavor de 

perder mais um. Este fato é revelado em suas lembranças oralizadas, assim como 

na emoção convertida em silêncio. O silêncio, que, por sua vez, ficou registrado aqui 

como um intervalo com presença de informações intra-subjetivas e não como a 

ausência delas (AVANZI; TAMAOKI, 2004), uma memória interior (HALBWACHS, 

2004). 

Roger Avanzi, que praticamente nasceu sob a lona do circo fez a sua estreia 

no picadeiro ainda recém-nascido, atuando no circo durante a maior parte da sua 

vida. Roger é o que se conhece como o artista completo: atuou como malabarista, 

equilibrista e galã até chegar ao patamar de palhaço principal do circo, o excêntrico. 

Ainda criança este sujeito recebeu um veredicto: poderia fazer de tudo no 

circo, menos ser um bom palhaço. Isso era definido através de uma espécie de 
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avaliação realizada entre as famílias circenses. Nesta avaliação se colocava a 

criança no centro do picadeiro, caracterizada de palhaço e, conforme sua 

desenvoltura, seria definido se teria talento para ser palhaço ou não. 

 

 

Pois bem, quando me vi no picadeiro, em pleno espetáculo, corri 
para a ala feminina da barreira, agarrei-me nas pernas da Lindomar, 
a Negra, e de lá ninguém conseguiu me tirar. Avaliação do teste: 
pode vir a ser bom artista, jamais bom palhaço. E assim fui riscado 
como palhaço. Eu sei que sou suspeito para dizer o que vou dizer, 
mas digo: eu acho que palhaço, como outras profissões, se aprende 
sim senhor. (AVANZI; TAMAOKI, 2004. p. 23) 

 

 

Esta afirmação de Avanzi de que se aprende a ser palhaço, nos auxilia a 

responder a questão central da pesquisa, qual seja, repetimos: Um palhaço se faz, 

ou nasce feito? e mostra a iniciação do processo de formação de palhaços, no 

próprio circo. 

Em sua infância, Roger Avanzi não tinha grande proximidade com outras 

crianças vindas do exterior do seu grupo social. Ainda que as pessoas do Circo 

Nerino possuíssem grande mobilidade no interior do grupo dos estabelecidos, nesse 

período, Roger mantinha fortes ligações somente com o núcleo circense, em 

especial com sua mãe, Armandine Ribolá. Além disso, não conheceu as 

brincadeiras das outras crianças de sua época. Sobre isto ele nos informa que, 

durante sua infância só conheceu o trabalho no Circo: 

 

 

Eu nunca brinquei muito não. Eu era mais do trabalho. Trabalhava 
muito. Hoje, durante o dia, eu vou atravessando como num circo, eu 
vejo uma coisa no chão, uma cadeira caída, um fio. Eu pego e coloco 
no lugar e observo que outras pessoas quando passam, passam 
direto, não vão consertar. Eu sempre fui assim, para o trabalho. Por 
brincadeira o meu neto, o Cauã, falou que vai ser o Picolino III. Ali no 
meu quarto tem um retrato dele com o narizinho vermelho. [...] Às 
vezes tem gente que pergunta Roger, você nunca jogou um peão? 

Não, nunca joguei. Bolinha, esses negócios que criança brinca. 
Nunca brinquei. E outras brincadeiras que eu sei que tem, de 
crianças, eu não brinquei. Quando criança eu era de trabalhar no 
circo. E depois quando rapaz, eu acho que era namorar. 
(AVANZI, 2008, grifo nosso). 
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Vemos que, nessas lembranças, passado e presente se entrelaçam no 

discorrer sobre a vida, como já teorizou Bosi (1994) quando revela que “a fusão do 

trabalho com a própria substância da vida se dá também na memória” (p. 475). 

Assim, apesar da lacuna das brincadeiras de infância em sua vida, reconhece-se 

Roger Avanzi, como um sujeito que teve uma infância feliz trabalhando no Circo. 

Dessa perspectiva, anuímos com o que Bosi (1994) desvela: “A casa materna 

é uma presença constante nas autobiografias” (p. 435), além do que, 

acrescentamos, até mesmo daqueles que tem o circo como morada, como no caso 

de Roger Avanzi. Vejamos: 

 

 

A minha infância foi linda! Linda! Eu sempre elogiei muito à minha 
infância no circo. Eu fui muito feliz. Eu, até pouco tempo, eu falava 
para minha mãe umas frases bonitas que eu já esqueci. Eu dizia que 
não podia ser melhor. Coisas assim, neste sentido. Eu me sentia tão 
bem, tão feliz. Falava isso para ela, falava pra minha mãe, como se 
fosse um garotinho. (AVANZI, 2008) 

 

 

O processo de alfabetização de Avanzi não foi diferente do das crianças de 

circo de sua época, o que coincidentemente não diferia muito do da maioria das 

crianças brasileiras, tendo em vista que escola para pobres não era ainda pensada 

no Brasil (SAVIANI, 2007). 

Para corroborar esta afirmação, Avanzi nos diz que mais ou menos com 

quatro anos (1927 e 1928), ele estudou no próprio Circo com dois professores: 

Francisco Collman e Wilma e que estes são lembrados no livro Circo Nerino (2004), 

como participantes diretos de seu processo de aprendizagem formal da leitura e da 

escrita, sobre o que informa: 

 

 

Eu era muito pequeno, um garotinho mesmo. Talvez com 4 anos, por 
aí. E o professor Francisco era bravo. Eu me lembro que ele batia na 
minha cabeça com um lápis, quando eu errava. E a professora Vilma 
também dava aulas para todos do os outros do Circo, mas eu era o 
xodó dela [...]. Ela me tratava melhor do que aos outros. Tanto que 
puxou pela minha caligrafia. E, até hoje, eu me atrapalho na escrita, 
porque desenho as letras. (AVANZI, 2008) 
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Assim, faz-se necessário discutir a alfabetização circense, como uma forma 

de educação não formal que ocorria no Circo Nerino e, que, embora não estivesse 

alicerçada em uma proposta educativa instituída e legitimada, acontecia no cotidiano 

do Circo. Assumia, dessa forma, uma conotação cultural de formação educativa para 

as artes do circo no próprio circo, para a preservação social e cultural. Tal educação 

presumia que o circense deveria ter uma formação para o trabalho e para o bem 

viver, em uma vida nômade e, isto, incluía saber ler, escrever e contar. 

As primeiras palavras desenhadas por Roger Avanzi foram por volta dos 4 

anos de idade e foram ensinadas por um professor contratado pelo circo, o rigoroso 

Francisco Collman, o qual posteriormente seria fundamental para a criação da 

primeira escola de artes circenses no Brasil. Além dele, houve também uma outra 

professora contratada pelo circo, a professora Wilma, que cobrava de forma menos 

dura a aprendizagem dos alunos do circo e incentivava-os a uma boa caligrafia, 

conforme narra Avanzi. 

A narrativa do processo de alfabetização de Avanzi, mesmo não sendo uma 

narrativa que retome o espaço situado de uma escola instituída socialmente, traz as 

marcas do processo de alfabetização daquele momento social, histórico e 

pedagógico na primeira metade do Século XX e, esta, não difere das memórias da 

infância brasileira em seus relatos da alfabetização como um processo cuja didática 

se pautava no autoritarismo e na valorização da caligrafia. Como exemplos, citamos 

os dois primeiros livros de memórias de Pedro Nava: Baú de Ossos (2002) e Balão 

Cativo (2000) e o livro Infância (1945) de Graciliano Ramos10. 

A literatura também compõe as memórias de Roger Avanzi e, em sua 

narrativa, lembra que sempre gostou de ler e que 

 

 

Quando criança lia o livro O Pimpinela Escarlate. Pimpinela 

Escarlate é uma coleção. Eu lia muito toda a coleção e achava muito 
bom. Era sobre a Revolução Francesa. Ele era um dos que salvava 
franceses da guilhotina. Era em português mesmo. Eu não sabia 
francês, só uma palavra ou outra. Em inglês ele falava sacreli zarit, 
sagrados os aristocratas. Tem palavras que ficam gravadas na 

                                                             
10

 Citamos os dois autores por estes serem estudados na Pesquisa Memórias do Brasil, em 

andamento, iniciada em 2008. 
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cabeça da pessoa desde quando criança, não é? Eu li a coleção toda 
do Tarzan. Desde o primeiro. São muitos livros de Tarzan, li Júlio 
Verner. E, hoje em dia, eu leio, desde que chegou o primeiro número 
no Brasil, eu leio todos, a Revista Seleções, eles me põem naqueles 

concursos que eles fazem, mas eu não ganho nunca (RISOS). Eles 
fazem piadas com eles mesmos, exemplo na Revista Seleções tem 

dois senhores velinhos deitados numa cama dessas antigas e um diz 
pro outro que vai durar, que não vai morrer logo não. Porque ele diz 
que só pode morrer depois que acertar um concurso da Seleções. 

(AVANZI, 2008, grifos nossos). 

 

 

Além dos estudos realizados com os dois professores contratados pelo Circo 

Nerino, Roger Avanzi frequentou, como nômade, alguns grupos escolares. Quando 

questionado a respeito do tratamento reservado às crianças do circo veio a 

surpresa, não por este tratamento, mas pelo fato de que Roger nunca havia se 

deparado com tal questionamento e se diz surpreso, pois jamais tinha pensado 

nisto. Mesmo assim, nos informa: 

 

 

Eles nos tratavam do mesmo jeito que aos outros. Só que às vezes... 
(agora que estou pensando nisto), nunca pensei nisto antes, às 
vezes nós estávamos aquém dos alunos. Não acompanhávamos 
bem, porque os da escola já estavam adiantados. E, outras vezes, 
nós do circo éramos mais adiantados que eles. Então os professores, 
às vezes, aproveitavam e outras vezes até deixavam para lá Não 
adianta forçar, não adianta querer. Amanhã vão embora. Ficava 

nesse chove não molha. (AVANZI, 2008, grifos nossos). 

 

 

Avanzi mostra em suas lembranças que estas não são estáticas, são 

dinâmicas (HALBAWCHS, 2004), (BOSI, 1996), e podem ser acionadas por meio de 

mecanismos voluntários como perguntas sobre um fato determinado, como fizemos 

ao questioná-lo sobre o tratamento dado às crianças circenses nas escolas formais 

que ele frequentava. 

Sua resposta nos leva a refletir sobre a difícil tarefa que enfrentamos ao nos 

colocar o desafio de analisar o papel da escolarização de um sujeito que a teve de 

forma singular em todos os aspectos pedagógicos, dimensões sociais e ângulos 

culturais, manifestados como estamos observando, de forma diferente das demais. 

Entretanto, sua escolarização é parte de um todo que se revela 
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unidimensionalmente na multiplicidade das experiências desse sujeito, pluralizado 

pela arte e multifacetado pela vida no circo, em uma sociedade outside que, como 

ele, também é vista como outside pelos estabelecidos. (ELIAS, 2000). 

Na narrativa de Roger Avanzi “a memória da infância e dos primeiros contatos 

com o mundo se aproxima, pela força e espontaneidade da pura evocação” (BOSI, 

1994, p. 453), e nas lembranças da alfabetização, verificamos nestas se entranham 

o vivido (passado) no presente (avaliado) pensado quando evocado 

voluntariamente. 

Caracterizamos essas primeiras passagens de Avanzi pela escola formal 

como modos de diferenciação entre os dois grupos (estabelecido e não 

estabelecido), em que o grupo estabelecido tende a caracterizar o conjunto do grupo 

outsider negativamente e em contraste, se autodenomina como exemplo normativo, 

criando a “sociodinâmica da estigmatização” (ELIAS, 2000). Neste sentido, Roger 

Avanzi reverbera: 

 

 

Quando bem pequeno freqüentei alguns grupos escolares. Alguns, 
mas não tenho muita lembrança deles. Era muito pouco tempo. 
Entrava no grupo escolar, apanhava dos outros meninos que ficavam 
olhando: É do circo! Quando ia começando a fazer uma amizade 

com os professores ou com os meninos, eu ia embora. Ia pra outra 
cidade, outra escola. Não tenho lembrança de grupo escolar algum, 
mas sei que eu ia em alguns. (AVANZI, 2008, grifos nossos). 

 

 

Nesse aspecto, percebemos que os professores dos grupos escolares por 

onde transitou Avanzi Avanzi, não exerciam o papel de mediadores para a 

articulação dos conhecimentos teóricos já adquiridos, ou a serem sugeridos, como 

experiências vivenciadas, incluindo as práticas profissionais das crianças do Circo, 

suas histórias, suas viagens, inserções no mundo, na sociedade e cidades diversas. 

Esse fato, e mesmo, a ausência de lembranças mais significativas, induzem à 

afirmação de que possivelmente, esses professores não marcaram a vida pessoal e 

educacional de Roger Avanzi tanto quanto Francisco Collman e Wilma, cujas 

lembranças permanecem como marcas indeléveis, trazendo modos de ensinar e 

características de suas personalidades, bem como o que foi apreendido. 
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Além da experiência com os professores contratados e com os grupos 

escolares, Roger Avanzi estudou por correspondência, matriculando-se no Colégio 

Pedro II, no Rio de Janeiro/RJ. Desse Colégio, ele recebia periodicamente os 

trabalhos a serem realizados, guardando-os até os dias atuais com muito desvelo. 

Porém, conforme suas lembranças, ele não foi dos estudantes mais 

dedicados, pois, ainda que a aprendizagem do conteúdo escolar tenha sido 

importante, não era o que ele necessitava aprender para a vida no Circo. 

Sobre a experiência de escolaridade no Colégio Pedro II, Avanzi lembra: 

 

 

Eu estudei um tempo por correspondência. Eu e o meu primo 
Ademar, que tinha a mesma idade que eu. Nós nos matriculamos no 
Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. E eles mandavam os trabalhos 
pra gente. Eu até hoje ainda guardo os trabalhos que eu fiz. Inclusive 
os de Latim. [...] Eu já era garotão. Era solteiro. Tinha uns vinte e 
tantos anos. E eu andei estudando um bocado. Eu estudava. Mas eu 
não era muito pegado aos estudos. Eu tinha facilidade. Acho que por 
isso, como eu tinha facilidade eu não me esforçava. Tinha Inglês, 
Francês, aquelas coisas de ginásio [...]. E nós mandávamos lá pra 
eles corrigirem, voltava com as notas, e veio até o final, na cidade 
que nós estávamos dizendo onde a gente ia fazer o exame final. E 
não me lembro porquê, mas não foi feito. Ficou, parou aí. Me ajudou 
bastante, mas não foi o que eu precisava aprender. (AVANZI, 2008) 

 

 

O Colégio Pedro II é uma tradicional instituição de ensino público federal 

localizado no Estado do Rio de Janeiro e foi criado no Brasil Império (1822 – 1889). 

Este colégio foi criado na intenção de atender às necessidades educacionais para a 

formação de uma elite nacional. Para isto, as disciplinas que compunham a grade 

escolar do Colégio eram: Literatura, Língua Portuguesa, Latim, História, Matemática, 

Geografia, Sociologia, Inglês, Música e Lógica, entre outras. Passaram por este 

Colégio, ilustres personalidades brasileiras, como: Fernanda Montenegro, Mário 

Lago, Oswaldo Cruz e Pedro Nava. 

Vale ressaltar que, esse pensamento de Roger Avanzi tem muito a ver com 

aquilo que era importante ser aprendido pelos circenses, e que se daria somente de 

forma transgeracional, para não criar uma ruptura no conhecimento da trajetória do 

circo no Brasil e no mundo. Apesar de pensar a memória como um elemento 

necessário para a transmissão de saberes, devemos lembrar que ela também é 

falha, sendo um dos motivos que torna imprescindível que ela seja registrada e 
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documentada para que outros possam conhecer as experiências já vividas. Essa 

reflexão advém da assertiva de Roger Avanzi (2008) sobre: “não foi o que eu 

precisava aprender” mas, tudo que se refere a este aprendizado ele guarda com 

desvelo. 

Somente a partir da adolescência Roger passou a ter laços de afeto com 

pessoas exteriores ao circo, fazendo sempre grandes amigos por onde passava. 

Aonde o Circo Nerino chegava, todos faziam muitos amigos, pois a maioria das 

pessoas, segundo Roger Avanzi (2008), gostava da família do circo 

desinteressadamente, demonstrando que o circo encantava não somente durante os 

espetáculos, mas fora dele. Segundo Roger, 

 

 

[...] as pessoas se chegavam ao circo. Por exemplo, tinha o 
João Carvalho, no Recife, chamavam-no de Joãozinho. Ele 
vivia quase no Circo, quase que era da nossa família e era 
secretário particular do prefeito lá do Recife. Muitas pessoas 
assim, eu tinha amizade com essas pessoas. Amizade 
desinteressada, mas amizade boa. Gostavam da gente. Muita 
gente gostava da família. Tem outros também, mas, é esse que 
me vem na cabeça, os outros não vem na cabeça. Mas muita 
amizade, porque nós conhecemos tanta gente. Andamos tanto. 
Cada cidade que chegava fazíamos amizades diferentes. 
(AVANZI, 2008). 

 

 

Pensando a trajetória individual, neste caso, como indissociável da formação 

profissional, a vida pessoal, no percurso narrado por Roger Avanzi, se confunde com 

a sua vida profissional. Nas narrativas da sua infância assentimos que, a formação 

não se separa da vida, nem do contexto institucional, nem do contexto afetivo e do 

subjetivo expresso em suas palavras. E, mais uma vez Bosi (1994, p. 471), nos 

auxilia a entender a “memória da arte”, é em síntese, “a do ofício”. Assim, o trabalho 

“com seu caráter corpóreo, subjetivo, o trabalho significa a inserção obrigatória [...]” 

no caso deste sujeito, “[...] no sistema das relações econômicas e sociais” de sua 

vida no espaço circense especialmente. 

Não era somente nas apresentações que Roger Avanzi era tido como o galã 

do Circo. Por onde passava, as moças das cidades se apaixonavam. Muitas delas 

queriam ser escolhidas para ser sua namorada. 
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O primeiro namoro de Roger Avanzi aconteceu ainda durante sua 

adolescência, quando em 1937 o Circo Nerino foi armado ao lado do Circo 

Arethuzza (1875-1964), pertencente à primeira geração de circos no Brasil, famoso 

por seus dramas e por não utilizar Pontos11 nas suas apresentações. Sua namorada, 

Arismar Neves, era sobrinha da atriz dramática Aretusa Neves. É em lembranças 

relacionadas à Arismar Neves que Roger traz uma das mais emocionadas narrativas 

de sua entrevista: 

 

 

Fazia tempo que eu não via a Mimi. Então ficamos conversando e 
veio à baila o meu namoro com a Arismar e ela me falou: - Roger, 
por que você não visita a Arismar? Ela está meio adoentada[...] 

Eu respondi que não sabia nem onde ela morava. Aí ela deu o 
endereço. Três quadras daqui de casa! Três quadras daqui de casa! 
Eu disse que iria visitá-la, pois moro pertinho dela há tantos anos. 
Poderia conhecer a família e recordar os tempos, o acontecido. Muito 
bem! E eu todo dia queria ir visitá-la. Até que um dia eu me aprontei 
todo, fiquei bonitinho, coloquei uma roupa, penteei o cabelo. Quer 
dizer, penteei não, nessa época eu não tinha mais cabelo. (risadas) 
E a pé mesmo fui lá. Quando fui chegando, tinha uma senhora na 
janela, a casa é meio afastada da cerca. Quando eu falava com a 
senhora que estava na janela, veio chegando outra senhora e 
perguntou o que eu queria. Eu me apresentei e contei mais ou 
menos a história. [...] Eu disse que fui fazer uma visita de cortesia e 
relembrar, pois nunca mais eu a vi e tenho vontade de vê-la e ela 
gostaria de me ver também. É bobagem, mas é uma bobagem 
engraçada, interessante. E ela disse: Pois é, ela não vai lhe ver, ela 
faleceu antes de ontem Como são as coisas da vida! Eu tomei um 
choque. Eu vinha pensando: Como será que ela está? Será que ela 
vai ficar surpresa? O que ela vai sentir? Aí me dá essa notícia 
assim? Mexeu comigo, parece que eu tinha tomado um choque 
elétrico. E pensei: Mas será possível? Eu moro aqui pertinho! Se 
eu venho um pouquinho antes, se tenho vindo me despedir dela. 
Ela tava bem doente, morreu. Um desfeche. Encerrou a carreira. 
(AVANZI, 2008, grifos nossos). 

 

 

                                                             
11 O Ponto era o indivíduo responsável por passar, em voz baixa, as falas das 

representações. Este profissional ficava estrategicamente localizado no lado do picadeiro. 
Este recurso era utilizado para que os artistas não precisassem decorar todo o texto, ou 
ainda em caso de lapsos da memória. 
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Esta narrativa de Roger Avanzi no faz entender que a vida, para ele, é como 

uma carreira que se encerra com a morte, e, sendo a personagem lembrada, uma 

artista, talvez a vida para ele seja arte que ele traduz como carreira. 

Porém, ser galã nem sempre foi sinal de glória para Roger Avanzi. Primeiro 

porque ele representava o Circo, além desse papel, ele também era o filho do dono 

e, por isso, tinha que tomar muito cuidado com determinadas atitudes. E, em 

segundo lugar, porque chegou a ser motivo de desavença entre as moças 

enamoradas. Uma delas, durante a estadia em Recife/PE, inclusive, chegou ao 

ponto de tirar a própria vida por não ter o amor de Roger e, principalmente, por ver 

esse amor ser destinado a outra moça. (AVANZI; TAMAOKI, 2004). 

Em Natal/RN, Roger Avanzi também teve sua conquista, Elza Romão, filha de 

Luiz Romão, que além de dono de uma gráfica e de uma livraria no bairro das 

Rocas, também possuía uma estação de rádio-amador. Porém, essa sua namorada 

encantou-se pelo cunhado do primo de Roger, Noris. Logo após o ocorrido, Elza 

Romão e Noris se casaram e Roger perdeu uma de suas paixões potiguares. 

(AVANZI; TAMAOKI, 2004). 

Dentre todas as suas conquistas, uma até agora é eterna: Anita Garcia. O 

sobrenome deve ser de conhecimento de muitos que vivenciaram e assistiram aos 

majestosos espetáculos do Circo Garcia (1928-2001), o principal rival do Circo 

Nerino. Contudo, essa rivalidade não vinha dos artistas, mas dos espectadores. 

Quem assistia e gostava do espetáculo do Nerino, não fazia o mesmo com o Garcia 

e vice-versa. 

Os dois circos se encontraram em Recife/PE, em fins de 1947, e foi lá que 

Roger conheceu Anita, uma das maiores atrizes do circo teatro e sobrinha de Antolin 

Garcia, que coincidentemente, nasceu no mesmo dia e ano que ele – 07 de 

novembro de 1922. Menos de 06 meses depois – em 31 de março de 1948 – já 

estavam se casando, deixando aflitos os corações das moças solteiras. Neste 

momento Roger Avanzi ainda não havia se entranhado de palhaço. 

Da união desse casal nasceram Ronita Avanzi (1949 – ), Roger Avanzi Filho, 

o Pissingo (1950 – 1995) e Roseli Avanzi (1952 – ). Assim que completaram idade 

escolar, um a um foi mandado para São Paulo, para junto dos avós paternos para 

que pudessem estudar, juntando-se aos pais, no circo, somente durante as férias 

escolares. 
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A decisão de Roger Avanzi tem relação direta com a situação em que viviam 

os profissionais do circo, à época. 

 

 

Eu e Anita queríamos que eles se formassem, tivessem um diploma 
que lhes possibilitasse uma vida melhor do que a que o circo estava 
nos oferecendo. Meus filhos eram talentosos, se tivessem ficado no 
circo teriam se tornado bons artistas. A Ronita sempre foi muito 
afinada e tocava bem acordeão. A Roseli fazia bola, o Pissingo foi 
durante um tempo o Marcelino, do Marcelino Pão e Vinho. Mas não 

se desenvolveram na arte porque nós não incentivamos. E não 
fomos os únicos. Nesse período, a grande maioria das famílias 
circenses assim procedeu. (AVANZI e TAMAOKI, 2004. p. 296, grifo 
nosso). 

 

 

Na segunda metade do Século XX, no Brasil, a opção de que as crianças não 

seguissem com os aprendizados circenses foi tomada por parte dos artistas mais 

velhos do circo, pais que começavam a sofrer com o declínio do interesse do público 

pelo produto de seu trabalho, como fez Roger Avanzi com seus filhos. Assim, a 

organização familiar do circo começa a modificar-se para uma estrutura, na qual a 

transmissão do saber não é mais de ordem coletiva, mas que possui organização e 

prática de empresa capitalista e seus artistas já não são somente aqueles 

organizados em parentesco, pois são inseridos no contexto circense, artistas 

contratados por possuírem habilidades singulares. 

 

 

2.3.2 A PASSAGEM DE ROGER AVANZI PARA O PALHAÇO PICOLINO II 

 

 

Conforme apontamos no início deste capítulo, em muitos casos, a 

personificação dos artistas em palhaços, nem sempre significou somente uma 

opção. Havia casos em que o circo ficava sem o seu palhaço principal, como foi o 

caso do Circo Nerino, devido às limitações físicas impostas pelo tempo ao artista 

Nerino Avanzi, o palhaço Picolino. 

Nos primeiros anos da década de 1950, Roger Avanzi já atuava como o clown 

ao lado do palhaço Picolino, contrariando o teste ao qual foi submetido quando 
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criança, no qual obteve o resultado de que poderia atuar em todos os atos do circo, 

exceto, como palhaço. Devido a essa proximidade com o palhaço no picadeiro, 

Roger Avanzi pôde perceber duas coisas: a primeira delas, que seu pai já bastante 

idoso tinha dificuldade para continuar trabalhando como o Picolino I; a segunda 

observação foi de que mesmo com o teste apontando que não seria um bom 

palhaço, ele poderia aprender com seu pai o exercício dessa função, assim como 

muitos artistas já haviam feito, vendo Nerino Avanzi trabalhar. 

 

 

 
Figura 24 Picolino I e Roger Avanzi 

Fonte: AVANZI; TAMAOKI, 2004. 
 

 

Para Roger Avanzi, sua transformação de galã para palhaço aconteceu, na 

verdade, por necessidade do Circo. Avanzi, como artista circense tradicional, vivia 

no Circo com sua família e tinha uma boa relação com o pai. Sobre isso, nos diz: 

 

 

Ele era um homem boníssimo. Eu o ajudava muito. Eu fiz muito 
clown para ele. Ele fazia o excêntrico. Porque tem as diferenças, tem 
o excêntrico, tem o clown e o tonny de soireé. Cada uma tem uma 
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maneira de trabalhar. E tem o artista genérico que faz todos os 
gêneros. E eu trabalhava com meu pai. Trabalhando com ele eu 
sabia tudo o que ele fazia, de modo que quando eu fui trabalhar 
aconteceu o seguinte: meu pai foi ficando doente. Ele tinha um 
enfisema que maltratava muito a sua perna e trabalhou até quando 
não agüentava mais. Ele já estava idoso e não agüentava mais, não 
agüentava mesmo, mas fazia um espetáculo belíssimo. Nunca vi 
palhaço melhor do que ele. Procuramos outros para poder substituí-
lo, mas ninguém dava certo. Inclusive, o meu tio Gaetan, que fazia o 
tonny de soireé, mas ele tinha um defeito: um sotaque francês muito 
forte e lá no Nordeste as pessoas quase não entendiam o que ele 
falava pois ele tinha um problema na garganta. (AVANZI, 2008) 

 

 

Essa dificuldade gerava preocupação para Roger Avanzi, pois não 

conseguiam encontrar quem substituísse o palhaço. Só restou a ele, recorrer à sua 

mãe: 

 

 

– Minha mãe, o meu pai não aguenta mais, eu acho que vou ter 
que substituí-lo! Eu não dava para fazer palhaço. Tinha o Ademar, 

um primo meu, da minha idade, ele é que fazia a parte cômica dos 
dramas. Todo drama tinha um tom de comédia. Mas ele não estava 
mais no circo, já tinha saído. Mas a minha mãe não queria que eu 
substituísse meu o pai no picadeiro, e dizia:  – Meu filho, o palhaço 
é o prisioneiro do circo. Você faz os números da bicicleta, a 
cama elástica e se um dia você está indisposto ou não quer 
fazer por algum motivo, está doente ou qualquer coisa, a gente 
tira do programa. Mas se você fizer o palhaço, não pode.                

(AVANZI, 2008, grifos nossos). 

 

 

Roger Avanzi buscava, assim, a permissão de sua mãe e somente com esta 

permissão, após a procura frustrada por um palhaço que pudesse substituir o 

Picolino I, Roger assumiu esta função e a fez no dia 16 de outubro de 1954, em 

Coaraci/BA, com “o mesmo figurino, mesma maquiagem, o mesmo nome: Picolino” 

(AVANZI; TAMAOKI, 2004. p. 260). 

Roger Avanzi herdou o Picolino de seu pai, Nerino Avanzi, o qual teve 

continuidade através do seu filho. Ele assumiu e reelaborou essa personagem. 

 

 

Eu fui ser palhaço e estreei numa cidade da Bahia, chamada 
Coaraci. Já havíamos estado lá há alguns anos, mas voltamos. Eu 
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tinha muito medo de não dar certo, eu sabia tudo o que ele fazia, eu 
sabia fazer. E tinha um ensaiador de dramas, que ensaiava as 
peças, hoje em dia, chama-se diretor. Ele me ajudou muito, era um 
grande artista. Ele disse Roger, vou fazer o clown para você, não 
tenha medo que eu te seguro, você vai se sair bem! E de fato, eu 

me saí bem. Eu botei a mesma roupa, como eu lhe falei, a mesma 
maquiagem, o mesmo nome, para substituir o Picolino. Mas não era 
fácil não. Eu tinha 32 anos. 
E lá fui eu, estrear. Na hora de estrear, eu tremia igual uma vara 
verde. Engraçado, eu sabia tudo, mas estava nervoso por que ia 
substituir o Picolino, o Picolino I, e eu passei a ser o Picolino II. 
(AVANZI, 2008, grifos nossos). 

 

 

Como em todo rito de passagem, vemos que a transição foi dolorosa, 

carregada de medos e de ansiedades. Uma coisa nos chama atenção, pois 

conforme Pantano (2007), ao analisar a constituição de um palhaço, vemos que esta 

interpreta que, há aí, uma criação do personagem. O ator é também, ainda segundo 

Pantano, o autor de seu personagem. No entanto, no caso da transformação de 

Roger Avanzi, ele não necessitou criar a personagem, ela já existia, cabia a ele 

então, interpretá-la, traduzi-la, transformá-la apenas naquilo que ele dá movimento. 

Essa transformação, para Avanzi, o transformou em uma pessoa triste. 

Tristeza que ele não sabe explicar, mas que encontra também em outros palhaços 

tradicionais, ou não, tentando nos mostrar essa condição de ser do palhaço que nele 

se entranhou. 

Ser palhaço, para Avanzi, é algo profundamente enraizado na existência, nas 

entranhas dos sujeitos que assumem essa condição: 

 

 

Ser palhaço é ter a alma forte, nervos de aço, [...] ser palhaço, é ser 
uma pessoa extrovertida no picadeiro e uma outra pessoa fora do 
picadeiro. Todo palhaço que eu conheço... não vou dizer todos não, 
mas muitos, a maioria dos palhaços, principalmente, os palhaços 
tradicionais, todos eram pessoas tristes, todos! E eu passei a ser 
uma pessoa triste também. [...] Não sei como é que se entranhou 
com o palhaço na minha vida essa tristeza. Só uma pessoa muito 
competente para que possa explicar o porquê dessa transformação 
que o palhaço fez. Eu era uma pessoa e me tornei outra pessoa 
completamente diferente depois que passei a fazer o Picolino II. E fui 
imitando os que eram tristes. É eu fiquei uma pessoa mais triste, eu 
era uma pessoa muito alegre. Gostava de brincar, de brincadeiras 
com as palavras. Não sei o que aconteceu. Desde o início que eu 
comecei a fazer o Picolino II. Agora eu acredito que outros já nascem 
com outra modalidade, outras maneiras de ser e tal. Agora depois, 
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talvez fiquem tristes e não sabem por quê. Não no trabalho! O 
trabalho, eles fazem do mesmo jeito. Não são palhaços tristes, são 
pessoas tristes, fora do picadeiro, fora do trabalho. Agora no 
trabalho, eles fazem o trabalho. (AVANZI, 2008). 

 

 

Para Avanzi, o palhaço pode ser encontrado encarnando três tipos 

essenciais: o excêntrico, tonny de soireé e o clown, existem outros, mas são 

basicamente estes que se formam e se apresentam nos circos. Assim, como um 

bom professor, Avanzi nos explica como cada um dos palhaços se caracteriza. 

Apresentamos no Capítulo I desta dissertação, o excêntrico e o clown, que formam 

parcerias em esquetes, que são breves apresentações teatrais cômicas. Sobre o 

tonny de soirée, Avanzi nos esclarece: 

 

 

[...] não sei por que é esse nome. Coisas do circo e do passado. [...] 
Soirée é uma palavra francesa que indica espetáculo noturno. Tem a 
matineé e a soirée. Matineé é de dia e a soirée é de noite e eu não 
sei por que o tonny trabalha de dia e de noite. (RISOS). Para mim, 

ele é o palhaço mais versátil, porque não entra uma vez só no 
picadeiro, ele entra diversas vezes. O trabalho que ele faz chama-se 
reprise. Reprise não é ele reprisar o trabalho, reprise é a entrada 
dele no picadeiro. Então, no programa quando tem reprise ele já 
sabe que é ele que, entre dois números, tem que entrar. [...] A plateia 
se ri com ele e o espetáculo não fica parado. Ele entra para fazer 
alguma coisa enquanto muda a cena e, quando muda, ele termina e 
sai. Quando termina ele volta de novo, ele repete, reprise. [...] Tem 
uns números fáceis de fazer e outros mais pesados, então tem 
sempre um tonny de soireé para fazer uma palhaçada no meio pro 
artista poder descansar. [...] O tonny de soireé vai fazer como se 
fosse imitar o que o artista fez e vai errar e vai cair, mas ele cai com 
segurança. Ele cai sabendo o que esta fazendo. O povo ri e ele ri do 
povo também. Um ri do outro. (AVANZI, 2008, grifos nossos). 

 

 

Roger Avanzi permaneceu no Circo Nerino como Picolino II durante dez anos, 

até a última apresentação deste circo, no dia 13 de setembro de 1964, na cidade de 

Cruzeiro/SP. Este ano de 1964 foi marcante na história política, social e cultural do 

Brasil, este, foi o ano da deflagração do Golpe Civil-Militar (1964 – 1985) apoiado, 

principalmente, pela elite agrária brasileira e teve intervenção direta de países 

imperialialistas contra a aparente expansão do comunismo na América Latina. 

(COSTA DA SILVA; GERMANO; SPINELLI, 2006). 
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Apesar do contexto histórico, não há indícios na fala de Roger Avanzi de que 

haja relação direta entre o fim do Circo Nerino e o Golpe Civil-Militar. No entanto, a 

morte de Nerino Avanzi, em fins de 1962, quando o Circo estava prestes a completar 

50 anos é apontada como motivo principal. Nerino Avanzi passou algum tempo 

internado em um hospital e, mesmo planejando uma grande festa para comemorar 

as bodas de ouro do Circo, faleceu logo após uma apresentação do Circo Nerino. 

Após a morte de Nerino, as dificuldades só aumentaram, e em especial as de 

relacionamento entre os membros deste circo-família. 

 

 

Depois que meu pai morreu, as divergências acentuaram-se. Meu 
pai, aparentemente, não fazia mais nada. O palhaço era eu, minha 
mãe e meu tio Gaetan dirigiam a Companhia. O que ele fazia era 
conversar, contar histórias, acompanhar a montagem do circo. Mas, 
nesse nada fazer, meu pai fazia tudo: ele unia a família. Sem ele, 
perdemos a nossa maior força – a da união – , e sem ela não 
conseguimos ir em frente. Pretendíamos ir, sim, a Guaratinguetá. 
Tínhamos, inclusive, contratado uma família para substituir minhas 
sobrinhas. Mas, na última hora, essa família, por alguns trocados a 
mais, foi trabalhar em outro circo e nos deixou na mão. Foi a gota 
d‟água. E assim, o Circo Nerino acabou. No dia 13 de setembro de 
1964, na cidade de Cruzeiro, em São Paulo, apresentou seu último 
espetáculo. Era um domingo. (AVANZI; TAMAOKI, 2004, p. 523). 

 

 

Segundo Roger, outro fato que motivou o Circo Nerino a encerrar seus 

espetáculos foi a diminuição das vendas de ingressos nas bilheterias, aliada ao 

aumento da quantidade de impostos pagos pelos circos aos cofres públicos. Com o 

fim dos espetáculos deste circo, Roger Avanzi optou por abandonar os picadeiros. 

Mesmo assim, para Avanzi, falar sobre o Circo Nerino é uma de suas grandes 

felicidades, porém, percebemos que há uma ruptura em seu discurso quando fala 

sobre o fim deste circo que alegrou grande parte do Brasil e de outros países da 

América Latina: 

 

 

Gosto de falar do Circo Nerino. Gosto mais do que ficar contando 
outras coisas. Foi um circo que demorou tanto tempo 
ininterruptamente, 52 anos, mais ou menos, sem parar. Parou uma 
vez no Rio de Janeiro, foi pra trabalhar. [...] E é isso aí... Circo 
Nerino. (silêncio). Tanto tempo, não é? Tantos anos! Tantos anos! Eu 
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estava dizendo que foi a única vez que parou foi trabalhar, mas foi 
para trabalhar no teatro, então não armamos a lona do circo. 
(AVANZI, 2008). 

 

 

Refletindo sobre essas palavras de Roger Avanzi, é possível parafrasear Bosi 

(1994, p. 471), para ratificar suas postulações sobre memória do trabalho em 

lembranças de velhos e, dizer que estas memórias do trabalho de Avanzi, retratam o 

que ocupou sua vida, sua arte, seu ofício, seu corpo, suas mãos, sua máscara de 

palhaço, cobrindo o rosto de um homem que ainda sente, já velho, os conflitos 

desse entranhamento – homem/palhaço. 

 

 

 
Figura 25 As três gerações de Picolinos 

Fonte: AVANZI; TAMAOKI, 2004. 
 

 

Roger esteve afastado dos picadeiros dos circos por um curto período, ao 

lado da sua mãe Armandine Ribolá, do seu tio Gaetan, da sua esposa Anita Garcia e 

dos seus filhos Ronita, Roger Filho e Roseli, na cidade de São Paulo/SP. Foi então 

que Antolin Garcia (1904 – 1987), tio de Anita e proprietário do Circo Garcia, após 

uma temporada de trabalhos em países do exterior, convidou Roger Avanzi para que 
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seguisse com o Circo Garcia, pois precisava que este artista mais uma vez 

assumisse o palhaço Picolino II. 

Inicialmente, Avanzi estava determinado a não aceitar a proposta, mas ao 

lembrar-se da possibilidade de retornar aos lugares que conheceu ao longo de sua 

vida, sua decisão foi retornar às atividades de palhaço, no Circo: 

 

 

Quando nós paramos com o Circo Nerino, eu não queria mais ser de 
circo. No entanto, o tio da minha senhora, do Circo Garcia, voltou do 
exterior, que ele esteve no exterior trabalhando, voltou e precisava 
de ajuda. Então aproveitou e me pegou para ajudar. Eu falei: Seu 
Garcia, eu gostaria de ajudar, mas eu não sou mais de circo. O 
Circo Nerino parou e eu parei também! Mas ele insistiu: Não, mas 
eu preciso! Mas eu não queria seguir, não queria ir. E ele teve a 
ideia de dizer: Eu pretendo ir dar um giro no Norte e no Nordeste. 

E aquilo de ir ver de novo tudo aqui que eu vi desde criança. Aí me 
deu a vontade de ir e eu fui. Eu falei: Eu vou dar uma voltinha com 
o senhor. Essa voltinha durou sete anos, fiquei sete anos com o seu 

Garcia. Eu e um companheiro meu. [...] Era Picolino e Pinguim. 
(AVANZI, 2008, grifos nossos). 

 

 

Durante sete anos Armandine e Pinguim, o anão que sua mãe adotou e que 

se transformou em palhaço, acompanharam Roger Avanzi em suas viagens com o 

Circo Garcia. Segundo Avanzi (2004), muitos espectadores, que foram do Circo 

Nerino e que o viram se apresentar como galã nos espetáculos, ficavam abismados 

ao depararem-se com este artista encarnando o palhaço principal do Circo Garcia. 

Seu tio Gaetan Ribolá também o acompanhou, mas somente por alguns 

meses, pois ele também se despediu do espetáculo da vida. No dia da morte de 

Gaetan, depois de mais de quinze anos trabalhando como o palhaço Picolino II, 

Roger precisou ir para o centro do picadeiro e, o palhaço, construtor de risos e de 

fantasias, não resistiu e chorou durante o espetáculo, pela partida de seu tutor de 

resiliência. 

No tempo que passou no Circo Garcia, Roger Avanzi ajudou a reestruturá-lo. 

Porém, em uma das passagens do Circo por São Paulo/SP, por volta de 1972, 

Roger, Pinguim e Armandine se juntaram ao restante da família, pois Armandine já 

idosa estava sem saúde para seguir com a Companhia. 

Diz-nos Roger: 
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Eu fui com o Garcia e depois, por causa da minha mãe, que foi 
ficando doente, eu preferi sair. Já tinha ficado aquele tempo, já tinha 
ajudado. Naquele tempo ele voltou do exterior muito necessitado. 
Não tinha nem circo, eu trabalhei bastante com eles, suei muito e 
consegui suspendê-lo de novo, modéstia a parte. Fiz muita força. 
Fiquei em São Paulo [...] com a minha mãe adoentada e aí é que eu 
vim morar junto com a minha família. [...] E fiquei trabalhando. 
(AVANZI, 2008). 

 

 

Mesmo fora do circo, Roger continuou com as suas apresentações como o 

palhaço Picolino II, em festas infantis, em circos que passavam pela cidade, nos 

teatros, entre outros. 

Esse percurso de Roger Avanzi, por ele narrado, tanto para elaboração do 

livro com Verônika Tamaoki (2004), quanto para o nosso trabalho de pesquisa, 

configura a dupla significação da memória do trabalho, do ofício e, particularmente, 

da arte (BOSI, 1994), pois traz as marcas indissociáveis do corpo – na vida 

psicológica – que se insere na vida familiar e social; não apenas, como fonte de 

renda, mas, como modo de fazer emergir o seu status de estar no mundo e de 

colaborar com a melhoria deste, seja no âmbito familiar, seja no social, como 

sinalizaremos a seguir, pois, o espetáculo da vida de Avanzi continua. 

 

 

2.4 ESCOLAS DE CIRCO: UM NOVO ESPAÇO DE FORMAÇÃO 

 

 

Ainda na década de 1960, alguns artistas circenses, como o Piolin e o Arrelia, 

começaram a mostrar em suas apresentações e a pressionar as autoridades. Para a 

criação de uma escola de circo no Brasil, conforme já havia em outros países da 

América e da Europa. Durante a Ditadura Civil-Militar, essas manifestações culturais 

e reivindicações foram, de certa maneira, silenciadas pelo regime. Mas, logo após o 

retorno de Roger Avanzi a São Paulo/SP, ele foi convidado a se juntar àqueles que, 

como ele, acreditavam na necessidade de se criar no Brasil, um local no qual se 

pudesse transmitir as artes circenses aos que não eram nascidos em famílias de 

circo. Entre essas pessoas estava seu primo e também palhaço Waldemar Seyssel 

(1905 – 2005), o Arrelia. (AVANZI, 2008). 
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No ano de 1976, em São Paulo/SP, durante o governo estadual de Orestes 

Quércia (1938 – 2010), ainda no período ditatorial, foi fundada a Associação Piolin 

de Artes Circenses (APAC), na extinta Casa do Ator, ambas sob coordenação de 

Francisco Collman, o professor que ensinou Roger Avanzi a ler, escrever e contar. 

Nessa mesma época, na Secretaria de Estado da Cultura/SP, havia uma Comissão 

de Circo, que em parceria com a Associação, organizaram a Academia Piolin de 

Artes Circenses, no estádio do Pacaembu. Alguns anos após a morte de Piolin, dar 

o nome dele à Academia, foi uma homenagem aos seus trabalhos e militância pela 

perpetuação das artes circenses. 

Narra-nos Roger Avanzi: 

 

Nós formamos a escola de circo, a APAC, Academia Piolin de 
Artes Circenses. [...] Piolin eram em homenagem ao Piolin, um 
palhaço muito famoso aqui em São Paulo. Ele já nem trabalhava 
mais, mas era famoso. E em homenagem a ele puseram o nome na 
academia de Academia Piolin de Artes Circenses. A escola 

academia, lá no Pacaembu. E nós trabalhamos muito, suei também, 
trabalhei, muitos alunos. E o pessoal do teatro, os artistas de teatro, 
vinham estudar lá também, porque tinha peças que eles subiam no 
trapézio, tinham que fazer algum salto. Esses famosos da televisão, 
do teatro também. E nós ensinávamos. [...] Depois o governo fez o 
circo-escola. Foi inaugurado lá no Guarujá, no Festival do Guarujá, 
todo ano tinha. Então inaugurou o circo bonito. E os espetáculos 
eram por conta da Academia. Todo dia íamos de ônibus levar os 
alunos e os professores, que eles faziam coisas também. E o 
Picolino II não saía de cena. Era o Picolino II e o Pinguim. E os 
alunos ajudavam, assim como os outros professores. Eram 
espetáculos bons. Depois, quando saiu dali, terminou o Festival, o 
governo armou o circo, onde hoje é o sambódromo, ali eram terrenos 
avulsos e lá foi armado o circo-escola. A academia foi inaugurada ali 
em São Paulo. Foi para o Guarujá e depois veio para São Paulo. 
(AVANZI, 2008, grifos nossos). 

 

 

Foi através da APAC que o mestre Roger Avanzi conheceu Verônika 

Tamaoki, que na época era estudante de Jornalismo quando esta foi fazer uma 

entrevista na Academia. Tamaoki encantou-se com a vida circense e, por este 

motivo, abandonou seus estudos de graduação em Jornalismo e foi ser aluna da 

Academia. 

Devido à falta de políticas públicas voltadas para a melhoria da estruturação 

da escola de circo, seja no seu funcionamento ou no seu financiamento, a 

Academia fechou as portas no ano de 1983, menos de dez anos depois de sua 
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inauguração. A suspensão de seu funcionamento se justifica pelo descaso da 

Secretaria da Cultura/SP, que deixou de pagar aos professores regularmente e 

também, não prestou a devida manutenção à lona e aos aparelhos da escola. 

(AVANZI, 2008). 

Apesar de pouco tempo de atividades, a Academia Piolin de Artes 

Circenses semeou frutos, pois daí em diante, muitas escolas e instituições foram 

criadas no Brasil, espalhando as artes circenses com diferentes métodos e objetivos. 

Percebeu-se a partir de então a possibilidade de se ensinar as artes circenses fora 

das lonas de circo para todos aqueles que se interessavam em aprender, não era 

mais somente uma herança cultural familiar repassada de forma transgeracional; era 

uma escola formal, com objetivos, conteúdos e métodos em um local determinado 

para isto. 

 

 

Concomitante à Academia, a proposta da formação de uma Escola 
Nacional de Circo chegou ao Serviço Nacional de Teatro em 1974, 
quando assumia a direção Orlando Miranda. O projeto Escola iniciava 
seu desenvolvimento dentro de uma organização pública, mas agora 
de caráter nacional, através do herdeiro de Franco Olimecha, o 
também circense Luis Franco Olimecha, seu neto. A criação do então 
Instituto Nacional de Artes Cênicas por Alísio Magalhães, em 1981, 
incorporando as áreas já absorvidas pelo Serviço Nacional de Teatro – 
teatro, dança, ópera e circo –, foi o último passo necessário para a 
consolidação e fundação, em maio de 1982, da Escola Nacional de 
Circo no Rio de Janeiro. (http://www.circonteudo.com.br) 

 

 

Roger Avanzi esteve presente na criação de quase todas as escolas de circo 

do Brasil e foi professor em boa parte delas. Uma, porém, lhe é muito cara, a Escola 

Picolino de Artes do Circo, em Salvador/BA, criada em 1985, por Verônika 

Tamaoki e seu então esposo e, ainda, companheiro, Anselmo Serrat. A escola 

objetiva o desenvolvimento e a integração de pessoas que estão em risco social, 

além da formação de novos artistas de circo. São, portanto, as escolas de circo 

protagonistas de mudanças sociais nos locais onde se encontram. 

Roger lembra que: 
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A Verônika casou-se com Anselmo Serrat, e eles resolveram ir fazer 
um circo-escola em Salvador. Começaram a proliferar os circos-
escola no Brasil, hoje em dia toda grande cidade tem escola de circo, 
por causa da APAC, a primeira. Foram aprendendo e os que 
aprendiam formavam escolas, como a Verônika, junto com o marido. 
E fez a escola lá em Salvador, que até hoje funciona. E em minha 
homenagem eles puseram Escola Picolino, chama-se escola 
Picolino em homenagem ao mestre Picolino. Eu fui inaugurar, depois 
quando fez dez anos eu fui lá quando eles me chamaram e eu ia 
trabalhar lá também. E foi muito bom! E continua funcionando! 
(AVANZI, 2008, grifo nosso). 

 

 

Esta é também uma justa homenagem a este artista que ao longo de toda a 

sua vida, seja como galã, como equilibrista a cavalo, ou como palhaço e contador de 

histórias, dedica-se com esmero às artes circenses e que na velhice, como 

organizador cultural, continua a repassar às jovens gerações seus conhecimentos e 

experiências, como profissional do circo. 

 

 

 
Figura 26 Roger Avanzi. 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=BHRzCSMlX60&feature=related 

 

 

Atualmente, Roger mora em São Paulo/SP com sua esposa e com sua filha, 

Ronita Avanzi. Apesar de estar prestes a completar 90 anos de idade, Roger Avanzi 

ainda atua como o Picolino II, seja em palestras ou ministrando algumas aulas, 

quando é convidado, mas evita fazer longas viagens, pois não gosta de se afastar 

por muito tempo de sua esposa Anita, que, já idosa, não tem mais tanta saúde. Além 
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disso, o grande deleite deste artista é poder relembrar e contar as histórias de sua 

vida e, principalmente, do Circo Nerino. 

A vida de trabalho no circo rende a Roger, muitos sonhos, muitas lembranças 

que o levam de volta ao seu passado, quase que diariamente, conforme nos revela: 

 

 

Eu costumo, quase toda noite, sonhar que estou trabalhando no 
circo. Ou trabalhando no espetáculo, ou armando o circo, ou ainda, 
carregando o caminhão com o material. Com chuva ou com sol, 
estou trabalhando. E eu acordo exausto, por causa trabalho pesado 
que eu tive durante a noite. [...] Eu até faço uma brincadeira. Eu 
acordo cansado, exausto de ter trabalhado a noite toda no sonho. Eu 
falo o seguinte: É o que eu estou recebendo como aposentadoria 
do INSS. (AVANZI, 2008, grifo nosso). 

 

 

Assim, “a memória revive o trabalho que se fez com paixão” (Bosi, 1994, p. 

480). Isto, para Bosi (1994), pode ser explicado pela dimensão do trabalho no tempo 

subjetivo do sujeito que repercute nas lembranças, nos fazendo “constatar que todos 

se detêm longamente e com muito gosto na descrição do próprio ofício” (p. 271). 

Ademais, é o trabalho que nos move na hierarquia social e nos promove como seres 

na cultura, tornando possível, uma memória coletiva que se coletiviza pela narrativa 

autobiográfica (HALBACWS, 2004). 
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Figura 27 Roger Avanzi 

 

 

Eric Hobsbawm, no prefácio de seu livro Pessoas Extraordinárias: 

resistência, rebelião e Jazz (1998), chama-nos a atenção para a ausência das 

pessoas comuns que compõem a maioria da raça humana na história constituída 

oficialmente. Já Boaventura de Souza Santos (2006), em sua gramática do tempo, 

nos conduz a lutar contra o desperdício das experiências. Assim, é perspectiva 

ensejada por esses autores que as memórias de Roger Avanzi tornam-se presentes. 

Talvez, este trabalho dissertativo, possa ser considerado como um minúsculo 

ponto a seguir, a ser acrescentado à guinada subjetiva que vem se desenvolvendo 

em vários espaços sociais e acadêmico-científicos (SARLO, 2006), como uma 

tentativa de mudança na cultura que torna ausentes aqueles que não são 

considerados estabelecidos, as pessoas comuns. 

Reconstituir as memórias de Roger Avanzi foi, para nós, como refazer com 

ele a viagem de sua vida, a qual pode ser descrita literariamente com o auxílio de 

Saramago (1981), 

 

[...] A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo 
estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. 
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Quando o viajante se sentou na areia da praia e disse: „Não há mais 
que ver‟, sabia que não era assim. O fim duma viagem é apenas o 
começo doutra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que 
se viu já, ver na Primavera o que se vira no Verão, ver de dia o que 
se viu de noite, com sol onde primeiramente a chuva caía, ver a 
seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra 
que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, 
para os repetir, e para traçar caminhos novos ao lado deles. É 
preciso recomeçar a viagem. Sempre. O viajante volta já. 
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Figura 28 Palhaços 

Fonte: http://www.mundoclown.com.br/ 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM PALHAÇO SE FAZ, OU NASCE FEITO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A memória do trabalho é o sentido, 
é a justificação de toda uma biografia. 

 
 

Ecléa Bosi, 1994. 
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Percorrendo com Roger Avanzi os caminhos bifurcados de suas memórias, 

pudemos observar que um palhaço não nasce feito; ele se faz na trajetória cultural, 

na qual estão inseridos todos os seres humanos. 

O circo, por sua vez, foi analisado e compreendido não somente como uma 

forma de distração, de entretenimento ou mesmo de alienação, servindo para 

preencher o tempo ocioso, porém, foi interiorizado como um elemento essencial 

para complementar à formação de seres humanos, os processos de sociabilidade, 

as formas de leitura de mundo. Além disso, ele tem assumido outra feição, a social, 

observamos, dessa forma, que o circo, tanto no Brasil, como em outras partes do 

planeta, retém grande importância no espaço cultural, no político e no social, além 

de ser fortemente visado na esfera econômica. Isso porque, na contemporaneidade, 

a cultura adquire características de mercadoria, ela passa a fazer parte de uma 

indústria cultural. A cultura assume, também, uma lógica que serve para atender 

os interesses econômicos da indústria capitalista no circo. 

Roger Avanzi está inserido em um universo em que ser tradicional, significa, 

além de participar de todo o processo de construção do espetáculo, assumir o 

compromisso de aprender e de repassar os saberes da arte circense de forma oral 

ou escrita através de gerações em uma prática de formação transgeracional, onde 

os saberes são compartilhados pelas gerações, levando-se em consideração 

também o ambiente físico e social no qual os sujeitos estão inseridos e convivendo 

entre si. 

Roger Avanzi herdou o palhaço Picolino II, de seu pai, Nerino Avanzi como 

uma forma de consolidação do personagem para dar continuidade a ele, passando a 

tradição de pai para filho. Roger não criou o personagem, ele o assumiu, mas 

também o reelaborou, o que é um fato comum na atividade circense. Roger deu ao 

palhaço Picolino II, a sua singularidade individual. 

Para este artista, é necessário aprender a ser palhaço, é preciso muito mais 

do que a caracterização física para se tornar fazedor de risos. 

Um fato que podemos apreender é que, desde o instante em que houve o 

entranhamento do palhaço Picolino II em Roger Avanzi, este artista transformou-se 

em uma pessoa triste fora dos picadeiros e em suas lembranças essa condição é 

realçada em vários momentos. 

Percebemos ainda, que, enquanto provocador do riso, ele teve que deixar de 
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lado, em momentos de espetáculos, as tristezas e os dissabores da vida humana, ou 

ainda, como seu pai, fazer piadas com as próprias dores. 

Dessa forma, nossas reflexões assinalam para o fato de que no início da 

história desses artistas a formação dos palhaços ocorria de forma difusa, seja nas 

ruas, ou nas comunidades, e que, durante a Idade Média e maior parte da 

Modernidade se dava exclusivamente de forma oral e transgeracional. Já a partir do 

final do século XX, esta formação coube não somente às famílias tradicionais 

circenses, mas, aos professores das escolas de circo. 

É considerando todos os aspectos constitutivos da formação histórica dos 

palhaços que ingressamos nas memórias de Roger Avanzi e ressaltamos que ele 

não é só criador de risos, ele também é um grande mestre entre os palhaços. 

Apoiou e incentivou a criação de diversas escolas de circo no Brasil, ministrando 

aulas em muitas delas. 

Destacamos como reconhecimento a este multiplicador de sonhos, a criação 

da Escola Picolino de Artes do Circo, em Salvador/BA, criada em 1985, por 

Verônika Tamaoki e seu então esposo e, ainda, companheiro, Anselmo Serrat e que, 

até os dias atuais ainda está em funcionamento. 

Devemos considerar que há uma grande contribuição das pessoas envolvidas 

com o circo e com as artes circenses para a história cultural, social e política da 

sociedade brasileira. Assim, as discussões geradas neste trabalho dissertativo não 

encerram os questionamentos e mistérios que abrangem as artes circenses e seus 

artistas e, tampouco, aqueles que envolvem as memórias, na realidade, eles 

apontam para uma continuidade nas reflexões levantadas, qual seja que ao 

registrarmos as memórias de Roger Avanzi, ingressamos na luta contra o 

desperdício das experiências das artes circenses. 

 

 



 

 

115 

REFERÊNCIAS 

 

 

ADORNO, T. e HORKHEIMER, M.. A indústria cultural. In: LIMA, Luis Costa. Teoria 
da Cultura de Massa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 
 
AFONSO, Joana. Os Cicos não Existem. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 
2002). 
 
NALBERTI, Verena. O Riso e o Risível: na história do pensamento. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2002. 
 
ARAÚJO, Vicente de Paula. Salões, Circos e Cinemas de São Paulo. São Paulo: 
Perspectiva, 1981. 
 
AVANZI, Roger e TAMAOKI, Verônica. Circo Nerino. São Paulo: Codex e 

Pindorama Circus, 2004. 
 
AVANZI, Roger. São Paulo, nov. 2008. 70 min. Entrevista concedida a Thalita Costa 
da Silva. 
 
BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o 

contexto de François Rabelais. São Paulo: Hucitec e Brasília: Universidade de 
Brasília, 1987. 
 
BEZERRA, Osicleide de Lima. “Vai Trabalhar Vagabundo”: valores e 
representações sobre o trabalho. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – UFRN, 2005, 158 páginas. (Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
orientada pelo Prof. Dr. José Willington Germano). 
 
BOLOGNESI, Mário Fernando. Palhaços. São Paulo: UNESP, 2003. 
 
BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembrança de velhos. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1994. 
 
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 

 
BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: dialogismo e construção do sentido. Campinas/SP: 

UNICAMP, 2005. 
 
CALABRE, Lia. Conspirações Sonoras: a Rádio Globo e a crise do governo Vargas 
(1953-1954). In: II Encontro Nacional da Rede Alfredo de Carvalho. Florianópolis, 
2004. 
 
CANCLINI, Nestor. Culturas Híbridas. São Paulo: EDUSP, 2000. 
 
CARVALHO, Edgard de Assis. Enigmas da Cultura. São Paulo: Cortez, 2003. 



 

 

116 

 
CASTRO, Alice Viveiros de. O Elogio da Bobagem. Rio de Janeiro: Família Bastos, 
2005. 
 
CASTRO, Ruy. Saudades do Século 20. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 
CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1998. 

 
COMTE-SPONVILLE, André. A Vida Humana. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 
COSTA DA SILVA, Thalita. Nas Asas da Alegria: Viajando com o Circo Nerino. 

Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 2007, 70 páginas. 
(Monografia apresentada à coordenação do curso de Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, orientada pelo Prof. Dr. José 
Willington Germano). 
 
COSTA DA SILVA; Thalita; GERMANO, José Willington; SPINELLI, Pablo Cruz. 
Conhecer para Libertar: nostalgia romântica e educação popular. In: Anais do VI 
COLUBHE, 2006. 
 
COUTINHO, Carlos Nelson. Cultura e Sociedade no Brasil. Rio de Janeiro: DP&A, 

2000. 
 
CYRULNIK, Boris. Autobiografia de um Espantalho: histórias de resiliência: o 
retorno à vida. São Paulo: Marins Fontes, 2009. 
 
DEL FARRA, Danilo. Maldito Transgressor. In: 

http://malditotransgressor.blogspot.com/2010/04/arrelia.html 
 
ECO, Humberto (Org.). História da Beleza. Rio de Janeiro: Redord, 2004. 
 
______. História da Feiúra. Rio de Janeiro: Record, 2007. 
 
ELIAS, Norbert. Os Estabelecidos e os Outsiders. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2000. 
 
HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Vértice, 2004. 

 
HILLERMAN, Tony. Palhaços Sagrados. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

 
HOBSBAWN, Eric. Pessoas Extraordinárias: resistência, rebelião e Jazz. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1998. 
 
HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence. A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1984. 
 
LEI Nº 6.533, DE 24 DE MAIO DE 1978 
 
LÉVI-STRAUSS, Claude. A Via das Máscaras. Lisboa: Presença, 1981. 

 

http://www.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/eixo6.htm
http://www.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/eixo6.htm
http://malditotransgressor.blogspot.com/2010/04/arrelia.html


 

 

117 

MAGNANI, José Guilherme Cantor. Festa no pedaço: cultura popular e lazer na 

cidade. São Paulo: Hucitec/UNESP, 1998. 
 
MILLER FILHO, Sidney Álvaro. O Circo. In: Sidney Miller. Elenco, p. 1967. 1 CD. 
Faixa 7 (3 min 52 s). Remasterizado em digital. 
 
MINOIS, Georges. História do Riso e do Escárnio. São Paulo: Editora UNESP, 

2003. 
 
MORIN, Edgar. O Paradigma Perdido. Portugal: Europa-América, 1991. 
 
______. A Cabeça Bem-feita: pensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 
 
NAVA, Pedro. Balão Cativo. São Paulo/SP: Giordano; Cotia/SP: Ateliê, 2000. 

 
______. Baú de Ossos. São Paulo/SP: Giordano; Cotia/SP: Ateliê, 2002. 

 
ORFEI, Alberto. O Circo Viverá. São Paulo: Mercuryo, 1996. 

 
PANTANO, Andreia Aparecida. A Personagem Palhaço: a construção do sujeito. 

São Paulo: UNESP, 2007. 
 
 
PEREIRA, Edmilson e GOMES, Núbia Pereira. Flor do Não Esquecimento: cultura 

popular e processos de transformação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 
 
RUIZ, Roberto. Hoje tem Espetáculo? As Origens do Circo no Brasil. Rio de 
Janeiro: INACECEN, 1987. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: contra o 

desperdício da experiência. 3. ed. v. 1. São Paulo: Cortez, 2001. (Coleção Para um 
novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática). 
 
______. A Gramática do Tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: 

Cortez, 2006. 
 
SARLO, Beatriz. Tempo Passado: cultura da memória e guinada subjetiva. Sao 
Paulo: Companhia das Letras; Minas Gerais: UFMG, 2007. 
 
______. Cenas da Vida Pós-Moderna: intelectuais, arte e videocultura na 

Argentina. Tradução: Sérgio Alcides. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2006. 
 
SAVIANI, Dermeval. O Plano de Desenvolvimento da Educação: análise do 
projeto do MEC. Educ. Soc.,  Campinas,  v. 28, n.100, out. 2007 Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
73302007000300027&lng=pt&nrm=iso>. 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302007000300027&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302007000300027&lng=pt&nrm=iso


 

 

118 

SILVA, Ermínia. O Circo: sua arte e seus saberes - O Circo no Brasil do final do 

século XIX a meados do XX. Dissertação de Mestrado no Programa de Pós-
Graduação em História Social da Cultura, UNICAMP, 1997. 
 
THOMPSON, E.P. Costumes em Comum. São Paulo: Companhia das Letras, 

1998. 
 
TORRES, Antônio. O Circo no Brasil. Rio de Janeiro: Funarte, 1998 
 
TORRES, Javier de.  Las Mil Caras Del Mimo. Madrid: Fundamentos, 1999. 
 
TOSCANA, David. Santa Maria do Circo. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2006. 
 
VEIGA, Guilherme. Ritual, Risco e Arte Circense: o homem em situações-limite. 
Brasília: UnB, 2008. 
 
VELHO, Gilberto. Projeto e Metamorfose: Antropologia das Sociedades 
Complexas. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. 
 
WALLON, Emmanuel (Org.). O Circo no Risco da Arte. Belo Horizonte: Autêntica, 
2009. 
 
http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/dramaturgia/Mario%20Fernando%20
Bolognesi%20-
%20Philip%20Astley%20e%20o%20circo%20moderno%20romantismo%20guerras
%20e%20nacionalismo.pdf 
 
http://www.museumazzaropi.com.br/ 
 
http://pontodeculturaepac.blogspot.com/ 
 
http://www.portaldascuriosidades.com/forum/index.php?topic=34619.0;imode 
 
http://www.doutoresdaalegria.org.br/ 
 
http://www.clowns.org/ 
 
http://www.circonteudo.com.br/ 
 
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI65982-10531,00.html 
 
http://www.patio.com.br/labirinto/memoria%20e%20sociedade.html 
 
http://www.mundoclown.com.br/ 
 
http://www.freemasons-freemasonry.com/1carvalho.html 
 
http://pt.scribd.com/doc/29288183/Historia-Do-Teatro-Jorge-Luiz-Rodrigues 
 
http://malditotransgressor.blogspot.com/ 

http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/dramaturgia/Mario%20Fernando%20Bolognesi%20-%20Philip%20Astley%20e%20o%20circo%20moderno%20romantismo%20guerras%20e%20nacionalismo.pdf
http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/dramaturgia/Mario%20Fernando%20Bolognesi%20-%20Philip%20Astley%20e%20o%20circo%20moderno%20romantismo%20guerras%20e%20nacionalismo.pdf
http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/dramaturgia/Mario%20Fernando%20Bolognesi%20-%20Philip%20Astley%20e%20o%20circo%20moderno%20romantismo%20guerras%20e%20nacionalismo.pdf
http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/dramaturgia/Mario%20Fernando%20Bolognesi%20-%20Philip%20Astley%20e%20o%20circo%20moderno%20romantismo%20guerras%20e%20nacionalismo.pdf
http://www.museumazzaropi.com.br/
http://pontodeculturaepac.blogspot.com/
http://www.portaldascuriosidades.com/forum/index.php?topic=34619.0;imode
http://www.doutoresdaalegria.org.br/
http://www.clowns.org/
http://www.circonteudo.com.br/
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI65982-10531,00.html
http://www.patio.com.br/labirinto/memoria%20e%20sociedade.html
http://www.mundoclown.com.br/
http://www.freemasons-freemasonry.com/1carvalho.html
http://pt.scribd.com/doc/29288183/Historia-Do-Teatro-Jorge-Luiz-Rodrigues
http://malditotransgressor.blogspot.com/


 

 

119 

 
http://www.cerino.com.br/cerino1.htm 
 
http://billvaz.files.wordpress.com/2010/06/3113981.jpg 
 
http://fabiotubino.blogspot.com/2008_03_10_archive.html 
 
http://interatividadejc.uol.com.br 
 
http://www.circopicolino.xpg.com.br/ 
 
http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/2010/03/19/aos-87-anos-palhaco-picolino-
defende-a-profissao-e-diz-que-ser-palhaco-e-coisa-seria.jhtm 
 
http://neilatavaresgeleiageral.blogspot.com/2010/09/historia-dos-palhacos.html 
 
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/1/10/286px-
Astley's_Ampitheatre_Microcosm_edited.jpg 
 
http://www.youtube.com/watch?v=BHRzCSMlX60&feature=related 

http://www.cerino.com.br/cerino1.htm
http://billvaz.files.wordpress.com/2010/06/3113981.jpg
http://fabiotubino.blogspot.com/2008_03_10_archive.html
http://interatividadejc.uol.com.br/
http://www.circopicolino.xpg.com.br/
http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/2010/03/19/aos-87-anos-palhaco-picolino-defende-a-profissao-e-diz-que-ser-palhaco-e-coisa-seria.jhtm
http://entretenimento.uol.com.br/ultnot/2010/03/19/aos-87-anos-palhaco-picolino-defende-a-profissao-e-diz-que-ser-palhaco-e-coisa-seria.jhtm
http://neilatavaresgeleiageral.blogspot.com/2010/09/historia-dos-palhacos.html
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/1/10/286px-Astley's_Ampitheatre_Microcosm_edited.jpg
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/1/10/286px-Astley's_Ampitheatre_Microcosm_edited.jpg

