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CIRCO RANIERE

O espetáculo

Primeira parte: Bailado; Trapézio em Balanço; Dublagem; Bailado,
com cantora e baterista; Dublagem; Rola-rola; Xuxu em “O filho
pródigo”; Dublagem; Bailado; Dublagem; Pirulito em “Cidade de
trás pra frente” e “A natureza”.
Segunda parte: Cantor Adriano Freitas, da localidade.
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O Circo Raniere foi encontrado no distrito de Rafael, município
de Caruaru-PE, em 10 de janeiro de 2000. Era um circo médio, de
28 metros x 36 metros, nas cores azul e vermelha, tanto o pano de
cobertura como a cortina. O espaço de espetáculo era composto por
um palco de 8 metros de boca e 6 metros de profundidade. A ilumi-
nação era muito fraca, o que comprometeu a qualidade das fotogra-
fias. O público acomodava-se em uma ampla arquibancada, sepa-
rada das cadeiras por uma cerca de ferro. O espetáculo do Circo
Raniere foi quase que totalmente composto de números de dubla-
gens, com as cinco garotas do circo. Números circenses foram ape-
nas dois: Trapézio em Balanço e Rola-rola.
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Os palhaços da companhia eram o Xuxu (José Evaristo da Silva,
58 anos, na época, e palhaço desde os 13) e Pirulito (José Ronaldo
Evaristo da Silva, tinha 22 anos, atuando como palhaço desde os 6).
Xuxu fez um tipo matuto, retardado e às vezes esperto. Em sua rou-
pa predominava o tom vermelho. Pirulito apresentou um tipo pró-
ximo de um moleque, com raciocínio lento. Eles exploravam predo-
minantemente a graça das piadas faladas, com expressões corporais
sem muita elaboração.
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