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CIRCO MIAMI 2000

O espetáculo

Primeira parte: Jaula com leoas; Caquito e Chuvisquinho (anão) em
“Equilíbrio de pratos e ovos”; Magia; Urso; Caquito em “Magia
com patos”; Lhamas; Bailado country com pôneis; Táxi Maluco.
Segunda parte: Cesto; Caquito e Chuvisquinho em “Caveirão”;
Trapézio Voador; Coreografia africana, com fogo e hipopótamo;
Caquito e Chuvisquinho em “O fotógrafo”; Odaliscas e o drome-
dário; Globo da Morte; Arca de Noé (desfile dos animais, que en-
tram em uma arca).
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O Miami 2000 era um circo grande, de quatro mastros e cúpula
oval. Media aproximadamente 60 metros x 80 metros. O espaço de
cena era composto por um picadeiro de 13 metros de diâmetro, cir-
cundado por caixotes de madeira. O público acomodava-se em ca-
deiras, sobre estruturas de arquibancadas, divididas entre as cen-
trais e as laterais. Havia também um pequeno espaço reservado para
camarotes.

Apesar de grande, os recursos de iluminação não eram suficien-
tes para contribuir com o espetáculo. Uma luz geral razoável era
acompanhada de um conjunto de focos coloridos e um canhão ao
fundo do circo, que destacava os elementos julgados especiais, no
espetáculo. Igualmente à luz, a aparelhagem de som era insuficiente
para a grandeza do espaço, o que terminava comprometendo a
grandiosidade pretendida.
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O espetáculo apresentou um número variado de animais, como
hipopótamo, dromedário, urso e lhamas. Eles, entretanto, eram pos-
tos em cena apenas para exibição, exceto o urso, que fez algumas
evoluções em escorregador e cadeira de balanço. Os outros apenas
desfilaram seu exotismo. Quando isso acontecia, a apresentação do
animal era precedida de um pequeno bailado que evocava a origem
do animal, a exemplo do hipopótamo, que foi apresentado por uma
coreografia que lembrava o universo africano. Igualmente, o dro-
medário foi apresentado após a performance de algumas odaliscas.

Os palhaços esforçaram-se para atrair o público, o que acabou
acontecendo. Caquito, especialmente, procurou a todo momento
levar a cena até a plateia, envolvendo-a nas reprises.

Três reprises  encenadas por Caquito merecem ser destacadas.
A primeira foi o “Equilíbrio de pratos e ovos”. Inicialmente, o

palhaço executou o equilíbrio de um prato, que era parodiado por
seu parceiro com um prato furado e preso à ponta de um prego, em
uma vareta. Em seguida, Caquito executou um pequeno malabaris-
mo com um ovo, que se revelou de madeira. O parceiro procurou
imitá-lo, porém com um ovo verdadeiro, que terminou quebrado.
Em seguida, Caquito executou a passagem de um ovo de um prato
para outro. Revelou-se a trucagem da apresentação: o ovo estava
preso por um pequeno fio invisível, no chapéu do palhaço. Final-
mente, Caquito tomou uma cesta de ovos, encaixada em uma vare-
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ta, equilibrando-a sobre o queixo. Em meio ao público, ele escorre-
gou e os ovos caíram, mas estavam presos à cesta por um fio.

A segunda foi “O caveirão”. O desenrolar do enredo é conheci-
do. Entretanto, ao final, diferentemente dos demais, ao invés de sair
correndo, Caquito foi construindo seu medo aos poucos, vagarosa-
mente, num crescendo depurado de gestos e sons ao microfone.
Ameaçou fugir, mas não conseguiu. Ensaiou um diálogo com a ca-
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veira, que se apresentava como sendo o “tinhoso”, que veio das pro-
fundezas para buscá-lo. Isso deu o ensejo para que a caveira se reve-
lasse com intenções homossexuais, afinando a voz e oferecendo-lhe
uma rosa vermelha. O palhaço recusou aquele flerte e a caveira saiu
correndo ao encalço do pretendido.

Outra reprise que a dupla cômica encenou foi “Magia com pa-
tos”. Nela, houve a exploração do duplo sentido, que era dado de
forma exclusivamente gestual. Isto ocorreu no momento em que o
palhaço escondeu em suas calças o segundo pato do número de ma-
gia. O pescoço e a cabeça do pato, para fora das calças, associavam-
se ao falo. Caquito, no entanto, não explorou o gesto másculo de
forma extensiva e repetitiva.

Caquito sempre procurava acompanhar o sentido do enredo com
gestos próprios. A cada entrada em cena, Caquito apresentava-se
com uma roupa diferente, o que também caracteriza esse tipo de
palhaço nos grandes circos. O artista tinha muito cuidado com os
gestos paralisados, momento em que procurava sintetizar em uma
expressão completa alguns dos sentidos do roteiro apresentado.

As aparições dos palhaços deram-se quase sempre nos interva-
los de montagem de grandes aparelhos. O movimentar dos barrei-
ras, o deslocamento das grandes partes dos aparelhos e a sonoridade
que isso provocava eram elementos do espetáculo que provocaram
uma “concorrência” aos palhaços. Caquito e Chuvisquinho, no en-
tanto, conseguiram superar esses percalços.
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