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CAPÍTULO 1
PALHAÇOS EXCÊNTRICOS MUSICAIS: debates e origens

Sobre o que iremos tratar nesta publicação, que é produto de uma pesquisa realizada pelos autores, 
a partir do projeto proposto pelo Grupo Off-Sina?

São muitas as respostas, mas o principal tema é o palhaço e, em particular, o palhaço excêntrico. 
Mas, não é possível realizar essa tarefa sem entender o quanto há, aí, inscritas histórias de vidas e de 
existências, experiências fabricadas por vários artistas, circenses que construíram e constroem a 
diversidade de formas de se produzir o circo/circo-teatro/música/teatro/dança, tudo junto e ligado, 
coproduzidos ao mesmo tempo, rizomáticos.

Quando se trata destes conceitos, em particular: circo, circo-teatro e palhaço, há certo “senso 
comum” de definições “prontas” ou mesmo uma urgência por definições, como se não carregassem 
em si história, potências, disputas no campo das relações de poder e saber.  Nesse sentido, o debate 
realizado tem a intenção de trazer à tona a ideia de que conceitos como estes efetivamente têm história, 
são compostos por multiplicidades e precisam ser analisados a partir de quem os inventou(a), além do 
como e quando foram e são inventados. Devem ser analisados pelos diálogos que realizam com uma rede 
quase que infinita de intensas criações, invenções e disputas em cada um dos processos históricos. E, 
mesmo assim, não se pretende que feito tudo isso se esgote o entendimento de um ou vários deles, pois 
como multiplicidade, não há conceito que não remeta a outro e assim infinitamente. Os “conceitos se 
acomodam uns aos outros, superpõem-se uns aos outros” 1, agenciam-se. 

Não são poucas as vezes que várias perguntas são feitas, hoje em dia, sobre os temas acima, sendo 
que muitos dos interlocutores nesse campo, de diversas origens (acadêmicas ou não) – alunos/artistas, 
professores/artistas, pesquisadores, jornalistas – acabem aguardando uma definição única e precisa, 
como se isso fosse possível, a não ser no contexto de que um pensamento pode de fato representar uma 
realidade como se ela fosse fixa e plenamente transparente a esse modo de pensar. 

Cada vez que uma pesquisa sobre a produção das artes do circo tem início, inúmeros conceitos são 
levantados. É normal, isto vale para qualquer campo de estudo – acadêmico ou não. Mas, é preciso pensar 
que alguns (ou muitos) conceitos utilizados para definir o que significa “circo” ou “palhaço”, em como as 
várias práticas circenses, carregam em si uma firme proposta de serem “a verdade”, ou respostas únicas 
contendo “verdades” sobre o que se pretende demonstrar.

Primeiro: conceitos únicos que pretendam ser totalitários são conceitos representação, ou seja, 
pretendem dar uma mesma noção do “que é circo” tanto para três mil antes de Cristo, como no final do 
século XVIII e agora na primeira metade do século XXI. Neles, não há histórias e mudanças, transformações 
culturais na produção do que seja um espetáculo circense a ponto desse não poder conter uma definição 
clara a priori, fora de si como um fazer. Por isso, em vez de se ter uma definição formal, representacional do 
que é circo, por exemplo, é possível e necessário responder de outra forma: a produção circense só pode 
ser vista e falada no ato de sua fabricação, no momento em que está acontecendo. Portanto, a “definição” 
depende dos processos relacionais vivenciados em cada acontecimento histórico. Daí o pensamento não 
estar antes, representando, ele está aí no acontecer, quer dizer, não há “conceito pronto” antes de um 
fazer no seu lugar, suas relações políticas, sociais, culturais, no seu momento histórico.



Segundo: conceitos de representação tendem a deixar de fora aquilo que não se quer falar, pensar, 
aquilo que não se pretende visível. Por exemplo, para muitos que só entendem a partir do campo do 
pensamento representação, circo é: “um espetáculo realizado sob a lona, nômade e de famílias”. Bom, a 
rigor esta “definição” vale, de fato, para apenas uma parte dos mais de 200 anos de história da produção 
circense, e assim sendo, será que este conceito dá conta de pensar a diversidade da produção histórica 
da linguagem circense desde o final do XVIII? Será que este conceito dá conta de pensar a diversidade de 
produção histórica da linguagem circense contemporânea, particularmente depois das escolas de circo, 
do circo social, da formação de grupos, etc.? Aqui está se falando de circo, imagina para o conceito de 
palhaço? Seria outro arsenal de perguntas.

Terceiro: ao ser “único” e não dar visibilidade à multiplicidade histórica cultural circense, o 
que expõe são silêncios como nas histórias oficiais do teatro, da música, da dança que não incluem as 
produções dos artistas circenses – homens e mulheres – nos seus processos históricos, ali no seu fazer o 
circo. Além disso, dependendo de quem fala as disputas de saberes e poderes em relação ao que acredita 
que “deva ser circo”, “qual é de fato a verdadeira história do circo”, acabam por excluir aqueles que não se 
enquadram, criam até certa visão de anomalias.

Estas três questões levantadas valem para todo e qualquer lugar que a pessoa que estuda 
circo se coloca, seja nos chamados “tradicionais”, ou nos chamados “novos“ e mais recentemente 
“contemporâneos”, ou nas pesquisas acadêmicas que leem muito rapidamente a bibliografia sem se 
aprofundar nas histórias das existências e produções circenses, bem como nas próprias constituições 
históricas das atividades culturais artísticas dos inúmeros países, cidades, bairros, ruas e grupos pelos 
quais os circenses passaram, contaminaram, construíram, copiaram, protagonizaram, divulgaram, etc.

Em primeiro lugar, cada conceito remete a outros conceitos, não somente em sua história, 
mas em seu devir ou suas conexões presentes. Cada conceito tem componentes que 
podem ser, por sua vez, tomados como conceitos [...]. Os conceitos vão, pois ao infinito 
e, sendo criados, não são jamais criados do nada. 2

Mas... afinal, o que aqui se entende por conceito?

Deleuze e Guattari, no livro O que é a Filosofia?, realizam um importante debate a respeito do que 
seja um conceito. Não é possível entendê-lo como algo simples. Não existem conceitos simples, todos são 
compostos por multiplicidades. 

Evidentemente todo conceito tem uma história. [...]. Numa palavra, dizemos de qualquer 
conceito que ele sempre tem uma história, embora a história se desdobre em ziguezague, 
embora cruze talvez outros problemas ou outros planos diferentes. Num conceito, há, no 
mais das vezes, pedaços ou componentes vindos de outros conceitos, que respondiam 
a outros problemas e supunham outros planos. Não pode ser diferente, já que cada 
conceito opera um novo corte, assume novos contornos, deve ser reativado ou recortado. 3 

Essas questões já faziam e fazem parte há anos de nossas pesquisas, particularmente de uma 
das autoras – Erminia Silva (2007, 2009a, 2009b, 2011b) – mas, nos últimos 40 anos estão presentes na 
maioria dos debates que vêm ocorrendo sobre a produção da dramaturgia do circo-teatro e do palhaço, 



o que resulta em elaborações constantes em torno da estética e da ética. Claro que, como historiadora/
pesquisadora, um dos focos de elaboração da autora tratou da produção das memórias sobre a 
multiplicidade de significados acerca do conceito circo-teatro em geral, e do palhaço em particular. Para 
Celso Amâncio de Melo Filho (2013) este debate em termos de pesquisa acadêmica é mais recente, o que 
não significa que como palhaço/músico não estivesse presente o tempo todo. 

Assim, o que apresentamos a partir de agora são conceitos/temas que estudamos, pesquisamos nas 
fontes e a partir delas construímos nossas análises. Dialogamos com as fontes (orais, escritas, periódicos, 
etc.), bibliografias, existências distintas que nos informaram sobre os seus fazeres, suas ações. Dentre as 
inúmeras existências iremos destacar: Benjamim de Oliveira, Doracy Campos, Alvina Campos, Teófanes 
Silveira, Marcelo Lujan e Pablo Nórdio. Cada nome mencionado é trabalhado como um coletivo.



1.1 Palhaço Excêntrico: debate histórico 

 Há pesquisas que não só “delimitam” o que deve ser palhaço, como o fazem também para alguns 
dos inúmeros modos de se produzir este personagem, dentro ou fora da linguagem circense, sendo quase 
o mesmo durante longo período histórico. O caso destes muitos modos de atuação nos espetáculos dos 
artistas que construíram seus palhaços era o denominado “palhaço excêntrico”.

Entendendo, como dissemos, que todo “conceito tem uma história”, sem se propor a esgotar 
todas as fontes de pesquisas de ambos os autores, levantaremos apenas alguns exemplos nos quais 
nos propomos dar visibilidade de algumas formas como historicamente a denominação de excêntrico e 
palhaço excêntrico foi abordada.

O conceito de excêntrico, em si, dá margem à uma infinidade de possibilidades que vão desde 
denominações na área da saúde (esta pessoa é excêntrica no sentido de portador de transtorno mental) até 
a tentativa de denominar palhaço excêntrico “apenas” aquele que toca instrumentos “não usuais” em seus 
espetáculos. Ao pesquisarmos em dicionários disponíveis na internet, excêntrico no sentido de “fora do 
comum” apresenta os sinônimos: bizarro, esdrúxulo, esquisito, esquisitório, estapafúrdico, estapafúrdio, 
estrambólico, estrambótico, estranho, estúrdio, excepcional, exótico, extravagante, heteróclito, incomum, 
irregular, mirabolante, singular, surpreendente.

Mas, há outras formas de utilizá-los para uma pessoa por ser: caprichoso, novo, louco, diferente, 
lunático, maníaco, grotesco, ridículo, extraordinário, incrível, insólito, tipo, rato, delirante, desnatural, 
esquipático, funambulesco, gozado, original, sistemático, sofisticado, voluntarioso, baldoso, barroco, 
psicodélico.

Não é difícil supor que a produção histórica dos milhares de artistas que construíram seus palhaços 
(e nos últimos 40 anos as palhaças) inclua todos esses sinônimos desde bizarro a surpreendente, desde 
caprichoso a psicodélico. Além de todo conceito ter uma história, ele ou a produção dele é rizomática. 
Construir novos percursos, desenhar novos territórios a cada ponto de encontro que os homens e mulheres 
circenses operavam e operam como resistências e alteridades, com os quais a linguagem dialogou de 
modo polissêmico e produziu diferentes configurações nesse campo de saber e prática, inclusive velhas/
novas, distintas e inúmeras definições. 

E sim, palhaço é tudo isso e muito mais que não cabe aqui, por isso que às vezes tentar entender 
um “conceito único” para ele, bem como colocar um adjetivo como se resolvesse tudo, torna-se muito 
complicado. Mas afinal, como será que “excêntrico” foi tratado em nossas fontes da pesquisa? Desta forma 
mesmo, pois em cada fonte, em cada autor, todos os sinônimos estavam presentes, por exemplo, Alice 
Viveiros de Castro 4: 

O palhaço é a figura cômica por excelência. Ele é a mais enlouquecida expressão da 
comicidade: é tragicamente cômico. Tudo que é alucinante, violento, excêntrico e absurdo 
é próprio do palhaço. Ele não tem nenhum compromisso com qualquer aparência de 
realidade. O palhaço é comicidade pura.
O palhaço não é um personagem exclusivo do circo. Foi no picadeiro que ele atingiu a 



plenitude e finalmente assumiu o papel de protagonista. Mas o nome palhaço surgiu 
muito antes do chamado circo moderno. Aliás, seria melhor dizer “os nomes”. Uma 
das grandes dificuldades que a maioria dos autores encontra ao estudar a origem dos 
palhaços está na profusão de nomes que essa figura assume em cada momento e lugar. 
Clown, grotesco, truão, bobo, excêntrico, tony, augusto, jogral, são apenas alguns dos 
nomes mais comuns que usamos para nos referir a essa figura louca, capaz de provocar 
gargalhadas ao primeiro olhar.

Ao discutir sobre o que seria o palhaço no primeiro parágrafo acima, Castro coloca o debate 
em termos das dificuldades em ter uma única definição, mas ao mesmo tempo, no seguinte o conceito 
excêntrico surge como mais uma das características misturadas que essa figura se apresentou e se 
apresenta. Assim, temos que ele teria inúmeros nomes em seu processo histórico, rizomático. Mas, no 
segundo já aparece como um entre as diversas denominações.

Continuando, quando Castro descreve a formação de duplas de palhaço, informa que no “começo, 
quem mandava era o branco – autoritário e cruel –, exibindo-se no picadeiro com seus trajes majestosos, 
repletos de bordados de paetês e lantejoulas.” Já o parceiro da dupla “o pobre augusto, que também pode 
ser chamado de tony ou excêntrico, sofria na mão do clown”, mas, aos poucos este segundo teria assumido 
o picadeiro jogando “para longe o velho branco… Hoje estaríamos vivendo o reinado absoluto do augusto, 
depois da queda irremediável do clown branco.”5

Nesta proposta da autora, uma das muitas denominações dadas ao palhaço (que também foi 
ou é ainda) clown, seria de duas opções semelhantes “tony ou excêntrico”. No decorrer de seu trabalho, 
especifica mais essa opção, quando, por exemplo, lista diversos palhaços brasileiros e suas especificidades. 
Para Juan Cardona, que chegou ao Brasil na segunda metade do século XIX, casado com a artista Lili 
Cardona (ambos os tios de Oscarito), Alice6 o descreve como “um excêntrico, um augusto exagerado, mas 
quando queria montava números de clown clássico.”

Aqui excêntrico ligado a “augusto exagerado”, igual à descrição que faz do sobrinho de Juan, 
Oscarito que “era mais um excêntrico, o palhaço sem medidas, que abusava das caretas, tinha um jeito 
desajeitado de ser, um giro de corpo de quem ia, mas não foi, malícia ingênua - tudo isso ele herdou 
de seus antepassados, honrando os 400 anos de humor que trazia nas veias”. Nesse sentido, a autora 
concorda com a fala de Grande Otelo, seu parceiro em 34 filmes, que declarou: “Eu acho que eu era um 
ator mais completo. Oscarito era mais um excêntrico, ao passo que eu procurava valorizar o diálogo e a 
interpretação, em busca de um tom adequado. Pode ser que eu esteja enganado, mas ele era mais um 
excêntrico e eu um comediante.”7

É interessante aqui a questão colocada por alguns pesquisadores, e mesmo alguns artistas com 
relação à diferença entre “ser um ator mais completo” e o outro ser “um excêntrico”, complementando 
que ele valorizava o diálogo e a interpretação, sempre em busca de um “tom adequado”, enquanto o outro 
era “mais excêntrico”. Será então que “ser excêntrico” não significava ou significa ser um bom ator? Será 
que pelo fato de que Oscarito era um ator completo, que ele tinha sucesso como excêntrico, pois também 
tinha que saber valorizar o diálogo, a interpretação, ter um tom adequado? Será que aqui uma diferença 
entre a hierarquia de ser ator e ser palhaço? Mas, com certeza “ser excêntrico” no sentido do exagero, sem 
medidas, abusando das caretas, desajeitado, malícia ingênua para uma parte “oficial” do teatro não é ser 
bom ator, não tem capacidade de valorizar o diálogo, e como diziam os circenses nas propagandas do 
século XIX: etc., etc. e etc.



Mario Fernando Bolognesi8 ao analisar as raízes etimológicas do termo clown afirma: 

Clown é uma palavra inglesa, cuja origem remonta ao século XVI, derivada de cloyne, 
cloine, clowne. Sua matriz etimológica reporta a colonus e clod, cujo sentido aproximado 
seria homem rústico, do campo. Clod, ou clown, tinha também o sentido de lout, homem 
desajeitado, grosseiro, e de boor, camponês, rústico. Na pantomima inglesa o termo clown 
designava o cômico principal e tinhas as funções de um serviçal. No universo circense o 
clown é o artista cômico que participa de cenas curtas e explora uma característica de 
excêntrica tolice em suas ações. 

Este mesmo autor, quando discute as divergências dos pesquisadores, em particular dos 
historiadores circenses, sobre as “origens” do chamado “augusto” (sendo o outro chamado de branco), 
o faz mencionando a questão de como este personagem é descrito como uma forma diferenciadora para 
distinguir de seu parceiro, sendo que a excentricidade no vestir, na forma de atuar seriam algumas das 
características:

As versões de sua origem, portanto, apontam o Augusto associado a uma estupidez 
espontânea, vestido de forma excêntrica, livre e sem a formalidade dos clowns anteriores. 
Entretanto, antes de se dedicar à investigação das origens e, consequentemente, de dar 
a elas um lugar de destaque, como se criação do tipo fosse resultado exclusivo de um 
incidente deve-se perguntar pelas razões que fizeram o Augusto se firmar.9

Em seu projeto de pesquisa, Celso Amâncio de Melo Filho (2013 – um dos autores deste texto), 
também analisa a dificuldade de precisão quando das inúmeras definições sobre o que seria palhaço 
excêntrico. Para ele, essa definição, assim como parte da terminologia clownesca, não alcança exatidão, 
havendo certa divergência quanto ao seu uso. Há, entretanto, em alguns autores pesquisados por Melo 
Filho, particularmente aqueles que apontam as “origens” destes personagens ou conceito no século XIX, 
que parece haver uma “convergência que talvez seja capital para o entendimento desse tipo seja o fato 
de estarem mais associados aos music halls, ou seja, ao espaço teatral do que ao picadeiro”. 10 Um dos 
pesquisadores foi Robert Beauvais 11, que segundo ele o excêntrico teria surgido “justamente da adaptação 
do clown tradicional à estrutura de palco, uma ‘nova arte de rir’ que contaminou a raiz do cinema nascente 
por meio de artistas que migraram dos teatros de variedades aos cinemas, como Charles Chaplin, Buster 
Keaton e, mais recentemente, Jacques Tati”.  O excêntrico seria, grosso modo, o “elo” entre os clowns e 
essas personagens cinematográficas que o senso comum reconhece como palhaços.

Há certo “consenso” ou “senso comum” no meio dos circenses e de pesquisadores sobre a relação 
entre palhaço e música (cantada, dançada e, principalmente, tocada), que, em geral, é denominado palhaço 
excêntrico. Mas, como veremos, também há uma diversidade ou um leque de análises que associam 
formatos de como o palhaço usa a música, principalmente instrumental, é que teria como característica 
a excentricidade. Castro 12, ao mencionar Piolin formando dupla com Alcebíades Pereira (no circo do 
segundo) descreve:

Alcebíades, o clown, tocava pistom e Piolin, o excêntrico, tocava bandolim. Até que uma 
pulga mordia a perna de Piolin que, desesperado, interrompia o dueto para procurar 



a pulga, apesar dos protestos de Alcebíades. O concerto recomeçava e novamente a 
pulga atacava outra parte do corpo de Piolin que, desesperado, interrompia o dueto 
para procurar a pulga, apesar dos protestos de Alcebíades. O concerto recomeçava e 
novamente a pulga atacava outra parte do corpo de Piolin, que parava de tocar, procurava 
a pulga e deixava Alcebíades furioso.

Tristan Rémy dedica um capítulo aos clowns musicais, domadores, humorísticos e políticos, dando 
especial atenção aos primeiros e chegando a afirmar que “um clown menos engraçado se salva se for um 
pouco músico”.

Apesar de abordar o clown músico com certa diferenciação, Rémy também compreende 
a arte musical como própria das ferramentas do trabalho clownesco, afirmando que os 
clowns são frequentemente instrumentistas hábeis e ressalta que, independentemente 
do surgimento de grupos de clowns que se denominavam “musicais”, não podemos 
limitar essa denominação exclusivamente a estes, já que alguns utilizam a música como 
ferramenta cômica ocasionalmente, desenvolvendo números musicais ao lado de seus 
outros números. Para tanto, o autor cita exemplos como os Cairoli; o clown Antonet, que 
tocava violino; Dario Meschi, que era acordionista; os Fratellini que possuíam algumas 
entradas musicais; Rico Briatore, que tocava violão e cantava; e Grock em especial, multi-
instrumentista que desenvolveu a partir da música as grandes linhas de seus números. 13 

Rémy14, segundo Melo Filho, também associa os excêntricos aos palcos dos music halls, analisando as 
ferramentas cômicas destes nos excêntricos solitários. De acordo com esse autor, os excêntricos possuem as 
mesmas fontes de riso que os clowns, tendo inclusive deixado os traços de sua originalidade em numerosas 
entradas clownescas. Seriam oriundos diretamente do augusto tradicional, tendo herdado o uso de acessórios 
da tradição inglesa e também dos tramps americanos. O tramp, que em inglês significa vagabundo, é um 
tipo particular de cômico circense surgido nos Estados Unidos, uma figura de face enegrecida e de vestes 
maltrapilhas resultado da Guerra de Secessão Americana, que deixou vítimas esfarrapadas vagando pelas 
estradas do país.  Segundo Bolognesi15, “é um tipo de palhaço que passou a ocupar o espetáculo juntamente 
com o augusto e o clown branco, mas permanecendo à margem do picadeiro tal qual sua origem”.

De acordo com o entendimento da poética do excêntrico por Rémy, este é psicologicamente 
o oposto do augusto, não sendo nunca um imbecil, mas uma espécie de augusto esperto 
e ardiloso que termina sempre por cima da situação. Sua arte estaria em criar obstáculos 
em grande quantidade para ter o mérito do triunfo de uma só vez, atuando de maneira 
calculada e precisa. Sua obra seria então constituída de uma soma de dificuldades 
vencidas ao mínimo custo, na qual nada é descosturado e perdido, sem margem para 
improvisações. Para Rémy, o imprevisível é o pesadelo dos excêntricos.16

Como se pode observar, pesquisadores europeus e brasileiros, em algum momento de suas pesquisas, 
fazem associações entre o conceito de excêntrico ligado aos palhaços que tocam instrumentos na sua diversidade. 
Mas, há também um caminho traçado por vários autores (que serão nomeados) e fontes pesquisadas, para 
especificar o palhaço excêntrico musical somente aquele que tocava “instrumentos inusitados”.



1.2 Dramaturgia do Palhaço Excêntrico – artes circenses/música/teatro/dança – tudo isso? 

Como observamos, não vamos atrás das “origens” da excentricidade cômica, entretanto, foi 
importante a realização de uma cartografia, não exaustiva, mas suficiente para assinalarmos várias 
formas utilizadas e denominadas do palhaço excêntrico. E a relação da questão da música e palhaço é 
talvez a que mais tempo vem sendo construída, até agora, relacionando palhaço excêntrico como palhaço 
musical. 

A cartografia realizada pelos autores deste texto, em suas pesquisas e publicações, vem 
demonstrando o quanto o entrelaçamento, a transversalidade, as misturas das diversas linguagens 
artísticas sempre fizeram parte das produções históricas de todas elas, seja do teatro, música, dança e 
das artes circenses – nas suas mais diversas formas de produção, atuação e estética.

Os artistas que circularam pelas ruas, praças e feiras, antes que se construíssem os primeiros teatros 
e se organizassem em companhias circenses tinham na versatilidade uma das principais características 
de sua expressão. Eram artistas que, sem se preocupar com delimitações de seu ofício, podiam ser a um 
só tempo: acrobatas, atores, dançarinos e músicos. Música e circo, assim como teatro e circo, sempre se 
entrelaçaram nas criações de diversos tipos de profissionais que contribuíram para a construção do que 
hoje percebemos como a arte de atores cômicos e palhaços. Muito antes da palavra: palhaço ser de uso 
corrente, diversos tipos de artistas valiam-se de técnicas e linguagens artísticas variadas em suas criações 
e seus modos de produção. Podemos citar exemplos que abarcam diferentes épocas e períodos históricos, 
como os mimos greco-romanos, os saltimbancos, bufões e artistas de feira durante a Idade Média, os 
atores da chamada commedia dell’arte, entre os séculos XVI e XVII, dentre muitos outros que circularam 
por diversos espaços de encenação e que as fontes não conseguem abarcar. Os palhaços e os tipos 
cômicos que os precederam são oriundos de contextos nos quais o entendimento do que significava ser 
um artista consistia dominar uma multiplicidade de técnicas e recursos. Esses artistas eram profissionais 
versáteis e detentores das linguagens artísticas de sua época. A compreensão da poética de artistas como 
estes implica um olhar distinto da noção de artista enquanto alguém dedicado a uma única técnica e 
separadamente discriminado como músico, ator, dançarino ou acrobata. O ofício de palhaço e de artista 
circense caracteriza-se por sua multiplicidade. 

Multiplicidade não somente de técnicas, mas também de tendências e artistas de universos muito 
diversificados, pois a partir aproximadamente de 1780, uma grande variedade de profissionais passou a 
fazer parte da nova organização espetacular que eram os circos, artistas que 

se apresentavam nas ruas, praças e teatro de feiras, mas também havia artistas dos 
teatros fechados italianos, elisabetanos, arenas, hipódromos, ciganos, prestidigitadores, 
bonequeiros, dançarinos, cantores, músicos, artistas herdeiros da commedia dell’arte, 
acrobatas (solo e aéreo), cômicos em geral – que se apresentavam em seus entreatos, 
com o objetivo de imprimir ritmo às apresentações e dar um entretenimento diferente 
ao público.17



Portanto, sem que houvesse delimitações de seus ofícios, a atuação dos palhaços representou, e 
ainda representa, uma síntese de diversas linguagens que circularam pelas ruas e feiras, sendo abarcadas 
pelo circo e também pelo teatro. 

Além disso, havia ainda a necessidade de execução de trabalhos muito diversos ao fazer artístico, 
como os cuidados com o material de trabalho, a confecção dos figurinos, os encargos de transporte, a 
montagem e a desmontagem dos palcos, dos cenários, ou das tendas, além da versatilidade para encarnar 
diferentes funções e papéis de acordo com as necessidades do grupo com o qual se trabalhava, fosse 
este uma trupe de saltimbancos, uma família de bufões ou uma companhia circense. O circo moderno 
manteve esse modo de trabalho compartilhado, no qual seus agentes precisam atuar em diversas funções 
para viabilizar o espetáculo, sendo geralmente os mesmos artistas que executam os números acrobáticos, 
as apresentações cômicas e teatrais, assim como os trabalhos técnicos de produção. 

Ao incluirmos os palhaços como herdeiros e propagadores deste modus operandi, torna-se evidente 
que a música, em suas variadas possibilidades, é parte intrínseca de sua poética cênica. Ademais, outros 
fatores pertinentes à história da arte circense também contribuem para acentuar essa característica. Um 
desses fatores diz respeito ao contexto inicial das entradas e reprises de palhaços, quando eram construídas 
como paródias de números circenses, desde os números equestres às apresentações musicais. Para que 
as paródias pudessem acontecer era importante que o palhaço tivesse ao menos uma noção mediana a 
respeito do que debochava, isso quando não era necessário um domínio ainda mais amplo, já que no ato 
de parodiar muitas vezes está implicado a representação da falha e sua superação por meio de situações 
ainda mais adversas que a própria habilidade impõe em suas condições usuais. 



1.3 Quem são os excêntricos para autores estrangeiros?

Alguns palhaços excêntricos musicais tornaram-se marcantes na memória circense europeia, como 
por exemplo, os Irmãos Price, os Chesterfilds e Grock.

Os irmãos John e William Price, em meados do século XIX, reuniam o triplo talento de serem 
equilibristas, saltadores e músicos, mas sendo “primeiramente e sobretudo acrobatas músicos”. Dentre 
os números musicais desses artistas estão os violons sauteurs (violinos saltadores), “duos acrobáticos 
intercaladas por saltos mortais e contorcionismos, entremeados de árias executadas ao violino nas 
posições mais inacreditáveis”. A dedicação à música também figurava nas vestimentas dos Irmãos Price, 
que eram decoradas de signos da escrita musical, como notas, fermatas, claves diversas, entre outras 
figuras.18 

Os Chesterfields19 interpretavam músicos desajeitados, em uma atuação virtuose que trabalhava 
a comicidade em gestos insignificantes e desajeitados, em atitudes esquisitas e em automatismos que 
saiam totalmente do controle.

O artista suíço Adrien Wettach (1880-1959), que interpretava o palhaço Grock, “um excêntrico 
musical de gênio”20 também transitou tanto entre palcos quanto picadeiros, tornando-se um dos 
excêntricos musicais lendários no começo do século XX. Grock era acrobata, excelente mímico e sabia 
explorar a comicidade das palavras, aliando estas habilidades ao universo musical. “A comédia musical 
foi a fonte principal de inspiração de Grock. Violino, piano, saxofone, concertina, tais são os fios de seu 
bordado clownesco”21 Um dos vários instrumentos que dominava tratava-se de um violino minúsculo 
que carregava em um estojo enorme, executando nesse violino insólito melodias tão complexas quanto 
em um violino convencional. Dentre os filmes que esse artista realizou, o filme Grock (1931)22, pode ser 
facilmente assistido na internet. 

Outros nomes que Pierre Levy cita em sua obra, já da segunda metade do século XX são: “Pipo 
Junior, Grigorescu, Eötvöus, os Francesco, os Sipolo e os Rastelli”.23

Um outro tipo cômico que também trabalhava acentuadamente com a linguagem musical era 
os chamados blackfaces ou minstrels (menestréis), cujas apresentações, os minstrel shows, eram os 
entretenimentos mais populares nos Estados Unidos entre 1840 e 189024, uma popularidade que emigrou 
para a Europa, onde o modelo americano de blackface se tornou preponderante a similares europeus. 

Os blackfaces americanos eram tipos cômico-musicais que satirizavam a fala e os costumes de 
afrodescendentes, apropriando-se de seus aspectos culturais. Na maior parte das vezes, os blackfaces 
eram interpretados por homens brancos com o rosto pintado por cortiça queimada, graxa preta ou 
manteiga de coca. Nos primeiros anos possuíam lábios exageradamente pintados de vermelho e nos anos 
tardios eram brancos ou sem pintura. O público branco da época inicial não aceitava negros nesses papéis 
sem que utilizassem a maquiagem preta, porém, a partir da década de 1860, aproximadamente, é possível 
encontrar já homens negros interpretando esses papéis com a cor de sua pele. Em fontes do período é 
possível perceber que a popularidade do fenômeno está relacionada a tensões entre interesses contrários 
e favoráveis ao regime escravocrata, já que parte da comicidade desses espetáculos era criada por meio 
de estereótipos racistas das populações afrodescendentes americanas. Mas outra parte do fascínio que 



esses artistas exerciam estava vinculada à música, pois suas apresentações tinham como base um grupo 
de músicos, todos com caracterização, geralmente tocando banjos, tamborins, ossos25 e rabecas. 

Na Europa do final do século XIX, havia tanta procura por excêntricos musicais que muitos blackfaces 
de origem americana eram contratados para temporadas em teatros e circos. Assim, esses artistas também 
contribuíram e influenciaram os números musicais cômicos de palhaços, trazendo instrumentos típicos 
dos minstrel shows, como o banjo, o tamborim, a gaita de boca, os ossos, e teriam também enriquecido a 
construção de instrumentos cômicos com objetos de uso cotidiano. A despeito de uma grande ocorrência 
deste tipo cômico nos Estados Unidos, personagens de face pintada de preto podem ser verificados em 
outros momentos e locais, havendo incidência já nos teatros de moralidades medievais e na Commedia 
dell’arte italiana.



1.4 E no Brasil?

No Brasil dos finais do século XIX e começo do século XX, aconteceu um fenômeno relativamente 
similar na popularidade dos palhaços cantores que se valiam das gírias, das danças e dos ritmos das 
populações escravas. Podemos encontrar ainda personagens cômicas de caras pintadas de negro em 
manifestações populares do ciclo do boi, como o Cavalo-marinho, especialmente na representação de 
máscaras que cumprem funções similares aos palhaços. 

Música e comicidade também são elementos constitutivos dos folguedos populares brasileiros, 
assim como a indumentária, a coreografia e as representações teatralizadas. Dentre as personagens 
mascaradas de manifestações como as festas do ciclo do boi (Cavalo-marinho, Boi-bumbá, Reizado, entre 
outras), as Folias de Reis e os Pastoris Profanos, existem personagens cômicas que encarnam as funções 
dramáticas dos palhaços, aproximando-se desses pela maneira de atuação, visualidade e jogo cômico, 
mas também por aspectos antropológicos mais profundos, especialmente se considerarmos as raízes 
ritualísticas de nossos brincantes. Segundo o pesquisador Ivanildo Piccoli dos Santos:

O palhaço é o responsável pelo profano, pela dualidade do sagrado, pelo grotesco no 
rito sacro. Ele incorpora em seu comportamento um caráter de deboche da própria vida, 
do mal, dos erros, da tentativa frustrada do homem de se imortalizar. Como o palhaço 
de circo ou um servo astuto da commedia dell’arte, ele desafia a gravidade caindo, 
provocando riso pelas pancadas, pela agressividade. O palhaço coloca o homem de 
frente ao mundo e diante de si mesmo, fazendo rir de si e dos outros e do mundo, como 
um bufão medieval, mostrando a incompetência, os limites, o errado e o ridículo.26

Os palhaços da cultura popular, com personagens denominados Mateus, Bastiãos, Catirinas, 
Velhos, dentre outros, são também tipos cômicos com habilidades múltiplas, que dançam, interpretam, 
improvisam versos e cantam. Ivanildo Piccoli dos Santos, em sua pesquisa acerca da máscara do palhaço 
nessas manifestações citadas, analisa constantemente o papel crucial da música e suas características 
nos folguedos populares. Para citar um exemplo, ao abordar o Bumba-meu-boi, o autor refere-se à música 
como “importante para sustentar a brincadeira pelo seu longo tempo de duração, dando entusiasmo e 
ritmo ao brincante”.27 No caso do Cavalo-marinho, derivação do Bumba-meu-boi em Pernambuco, o autor 
destaca-o por mesclar “a música com interpretações cênicas e elementos dramáticos, caracterizando 
assim a definição de Mário de Andrade de ‘dança dramática’”. 28 

Os palhaços-brincantes da cultura popular se relacionaram e intercambiaram com a arte dos 
palhaços circenses. Na pesquisa de Ivanildo dos Santos, foi verificada uma maior abrangência de relações 
com o palhaço circense na figura do Velho, personagem central do Pastoril Profano, cuja caracterização tem 
uma influência nítida dos palhaços, inclusive pelo uso do nariz vermelho. Nessa manifestação, a música 
é executada por uma banda que pode incluir instrumentos variados como saxofone, bumbo, trombone 
e sanfona. Na fala transcrita de um dos artistas entrevistados pelo pesquisador podemos identificar a 
presença de músicos de circo, justamente pela possibilidade de excentricidades sonoras. Segundo Walmir 



Chagas 29, o Velho Mangaba:

É uma banda fixa, fixa assim. Fixo o cargo, vamos dizer assim. Tem que ter um trombone, 
não necessariamente tem que ter aquele professional […] Eu chamo a bateria de circo, 
porque é uma bateria meio percussão: em buzina, tem um bocado de breguetes, o 
zabumbeiro que faz a parte. Olha que cada um tem um naipe, é o grave, o médio e o 
agudo. E três de cada um grave, o violão, o médio o bandolim; e o cavaquinho lá fazendo 
o agudo. Trombone fazendo o grave, trompete fazendo o médio; e o sax o agudo. Na 
percussão, tem a mesma coisa. O bombão, o do meio faz tudo é a coisa pequena, ganzá 
triângulo, não sei o quê [...] uma orquestrinha uma minibanda de circo, uma mini-
orquestra. É uma minibanda com nove integrantes. 

A despeito do exemplo citado, ser de um artista contemporâneo, ele evidencia o intercâmbio e 
a miscigenação cultural entre esses territórios artísticos. Os circos sempre estiveram presentes nas 
localidades e datas religiosas em que aconteciam festas populares, atraídos pela possibilidade de garantir 
um público mais numeroso.  Da mesma maneira que os palhaços circenses influenciaram a comicidade 
dos brincantes, também receberam influencia.

A arte dos palhaços brasileiros durante todo o século XIX incorporou ritmos e gêneros locais, em 
especial as modinhas e os lundus. É importante ressaltarmos que sempre houve a mistura do que “nossos 
colonizadores” europeus traziam com as culturas artísticas locais.  Isto sempre fez parte do que se analisou 
neste texto das características da teatralidade circense, ou seja, a incorporação em suas produções das 
manifestações artísticas contemporâneas, pois só assim fazia sentido para a heterogeneidade do público 
que assistiam aos espetáculos. 

O uso e domínio da música segundo as particularidades dos palhaços europeus, assim como era 
usual em seus países de origem, teve continuidade no circo brasileiro. Muitos palhaços europeus vieram 
ao Brasil para temporadas, o próprio Grock veio com a companhia de Frank Brown à América do Sul. 

Muitos artistas que realizavam acrobacias de solo também as faziam tocando. Porém, 
o artista que desempenhava o palhaço era identificado como músico instrumentista, 
sendo chamado muitas vezes de cômico excêntrico, palhaço excêntrico e, cada vez com 
mais frequência, no final do século XIX, de clown excêntrico. Seus instrumentos variavam 
desde o violino e o trompete, até “gaitinhas, apitos, guizos, pratos e tambores – uma 
bateria completa!”, sempre executando saltos acrobáticos e de dança, com a peripécia 
de nunca desafinar 30 

Várias famílias de artistas circenses permaneceram por aqui, dentre estas, algumas eram 
anunciadas como clowns instrumentistas excêntricos, como os Seyssel, os Temperani e os Ozon 31 dando 
continuidade em solo brasileiro ao trabalho múltiplo dos palhaços europeus.

Assim, ao nos debruçarmos sobre o tema da música nos espetáculos circenses, até pelo menos a 
década de 1960, em particular no Brasil, esta não deve ser vista apenas como acompanhamento para os 
números em geral. As produções musicais nos picadeiros acompanharam a multiplicidade de variações 
de ritmos e formas, que aconteciam nas ruas, nos bares, nos cafés-concerto, cabarés, nos grupos 
carnavalescos, nas rodas de música e de dança dos grupos de pagodeiros, seresteiros, sambistas, de lundu, 



do maxixe, no teatro musicado com suas operetas e sua forma mais amplamente usada e consumida, que 
foi o teatro de revista. Enfim, as manifestações artísticas musicais que eram inteligíveis para a população 
tiveram sua representatividade e expressividade nos palcos/picadeiros. 

Normalmente, a primeira imagem que se tem quando o tema é música no circo é de uma banda 
ou charanga – antiga denominação dada a pequenas bandas formadas basicamente por instrumentos de 
sopro. De fato, desde Philip Astley, a banda, independente do número de componentes, foi importante 
para qualquer circo. Com seus instrumentos de sopro, metais e percussão, em alguns casos tocados pelos 
próprios artistas ginastas e cômicos, as bandas eram responsáveis pela veiculação da propaganda nas 
cidades, anunciando os espetáculos, por vezes junto com os palhaços-cartaz. Antes de iniciar o espetáculo 
ela dava as boas-vindas ao público, nas portas dos circos. Durante o espetáculo, eram elas que davam a 
cadência dos números e marcavam o compasso da teatralidade dos mesmos, utilizando desde ritmos 
da música clássica aos mais populares, dependendo da velocidade dos movimentos dos artistas para 
desenvolver suas apresentações, aumentando o suspense, a tensão ou acentuando a irreverência dos 
palhaços. 

Nas pantomimas a música tocada não era um simples adorno ou acompanhamento; era 
intrinsecamente ligada à mímica, explicitando o enredo da peça, compondo a teatralidade. Os circos 
destacavam em suas propagandas que possuíam uma banda própria, como um sinal de status, colocando-a 
como chamariz entre os principais números do espetáculo. O circo de Manoel Pery, por exemplo, em 1881, 
em propaganda no jornal de Campinas, anunciava que tinha dezoito artistas, dez cavalos e “uma excelente 
banda de música”, que executava “lindas peças de seu repertório, a qual tem sido muito aplaudida, em 
todos os pontos onde se há exibido” 32. Em 1884, o mesmo circo anunciava uma “grande banda de música 
com 10 professores, confiada a regência ao hábil maestro Leandro Paraná”, a exemplo do que ocorria no 
mundo musical das bandas.  Muitos circos, como o Chiarini, chegavam mesmo a chamá-las de orquestras, 
dando-lhes um lugar de destaque, abrindo o espetáculo com uma sinfonia, e iniciando a segunda parte 
com uma ouverture 33. Mário de Andrade informa que na segunda metade do século XIX organizavam-se, 
por toda parte no Brasil, orquestras, o que sugere a importância dada pelos circos de assim nomearem o 
conjunto de seus músicos. 34 

Houve uma rápida incorporação e intercâmbio entre as bandas circenses e as locais quanto aos 
seus profissionais e ritmos. Neste processo de inserção no universo social e cultural nas cidades, circos e 
bandas transitavam por territórios diversos, reforçando, entre as suas várias funções, o “poder simbólico 
de saudação e boas vindas.” 35 A partir da década de 1880, os circos formariam suas bandas com forte 
presença dos músicos locais, além de incorporar as bandas das cidades, em suas variadas origens, para 
tocar na entrada do circo, recebendo os espectadores, nos intervalos e nas próprias apresentações dos 
espetáculos. Os intervalos circenses, geralmente em torno de 20 a 30 minutos, tornaram-se um espaço 
importante para que o público também pudesse ouvir música, como destacou a propaganda do Circo 
Casali, quando, no Rio de Janeiro, anunciou que nos intervalos tocaria a banda do I Batalhão de Infantaria. 
36 Alguns teatros, entre os quais o Teatro São Carlos, em Campinas, na década de 1870, “apresentavam 
espetáculos com vários atos, com diversos cenários que tornavam os jogos de cena e troca de figurinos 
muito lentos devido à estrutura acanhada das instalações”; dessa forma, normalmente os entreatos eram 
muito demorados. O público, já prevendo isto, preparava uma espécie de piquenique dentro do teatro; e, 
a este “recreio” se juntavam as bandas de música. 37 

Para Maria Luisa Duarte do Páteo, a pluralidade de tipos de bandas expressava algumas 
características da cidade naquele momento, indo além de uma simples representação ou reflexo dela. 



“Mais do que apenas reproduzir grupos sociais, etnias, universos de trabalho”, as bandas, através de 
sua “performance musical, interferiam no cotidiano, nas relações, nas formas de comunicação entre 
as pessoas, alterando os espaços de sociabilidade, imprimindo novos sentidos aos lugares e situações 
por onde circulava” 38. As parcerias entre bandas locais e circos, independentemente de suas origens e 
tamanhos, serão, também, importantes veículos de uma “polifonia cultural e lúdica”, que imprimiu novas 
formas de viver o cotidiano urbano, principalmente através das bandas formadas pelos próprios circenses, 
que, devido ao seu nomadismo, percorriam espaços e territórios mais amplos, em todos os sentidos, seja 
no geográfico, cultural ou social. Além dos vários ritmos musicais do repertório, os próprios músicos e 
maestros circenses adaptavam todas as músicas que acompanhavam as pantomimas, peças teatrais, 
cenas cômicas e sainetes. Como a maioria das cidades visitadas não tinha banda, as dos circos divulgavam 
a multiplicidade de sons, a combinação de várias melodias, de instrumentos e vozes, resultante das 
incorporações e trocas que realizavam ao longo de seus trajetos. Juntavam-se a essa polifonia das bandas 
os circenses que também trabalhavam nas pantomimas e, em destaque, os que representavam o papel 
de palhaço, que, de um modo geral, além de ginastas, acrobatas, saltadores, tocavam algum instrumento 
musical e cantavam.

Para Tinhorão, o clown de rosto pintado de branco, no estilo da commédia dell’arte, seria a figura 
produzida pelo “microcosmo artístico internacional do circo”, destinada “a emprestar sua universalidade 
à criação – adaptando o modelo importado às características regionais – de um dos mais curiosos 
exemplos culturais de diluição do geral no particular”. Afirma ainda que uma importante contribuição 
“sul-americana à criação internacional do circo” teria sido o “aproveitamento dos múltiplos talentos 
histriônicos e musicais exibidos pelos diferentes clowns europeus, para a criação de dois tipos locais que 
lhes sintetizariam todas as virtudes: o palhaço-instrumentista-cantor (equivalente do chansonnier do 
teatro musicado) e o palhaço-ator (responsável pelo aparecimento da originalíssima teatrologia circense 
das canções representadas, até hoje ignorada por historiadores e estudiosos do teatro)” 39. 

A construção do espetáculo circense, inclusive do personagem palhaço, que temos analisado neste 
texto, passou por constantes transformações e adaptações, o que leva a crer que não se pode entender 
os dois tipos a que se refere Tinhorão apenas como criações locais. Para ele, a combinação entre circo e 
teatro somente teria ocorrido e se consolidado, de fato, a partir de 1884, em particular na Argentina, com 
a experiência do personagem cômico representado por José Podestá, o palhaço Pepino 88.  Entretanto, 
não é possível concordar com a defesa de uma invenção latino-americana da “teatrologia circense” e 
nem que ela tenha ocorrido a partir de uma única experiência. As definições de palhaço-instrumentista-
cantor e palhaço-ator são importantes para se observar e entender a produção dos espetáculos circenses 
sul-americanos, em especial os brasileiros, que, se não eram originais, de fato acabaram por desenvolver 
características diferenciadoras das produções circenses europeias e americanas do final do século XIX e 
início do XX. Apesar de realizarem múltiplas funções, alguns palhaços se destacavam por serem de fato 
atores. Dos artistas circenses, que sobressaíam como os cômicos da companhia, eram exigidos “boa dose 
de talento dramático”. O sucesso de uma cena cômica, uma entrada, uma reprise, uma mímica, e tudo 
aquilo que envolvia representação baseava-se, sobretudo, na qualidade dos intérpretes.

A combinação dessa tradição do palhaço-instrumentista europeu com as bandas e a presença cada 
vez maior de brasileiros entre os circenses resultaram numa transformação do palhaço-instrumentista-
cantor-ator. Os gêneros como o vaudeville e o melodrama, através de diferentes modelos de pantomimas, 
misturados aos ritmos e musicalidade locais, tiveram a comicidade como a tônica daquelas produções. 
Os sainetes, peças curtas de um ato, com características burlescas e jocosas, que alinhavavam danças e 



músicas, assim como as cenas cômicas, eram representados quase na sua totalidade pelos palhaços que já 
dominavam a língua, portanto, eram falados e cantados em português. Isso possibilitou que em todos os 
gêneros – pantomimas, cenas cômicas, sainetes, arlequinadas, entremezes e entradas – se incorporassem, 
de maneira parodiada, a música e os assuntos corriqueiros do dia-a-dia das culturas locais, ao mesmo 
tempo em que se mantinha a forma do espetáculo que migrou. 

Além de valsas, polcas e mazurcas, as bandas tocavam também quadrilhas, fandangos, dobrados, 
maxixes, frevos, cançonetas, modinhas e lundus. Os palhaços não só tocavam vários destes ritmos, como 
também os dançavam, ao som principalmente do violão. As cenas cômicas e os entremezes também eram 
produzidos nos moldes dos que eram realizados nos palcos teatrais e levados ao picadeiro pelos palhaços 
circenses. Assim, tendo em vista essa constituição, o espetáculo circense e o teatro musicado, principalmente 
a revista, não podem ser vistos isoladamente. Ambos foram mais que parceiros, complementando-se o 
tempo todo. Enquanto estavam juntos nas grandes e médias cidades, compartilhavam e disputavam 
palcos, artistas e públicos. Nas pequenas cidades, lugarejos e bairros afastados dos centros das grandes 
cidades, em particular o Rio de Janeiro, eram principalmente os circos, devido ao seu nomadismo, que 
veiculavam as músicas e os gêneros do teatro.  

Os ritmos e danças tocados e dançados nos circos não eram novidade. Vale lembrar que, desde 
a década de 1830, os artistas já dançavam, principalmente ao final do espetáculo e acompanhando as 
pantomimas – eram os bailes de ação ou pantomímicos, cômicos e jocosos, anunciados como “bailes da 
terra”, nos quais as experiências dos artistas migrantes misturavam-se com as experiências dos artistas, 
ritmos e danças locais, inclusive escravos e libertos.

Para os folcloristas e pesquisadores da música, é difícil precisar a diferença entre os vários ritmos 
musicais e suas danças, em particular a chula, o fandango e o lundu. Mário de Andrade, ao definir a chula, 
refere-se a uma dança portuguesa, na qual os dançarinos ficam “um indivíduo defronte do outro, com 
os braços levantados, dando estalos com os dedos, ora afastando-se ora aproximando-se um do outro 
e girando sempre em círculo, ou sobre os calcanhares”. Mas, para o autor, algumas referências à chula, 
quando se observa a união desse tipo de dança com cantiga baiana, que falava em mulatas sensuais e 
alguma comicidade, podia ser identificada com o lundu, no Brasil. 40 

Câmara Cascudo afirma que no Brasil a chula-canto e a chula-dança foram independentes, e que 
o bailado variava em cada região, indo desde uma coreografia agitada, ginástica e difícil, a uma forma 
mais tranquila. Quando cantada ao violão, “era buliçosa, erótica, assanhadeira”, em particular no que se 
denomina “nordeste tradicional, do Sergipe ao Piauí.” 41 Mas a chula também podia ser confundida com o 
fandango. Já para Tinhorão, a coreografia tradicional do fandango ibérico, castanholando ou estalando os 
dedos, e a dança marcada por umbigadas, de origem africana, foram os elementos que deram origem ao 
lundu. Tinhorão define as chulas, conhecidas genericamente como chulas de palhaço, como um “recitativo 
rítmico à base de perguntas e respostas dos desfiles dos palhaços de circo e da criançada, anunciando os 
espetáculos pelas ruas das cidades”. Cantigas que continham um número variado de versos, que iam se 
misturando, transformando e incorporando as chulas e toadas, tocadas e cantadas pelos tocadores de 
violão das cidades nas ruas e festas 42, assim como temas dos folclores dos lugares por onde passavam. As 
mais conhecidas têm como refrão: 

Ó raio, ó sol suspende a lua viva o palhaço que está na rua

E a partir daí iniciavam-se perguntas e respostas entre o palhaço e um coro, normalmente crianças:



Hoje tem espetáculo? Tem, sim senhor.
Hoje tem marmelada? Tem, sim senhor. 43

Nas cidades, os ritmos das canções e das danças se entrelaçavam; os circenses, brancos ou 
negros, estrangeiros ou nacionais, que não ficavam alheios ao que ia pelas ruas e pelo gosto do público, 
mantinham a proposta de um espetáculo heterogêneo – um complexo mosaico de danças e estilos 
coreográficos, apresentados para diversas outras áreas urbanas e rurais. Nas várias cidades pelas quais os 
circos passavam mesmo as mocinhas dos salões, que não frequentavam as ruas ou os batuques, iam com 
certeza ver os circenses palhaços cantarem e dançarem as chulas, lundus e modinhas, reforçando o seu 
papel como primeiros divulgadores dos ritmos musicais, da dança e do teatro musicado.

Ao se incorporarem aos circos como cantores (palhaços ou não) e compositores, inúmeros artistas 
que fazem parte da história oficial da chamada “música popular brasileira”, juntaram seu repertório ao 
que a teatralidade circense já possuía, resultando em um rico diálogo entre a produção musical nacional 
e estrangeira, literária e dramatúrgica. O teatro musicado nos palcos/picadeiros, nos seus mais variados 
gêneros, que já compunha parte das representações circenses através das pantomimas e cenas cômicas, 
ao dialogar com vários outros que vem “de fora da lona”, passou por diferentes fases da produção das suas 
montagens; mas isso não implicou exclusão ou diminuição do conjunto das pantomimas e composições 
musicais anteriormente encenadas. Apesar daquela parte do espetáculo ainda ser denominada pantomima, 
as representações faladas e cantadas em português foram adquirindo cada vez mais espaço. Havia uma 
relação clara entre continuidade e transformação, no sentido mesmo da inovação e criatividade.

Ritmos, sons, representações cênicas e paródias por onde passavam faziam parte da caixa de 
ferramentas dos circenses. Assim, por exemplo, no Brasil, como comentamos o lundu enquanto canção 
tem origens complexas, sendo primeiro identificado como uma dança que unia a percussão dos batuques 
africanos com os movimentos do fandango europeu. 44 Para nosso estudo, é importante ressaltar que esse 
gênero, em sua forma cantada, herdou características rítmicas da dança acrescidas de letras cômicas que 
satirizavam a situação de submissão dos negros e as particularidades de sua fala. Nesse aspecto, é curioso 
notar certa semelhança ao que aconteceu nos Estados Unidos com os minstrels. Os lundus, por seu caráter 
cômico, satírico e licencioso, tornaram-se muito presentes em representações teatrais, dos picadeiros aos 
teatros de revista. Muitos palhaços dos circos brasileiros da virada do século XIX para o século XX tinham 
em seus anúncios o destaque de serem cantores, tocadores ou dançarinos de lundu.

Tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina, parece haver existido uma ênfase maior 
na canção do que em outros recursos e gêneros musicais em relação ao trabalho musical dos palhaços. 
Foi também uma singularidade dos palhaços desse continente, em comparação com os europeus, “o fato 
de terem um repertório que abrangia não somente canções cômicas, mas também aquelas de natureza 
sentimental ou romântica, como as modinhas e outros gêneros que estavam em voga na época”. 45

No caso brasileiro, e na parte que interessa mais diretamente à música popular, o circo 
ia revelar durante quase um século a importância de veiculador das formas de teatro 
musicado das cidades, com suas bandas e seus números de show, ficando reservado 
especialmente à figura do palhaço – ao lado de sua função cômica específica – a de 
equivalente das cançonetistas de teatro e, mais tarde, dos cantores de auditórios de 
rádio. 46 



Como visto anteriormente, um exemplo marcante de palhaço músico e divulgador de canções foi 
José Podestá, o Pepino 88.  Podestá era violinista, tocava violão e cantava, tendo se inspirado nos payadores: 
cantores peregrinos e populares argentinos que realizavam composições improvisadas acompanhadas 
de violão. 47 Podestá explorou e se desenvolveu em todas as modalidades do gênero circense, começando 
como acrobata e se tornando palhaço. 

Na trajetória das artes circenses brasileiras, especialmente na primeira metade do século XX, é 
possível encontrarmos alguns palhaços cujo trabalho musical ficou registrado por pesquisadores e 
memorialistas. Um dos mais conhecidos dentre esses é José Manoel Ferreira da Silva, o Polydoro (1853? 
-1916), artista de origem portuguesa que foi considerado por memorialistas do circo o “pai dos palhaços 
brasileiros” 48.

Polydoro foi possivelmente uma influência forte para a difusão e o desenvolvimento dos palhaços 
cantores brasileiros. Castro comenta que antes dele o palhaço cantor e tocador de violão, dançarino de 
maxixes e lundus era um “tipo inferior”, mais presente nas feiras e nas propagandas do circo, nas ruas. 
“Sabemos que ele não foi o primeiro palhaço-cantor, mas certamente foi ele o primeiro a conquistar para 
o gênero o reconhecimento do público, que o aclamou como o melhor palhaço do seu tempo” 49.

Roger Avanzi, que por décadas se destacou como o Palhaço Picolino nos circos Nerino e Garcia, cita 
com destaque o artista João Bozan, que no começo do século XX teria sido “um dos maiores excêntricos 
musicais do circo brasileiro”, cuja arte consistia em “transformar objetos comuns em instrumentos 
musicais. Ele tirava música de serrote, garrafa, moedas, canos e guizos, entre outros objetos” 50. Para 
Avanzi, João Bozan era da linhagem dos palhaços gordos e sabia tirar grande vantagem de seu tamanho, 
realizando números com guizos presos no corpo e vestia também um capote cheio de buzinas de tamanhos 
diversos, além de tocar vários instrumentos inusitados. Teófanes Silveira, palhaço Biribinha, cujo trabalho 
será tratado no próximo capítulo deste livro, recorda-se também do número realizado com as buzinas 
escondidas dentro da roupa, especialmente colocadas em locais cuja movimentação pudesse provocar 
som, como nas articulações dos braços e das axilas. 

Avanzi descreve também o número Os Sete Músicos Infernais, que seria conhecido também como 
La Murga Gaditana, que o Circo Nerino exibiu por anos e exigia “o entrosamento de sete bons palhaços: o 
maestro, o saxofonista, o bombeiro-percussionista, o anão tocador de tuba, o clarinetista perna-de-pau, o 
barrigudo também tocador de tuba e o trombonista” 51. Barry Charles Silva, pai de Erminia Silva, em uma 
das várias entrevistas realizadas, narrou que também seu pai, que nasceu em 1900, fazia a cena cômica 
(como era chamada) com vários palhaços tocando instrumentos musicais, que não eram apito ou guizos, 
mas alguns dos que Avanzi menciona. Barry fala que o número chamava Murga. É interessante observarmos 
a semelhança no Cortejo cênico do grupo Lume Teatro (Campinas – SP). Trata-se de espetáculo cênico-
musical em forma de cortejo, sendo composto por 

uma procissão de fanáticos, uma banda militar, um grupo de ciganos ou simplesmente 
atores-músicos tocam e cantam melodias tradicionais brasileiras e outras, coletadas 
de diversas culturas do mundo. Com intervenções poéticas, a peça estruturada como 
um alegre ritual interage livremente com o público, provocando e divertindo ao mesmo 
tempo. 52 

Mesmo que o grupo não descreva como uma apresentação de palhaços musicais, quando se vê 



pela primeira vez e se sabe das Murgas de palhaços, não há como não comparar, ou pelo menos analisar 
como possíveis heranças transformadas.

Em um encontro realizado na sede do grupo Doutores da Alegria53, Roger Avanzi comentou a 
respeito da importância das habilidades musicais para os palhaços, lembrando que ele próprio tocava 
pistão, aprendido na banda do Circo Nerino. Disse ainda que na Europa todos os palhaços tocam pelo 
menos um instrumento musical e isto é uma “exigência do público”, completando que “tal exigência não 
acontece com a mesma força no Brasil”.

Outro exemplo descrito por Teófanes Silveira é a família de Juca Lima, uma família circense que 
era proprietária do Circo-Teatro Show, um dos maiores circos do Nordeste, segundo o entrevistado. Em 
conjunto com seus filhos, Juca Lima, que era o maestro do grupo e tocava instrumentos de sopro, criou 
uma orquestra Os Sete Pierrots da Lua. Dentre os integrantes dessa família ele se recorda especialmente 
de Alda Lima, a caçula, que tocava uma concertina de tamanho pequeno, e de Tagiba, o palhaço Saçarico, 
lembrado como o primeiro palhaço músico a que assistiu. Saçarico tocava vários instrumentos e objetos 
como piano, chocalhos e taças de cristal, mas, dentre seus esquetes, o número das “moedas musicais” é 
citado com destaque pela beleza de seu efeito sonoro, que consiste na execução de melodias com moedas 
preparadas para ressoarem com a altura de notas musicais ao serem percutidas em um “picadeirinho” 
de mármore. Teófanes Silveira associa a utilização de instrumentos inusitados à capacidade inventiva e 
transgressora dos palhaços nordestinos que tiravam “um tanto essa seriedade da música feita de uma 
forma toda correta, com obediência cifrada e começaram também a fazer instrumentos malucos, tipo 
uma bateria de penicos, com latas, panela e inventando coisas”.

Teófanes Silveira lembra também de outro exemplo do Circo Nerino, o palhaço Bil Bom, que 
executava o número do “homem dos doze instrumentos”. Tinhorão chama esse tipo de artista de “homem 
dos sete instrumentos”, citando-o como uma das personagens presentes nas ruas do Rio de Janeiro desde 
o Segundo Império.

Em toda a história da música das ruas, nenhum personagem do povo ligado à produção 
de sons com intenção musical será mais original, mais heroico e mais estranho do que o 
chamado Homem dos Sete Instrumentos. 
Herdeiro direto daqueles saltimbancos de feira da Idade Média, que depois passariam 
aos circos […] e que se especializariam como “músicos excêntricos”, o homem dos sete 
instrumentos constituía, no fundo, um atleta musical. 54

Outro exemplo importante de citarmos é Abelardo Pinto (1897-1973), o palhaço Piolin, um dos 
mais destacados palhaços brasileiros do século XX, que em sua carreira destacada teve participações no 
cinema e permaneceu muitos anos com seu circo armado no Largo do Paissandú, na capital paulista. 
Piolin tocava violino e bandolim, tendo números musicais com o clown branco Alcebíades.

A teatralidade circense ia adquirindo cada vez mais visibilidade, com o imbricamento entre a 
produção musical nacional e a produção teatral, em particular com os gêneros do dito teatro ligeiro. 
No início do século XX os circenses protagonizaram papéis de agentes produtores, transformadores e 
difusores, ao ampliarem a incorporação e adaptação para o espaço circense das produções musicais e 
literárias e do teatro também musicado.


