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CIRCO WEBER

O espetáculo

Primeira parte: Cama elástica; Malabares; Caquito em “O balão”;
Trapézio em Balanço; Equilíbrio cômico de pratos; Equilíbrio com
taças; Caquito em “Magia com patos”; Pêndulo.
Segunda parte:Trapézio Voador; Caquito em “Brincadeira com
crianças”; Turbilhão; Globo da Morte; Apoteose.

Circos_(1ªProva)_v2.pmd 15/12/2009, 07:3997



98 MARIO FERNANDO BOLOGNESI

O Circo Weber foi visitado na cidade de Itapetininga-SP, em 3
de junho de 1998. Era um circo de grandes proporções, medindo em
torno de 50 metros x 60 metros. O espaço cênico era composto uni-
camente de um picadeiro de 13 metros. O público alojava-se em ar-
quibancadas, cadeiras e camarotes, divididos por uma cerca inter-
na. Ele exibia uma fachada portentosa, de grande estrutura. No
entanto, internamente, os recursos de iluminação eram fracos, o que
terminava destoando, se comparados à arquitetura externa e interna
do circo.

O espetáculo evoluiu sem um ritmo adequado, apesar dos nú-
meros agradáveis, com os artistas demonstrando muito empenho e
um bom domínio técnico. O figurino era dos mais discretos, porém
muito bem cuidado, predominando as cores azul, branco e rosa.

As reprises apresentadas pelos palhaços agradaram ao fraco pú-
blico da noite. Enquanto a dupla cômica se apresentava, outros nú-
meros eram preparados. Houve um predomínio de aparelhos no re-
pertório apresentado por Caquito. Os recursos sonoros e gestuais
predominaram sobre as falas.
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Caquito

Jurandir Rosalino Filho, o Caquito, nasceu em 1965, em Goiás.
Aos 7 anos de idade, passou a se dedicar à arte do palhaço, seguindo
a tradição da família.

Caquito teve uma boa performance cênica. Procurou atentamen-
te evidenciar as reprises com gestos minuciosos e elaborados, que se
congelavam em determinados momentos. Esses momentos coinci-
diam com a exploração dos roteiros das reprises e entradas. Com
isso, além da graça própria do discurso linguístico, o artista conse-
guiu o enriquecimento e a ampliação do riso.

Sua vestimenta era composta de roupas largas, nas cores verme-
lha e amarela, sapatos grandes, peruca com cabelos não muito cur-
tos. Seu tipo era alegre, folgado, bonachão, atrapalhado e com racio-
cínio lento. Já tentou compor sua personagem como uma criança,
mas afirmou que não se deu bem, não se reconhecia na personagem.
Ao adotar um tipo genérico, conseguiu conciliar sua aparição em
cena com outras funções que exercia no circo, como por exemplo a
de vender doces. Mesmo nesse momento, fora de cena, desenvolveu
seu potencial artístico. Brincava com todos, em todas as situações.

Dois anos depois, em 2 de junho de 2000, Caquito foi encontra-
do trabalhando no Circo Miami 2000, na cidade de Coxim-MS.
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