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CIRCO BRASIL 2000

O espetáculo

Primeira parte: Monociclo; Bonitinho em “O galo, a galinha e o pin-
tinho”.
Segunda parte: Comédia, “O casamento do Bonitinho”.
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O Circo Brasil 2000 foi visitado no dia 26 de abril de 1998, no
distrito de Frutal do Campo, município de Cândido Mota-SP. Tra-
tava-se de um circo pequeno, de aproximadamente 26 metros x 32
metros, com estrutura precária e com poucos recursos de som e luz.
No entanto, tudo nele era bem cuidado, com arrumação impecável,
demonstrando boa organização. O espaço de cena era composto uni-
camente de um palco, em dimensões reduzidas. Uma cortina forte-
mente colorida, que se abria e fechava por sistema de roldanas e ca-
bos de aço, dividia a cena dos bastidores. Desde o momento da
entrada do público era possível visualizar um microfone fixado no
palco, o que equivalia a dizer que o espetáculo seria voltado para
cenas teatrais.

Bonitinho

O espetáculo teve no palhaço Bonitinho sua expressão máxima.
Ele era muito jovem (em 1998 tinha apenas 17 anos), mas demons-
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trou talento e expressão cênica suficientes para envolver o público,
deixando-o atento ao enredo e envolvido nas graças do palhaço.

Bonitinho foi criado por Ailton Soares Macedo. Nascido em cir-
co, ele participava das experiências teatrais da família desde os 6 anos
de idade, o que proporcionou ao artista um aprendizado diversifica-
do da arte do palhaço. Bonitinho tinha um perfil esnobe. A
maquiagem era sobrecarregada no vermelho, ao redor da boca, que
dava continuidade ao nariz vermelho artificial. Os olhos eram real-
çados por uma larga pálpebra branca.

Bonitinho direcionava sua performance para a interpretação
teatral, tanto nas comédias propriamente ditas, que eram as preferi-
das do artista, como nas entradas e nos esquetes. Ele não era um
palhaço que se apegava a gestos fáceis e também não explorava os
gestos sexuais estereotipados. Procurava, a todo instante, trabalhar
suas expressões facial e gestual para as necessidades do enredo, quer
fosse ele imediato e simples, como nos casos das entradas, quer fos-
se mais elaborado, como nas comédias de maior fôlego. Para cada
momento, ele adequava sua personagem ao exigido na cena. Assim,
o palhaço Bonitinho estava presente na entrada e, na comédia, ele
adaptou sua personagem a um rapaz caipira, que ainda mantinha os
costumes da infância.
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