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CIRCO SPACIAL

O espetáculo

Primeira parte: Apresentador; Rola-rola; Deslocação; Pingolé e
Paçoca em “Salto mortal com a lata na mão”; Força Capilar; Excên-
tricos Musicais, Pirin e Pirina em “O concertista”; Equilíbrio e Pa-
radas; Macacos amestrados.
Segunda parte: Trapézio Voador; Pingolé e Paçoca em “As lavadei-
ras”; Bailado – A dança dos planetas; Magia; Globo da Morte; Bai-
lado; Apoteose.

Em 23 de maio de 1998, na cidade de Barretos-SP, foi encontra-
do o Circo Spacial. Era um circo grande, com muitos recursos de
som e luz. Nele, todos os elementos eram voltados para o tema
interplanetário, desde o visual externo até a iluminação, a trilha so-
nora, a concepção dos números, os elementos de cena etc. O figuri-
no dos artistas combinava com o imaginário espaço sideral.

No geral, os números e os artistas eram bem preparados, técnica
e artisticamente. Os palhaços Paçoca e Pingolé tinham um bom
entrosamento cênico, com variações de figurino, de acordo com a
temática do repertório levado à cena. Acompanhando o motivo es-
pacial, eles também se apresentaram com cores metálicas, com pre-
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domínio do dourado e prateado. As reprises, contudo, como é pró-
prio dos grandes circos, foram postas no roteiro de forma a cobrirem
espaços para montagem e desmontagem de aparelhos para outros
números.

Uma dupla de clowns musicais chilenos, Pirin e Pirina, partici-
pou do espetáculo com a entrada “O concertista”.

Paçoca e Pingolé

Em 1986, nascia o palhaço Paçoca, criado por Antonio Quintino
da Silva, oriundo de Juazeiro do Norte, no Ceará. No Circo Spacial,
também trabalhava como motorista, nos momentos de viagem do
circo. Não era de família circense e veio para o circo no ano de 1984.

Antonio Quintino, até 15 anos de idade não havia entrado em
um circo. Foi chamado para transportar uma lata de água para uma
senhora do Circo Stankovitch. Ficou para o espetáculo noturno para
vender balas. Quando o circo se mudou, ele foi convidado a acom-
panhar a companhia, para vender balas na próxima cidade. Daí em
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diante, nunca mais voltou. Tentou por várias vezes ser palhaço no
circo que o tirou de Juazeiro. Contudo, segundo o artista, os pro-
prietários não o incentivaram. Abandonou o primeiro circo e jun-
tou-se a outro, na função de eletricista. O desejo de entrar no pica-
deiro como palhaço, entretanto, não esmoreceu. Certo dia, um
palhaço necessitava de um parceiro, mas não queria ninguém que
fosse da profissão. Chegara a hora do nascimento do Paçoca.

Pingolé foi uma criação de Gilmar Pedro Querubim. Em 1998,
ele tinha 38 anos de idade. Além de palhaço, também exercia as fun-
ções de relações públicas do circo, estabelecendo contatos com a
imprensa, com empresas e escolas.

Antes de dedicar-se à arte do palhaço, Gilmar era bancário. In-
tegrou-se à vida circense no ano de 1986, na função de relações pú-
blicas. Em 1991, começou a desenvolver a personagem Pingolé.

O aprendizado de ambos deu-se no dia a dia, por meio da obser-
vação e da experimentação, contracenando com outros palhaços já
experientes. Este é, aliás, o procedimento natural da formação artís-
tica no circo. A personagem e o repertório vão aos poucos sendo es-
truturados e levados à cena.

Pingolé e Paçoca apresentam-se harmoniosamente. A aparência
de ambos era semelhante, acompanhando o motivo das entradas e o
tema geral do Circo Spacial. A preocupação pela harmonia manifes-
tava-se também na interpretação de ambos. Havia entre eles uma
alternância de funções. Ora um fazia as vezes do primeiro palhaço, o
responsável pela graça ou pela ação atabalhoada, ora o outro.

As reprises encenadas pela dupla são conhecidas. Contudo, eles
deram à cena um toque especial de interpretação. A todo instante,
os artistas procuraram uma gestualidade que enfatizava a ação pro-
posta. A grandiosidade dos gestos, assim, preenchia a movimenta-
ção dos barreiras no trabalho de desmontagem do Trapézio Voador.
A atenção do público acompanhava o movimento dos palhaços que,
nesse momento, optaram por uma reprise muda.
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Entrevista

Paçoca: ...na hora que tá no picadeiro, a gente se transforma, real-
mente se transforma, faz de tudo para agradar a criança, e o que com-
pensa é o sorriso da criança e o aplauso.
Pingolé: ...num sabia fazer nem maquiagem, não tinha sapato nem
roupa, não tinha peruca. Me deram tudo isso. Foi feia a coisa viu.
Todo mundo tem uma veia cômica dentro de si. Só falta soltar aque-
la veia dali. Na hora que eu pisei no picadeiro realmente foi feia a
coisa, que eu tremi, ia falar, não saia a voz.
Pingolé: Sabe que no Circo Spacial sempre tem grandes palhaços e
um dos rapazes que trabalhava no circo era o Xupetin, melhor pa-
lhaço do Brasil. Trabalhei com o Chumbrega, com o Braseiro, com
o Bossa-Nova, com o Catatau, que foi um dos últimos parceiros que
eu tive, trabalhei seis anos com ele. Eu fui aprendendo no dia a dia.
A gente pode ensaiá, mas tem que dar uns improvisos porque, che-
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ga lá, você fala alguma coisa o pessoal não ri, e daí fala, você só tem
aquilo pra falar. Então, você tem que ser meio cara de pau e falar
mais coisa.
Paçoca: O meu aprendizado foi essa coisa do dia a dia do circo. Esse
circo que eu trabalhava eu fiquei dois anos nele. Inclusive eu pedi
pra entrar pra ser palhaço e falava com os donos do circo e eles fala-
vam isso: “Não existe, nunca vi palhaço preto”.
Pingolé: É... é difícil! O pessoal é muito antigo. Eles acham que a
cor interfere muito no público. Mas não tem nada a ver: o que vale
mesmo é o profissionalismo.
Pingolé: Eu tenho uma maquiagem diferente, parece que eu tenho
até um esparadrapo grudado aqui. Mas não é não, é que hoje a maioria
dos palhaços que se vê, a maquiagem é semelhante. Então, você tem
que criar o seu próprio personagem.
Pingolé: O Gilmar é uma coisa, é um cara responsável, um cara que
tá toda hora vendo os problemas do circo, tentando resolver alguma
coisa, tá respondendo pelo circo. O Pingolé não. O objetivo do
Pingolé é ver o público sair feliz. Quando eu entro no picadeiro eu
esqueço o Gilmar, esqueço todos os meus pepinos e penso no Pingolé
e esqueço o Gilmar. O Pingolé é totalmente divertido, brincalhão,
cara de pau...
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Paçoca: Acho que só existe o Paçoca, viu? O Antonio Quintino acho
que deixou de existir bastante tempo, inclusive até no nome. Nin-
guém me chama pelo meu nome, e se chamar Antonio, eu fico sem
saber: “Antonio, é você?” Ah, sou eu!
Pingolé: Eu acho que pra agradar o público não precisa usar a por-
nografia, fazer gesto obsceno. Então a criança vem aqui pra vê a brin-
cadeira do palhaço. E se você for fazer uma brincadeira com gestos
mais pesados, a criança vai chegar em casa vai fazer, você fala onde
aprendeu isso? No circo.
Paçoca: E a criança chega em casa falando, uma outra pessoa vai
perguntar: “Você foi no circo... e como que é?” “Ah! Não vale a pena
não, o palhaço fala palavrão, passa coisas pras crianças que não vale
a pena”.
Pingolé: Existem palhaços que trabalham nesse estilo. Principal-
mente no Norte. Lá o pessoal usa muita pornografia. Então, lá pra
cima, se você não for um palhaço meio cara de pau, você não agrada.
Mas aconteceu da gente trabalhar no Norte. Tava com outro parcei-
ro. Olha, recebemos elogio e não precisava usá gesto nenhum.
Pingolé: E o palhaço é assim, uma coisa assim fantástica. Se vai no
jogo de futebol, reclama de uma coisa, o cara faz um erro lá, é um
palhaço, que não sei o quê. Se o cara soubesse que o palhaço é uma
figura muito carismática, uma figura muito difícil... Mas hoje mes-
mo existem palhaços muito bons por aí, mas o espaço da mídia é
muito pequeno pra promover o palhaço.
Antigamente, chegava numa cidade pequena, chegava com desfile
de animais, com carro de som e todo mundo sabia que o circo tava na
cidade e chovia de gente pra vê o circo. Hoje não. Hoje mudou mui-
to, hoje tem antena parabólica, TV por assinatura, tem o videocas-
sete, tem a filmadora, tem shopping, o pessoal tem bilhões de diver-
timento pra ir. O circo ainda é um grande espetáculo que pode reunir
todo mundo, pai, mãe, filho, vó, preto, branca, cheiroso, fedorento.
Quer dizer, chega ali na plateia você pode ficar do lado de um cara
muito famoso ou um cara simples também. E nosso maior orgulho é
entrar e sentir que tá agradando pessoa que não sabe quem é, donde
veio, e vai sair feliz.
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