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CIRCO BALÃO MÁGICO

O espetáculo

Primeira parte: Parada de mão com equilíbrio sobre cadeiras;
Batatinha e o Apresentador em “Magia com patos”; Globo da Mor-
te (com um aprendiz); Adagas; Batatinha e Coca-Cola em “O fotó-
grafo”; Trapézio em Balanço; Lira; Contorção; Pêndulo; Paródias
musicais.
Segunda parte: Corda indiana; Macaca; Táxi Maluco; Globo da
Morte.

O Circo Balão Mágico foi visitado na cidade de Bandeirantes-
PR, em 21 e 22 de agosto de 1999. Tratava-se de um circo de médio
porte, de dois mastros, com boa estrutura física. Em seu interior, o
espaço era dividido entre um modesto picadeiro, um setor de cadei-
ras e arquibancadas. O espetáculo era composto apenas de números
circenses.

Batatinha

Batatinha tinha 12 anos de idade e começou a entrar no picadei-
ro, como palhaço, aos 10. Sua performance foi contida, com excessi-
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vo apelo a gestos sexuais. Sua indumentária era pouco elaborada.
Nos três espetáculos assistidos, o macacão de estampas finas se re-
petiu. Camiseta e bonés, o mais simples possível, alternaram-se. A
mesma camiseta que usava no cotidiano servia de figurino. A
maquiagem, muito simples, repetiu-se.

A primeira aparição do Batatinha em cena resumiu-se, nos três
espetáculos, a um pequeno jogo de piadas, acrescidos da reprise “A
magia com patos”. Na segunda, fazendo parceria com o anão Coca-
Cola, predominou a entrada do “Fotógrafo”, quando Coca-Cola era
a noiva. Batatinha, entretanto, não se vestiu a caráter, ou seja, não se
preocupou com um figurino que fizesse lembrar o papel de noivo,
para o qual fora destacado.
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