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CIRCO DE LAS VEGAS

O espetáculo

Primeira parte: Pratos bailarinos; Parada de cabeça no trapézio;
Cheirosinho em “Cidade de trás pra frente”; Corda; Dublagem;
Tranca; Gostosinho em “A flor maravilhosa”.
Segunda parte: Dublagem com o palhaço Cheirosinho; Escada ja-
ponesa; Táxi Maluco.
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O Circo de Las Vegas era pequeno, de dois mastros, com aproxi-
madamente 22 metros x 30 metros. A lona azul e branca era nova,
porém com um grande rasgo, em função de ventos fortes na locali-
dade de Serrambi, município de Ipojuca-PE, ocorridos no início de
janeiro de 2000. O público acomodava-se em algumas cadeiras e em
arquibancadas. Um tapete surrado demarcava o espaço do picadei-
ro. A iluminação era fraca. O espetáculo foi visto em 15 de janeiro
de 2000.

A companhia era familiar. Os números apresentados diferiam
dos habituais. A família tinha tradição em números de Tranca e Es-
cada japonesa (escada equilibrada sobre os pés, com um volante fa-
zendo evoluções a toda altura). O espetáculo apresentou, também,
paradas de cabeça em trapézio (parado, em balanço e, finalizando,
com o trapézio girando).

Cheirosinho e Gostosinho

Os palhaços Cheirosinho (Robson Melo da Silva, na época com
18 anos) e Gostosinho (Kildo Brandão, 22 anos) eram parecidos, tan-
to na vestimenta como no modo de atuar. Diferiam, no entanto, na
maquiagem. Cheirosinho tinha o queixo branco, pintado perpendi-
cularmente; Gostosinho trazia o branco apenas no bigode. Em cena,
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resumiam-se a buscar o riso a partir das piadas contadas. Havia pouca
gesticulação e quase nenhum trabalho corporal. Ambos tinham um
bom carisma com o público.

Gostosinho protagonizou o número de paradas de cabeça sobre
o trapézio. No Táxi Maluco, Cheirosinho interpretou um homos-
sexual.

Linguiça

O palhaço Linguiça (Cleber Silva Brandão, na época com 38 anos)
era o proprietário do circo. Durante o espetáculo atuou como Apre-
sentador quase que todo o tempo. Maquiou-se para participar do
Táxi Maluco, na função de motorista. Apresentou uma característi-
ca peculiar, trabalhada de acordo com a personagem. Era muito len-
to ao falar, com os gestos acompanhando o mesmo ritmo, induzindo
a morosidade do raciocínio. O rosto e o corpo acompanhavam essa
característica da personagem. Infelizmente, ele não participou do
espetáculo em entradas ou reprises.
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