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CIRCO DI MONZA –

TEATRO BIRIBA/GERALDO

O Circo di Monza foi visitado em 31 de janeiro de 1999, na cida-
de de Redentora-RS. Era um circo de porte médio, cujo espaço de
cena era composto por um amplo palco. O público acomodava-se
em arquibancadas e cadeiras.

Biribinha (Geraldo Santos Passos) era o proprietário e palhaço
da companhia. Sua família sempre se dedicou ao teatro de pavilhão
e, posteriormente, ao teatro sob a lona. Ele abandonou, temporaria-
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126 MARIO FERNANDO BOLOGNESI

mente, o circo-teatro e dedicou-se ao espetáculo de variedades. O
espetáculo tinha um tratamento visual apurado. A indumentária dos
artistas apresentava malhas em tons claros e muito brilho.

Algum tempo depois, em 10 de fevereiro de 2004, em Balneário
Arroio do Silva-SC, Geraldo Santos Passos dedicava-se à atividade
teatral sob a lona, com o Teatro Biriba. Abandonou o nome de
Biribinha e adotou o de Biriba, seguindo a linhagem de seu pai.

Circo di Monza – O espetáculo

Primeira parte: Lira; Batatinha; Pirofagia; Biribinha em “Mor-
rer pra ganhar dinheiro”; Malabares, Adagas; Biribinha em “A na-
tureza”; Magia.

Segunda parte: Dança; Monociclo; Biribinha em “Pensão da dona
Estela”.

Teatro Biriba – O espetáculo

Primeira parte: Drama: “É sublime perdoar”.
Segunda parte: Esquete: Luiz Pinto.
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Biriba

Biriba é um artista preocupado com sua profissão. Seu desempe-
nho cênico é fortemente marcado pela vivência teatral, embora te-
nha trabalhado também em grandes circos, na função de Toni.

A entrevista realizada foi das mais interessantes. Nela, foram
exploradas as diferenças entre palhaços de “picadeiro” e de “palco”,
de acordo com as expressões do artista. Elas diferenciam o palhaço
de reprises, dos grandes circos, em que a linguagem falada é reduzi-
da ao mínimo indispensável e as cenas se sustentam em maquiná-
rios, aparelhos e adereços, aliados ao gestual, e os palhaços dos pe-
quenos e médios circos, que dão ênfase às entradas faladas, com
roteiros com diálogos preestabelecidos, gags, piadas e cacos, além,
evidentemente, das expressões corporal e facial, peculiares a cada
artista. Biriba falou também sobre a diferença entre os espetáculos
do circo-teatro e o de atrações circenses; sobre o fracasso atual dos
dramas e a preferência pelas comédias; sobre o processo de aprendi-
zagem; a experimentação de piadas novas; a relatividade do roteiro
dos esquetes; a composição do palhaço etc. Biriba é bastante cons-
ciente daquilo que faz. Ao contrário de muitos, não tem respostas
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prontas e intuitivas sobre a profissão, tais como: “a gente nasce pa-
lhaço”, “sempre foi assim” etc.

O espetáculo foi visto duas vezes. Segunda-feira à noite, 1º de
fevereiro de 1999, o Circo di Monza ofereceu seu último espetáculo,
em Redentora-RS.

O último espetáculo dos circos nas cidades (ou “praças”, como
dizem) não é completo. Quando o circo tem aparelhos grandes, como
Globo da Morte, ou Trapézio Voador, Pêndulo etc., geralmente es-
ses aparelhos já estão desmontados. O espetáculo é levado com mui-
tos cortes.

No caso do Circo di Monza não houve cortes. Ao contrário, al-
guns números que não foram apresentados no domingo, desta feita
o foram, como Trapézio em Balanço, Corda indiana, Rola-rola e
Arame alto, em substituição a outros.

No segundo espetáculo do Circo di Monza, Biriba entrou quatro
vezes em cena. Na primeira, ele apresentou o esquete do Armazém;
na segunda, uma cena mímica de um datilógrafo, com perfeita sin-
cronia entre expressão corporal e a sonoplastia; na terceira, o esquete
“Tirar leite da vaca”; por último, sob fundo musical de Luzes da
Ribalta, apresentou um texto poético que trata do palhaço, de sua
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função e seus desesperos. Ao final, chamou todos os artistas da com-
panhia ao picadeiro, para as despedidas da cidade. O público, ape-
sar de pequeno, emocionou-se bastante e aplaudiu em pé. O carisma
do palhaço Biriba era notável.

Em Redentora, o circo não foi bem financeiramente. Conversa-
mos sobre isso com o Geraldo Passos. Ele atribuiu a ausência de
público à crise econômica, ao mês de janeiro (férias), à data, pois era
final de mês. De resto, todos os circos têm tido pouca plateia. Os
problemas com prefeituras e polícias civil e militar são imprevisí-
veis. Cada lugar estabelece critérios próprios para autorizar a entra-
da de circo no município. Alguns chegam a fazer um levantamento
do circo, de sua aparência e de seus antecedentes, para conceder, ou
negar, a entrada. Em outras localidades, exige-se xerox da documen-
tação pessoal de todos os integrantes da companhia, coibindo fla-
grantemente a liberdade de ir e vir. Em suma, não há uma legislação
específica sobre o assunto e tudo fica a critério da simpatia ou anti-
patia das autoridades municipais. Evidentemente, esse problema
coloca-se para os pequenos circos.

Anos depois, Biriba e seu Teatro foram encontrados encenando
dramas, comédias e esquetes. No dia visitado (10-2-04), ele ence-
nou o drama “É sublime perdoar”, seguido de um esquete cômico,
“Luiz Pinto”.
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Entrevista

Certa vez, meu pai chegou para mim e falou: “Você vai começar
a fazer palhaço”. Nós estávamos lá em Santa Catarina e numa praça
o palhaço saiu. Ele falou para mim: “Taí tua chance”. Entrei... foi
tão frustrante a minha primeira entrada de palhaço. Criança nenhu-
ma deu risada. Passado um tempo, eu fui para outra cia., onde eu
comecei a fazer palhaço pra adulto. Passado mais uns dois anos, nós
estávamos em Xanxerê. Deu a doença nele [o pai], o derrame. Tive
que assumir, da noite pro dia, e fazer o papel de Biriba.

Essa maquiagem é do pai, o pai tinha feito e eu, quando eu come-
cei a fazer palhaço, eu fui pra frente do espelho e falava: “Meu Deus,
como é que eu vou fazer minha maquiagem?”. Meu pai fazia a so-
brancelha bem certa. Eu não... queria puxar o preto na sobrancelha,
aqui mais largo, os contornos, a boca diferente também. Nessa pin-
tura, eu me senti bem.
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Quando foi pra mim fazer mesmo o palhaço, eu fiquei meia hora
pra mais na frente do espelho. Fazia uma coisa, não dava certo. Eu
cheguei a me apaixonar por mim mesmo. Eu gostei, o povo vai gos-
tar também, eu tenho que me amar, eu tenho que me conquistar.
Então, daí modifiquei voz também. Comecei com a minha voz pró-
pria, depois comecei a afinar.

O nosso público é a criança, a criança leva o pai. No teatro a crian-
ça vem, gosta. Mas o alvo principal é o adulto. Tem que tirar ele de
casa.

Estou acostumado com o palco e o nosso palco sempre era o sis-
tema italiano.

Os outros palhaços por aí, eles apelam para os defeitos, ou a pes-
soa é careca ou é gorda. Então, eles querem tirar proveito em cima
daquilo. É o cuidado que eu tenho. Eu jamais vou falar de uma pes-
soa da plateia de modo pejorativo. Eu sempre posso tirar uma palhi-
nha dele, mas eu vou pedir alguma coisa pra ele, vou ouvir ele, mas
jamais tocar no defeito dele.

Tem que ter suas restrições pra saber até onde ele pode pisar.
Senão, em vez de ele se tornar engraçado, ele vai se tornar ridículo.
Uma mulher, por exemplo, eu sempre me dirijo à mulher, pode ser
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casada, solteira, eu sempre me dirijo com carinho. Tinha até uma
senhora de 70 e poucos anos que falou: “Depois do meu marido,
você foi meu único namorado”. Quer dizer, ela vinha ao espetáculo,
eu mexia com ela, sabia que ela era viúva, eu chegava pra ela e dizia:
“Coisinha fofa, meu tesouro”. Trabalhando, mas nunca esquecen-
do dela.

Vaia, graças a Deus, eu nunca recebi. Não sei como eu me senti-
ria se recebesse uma vaia. Recebi crítica.

O drama... o pessoal diz: “É pra chorar, não vou”. Quer ir pra dar
risada, pra esquecer. Então, o drama... a gente tem uma preparação
enorme, tem dramas lindos, mas para enriquecer o teu ego. Só.

(...) Ele é bem despojado, fala bastante bobagem. Eu acho que
meu personagem é bem alegre, tudo para ele é alegria.

Observando e experimentando. Eu acho uma coisa tão desagra-
dável ali, em cima do palco, tu vai tentar terminar uma piada e teu
escada larga uma outra em cima, procura te cortar o final da piada, o
desfecho da piada. Espera... a plateia tava dando risada e você falou,
ninguém escutou. Depois que passa o tempo não adianta falar mais,
não dá mais risada.

Os textos são muito antigos. Então, a gente vai adaptando aqui,
coloca uma piadinha aqui, outra ali...
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