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8
CIRCO SANDRIARA

O espetáculo

Primeira parte: Facas; Chicote; Magia, Jurubeba e Bochechinha em
“O apito”; Malabares.
Segunda parte: Leões; Cavalos; Pôneis; Jurubeba e Bochechinha em
“A noiva”; Búfalo.

O Circo Sandriara foi visitado no dia 20 de março de 1998, na
cidade de Fernando Prestes-SP. O dia estava chuvoso e havia sérios
riscos de o espetáculo, programado para as 21 horas, ser cancelado.
Isso não ocorreu. No entanto, foi reduzido o número de pessoas que
compareceu ao circo, o que provocou uma apresentação
desmotivada.

O Sandriara era um circo de porte médio, com as dimensões de
30 metros x 40 metros, aproximadamente. Um picadeiro circular
era o espaço reservado para a apresentação dos artistas. As acomo-
dações do público dividiam-se em arquibancada e algumas poucas
cadeiras, separadas por uma cerca. Os recursos técnicos de som e
luz eram bastante deficitários.

Circos_(1ªProva)_v2.pmd 15/12/2009, 07:3959



60 MARIO FERNANDO BOLOGNESI

Jurubeba

Valdir Sampietro, o Jurubeba, nasceu em circo em 1953. Aos 11
anos começou a trabalhar como palhaço. Na profissão, experimen-
tou o ofício em grandes e pequenos circos. Antes de transformar-se
em palhaço principal, atuou e aprimorou-se exercendo a função de
segundo palhaço, ou “escada” para outros palhaços. Certo dia, o circo
em que trabalhava ficou sem o primeiro palhaço. Ele, então, foi es-
colhido para a substituição. Sempre teve orgulho de sua profissão e
admitia que o grande trunfo dessa arte é cultivar um contato estreito
com as pessoas da “praça”, das cidades por onde o circo passa. Com
isso, familiarizava-se com as preferências do público, além de in-
centivar as pessoas a comparecerem ao circo. Em 14 de setembro de
1998, com a saúde fortemente abalada, Valdir Sampietro morreu,
levando consigo o Jurubeba.

Jurubeba, extremamente magro, explorava sua condição corpo-
ral e fazia dela motivo de riso. Sua personagem, então, calcava-se
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sobre um tipo desconjuntado, quando determinadas partes do cor-
po apresentam-se em visível descompasso com o todo. Isso era per-
ceptível, por exemplo, na postura das pernas, que não acompanha-
vam o andar.

Sua personagem formava-se exclusivamente a partir de sua sub-
jetividade, ou melhor, de traços que o dia a dia não permitiam reve-
lar: o desajeitado que, nitidamente, não se adapta às imposições e/
ou convenções da aparência social. A roupa, formada por camisa e
uma calça com suspensórios, trazia grandes bolas azuis sobre um
fundo branco. Ela contrastava com o corpo esquelético. Assim, quan-
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do se despia em cena, como ocorreu com a entrada “A noiva”, o con-
traste se realçou. Nariz vermelho e uma bengala o acompanhavam.

Jurubeba sempre cultivou o improviso. Não se conformava com
o repassar do script, pura e simplesmente. Para ele, o picadeiro era o
espaço de exercício da liberdade criativa, em sintonia com a plateia.

Infelizmente, no dia da visita ao Circo Sandriara, acompanhan-
do o ritmo desmotivado do espetáculo, Jurubeba e Bochechinha, o
segundo palhaço da companhia, não tiveram um desempenho exu-
berante. Limitaram-se a reproduzir, quase que mecanicamente, os
principais tópicos das entradas que escolheram. A visão do artista
acerca de si e da profissão não se efetivaram na cena.

Entrevista

Não gosto de script: o negócio é livre, se liberado, eu crio na hora
ali. Eu vejo que eu falo, conto uma piada, e não agradou, então, eu já
não vou contar aquela mais. Eu procuro outra.

Ser palhaço é uma profissão que não é fácil. Você tem que gostar
muito. Às vezes, cê sai na rua, nego chama: “Palhaço!”. Você se ofen-
de? Não, ao contrário, eu me sinto orgulhoso. Você, ou qualquer um
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no caso, vem no circo, vê eu trabalhar de palhaço e a gente se encon-
tra na rua, ou uma criança, e chama eu de palhaço – tem gente que se
ofende, eu não... – eu me sinto bem, eu me sinto bem porque eu fui
palhaço, fui não.... sou até hoje. Palhaço, a obrigação dele é transmi-
tir alegria, não pra ter inimizade com ninguém. Pelo contrário, ter
mais amizade. Muita gente vem no circo pela amizade que você pega
fora do circo, na cidade: “Vou lá ver o palhaço do circo, conversei
com ele aqui, vou lá!”, e muitos vêm...

Não é o Valdir, é outra pessoa, o palhaço Jurubeba. Minha obri-
gação é palhaço. Então, eu tenho que rebocar a cara ali e fazer. O
Jurubeba é obrigado a ser criança, porque ele depende da criança,
porque, pro personagem, não tem velho, nem moço, ele é tudo. Na
rua é diferente. Na rua eu sou Valdir; no circo, da cortina pra dentro,
é o Jurubeba.

[Jurubeba] É um moleque, tem que ser. Porque o palhaço não
pode ser um morto, um velho lá dentro. Se ele é um palhaço velhão,
lá dentro ele volta a ser criança. O velho, a pessoa que tá dentro do
circo ele volta a ser criança, por causa do palhaço.

Branco em volta da sobrancelha e em volta do lábio, o vermelho e
o preto também – muito importante. O nariz, que é uma coisa que
muitos palhaços hoje não tá usando, mas eu uso, eu comecei assim,
então eu não tiro ele. Se eu fico sem o nariz de palhaço eu me sinto
pelado lá no picadeiro, e se não tiver a bengala também, eu tô pelado.

Comigo é assim, à vontade. Eu nunca gostei de ficar preso no
picadeiro. O picadeiro de circo, pro palhaço, não pode ser prisão.

O circo grande leva mais reprise. O circo pequeno é mais entra-
da, comédia, show radiofônico. Circo grande não tem nada disso, é
um número atrás do outro: leva um número, solta o palhaço, leva
outro número, outra reprise... Então, é mais intercalado. Eu sou de
circo pequeno. Gosto mais de circo pequeno pra trabalhar.
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