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20
TEATRO BIRIBA/ADRIANO

O Teatro Biriba foi visitado nos dias 3 e 4 de fevereiro de 1999,
na cidade de Santa Rosa-RS. A companhia dedicava-se, majorita-
riamente, à encenação de obras cômicas, comédias, chanchadas e
esquetes. Alguns dramas eram também encenados, porém em me-
nor quantidade. Vale lembrar que existem, atualmente, duas com-
panhias de teatro sob a lona com o nome Biriba. Ambas são de um
mesmo núcleo familiar: os Passos. A anterior, já documentada, é
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144 MARIO FERNANDO BOLOGNESI

dirigida por Geraldo; esta é comandada por sua irmã, Aparecida, ou
simplesmente Cida, como é conhecida.

A lona do Biriba era de, aproximadamente, 26 metros x 32 metros.
Seu interior era montado para alcançar o propósito do palco à italia-
na. A cortina alcançava quase que todo o palco, restando um avanço
de aproximadamente um metro de boca de cena. Em seguida, co-
meçavam as cadeiras. Atrás, uma arquibancada completava a plateia.
A vara de iluminação frontal era composta por 21 holofotes. Além
dela, havia iluminação de fundo e de pino.

Comédia do dia: Biribinha em “Não aperta,
Aparício”

O espetáculo do Teatro Biriba, na noite de 3 de fevereiro de 1999,
constou de uma comédia, Biribinha em “Não aperta, Aparício”, um
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show com bateria e guitarra, dançarinas e intérpretes e, por fim, um
esquete, “Morrer pra ganhar dinheiro”.

As comédias, quase sempre, trazem o nome do palhaço da com-
panhia no título. Esta não fugiu à regra e teve como personagem prin-
cipal o Aparício, interpretado pelo palhaço Biribinha. No primeiro
ato, a cena apresentou um senhor recém-casado com uma mulher
jovem. Ele tinha um filho adolescente com uma outra mulher, que
escondia de sua atual esposa. O filho, contudo, veio ao encontro do
pai. Aparício (palhaço Biribinha), um velho amigo de infância e ado-
lescência, chegou a sua casa e acabou assumindo, por imposição atra-
palhada do marido, a paternidade.

O recém-casado morava com a sogra, que era “viúva”: o marido
se perdera em uma viagem. Não se sabe, portanto, se estava vivo ou
morto. A velha queria se casar novamente e colocara anúncio em
um jornal. Por este motivo, apareceram na casa o Aparício e o Filho.

No Segundo Ato, a sogra está casada e totalmente transformada:
ela se apresentou com peruca, óculos, minissaia, enfim, se transfor-
mara (caricaturalmente, é claro) em uma jovem. Veio apresentar seu
novo esposo. Aparício chega e a empregada julga ser ele o marido da
sogra. Imediatamente, encaminha-o para o quarto da velha, para as
núpcias, criando a maior confusão. Em seguida, aparece o Filho, o
atual esposo da Sogra. Assim, ele fica sendo sogro de seu verdadeiro
pai e pai de sua madrasta. A confusão se generaliza, até que o antigo
marido da sogra ressurge para desfazer todo o equívoco.

Toda a ação se voltou para a interpretação do palhaço, motivo cen-
tral de todo o riso. A exemplo dos esquetes e reprises, o texto em si
mesmo não apresenta tiradas cômicas: além das falas e marcações de
entrada e saída de cena, ele encaminha os encontros e desencontros.
A graça só parcialmente está no texto escrito. A eficácia cômica des-
ses encontros e desencontros, contudo, depende da forma de atuação
do palhaço. Este tem a liberdade de improvisar. Muitas vezes, o pa-
lhaço insere trechos de esquetes e entradas que são do conhecimento
dos outros atores, e a encenação toma um outro rumo. A peça, então,
acaba sendo um fio condutor, um eixo genérico a partir do qual a
ação se desenrola. Neste aspecto, a participação do apontador (o pon-
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to) é essencial: nos momentos necessários à retomada do enredo, ele
reintroduz o texto, para que haja continuidade do espetáculo.

Por dedicar-se exclusivamente ao teatro, o Teatro Biriba apre-
sentava-se com cenários adequados a cada peça. Nesta relatada, o
cenário era uma sala de estar da família, com sofá, poltrona, mesa
etc. Além dos elementos cenográficos descritos, também se contava
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com a presença de um telão de fundo, que fazia referência ao am-
biente exterior. Comédia ou drama, o fundo do palco não se presta-
va à entrada e saída de personagem: como em muitos teatros, os pon-
tos de entrada e saída eram laterais.

Biribinha

O palhaço da companhia Teatro Biriba apresentava-se como
Biribinha. Ele é Franco Adriano Passos Rosa, neto do Biriba, for-
mador da companhia. No Circo di Monza, o palhaço, Geraldo San-
tos Passos, também tinha o nome de Biribinha, e vem a ser tio deste
último. Atualmente, Geraldo adotou o nome de Biriba.

A entrevista investigou o processo de criação e concepção da per-
sonagem. Nesse processo, o colocar-se diante do espelho para a
maquiagem tem um papel preponderante. A maquiagem é um dos
momentos de concentração e preparação da personagem. Para alguns
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artistas, esse processo é lento, meditativo, como um ritual de inicia-
ção que se dá a cada função, a cada espetáculo. A correria que antece-
de o acender das luzes e as diversas funções que cada elemento assu-
me na organização do circo e no espetáculo propriamente dito nem
sempre propiciam adequadamente os minutos de atenção para com a
personagem. Entretanto, os palhaços preocupam-se sobremaneira
com esse momento de contato com a individualidade do artista e a do
palhaço/personagem. Esse tempo de introspecção pode ser decisivo
para a boa performance em cena. Escondido em uma máscara/
maquiagem o artista revela-se. Talvez neste ponto resida uma das di-
ferenças entre os palhaços da atualidade e as personagens/máscaras
da Commedia dell’Arte italiana: estas estão asseguradas pela tradi-
ção de figuras/conteúdos coletivos; os palhaços apresentam traços
de uma individualidade. Biribinha já tinha a noção desse momento.

Biribinha tinha uma indumentária próxima à do avô, Biriba. A
maquiagem também. Em cena, Biribinha apegava-se a gestos e po-
ses demarcados. O gesto preparado com atenção, envolvendo os
mínimos detalhes e todas as partes do corpo e do rosto, encaminha-
va melhor o riso. O artista tinha a noção da importância deste tempo
de preparo do gesto.

Biribinha dominava com maestria o recurso do “à parte”, espe-
cialmente no gestual. O gesto dirigido à plateia, ainda que abrupto,
conseguia estabelecer o intervalo necessário para o devido distan-
ciamento do enredo e do texto (já que este, em si, não traz muitos
momentos cômicos) e buscava nos mecanismos não emocionais do
público um riso qualificado e, assim, dava ao palhaço e sua interpre-
tação o grande lugar da comicidade.

Depois da comédia, Biribinha apresentou o esquete “Morrer pra
ganhar dinheiro”.

Entrevista

Nasci em 30 de novembro de 1973, na cidade de Pomerode, e
desde que nasci tô atuando no circo-teatro. No primeiro dia que
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eu voltei pra casa, eles precisavam de um nenê pra peça e já me
colocaram.

Quando você começou a fazer o palhaço Biribinha? No dia
12 de junho de 1992, mas antes disso eu já fazia palhaço infantil, nas
matinês. De 89 a 92, eu fiz palhaço infantil. Meu nome era Bimbo.
Depois, quando meu vô morreu, eu comecei a fazer o palhaço
Biribinha.

Hoje em dia, a criança não quer mais saber de Sítio do Pica-Pau
Amarelo. A mentalidade da criança mudou. A gente sentiu que pre-
cisava dar uma mudada nisso. Então, a gente tinha que colocar um
pouco mais de malícia. Não pode extrapolar também, falar coisa di-
reto, mas colocar um duplo sentido.

Cada cidade tem o seu jeito de trabalhar. De acordo com cada
público tu vai mudando o teu jeito. Isso é até bom, porque tu não
fica bitolado num jeito só. Quando a gente chega na cidade, a pri-
meira coisa que eu faço, eu procuro um “bragatiano” – que eles cha-
mam militar aqui – e pergunto pra ele: “Qual é a vila que a polícia
mais baixa, que tem o maior índice de criminalidade, que é a vila
mais famosa?”. “Qual é a casa de mulheres, a zona mais famosa?”.
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“Qual é aquele – porque toda cidade tem um louco – aquele louco
que anda falando alto sozinho pela rua?”. Eu procuro assimilar isso
no espetáculo. Também peço nome do prefeito, do vereador mais
famoso, do médico ginecologista do posto de saúde mais famoso...
Eu procuro fazer as coisas assim: pesquisar a cidade para aí incluí-la
no nosso espetáculo, pra chamar a atenção do povo.

Tinha um senhor que ia assistir o espetáculo e eu sempre mexia
com ele e ele gostava, nunca reclamava. Daí, tem uma música que a
gente faz, “A prova da Manuela, o Manuelaelaelaelaela”. A gente
vai fazendo desafio, o meu irmão puxava um verso eu terminava
outro. No final, ele falava: “Eu queria ser um rei no quintal da
Manuela”, e o final do verso é assim: “Eu queria ser água pra escor-
rer no rego dela”. Só que em vez de eu falar eu queria ser a água, eu
falei o nome daquele senhor. Ele deu risada, me aplaudiu de pé. O
véio gostou. No outro dia, ele veio fulo da cara comigo. O que é que
eu tava pensando, que ele não era mais criança, uma água pra passar
na “buceta” da mulher: “Não mexa mais comigo, tá pensando o
quê?” Daí ele não foi mais no teatro. Um dia eu encontrei ele numa
roda de amigos, ele falou assim: “Ah! Biriba, eu não fui mais lá por-
que tu não mexeu mais comigo”. Não entendi a do homem.

O nosso repertório ele tá grande, mas ele não tá o que a gente
queria. Hoje em dia, o que o pessoal quer mais é comédia e comédia
a gente tem umas 50 só. Drama a gente até teria mais uns 30 pra
apresentar. Mas eles querem mais é comédia, então tu tem que tra-
balhar mais com a comédia.

Segunda-feira nós apresentamos uma peça, um drama. Nosso
espetáculo é peça, show e esquete. Eles assistiram à peça, depois o
show e a esquete. Quando eles saíram, a gente ouviu: “Mas a gente
tem que escolher o dia pra vir, porque hoje o que valeu só foi o final
do espetáculo”. Então, eu não sei o que aconteceu com o povo, a
mentalidade do povo. Não sei se a Revolução de 64 tirou totalmente
a abertura das pessoas, fechou a mente das pessoas. De lá pra cá, o
tempo foi passando e o drama foi sendo jogado de lado. Tá incutido
na cabeça do pessoal que drama é ruim e comédia é boa. E não adianta
a gente lutar contra todo mundo, né. A gente, infelizmente, tem que
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ser comercial. A gente tem que pensar é na nossa barriga, no nosso
estômago, tem que viver. Se tu for querer colocar goela abaixo o dra-
ma, eles não vão. Eles vão procurar outro ramo de diversão. Aí a
gente vai perder o público também.

“A maldição do lobisomem”, que era um drama, a gente, apesar
do passar do tempo, o pessoal foi adaptando aqui, ali e ela virou a
maior comédia que nós temos no teatro. Era drama, há 50 anos atrás.
Daí, foi fazendo adaptação e virou comédia.

O palhaço, no nosso espetáculo, é o que chama a atenção do pú-
blico. O palhaço é o personagem principal. Tanto é que o nome da
personagem, que é o nome do teatro, o nome das peças, leva o nome
do palhaço na frente. Tudo gira em torno do palhaço. Se não tem o
Biribinha, eles já ficam meio assim: “Ah, não tem o Biribinha nessa
peça aí! Não mais é comédia”.

Nós temos 90 esquete feita. Esquete nós temos mais do que peça.
Tanto é que quando a gente fica muito tempo na cidade, que as pe-
ças ficam mais escassas, a gente começa a emendar uma esquete na
outra e anuncia “As trapalhadas de Biribinha”, ou o “Biribinha se-
gura o tcham”, e daí a gente vai inventando os nomes e emendando
as esquetes. E tem aceitação.

A gente é muito visado. Porque, como tem gente de circo boa,
como tem gente de circo ruim, tem médico bom, médico ruim, ad-
vogado bom, advogado ruim. Então, a gente não pode generalizar
tudo. Mas pra nós, não. Todo mundo de circo é ladrão, ou eles só
vêm pra roubar o teu dinheiro, eles generalizam muito, circo, teatro,
parque, todo mundo é ladrão.
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