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CIRCO MARAVILHA

O espetáculo

Arame alto; Puxa-Puxa e Batatinha em “Poroite”; Magia; Lira;
Puxa-Puxa e o Apresentador em “Cidade de trás pra frente”; Corda
indiana; Bicicleta; Bonecos cômicos e Malabares.
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136 MARIO FERNANDO BOLOGNESI

O Circo Maravilha foi visitado em 2 de fevereiro de 1999, na ci-
dade de Boa Vista do Buricá-RS. No contato inicial, foi possível rea-
lizar a entrevista com o palhaço Puxa-Puxa e com sua parceira,
Batatinha, uma garota que, na época, tinha 12 anos de idade, filha
do proprietário do circo e apaixonada pela arte do palhaço. À noite,
assistiu-se e fotografou-se o espetáculo, que foi o último da praça,
portanto, com as características próprias da ocasião. Neste caso, o
Globo da Morte já estava desmontado. O circo tinha estreia mar-
cada para a sexta-feira seguinte, em Campo Novo-RS.

O Circo Maravilha era pequeno (18 metros x 24 metros) e muito
bem-arrumado, aparentando uma cuidadosa organização. A área de
atuação dos artistas concentrava-se em um picadeiro, devidamente
demarcado por caixotes. O público acomodava-se em arquibanca-
das simples, de madeira. O espetáculo, apesar de singelo, acompa-
nhava a organização do circo.

Puxa-Puxa

Puxa-Puxa teve duas participações no espetáculo. A primeira,
com a Batatinha, no “Poroite”. Na segunda, Batatinha não se apre-
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sentou, pois preparava-se para o seu número de malabares. Puxa-
Puxa levou a entrada “A cidade de trás pra frente”, com a participa-
ção do Sr. Joel, proprietário do circo e apresentador do espetáculo.

Puxa-Puxa foi criado por Mario Esteves Martins, nascido em
Catuípe, então distrito de Santo Ângelo-RS, em 12 de abril de 1944.
Aos 18 anos, resolveu seguir o circo. Aprendeu a profissão de pa-
lhaço no circo-teatro. Embora tenha se afastado da profissão por
dezesseis anos, e foi ser caminhoneiro, não pensava em abandonar
mais o circo, mesmo com todas as dificuldades que enfrentava.

Puxa-Puxa era um palhaço discreto e de extrema expressividade,
tanto corporal como facial. Ele não fazia uso de gestos obscenos, nem
de palavrões. Sua interpretação era despojada, simples e precisa. Era
o típico palhaço ingênuo, a quem todos enganam. O raciocínio era
deveras lento, retardando em muito a compreensão daquilo que o
parceiro em cena tentava lhe dizer. Sua maquiagem era alegre, com
destaque para o largo sorriso.

Batatinha foi criada por Marcela de Queiroz. Na época, tinha 10
anos de idade. Ela desempenhou com eficácia sua parte de escada. A
menina brilhou no picadeiro, tanto como palhaça como em seu
malabares: irradiava alegria, otimismo e amor por sua profissão.
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138 MARIO FERNANDO BOLOGNESI

Entrevista

Mario: Eu nem sabia o que eu ia fazer no circo. Eu entrei numa
comédia e fui ficando por lá. Aí, depois eu comecei a fazer número
de circo... fazia o vulcão. Eu fazia Crom, pra depois apresentar o
espetáculo.

Minha família toda, quase toda, nasceu em circo. Eu tenho dez
filhos e naquela época já tinha a televisão (risos). Quando eu tava
parado, eu morava perto do trem e o barulho me acordava. Aí, en-
tão, são dez: seis gurias e quatro rapazes. Inclusive, as gurias, todas
elas continuaram trabalhando em circo.

Eu trabalhava com outro nome. Um rapaz da Bahia me deu o
nome de palhaço. Eu trabalhava com o nome de Gaiato. Depois, eu
passei a trabalhar com o nome Puxa-Puxa. Faz mais de vinte anos.

Eu fazia escada. Um dia, o dono do circo, que era o palhaço, fi-
cou doente. Aí, falaram pra mim: “Pinta a cara”! Aí eu perguntei:
“Mas vai dar certo?” O circo lotado... eu pintei a cara, agradei e gos-
tei. Isso foi em 68.

Eu acostumei a trabalhar com o meu patrão e ele não gostava de
pimenta. Então, eu apreendi a fazer assim. Mas, se quiser, eu faço,
eu apimento. Não precisa, não precisa agradar com pimenta. Se a
gente levar as coisas certinhas, não precisa de pimenta.

Marcela: Comecei há quatro anos atrás... Circo Colombo. Eu
falava: “Deixa eu entrar de palhaço, eu gosto tanto!”. Aí um dia ele
[Sr. Mario] falou: “Já que tu gosta de entrar de palhaço, então en-
tra”. Aí eu comecei a fazer o Batatinha.

Eu uso uma camiseta de manga curta, com botão na frente, e uso
também uma calça de palhaço, larga, que era do meu pai, quando
ele era palhaço.

Meus colegas, quando eu estudo, não sabem quem sou eu. Eu
não falo. As professoras sempre falam: “No final da aula, a Marcela
vai sentar numa cadeira e qualquer pessoa que quiser fazer uma per-
gunta faz”. Só o personagem que eu não conto, porque eles come-
çam a rir de mim. Os guri, principalmente, é muito gozador. Aí eles
começam a me chamar de cabelo de aço, aí eu não falo.
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Mario: A gente trabalha junto, agora. Aí, ela chega e fala: “Qual
a gente vai levar hoje?” Aí, eu falo tal... vira as costas e sai ... aquela
tá boa. O pai dela manda sempre eu dizer pra ela antes, pra ela poder
se arrumar, porque ela cuida do barzinho da frente. Isso aqui é uma
espoleta, nem era pra ser nome Batatinha, era pra ser Espoleta. Ela
sai do número dela e já vai ajudar a mãe dela no barzinho. Termina o
intervalo, já vem prontinha pra fazer capilar ou malabares. É
espoletinha mesmo.

Marcela: No começo, eu fico na cadeira. Começa o espetáculo,
eu vou me arrumar pro palhaço. Depois, eu volto pra me arrumar
pro Malabares. Depois, eu me arrumo de novo para Força Capilar.

Mario: Eu tive uma experiência muito ruim, uma vez. Eu tô le-
vando a entrada da bancada e um rapaz quase me jogou pra baixo
com um coice. Porque se você quer agradar tem que agradar com
que faz, não com a outra pessoa. Mas eles querem agradar assim,
com palavrões, com pimenta, mas eu não gosto, nunca gostei. Às
vezes, um cara na bancada faz uma piadinha... eu respondo, só aquilo.

Marcela: Quando ele teve que visitar o filho dele que ficou doen-
te, meu pai teve que se pintar de palhaço. Aí, ele teve que me ensinar
a levar um número novo.
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Mario: Viajei na última hora. Estreamos na sexta, e no sábado
tive que viajar. Às vezes, quer levar coisa diferente, então a gente
combina antes, é assim, assado. Mas com ela não tem problema, pega
tudo na hora. É rapidinho, muito inteligente. Às vezes, a gente
aumenta. Ontem mesmo eu aumentei a reprise. Não com ela, com
ele [referindo-se ao pai dela]. Eu aumentei porque eu vi que tava
bom, o povo era bom, então eu aumentei um pouquinho. Botei umas
piadas no meio. Se eu vejo que tá ruim, não adianta. Não é aquilo ali
e pronto.

Marcela: Eu também comecei a inventar umas coisas, que agra-
dou. Quando um inventa. o outro vai atrás.

Mario: Não adianta deixar parado. Eu acho que a inovação que
o palhaço tá fazendo o povo não tá pegando ainda. Então, eu tenho o
estilo daquele palhaço antigo e as reprises tudo antigas. A juventude
que não assistiu, não assistia circo naquela época, tá assistindo hoje.
Aqueles que gostam, né. Então, minhas reprises são todas daquele
tempo lá atrás.

A televisão matou muito. Agora não sei como é que tá, porque
não assisto mais televisão. Os Trapalhões mataram muito o circo le-
vando aquelas entradas, reprises de circo, tudo, tudo, eles tavam le-
vando tudo. Então, o palhaço não tem opção. Quem olha a televi-
são, vê, depois esquece na hora. Mas acontece que fica ruim pra gente.
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Eu, na minha parte, fico sentido, às vezes. E agora, com esse mágico
mascarado, que eles tá fazendo... tá acabando com os mágico tudo.
Como é que faz, tá mostrando tudo!? É muito dinheiro que tá cor-
rendo, isso aí é antiético. Não sei no que vai dar. Mas o circo, por
enquanto, ele tá indo aos trancos e barrancos, mas tá indo. Não sei
daqui uns anos mais, não sei!

Na cidade grande o povo tem muita opção pra ir. É muita discote-
ca, muito baile, todo dia. Anuncia segunda-feira tem baile, terça,
quarta, quinta, sexta, sábado... então, o povo tem pra onde ir. Então,
chega um circo em cidade grande, do nosso porte aqui, ninguém toma
conhecimento. No interior, baile é de quinze em quinze dias. Então,
chega o circo, a cidade que gosta, então eles vão. Aí eles dizem assim,
que não tem dinheiro, mas vão num baile ali, a cerveja três real, cinco
real o ingresso, e estão ali. Ali eles têm dinheiro, mas no circo não.
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