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é uma Revista elaborada a muitas mãos,
tal como a história deste grupo de pesquisa, que é fruto do cruzamento de vários
encontros, desejos e vontades.
Em 2014, um ano antes de completar
uma década, o Circo Dux vinha elaborando
uma forma de registrar e celebrar a passagem dos seus dez anos de existência e,
ao mesmo tempo, processar sua trajetória
artística, localizando-se historicamente e
identificando a relevância de sua pesquisa continuada para o
desenvolvimento do circo brasileiro.
Inicialmente, a publicação seria uma seleção de depoimentos – organizados e conectados pela coordenadora da
pesquisa Erminia Silva –, dos artistas que tiveram contato e
exerceram influências na formulação do grupo, dos espetáculos e de seus integrantes: Lucas e Fabrício. Com o desenrolar do trabalho e com o levantamento do vasto material de
pesquisa construído pelo grupo nos processos de criação dos
espetáculos e de aprendizado técnico, a Revista transformouse em um relato mais minucioso dos processos de pesquisa,
da construção de conhecimento e habilidades e das tantas influências e contaminações sofridas através dos contatos com
seus mestres, pares, professores, colegas e amores.
A proposta construída a partir das conversas com toda
a equipe, foi de pensar os processos históricos, nos anos
de 1990, nos quais Fabrício e Lucas estavam inseridos; mas,
principalmente, o quanto engancharam seus desejos nos encontros de seus caminhares e produziram-se a si mesmos.
Quem eram e o que fizeram antes de 2005? Estas e outras questões serão mais detalhadas no correr desta Revista,
mas, aqui, só as destacamos para engatar na que queremos
analisar agora: em que momento do processo histórico brasileiro, particularmente cultural/artístico e, mais especificamente ainda, das artes circenses, eles fizeram parte?
Quando Lucas e Fabrício nasceram, nas décadas de 1970/80,
o processo histórico do que se denominou de “espetáculo circense” já tinha uma trajetória de mais de duzentos anos.
A produção artística dos componentes do Circo Dux, os
diálogos, contágios, antropofagias pelo que passaram fazem
referência a um tempo de longa duração, característica importante em todo processo histórico de formação circense de séculos atrás até hoje. Alguns chamam de dialogar com a tradição, mas entendemos esse conceito como saberes e práticas
permanentemente transformados, mestiçados e miscigenados de uma multidão de outros saberes, dialogando com cada
período, sociedade, cultura, cidade, praça, rua... São, portanto,
produções contemporâneas de três séculos atrás e de ontem.
Os vários fabricantes de histórias das artes do circo que
se constituíram pós-década de 1980, iniciada com as es-

colas de circo, depois ampliando-se com as várias experiências relatadas, são novos em seus modos e métodos de
formação enquanto artistas, que diferem daqueles circenses que se produziam para dentro do modo de organização
do trabalho do circo-família. Mas, em todos os períodos históricos são, como eram os “da lona”, fazedores dessa arte
e, portanto, possuem características simétricas ao mesmo
tempo em que os diferenciam; são portadores de um fazer
transversal, que não é privilégio de nenhuma arte, porém,
no caso das artes do circo, a transversalidade se constituiu
como o principal modo de viver e de produzir-se. Mesmo os
itinerantes de lona, de famílias de circo – identificados por
muitos como tradicionais – também são, hoje, novos sujeitos históricos produtores de linguagens circenses, pois,
como estão em sintonia com seu tempo, passaram por modificações significativas. Heranças não significam não mudanças. Nenhuma produção herdada é estática, ela é viva,
é sempre transformada e cria algo novo, que, ao mesmo
tempo em que contém a anterior, propõe a diferença que,
por sua vez, possui semelhanças. Diferença enquanto herdeiros produzidos a partir da antropofagia que digere todas
as características dos envolvidos; diferença como sujeitos
históricos em cada período.
Os garotos Fabrício e Lucas, na década de 1990, estavam
entre eles; um no estado de São Paulo e outro no Rio Grande do Sul. Cada um, a sua maneira, vivenciou formações e
aprendizagens. Para construirmos as trajetórias dos dois e da
constituição do Circo Dux, nos capítulos 1 e 2, demos as mãos
aos dois, uma vez que foi a partir de seus relatos que nós nos
voltamos para a pesquisa sobre a sua história. Suas vivências
e experiências deram-nos os caminhos a serem seguidos.
Nesse sentido, várias outras vozes foram acrescentadas
para formarmos a cartografia artística-afetiva de ambos e do
Dux. Elas fazem parte do capítulo 3, e constituem a polifonia
Dux: Chacovachi, Flávia Berton, Gabriela Marra, Guiga Ensá,
Hugo Possolo, João Carlos Artigos, Julio Adrião, Lula, Márcia
Nunes, Márcio Libar, Marcos Feio, Rossini, Sérgio Machado,
Tato Taborda e Valéria Martins.
Aqui, começam os primeiros contatos com o que chamamos
de as artes do circo dos dois atuais componentes do Circo
Dux, que foram acionados por dispositivos de pele, de flerte, de
idas e vindas, de encontros, novos conhecimentos, desencaminhamentos nas trajetórias que pareciam, a priori, definidas.
Dux 10 Anos é uma publicação que integra o projeto
comemorativo de uma década do grupo e que foi viabilizada através do II Programa de Fomento à Cultura Carioca –
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de
Janeiro – e do Prêmio FUNARTE Myriam Muniz
de Teatro/2014; bem como do Prêmio Funarte
Caixa Carequinha de Estímulo ao Circo/2014.

As trajetórias de

Fabrício e Lucas
Trilhando caminhos até a vida artística

No final do século XIX e primeira metade do século XX, o circo itinerante certamente era única
diversão que chegava até muitas regiões do Brasil. Levava o exótico, como os animais ou as fantásticas proezas realizadas com os corpos; os palhaços faziam rir todas as idades; encenavam
esquetes, pequenas comédias e peças teatrais nunca antes vistos pela maior parte da população1.
Homens, mulheres e crianças circenses mexiam com o imaginário de todos por onde passavam. Independente de como chegavam até as pessoas, se armado com toldo, se em teatros de
distintos formatos (italiano, arenas etc.), se nas ruas, praças ou em passeatas, quando os circenses chegavam às localidades, a população, ao mesmo tempo em que se dirigia ao circo movida
pela magia, fascínio e sedução, também o temia, rejeitava, pois tudo era envolto em muitos mistérios, e só pela imaginação era possível alcançar o que significava aquele modo de viver. A vida
daqueles outros que chegavam de fora mexia com os desejos de todas as ordens, até o de fuga,
na fantasia de querer-se viver aquela vida.
Fascínio e temor se misturavam e todos, independente dos sentimentos, à noite, lotavam as gerais, cadeiras e camarotes para verem aqueles corpos que exibiam dificuldades não humanas, que
faziam rir, que faziam chorar com suas peças e dramas. As lembranças afetivas eram (e ainda são)
tão fortes que, dificilmente, ao pesquisarmos as mais variadas fontes de todo o século XIX – desde
seu início, quando começaram a chegar as primeiras trupes ou famílias circenses –, deixaremos de
encontrar escritos em jornais, diários ou testemunhos de memorialistas. Músicas, poesias, esculturas, pinturas foram criadas por artistas na tentativa de registrar a emoção dos momentos sublimes
e de riscos, de leveza e força da bailarina do arame, da trapezista, da artista em galope sobre o
cavalo, e dos mesmos artistas como cantores, dançarinos e atores. Os palhaços foram cantados,
pintados, imitados, adorados.
A partir do final da década de 1970, por várias razões que não cabem discutir aqui, o número de circos itinerantes diminuiu sensivelmente, mas a presença das artes circenses nas
memórias e emoções das pessoas não havia desaparecido. Até porque, muitos circenses
“da lona” tinham parado em várias cidades, trabalhando em serviços gerais, mas alguns
ainda em teatros, outros até em televisão, rádio, e em muitas e muitas festas de aniversário.

Fabrício Dorneles

E, aqui, começamos a entrar na vida dos principais
protagonistas dessa história: Fabrício, Lucas e Circo Dux,
nessa ordem, que também é cronológica dos seus nascimentos, formações, encontros, e de como as trajetórias
distintas e semelhantes mobilizaram desejos artísticos,
circenses e, em particular, a comicidade do fazer palhaço.

Fabrício Eu nasci em 1977, em Porto Alegre (RS). Minha mãe

era professora e meu pai era executivo de empresas, de indústrias. Morávamos no subúrbio de Porto
Alegre, uma área bem isolada, afastada do centro.
Quando eu tinha uns três anos, minha mãe montou
uma escola de educação infantil, onde estudei antes
de entrar na primeira série. Nesse período, tive o primeiro contato com atividades ligadas à arte. Lembro
que minha mãe mesmo fazia as apresentações e
fantasiava-se de palhaço, do jeito dela, e eu, quando maior, fazia o papai noel para as outras crianças.
Lembro que, perto de onde eu morava, tinha um palhaço bem tradicional que não trabalhava mais em
circo, mas fazia festas e eventos. Então, a minha primeira memória de palhaço é dessa época, quando
minha mãe o contratava para fazer apresentações
na escolinha até que, em um dado momento, passei
a ser o assistente dele. Curiosamente, o nome dele
também era Carequinha. Lembro que ele fazia vários
truques de palhaço e números com um paletó.

Depois desses “primeiros contatos”, observamos
como a mãe – com alma de criança brincante –, lidava
com outras crianças. Os fazeres circenses têm um poder
de convocação do brincante em nós, que está ali para
além do próprio momento infantil, em todos, como um devir na nossa própria produção da vida.
São esses os primeiros contatos que a memória
presentificou no momento da entrevista, um acontecimento daquele tempo, pois houve o distanciamento do
que Fabrício chamou
de contatos familiares
e pessoais com a arte.
Ele foi para universidade cursar Engenharia Mecatrônica (na
PUC-POA) e fez apenas um semestre, porque não havia conseguido passar em Ciência da Computação, mas, no ano
seguinte, passou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Depois de alguns anos, começou
a fazer a Somaterapia2. Para ele, a proposta incluiu algumas viagens e, junto com a experiência terapêutica,
novas perspectivas foram adquirindo visibilidade.

res Ói Nóis Aqui Traveiz, e senti-me mobilizado pela
sensação de estar em cena. Na sequência, busquei
outros cursos e oficinas de teatro. Logo depois veio
o Porto Alegre em Cena, em que assisti a um grupo
francês Que-Cir-Que com um espetáculo muito legal,
com uma lona pequena própria do espetáculo, com
números aéreos, com parada de mão e com comicidade. Eu olhei e pensei: quero fazer isso! Imaginava a
rotina do grupo, as viagens e desejava isso para mim.

As viagens já estabeleciam nele diferentes formas
de experimentar e significar o mundo. Para algumas
sensibilidades, um pequeno contato com produções
artísticas produz faíscas, dispositivos que alteram significativamente as trajetórias. Entrar em sintonia com os
espetáculos de rua, teatro, festival, com o fascínio e, ao
mesmo tempo, com o mistério que deveria ser a vida
dos grupos de artistas mexeu com o imaginário do estudante de Ciência da Computação.
Não eram emoções muito distintas do que escrevemos antes sobre as populações das cidades com os
circos itinerantes de lona. Entretanto, há diferenças significativas do que estava sendo olhado, quem olhava e
como isso se encaminhou.
Dos vários grupos com os quais Fabrício foi se
encontrando nesses primeiros passos artísticos, um
deles foi com um integrante da Terreira da Tribo de
Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, com o qual ele fez uma
oficina de teatro4.
Além de ser uma primeira forma de imersão – pois
deixou de ser só público, passou a ser um aprendiz na
formação –, vale ressaltar que esse coletivo se apresentava fundamentalmente na rua, o que já marcou o início
do artista que terá o espaço público como referência5.
Já Porto Alegre em Cena, Festival Internacional de
Artes Cênicas6, apesar de não localizarmos especificamente em sua programação as artes circenses, segundo Fabrício, trouxe, em 1998, a companhia francesa
Que-Cir-Que7, que realizava “números aéreos, com parada de mão e de comicidade” em uma pequena lona
de circo. Como curiosidade, ao final do espetáculo, o
grupo surpreendia o público convidando-o para beber
os 300 litros de chope escondidos no mastro da lona,
que se transformava em uma serpentina gigante.

Fabrício (sentado
no pneu) na apresentação com o
palhaço Carequinha na Escola
de Educação
Fundamental de
sua mãe. Porto
Alegre, 1983.

Fabrício Novos caminhos começaram a aparecer. Aos 19 anos,

saio da casa dos meus pais, [...] resolvo abandonar o
curso, ficando um tempo sem saber o que fazer e
que rumo tomar. Foi nessa fase que tive o primeiro
contato com o teatro, em uma oficina ministrada por
Arlete Cunha3, uma integrante da Tribo de Atuado-

Gazeta do
Povo, Curitiba,
15.08.1934.
O circo Anita Malfatti.
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Filipeta das
Oficinas de Verão
oferececidas pela
Prefeitura de
Porto Alegre.

Fabrício Sempre tive o sonho de trabalhar viajando e pensei

que, se eu trabalhasse com circo, poderia reunir várias coisas que me motivavam: as viagens, a performance teatral, o estar em cena e o trabalho com o
corpo. Na época, eu fazia Capoeira de Angola e tinha
essa prática corporal no meu cotidiano.
A partir daí, comecei a buscar o circo e, mesmo
com um mercado restrito de Porto Alegre, que na
época tinha poucos grupos, encontrei o pessoal da
Laura Backes, Jéfferson Rachewsky e André Rosito
que treinava acrobacia, então, comecei a treinar com
eles, a fazer acrobacias de dupla, saltos. Nesse meio
tempo, fiz também um intenso trabalho de treinamento físico de ator com Tatiana Cardoso, atriz que tinha
conexões com o “Odin Teatret” (Dinamarca) e LUME
(Campinas). Esse trabalho era bastante influenciado
por Jerszy Grotowsky e pelo Teatro Antropológico8
Também fiz uma oficina com a Lucinha (Maria Lúcia Raymundo9). Ela, sabendo do meu interesse pelo
circo, falou-me de uma ex-aluna que estava no Rio
cursando a Escola Nacional de Circo. Até então, eu
não sabia da existência de uma escola, pertencente
ao Governo Federal, com uma formação regular de
duração de quatro anos. Nesse período, com pouco
uso da internet, saí a procurar informações, busquei
o telefone dessa ex-aluna e, através dela, soube do
processo de seleção.

Fabrício em uma
Roda de Capoeira
Angola ao lado
da Mestra Elma
Webba. Grupo
Solta Mandinga.
Porto Alegre, RS.
Foto: Ivania
Kunzler

Primeira
apresentação
de acrobacia.
Porto Alegre, 1998.
Foto: Acervo Dux
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Comecei a providenciar a minha ida para o Rio de
Janeiro, comuniquei meu pai sobre a desistência do
curso e sobre os meus planos de estudar na Escola
Nacional de Circo (ENC). Tal decisão o deixou escandalizado. Ele não concebia como eu deixaria de
estudar computação para dedicar-me ao circo. Mas
a decisão estava tomada e, diante da minha convicção, ele acabou aceitando e até me deu alguma ajuda financeira, a qual juntei às economias da bolsa da
iniciação científica e, com isso, mudei-me para o Rio.

não o aprovou ou mesmo
procurou outros modos de
solução, ele não deixou de
procurar outros espaços
de aprendizagem. Ainda
na ENC, ele havia iniciado treinamento com Caio
Guimarães, considerado
como o “gênio do corpo”
conhecido como mestre
das acrobacias de solo
e que, desde 1997, fazia
parte do grupo da Intrépida Trupe, na Fundição
Progresso11. Deu continuidade a esse aprendizado
no espaço desse grupo
por uns dois anos, com
rotina de treinamento com
o Caio. Para Fabrício, foi lá
que teve “[...] a sensação do tempo ser melhor aproveitado, de aprender mais e de adquirir mais técnica”.
Porém, antes de darmos continuidade à trajetória
de Fabrício, vale uma pequena introdução sobre um
território da cidade do Rio de Janeiro, a Lapa, pois faz
parte da história de muitos, inclusive a dele, nas produções transversais que se constituíram. O período histórico anterior, que compreende a sua chegada à capital
fluminense, foi marcado por muitas mudanças e fatos
que transformaram por completo o ambiente cultural da
cidade, mais especificamente do bairro da Lapa, que
vivia, na época, o início de mais um processo de revitalização. Além disso, é preciso essa inserção aqui, já
que suas histórias se cruzam quando, principalmente,
Fabrício cruza com a Fundição Progresso, Teatro de
Anônimo e Intrépida Trupe.
Entre as várias ofertas, uma delas, em 1999, a do Perfeito Fortuna, depois de ter sido preso pela ditadura militar
(conviveu, na cadeia, com figuras como Caetano Veloso e
Ferreira Gullar), pela primeira vez entrou em contato com
o mundo artístico de sua cidade. Em liberdade, tornou-se
um importante agente cultural do Rio de Janeiro, e participou da fundação do grupo de teatro Asdrubal Trouxe o
Trombone e da casa de shows Circo Voador12.

Fabrício

Ter visto o Que-Cir-Que num período em que já estava praticando aulas de acrobacia e ter presenciado
o que, para ele, representava algo “original e mágico”
foi determinante para Fabrício começar a desejar outras
plagas, em particular o Rio de Janeiro, pois, lá, representava, naquele período e para muitos jovens, a promessa de realização e concretização de uma formação
nas artes do circo.
Fabrício chegou ao Rio de Janeiro no ano 2000 e
conseguiu efetivar-se como aluno da Escola Nacional
de Circo após negociações e cartas enviadas ao então
diretor Carlos Cavalcante, já que havia alcançado os 21
anos, idade máxima para frequentar a escola. Venceu
essa etapa e, nesse novo contexto de sua vida, começou a estabelecer parcerias e a criar um ambiente propício para dar andamento à sua criação artística e à sua
sobrevivência na cidade.
Na Escola, fiquei por um ano e meio. No início, fiz um
ano de básico (acrobacia, malabares, equilíbrio) e, então, fui chamado para treinar com o Edvar Ozon10 no
trapézio de voos. Como eu tinha a habilidade como
portô, ele me botou para fazer e eu fui. Após algum
tempo de treino, machuquei feio o meu ombro, que
saiu do lugar em uma das montagens de base para a
curva americana. Senti que estava machucado, soltei,
caí na rede e percebi que ele estava fora do lugar.
O acidente me obrigou a parar por cinco meses, a
única atividade que eu podia fazer era perna de pau.
Quando voltei, fui obrigado a fazer a prova para admissão. Cheguei a mandar uma nova carta para a direção solicitando o adiamento, mas, dessa vez, não
foi aceita. Como já era de se imaginar, não fui aprovado, pois já estava muito tempo parado. Foi uma grande decepção com o procedimento da Escola e acabei
não tendo vontade de de voltar.

A decepção não foi suficiente para que o artista/
aprendiz Fabrício interrompesse seu movimento em
busca de formação. Já que a Escola Nacional de Circo

Fabrício

Fachada da
Fundição Progresso,
antes da reforma.

Após a volta de uma longa temporada na Amazônia, ele foi eleito Presidente da ONG Fundição de
Arte e Progresso, um dos principais espaços culturais
cariocas, localizada num prédio histórico de uma antiga fábrica de objetos de ferro desativada nos anos
de 1970. Desde então, abriga de grandes eventos do
showbizz às manifestações tradicionais e renovadas
do carnaval carioca13.
Ao assumir, a sua primeira ação foi convocar grupos
de artistas para ocuparem os espaços, transformando
o território em uma produção cultural totalmente transversalizada, passando pelo maracatu, circo, cinema,
teatro, exposições, shows, design e música clássica.
Alguns grupos culturais/artísticos, como Intrépida Trupe, Armazém Cia de Teatro, Teatro de Anônimo, Vídeo
Fundição e Orquestra Petrobras Sinfônica, Cia Debora
Colker, Centro Interativo de Circo (CIC) foram os que
habitaram o espaço diariamente, ensaiando, ensinando
e apresentando sua arte entre outros (os três primeiros
presentes até hoje).
Com esse movimento cultural, a Lapa, através da
presença da Fundição Progresso e dos grupos de pesquisa lá sediados, particularmente a Intrépida Trupe e
Teatro de Anônimo, passou a ser também uma referência para o circo carioca, por aglutinar diversas ações
promovidas por esses grupos, como oficinas, espaços
de treinamento e experimentação, mostras, espetáculos, temporadas e diversas outras atividades nas quais
a linguagem circense foi e ainda é protagonista. Damos
voz a Márcio Libar, um dos fundadores do Anônimo e
um dos protagonistas desse período, que relata sua vivência e fazeres nesse turbilhão de acontecimentos que
foram os anos 1990 no Rio de Janeiro:
E, nessa onda, vieram as companhias Intrépida Trupe (pioneira), Irmãos Brothers, Teatro de Anônimo e,
a partir desse momento, ser circense era mais legal
do que o circo em si mesmo, o espírito das trupes
passou a contaminar um número cada vez maior de
artistas e, daí, surge um movimento, uma rede de colaboração nacional, que gerou um sem-número de
festivais, publicações e filmes disponíveis que não
existiam antes disso.

João Artigos, em entrevista dada ao Circonteúdo20
sobre as construções dos significados da entrada do
circo na vida do grupo, lembra que a maioria já se conhecia de seus lugares no subúrbio do Rio, fizeram teatro junto na escola, saíram de lá e passaram por experiências múltiplas, mas vários se reencontraram na
Escola Nacional de Circo, território de tensões, mas que
aglutinava, seduzia e incorporava a diversidade. Lugar
pelo qual Fabrício também passou. E, mesmo que não
tivesse continuado, as relações que estabeleceu depois
de sua saída para fora da Escola raramente foram com
pessoas que, de alguma forma, não passaram por ela.
E é interessante observar como João Artigos define o
circo em suas existências: “a gente viu o mundo que
era esse mundo da cultura de Anônimo”.

Fabrício Nesse período, passei a integrar a Cooperativa de
Da esquerda para
a direta: Intrépida
Trupe - Foto: Gringo Cardia, Teatro
de Anônimo e
Cia. do Público Foto: Celso Pereira

Em meados dos anos 1990, a Intrépida Trupe
atuava no projeto “Se Essa Rua Fosse Minha”. Logo
depois, assumi esse legado junto com o Teatro de
Anônimo e, nesse bonde, ao lado de José Junior,
criamos a Escola de Circo do Afrorregae no Morro do
Cantagalo e plantamos a Trupe da Saúde em Vigário
Geral. O circo era nossa arma na época, percebemos
que um monociclo gerava o mesmo fascínio que uma
pistola. Muitos futuros se salvaram nessa14.

Alice Viveiros de Castro, que também vivenciou de
perto esses vários processos ao escrever “Meninos
eu vi! – Eu vi isto tudo começar!”,15 analisa justamente
o período em que Fabrício e Lucas estavam chegando ao Rio de Janeiro, e a multiplicidade de formações
de grupos artísticos, principalmente aqueles oriundos
das artes circenses, mas não mais do circo sob a lona,
mas da Escola Nacional de Circo, Fundição Progresso
e Circo Voador. Dentre os grupos do período, vamos
nos deter em dois deles: Intrépida Trupe e Teatro de
Anônimo. Ambos se constituíram, após várias histórias
artísticas, em 1986.
Foi a partir do sucesso do Asdrúbal que uma galera
empreendedora e louca, Perfeito Fortuna à frente, resolveu, em 1982, criar o Circo Voador.
[...]
Orlando Miranda, presidente do Instituto Nacional
de Artes Cênicas, comprou a briga e conseguiu. Depois de anos de batalha, a Escola Nacional de Circo
foi inaugurada no dia 13 de maio de 1982.
Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Teatro alternativo e a criação de uma escola para
ensinar as milenares artes circenses? Pois foi essa
mistura de tradição e modernidade que acabou dando nesses grupos e artistas que fazem parte desse
catálogo. E tudo começou no mesmo ano: 1982.
Meninos eu Vi! Vi a lona sendo armada no Arpoador. O Circo Voador juntando rock, dança, teatro e
circo. Manhas e Manias, Banduendes por Acaso Estrelados, mais os poetas do Beijo na Boca e Sem Vergonha inaugurando, em 15 de janeiro de 1982, uma
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nova era na cidade. Caetano eufórico, feliz: “Este circo está lindo, tem tudo para levantar voo...” E Perfeito
Fortuna organizando, anárquica e amorosamente, a
desordem criativa de toda uma geração.
Depois, veio o rapa e a lona foi para a Lapa, com
a Surpreendamental Parada Voadora, e o projeto de
fazer da abandonada Fundição Progresso uma casa
de todos os malucos foi virando realidade16.

Para Vanda Jacques, o encontro foi uma “reunião de
amigos de teatro, de dança, das artes plásticas, artistas
performáticos, de teatro de rua e de alunos da primeira
turma de formandos da Escola Nacional de Circo.”17 Em
1986, Perfeito Fortuna e Jorginho de Carvalho organizam
uma produção artística do Circo Voador para irem à Copa
Mundial de Futebol no México. E Alice complementa:
Lá, pela primeira vez, Vanda Jacques, Beth Martins,
Dani Lima, Fernando Neder, Alberto Magalhães, Paulinho Dias, Rachel Rache, Michael Rodrigues e Dalmo
Cordeiro se apresentaram juntos. O projeto do Circo
Voador não deu muito certo, o local era longe, a divulgação teve problemas, os patrocinadores começaram
a dar para trás, mas aquela galera viveu momentos
únicos em Guadalajara e, quando voltaram para o Rio,
já tinham decidido criar um grupo: A Intrépida Trupe18.

O grupo Teatro de Anônimo foi fundado em 1986.
Para Alice, é significativo que os dois principais grupos
do Rio de Janeiro daquele período tenham se constituído no mesmo ano. Os caminhos percorridos por seus
membros de origem (Flávia Berton, João Carlos Artigos,
Márcio Libar, Maria Angélica Gomes, Regina Oliveira,
Shirley Britto e, depois, Fábio Freitas) foram diversos,
entretanto, eles beberam nas mesmas fontes e, hoje,
partilham a mesma casa.

Artistas Autônomos (CASA)21, formada por diversos
grupos e coletivos de circo, teatro, música e cultura
popular atuantes na cidade: Teatro de Anônimo, Companhia do Público, Cordão do Boitatá, Grupo Pedras,
Centro Teatral e ETC e Tal, Sidnei Cruz, Julio Adrião,
Sérgio Machado, entre outros agregados. Essa experiência foi uma verdadeira escola para mim. Minha
participação na Cooperativa se dava em diversas
frentes: nas montagens de estrutura, na técnica dos
espetáculos, também fazia programação visual de algumas peças de comunicação junto com o designer
Caco Chagas22. Com a Cooperativa, realizamos os
projetos Território Cultural, Circuito Cultural Mercado
do Peixe e promovíamos as Noites Saci – Noite de
Samba e Circo, na Fundição Progresso. Nesse período, trabalhei na técnica do Anônimo, viajei com o
grupo e pude aprender e conhecer muitas coisas que
envolviam o espetáculo e a gestão.

Fabrício chegou ao Rio de Janeiro dando um mergulho profundo nessas relações de aprendizagens. A cada
momento, a sinergia com a turbulência de acontecimentos culturais artísticos e criativos da época ampliava
outros “enganchamentos” de aprendizagens e, ao mesmo tempo, possibilitava construir e montar seu próprio
trabalho. Nesse período, aconteceu um dos muitos

encontros: Márcio Libar, um dos fundadores do Teatro
de Anônimo, foi fundamental no processo de formação
profissional, apesar de que Fabrício já havia montado
uma apresentação anterior:
Nesse meio tempo, eu já tinha montado um trabalho
com a Raquel Aguilera, um “Recital Acrobático”, tendo
como base o texto de Mário Quintana “O Batalhão das
Letras”. Foi aí que tive minhas primeiras experimentações da junção de jogo cênico com a virtuose circense. Nós fazíamos as letras do alfabeto através de Duo
Acrobático, enquanto encenávamos o poema de Mário
Quintana. Através desse trabalho, eu conheci o Márcio
Libar e fui fazer a oficina “A Nobre Arte do Palhaço”23.
Antes disso, já havia feito a oficina de palhaço da
Ana Elvira (Wuo)24, o que foi um divisor de águas, mudou a minha concepção e foi quando entendi que era
com isso que eu gostaria de trabalhar, com o jogo
do palhaço, com esse tipo de comédia. Com 21 anos
(2001), então, eu fiz a oficina “A Nobre Arte do Palhaço”, uma vivência intensa e profunda de uma semana,
que afirmou a minha certeza e marcou um novo momento da minha trajetória.
Em 2002, após o término da experiência com o
“Recital Acrobático”, iniciei uma nova empreitada, o
Circo Grog, que foi um grupo que existiu de 2002
a 2005 formado por mim, Paula Preiss e Raquel
Aguilera. O trio tinha como base a pesquisa da técnica do palhaço, do bufão e do circo. No Grog, eu já tinha uma ideia mais concreta de que queria trabalhar
como grupo, como coletivo de trabalho e empreendimento artístico. Foi no Grog que comecei a escrever
editais. Participei de um programa chamado “Iniciativa Jovem”, patrocinado pela Shell, para jovens empreendedores, no qual o Grog era o meu “negócio”.
Ali, aprofundei-me mais na compreensão da junção
de arte e negócio, ou pelo menos o tanto do negócio
necessário para que a arte possa se realizar com potência. Em 2003, montamos os espetáculos “Curinga”
e “Osgrog”, dirigidos por Sérgio Machado. Apresentávamos em praças da cidade do Rio de Janeiro. Investi nesse espetáculo o dinheiro ganho na viagem do
Palco Giratório, com Márcio Libar.

Fabrício

Materiais de
venda e ensaio
do espetáculo
Batalhão
das Letras.
Foto: Fernando
Mendonça

Os Anônimos vêm da Zona Norte/Centro, os Intrépidos
da Zona Sul. Mas todos beberam da tradição da Escola
Nacional de Circo, cresceram no Circo Voador e estão,
agora, com seus amigos, parceiros e companheiros,
juntos na Fundição Progresso e neste catálogo19.
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Átila, O Príncipe da Brutalidade
Foi também nesse período que comecei a forjar o
número que faço até hoje e que é conhecido como
“Átila, o Príncipe da Brutalidade”. Lá por 2003, após já
ter feito algumas oficinas de palhaço, comecei a fazer
um trabalho semanal com o Anônimo, chamado “Ateliê de Comicidade”, no qual trabalhávamos palhaçaria
e o jogo cômico. Era capitaneado pelo Márcio (Libar),
mas muitas vezes era a Regina (Oliveira) quem guiava
o trabalho. Num desses encontros com ela, descobri
um estado meio que de sedução, que me divertiu e,
principalmente, divertiu o público participante da oficina. Foi ali uma das primeiras vezes que percebi que
tinha algo em mim que eu podia usar sempre que quisesse para fazer o público rir. Na época, nem sabia
explicar muito, mas, hoje, vejo que era uma espécie de
sedução convicta de uma pessoa que não necessariamente está no padrão solicitado para isso. Porém,
mais que tudo isso, senti que ali abria um canal de

Fabrício
incorporei a façanha de rasgar um catálogo telefônico.
Acrescentamos também uma nova trilha, “Só danço
samba”, interpretado por Stan Getz. Agora, o número tinha oito minutos, uma estrutura de jogo entre o
apresentador e o Átila e muitas novas piadas. Átila
continuou comigo quando Lucas e Cláudio foram para
Europa; fiquei no Rio, investindo para que o número
passasse para outro nível. Pesquisei referências de
antigos homens fortes e construí, com Raquel Theo,
um novo figurino para o Átila, e novas façanhas, agora
um malabares com bolas de boliche reais. Foi nesse
período que também ganhei, de Márcio Libar, a última
grande piada do Átila, a cereja do bolo. Durante todo
o número, o homem mais forte do mundo, Átila, não
emite nenhum som. Só no final, quando o apresentador pergunta se ele está preparado e insiste, ele responde furioso com uma vozinha muito fina: “Porra Maluco! Já te falei que tô preparado, não falei! Que saco,

Espetáculo
Osgrog e
material de
vendas
Circo Grog.
Foto: Celso Pereira

Em 2003, Fabrício começou a trabalhar com o Márcio Libar como assistente no espetáculo O Pregoeiro
e na Oficina a Nobre Arte do Palhaço. Essa parceria
se estendeu durante cinco anos, até 2008, e teve um
papel importante na sua formação.

Fabrício Com esse trabalho, viajamos por todo o Brasil através

do Projeto Palco Giratório25, além de outros festivais e
temporadas do espetáculo e da oficina. Foram mais de
100 oficinas que acompanhei nesse período, e tudo
isso foi uma escola. Tive alguns mestres, mas o Márcio,
eu posso afirmar, foi o mestre que me formou, que mais
influenciou a minha vida e o meu trabalho nessa época.
Depois de um tempo, eu me afastei das atividades
com o Márcio, uma decisão difícil, pois, além de toda a
importância para mim, grande parte do meu sustento
vinha de lá, mas estava na hora de traçar o meu próprio
caminho e, mais do que nunca, dedicar-me ao Dux.

comunicação com o público em outro nível. Fazia um
palhaço, na época, com nariz, maquiagem, óculos e
um paletó apertado. E foi a partir daí, e na montagem
do espetáculo “Osgrog”, com Sérgio Machado, que
descobri o Tigrão. Ali foi quando tive o meu primeiro
figurino, uma malha tigrada e uma capa, desenhada
pela minha irmã, que era figurinista em Porto Alegre. O
sedutor Tigrão era disputado pela duas acrobatas do
circo, Paula e Raquel, e fazíamos, no final do espetáculo, um número de trapézio fixo. Com o final do Grog,
continuei trabalhando com o Tigrão e acrescentei um
número de “levantamento de peso”.
O Tigrão esteve presente no primeiro espetáculo do
Dux, em 2005, quando ganhou uma estrutura de número com música e quando acrescentei, por sugestão do
Cláudio Parente, a façanha do rompimento da corrente.
Mas foi no Dux +3, em 2007, dirigido novamente
por Sérgio Machado, que Tigrão se tornou “Átila, O
Príncipe da Brutalidade”, ganhou texto, escrito por
Sérgio e Lucas, e apresentador (Lucas). Pesquisei e

12 • DUX 10 ANOS

moleque chato! Apresenta logo essa droga! Filha da...”.
Com a volta de Lucas, começamos a apresentar muito esse número, na época dos Cabarés da cidade. Foi
quando percebi que funcionava com os mais diversos
públicos, nas mais diversas situações. Apresentamos
também em lonas de circo tradicionais e em festivais
no Brasil e América Latina. Depois, o Átila acabou entrando no Zarak Show, em 2011.
Hoje em dia, fazer o Átila, para mim, é algo muito
divertido, uma grande brincadeira. É o meu playground e o meu laboratório de pesquisa de jogo cômico.
Vejo o quanto a comunicação se estabelece, tanto nas
velhinhas ou jovens seduzidas pelo “olhar selvagem”,
quanto nos gordinhos e pessoas com o corpo fora do
padrão que riem muito e identificam-se. Vejo a diferença do antes e do depois causada no público. Átila
me acompanhou por 12 anos e espero fazê-lo ainda
por um bom tempo. Vejo-o como um número daqueles
dos palhaços antigos, que são feitos pela vida toda e,
às vezes, até são passados para as novas gerações.

Ainda como espaço de formação, destacamos o
Anjos do Picadeiro – Encontro Internacional de Palhaços,
realizado pelo Teatro de Anônimo. Nessa época, o Anônimo já tinha o espaço na Fundição Progresso e o escritório
no quarto andar. Ainda na Fundição, tínhamos o Centro
Interativo de Circo (CIC) e a Intrépida Trupe. Fabrício e
também Lucas sempre transitaram por esses ambientes.
Fabrício com
Cuti Cuti
(Márcio Libar) no
espetáculo
O Pregoeiro.
Foto: Guito Moreto

Devido a minha proximidade e convivência com o
Anônimo, com o João (Carlos Artigos), além de acompanhar o Anjos, de fazer as oficinas e, posteriormente, de apresentar no encontro, eu sempre convivi no
ambiente em torno desses grandes palhaços que
vieram para o Anjos do Picadeiro. Tive contato com o
Leo Bassi, fui jantar na casa dele no bairro de Santa
Teresa. Nessa ocasião, mais ou menos em 2005, participei de uma performance do Leo no centro do Rio
em um gigantesco encontro de evangélicos.
Através do Anjos do Picadeiro, tive a oportunidade de fazer oficinas e ver espetáculos de palhaços,
como Jango Edwards, Leris Colombaioni, Chacovachi, Tortell Poltrona e de vários grupos nacionais. Tive
a sorte de estender esse contato para uma convivência mais intensa, com muita troca, conversas durante
os jantares, no hotel, nas idas e vindas ao aeroporto26.

Fabrício

Foi nesse contexto que Fabrício forjou parte de
suas formações/aprendizagens e com Lucas, no futuro, os protagonistas desta Revista comemorativa de
10 anos de encontro, incorporaram-se e foram incorporados pela dinâmica da cidade do Rio de Janeiro,
que lhes apresentou, desde o início, um vasto cenário
para encontrarem-se e, paulatinamente, desenvolverem suas trajetórias.
Léo Bassi
Foto: Celso Pereira
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Lucas Moreira

A partir de agora, daremos as mãos a Lucas para
percorrermos, juntos, parte das trajetórias, caminhadas,
afetos e desejos de sua produção artística.

LUCAS

Eu nasci em 1983, em São Paulo, na Vila Mariana,
onde morei até os 16 anos com os meus pais. Meu
pai é fotógrafo e minha mãe é socióloga. Ela ficou
grávida de mim com 19 anos e, quando nasci, ela tinha 20. Como ainda estava estudando, eu “frequentava” a Universidade de São Paulo (USP) com ela, no
Núcleo de Estudos da Violência. Nessa época, meu
pai estava começando um estúdio fotográfico.
Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, meu
pai me chamou para assistir a uma gravação que ele
estava fazendo com uma trupe de circo. Um trabalho
institucional que ele estava filmando e tinha uma trupe
de circo, o Acrobático Fratelli. Eu fui assistir à gravação
com ele e eles estavam fazendo várias pirâmides para
esse vídeo; teve uma pirâmide que faltou um volante, botaram um figurino em mim. Eu nunca tinha feito
nada e eles me ergueram lá, até o topo da pirâmide, e
falaram: ‘Só fica durinho, retinho’, e eu fui indo. Foi aí
que surgiu, pela primeira vez, o desejo de fazer circo,
e meus pais me inscreveram na Escola do Acrobático
Fratelli, em São Paulo, que depois foi transferida para
Cotia, em um galpão. Fiz a escola do Fratelli durante
dois anos até mais ou menos meus 14 anos. Lá, eu
aprendi mini-tramp, malabares, acrobacia, trapézio, o
básico do circo. Com 14 para 15 anos, eu saí da escola
e continuei a treinar malabares.

Como Lucas faz referência à relação do pai com
o grupo circense Acrobático Fratelli, vamos voltar um
pouco e tentar entender parte (pois nunca conseguimos abarcar tudo) dos processos que ocorreram no
final da década de 1970, agora particularmente com
relação ao estado de São Paulo.
Desde a década de 1950, havia uma intenção clara,
por parte dos artistas itinerantes de lona, de que a geração seguinte no circo não fosse mais portadora dos
saberes circenses. A intenção de retirar seus filhos do
processo de aprendizagem debaixo da lona foi comparAssociação
Piolin de Artes
Circenses (SP).
Aula de circo
na lona.
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Lucas no colo
de sua mãe
Anamaria, show
de fantoches em
seu aniversário,
1987.

tilhada por várias famílias, entretanto, esse movimento
não aconteceu a um só tempo: algumas crianças ainda
aprenderam a ser artistas e trabalharam como tal, na
maioria, em famílias que só decidiram deixar a vida circense pelos idos dos anos 1970. Entre os que o fizeram
antes, nos anos de 1950/60, houve uma maior radicalidade, a ponto de muitas famílias pararem em definitivo
com a itinerância e fixarem-se nas cidades27.
Uma parte continuou com a itinerância, mas outra,
que não foi pequena, ou parou de viajar com o circo
com toda a família, ou deixou seus filhos nas cidades e,
neste caso, um número importante na cidade paulista.
Entretanto, é preciso ressaltar que muitos dos artistas, ao se fixarem nas cidades, continuaram a trabalhar em diversos circos itinerantes que por ali passavam, assim como em shows, programas de rádio,
televisão, teatros (de vários gêneros), parques de diversão, festivais circenses etc.
Como temos visto, no final daquela década e início
da seguinte, os circenses produziram diversos caminhos, fugas, formas de organização distinta do modo
do chamado “circo tradicional”, que, durante os últimos
cem anos, privilegiava o toldo como território de apresentação. Nesse período, foram gestados os caminhos
em direção à formação das escolas de circo “fora da
lona”. Dessa forma, no modo rizomático de constituir-se
no pós-escola, essa linguagem artística atingiu espaços
e imaginários de ações distintos.

O surgimento e funcionamento da Academia Piolin de Artes Circenses (APAC) resultou desses vários
debates. Além disso, o tema “circo” havia sido inserido nos movimentos políticos governamentais paulistas,
pois, dentre as várias atribuições que Miroel Silveira
exerceu politicamente em favor das produções artísticas no estado de São Paulo, ele foi presidente da
Comissão Estadual de Circos da Secretaria de Cultura (1976/1979), promoveu três Festivais Piolin I, II e III
de Artes Circenses (1977/1979) e foi quem viabilizou
a fundação da Escola Piolin de Artes Circenses da Secretaria da Cultura do estado de São Paulo (1980)28.
A primeira geração que frequentou a APAC “voltou”
a adquirir uma capilaridade em sua produção da linguagem circense nos mais variados territórios existentes nas
cidades, no urbano. O “voltar” entre aspas é porque,
durante todo o século XIX até pelo menos a década de
1950, mesmo considerando a itinerância sob o toldo, os
artistas de circo produziam um espetáculo que continha
todas as linguagens artísticas de cada período, além de
estarem presentes em várias dessas linguagens produzidas nos teatros, nas ruas, na música, na dança etc.29
Mas essa geração voltou diferente, não mais sob
o toldo, não mais sob a “proteção da família circense”.
Desde o início de seus fazeres artísticos, já foi para as
ruas, movimento esse deixado pelos circenses itinerantes há muito tempo. Nem por isso, deixou de ser aprendiz de mestres ditos “tradicionais”, que eram os fundadores/professores da APAC.
O que temos visto até aqui são as misturas dos
vários lugares e caminhos percorridos pelas artes do
circo, que diferem de diversos discursos: dos próprios
circenses, de parte da bibliografia, de alguns pesquisadores que apontam esse período como “decadência
do circo”, “o circo morreu, vai morrer, está morrendo”.
O que de fato ocorreu, como já se viu, entre outras, foi
a diminuição significativa de circos itinerantes de lona;
além de que os circenses de circos médios e grandes,
a partir das décadas de 1950/60, principalmente nas
regiões sul e sudeste do Brasil, restringiram seus espetáculos a números, animais e palhaços.
Os “Fabrícios”, “Lucas”, as escolas de circo, o circo
social, os autodidatas, autônomos em São Paulo e Rio
de Janeiro, nas décadas 1970/80, ou seja, nas grandes
cidades e capitais como Porto Alegre (por exemplo),
vivenciaram essa diminuição. Mas, como analisado até
aqui, não ocorria apenas isso. A produção da linguagem
circense nos territórios era pulsante, contagiante e realizada por inúmeros outros que não apenas os que dizem
ter nascido no circo e pertencer à “tradicional família circense”. Os mesmos ditos “tradicionais”, apesar do discurso que “o circo acabou”, seguia produzindo nas cidades onde pararam fundando escolas, fazendo teatro com
acadêmicos, artistas plásticos, atuando e produzindo em
espaços como MASP, MIS30, bem como nos programas
de rádio, cinema, televisão, teatro, entre outros.
Estamos focando os processos históricos circenses pelos quais Fabrício e Lucas vivenciaram: os vários
modos de cruzamentos com as produções anteriores e
os novos modos de formação/aprendizagem, ocupação
e fabricação do espetáculo. Entretanto, não é possível

abarcarmos todos os movimentos artísticos que também estavam ocorrendo naquele período e que serão
referências distintas e importantes para as futuras gerações. Como analisa Isabelle Mucci, há registros de
grupos que já procuravam intercâmbios e aulas para
uso das técnicas circenses em seus espetáculos antes
mesmo do surgimento das escolas, no caso a APAC
na cidade de São Paulo, entre eles o Grupo de Teatro
Mambembe, que investigou a comicidade do palhaço
circense, e o grupo Tenda Tela Teatro, que chegou a
comprar uma lona e criar o Metrópole Arte Circo, cujo
idealizador foi Carlos Alberto Soffredini, ator/autor/dramaturgo. Em seu contato com o circo-teatro, ele deu um
mergulho pesquisando vários circos localizados na periferia da cidade paulista nos anos 1975/76, entre eles
o Circo Bandeirantes. Ao produzir conhecimento sobre
esse fazer teatral “desconhecido”, Soffredini revelou
que não pretendia fazer circo-teatro, pois este, para o
autor, só tinha sentido sob a lona. Mas esse fazer teatral
possibilitou “espicaçar o jogo teatral” e, dessa forma,
tratava-se de “assumir a teatralidade do Teatro”, derrubando a quarta “parede com picaretas”31.
A partir do processo de criação, abertura e fechamento da APAC, em 1983, e da ENC, que também
passou por fechamentos e reaberturas (em particular,
durante o governo Collor), outras propostas de espaços
voltados para o ensino das artes circenses ocorreram;
contudo, ao contrário dessas, foram iniciativas de natureza não governamentais. Na cidade de São Paulo, em
1984, num terreno na Avenida Cidade Jardim, fundava-se a primeira escola de circo de iniciativa privada, a
Circo Escola Picadeiro, coordenada por José Wilson de
Moura Leite, de tradicional família circense. Essa escola
está atuante até os dias de hoje32.
Aulas de circo
na Escola
Nacional de
Circo (RJ).
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Primeira formação da companhia
Acrobático Fratelli.
Da esquerda para
a direita: em pé
– Kiko Belucci,
Kiko Caldas, Paulo
Vasconcelos,
André Caldas,
Luis Ramalho e
Guto Vasconcelos;
agachados –
Felipe Matsumoto
e Marcelo Castro.
Fonte: Isabella
Mucci

Os novos sujeitos históricos, construtores desse
rizoma que representa a linguagem circense, oriundos
de escolas, do circo social, autodidatas, autônomos,
que são moradores fixos das cidades, estabeleceram
com as pessoas relações sociais, políticas e culturais
distintas das que os circenses do chamado circo itinerante ou tradicional de 1950 a 1970 produziram.
O grupo circense chegava (e ainda chega) na cidade, bairro, vila ou rua, povoava a imaginação de todas
as pessoas de qualquer classe social, mas, depois de
algum tempo, ia embora. Esses novos fazedores de
circo, que não vão embora como um itinerante, relacionam-se com os habitantes, procuram explorar cada
evento, canto ou espaço para apresentarem-se.
Porém, aqui, é importante uma ressalva: esses novos fabricantes circenses não fazem referência somente
aos alunos, mas também aos “tradicionais”, que nunca
deixaram de ser contemporâneos e sinérgicos com seu
tempo, com todos os modos artísticos/pedagógicos de
fazer circo – rizomático –, pois, a cada encontro de alteridade, reproduz-se e produz-se antropofagicamente
o novo. Tudo isso é sempre novo na história do circo:
para os que já estavam e para os que estão chegando.
Foi com esse contexto paulistano que Lucas entrou
em contato. Não seria possível dar continuidade à sua
narrativa sem esse pequeno mergulho sobre as escolas
de circo em São Paulo, pois a constituição do Acrobático Fratelli é devedora dessa história. Segundo Breno
Moroni, ela teria surgido de um dos primeiros grupos
formados pós-escolas, o Abracadabra, de onde teria saído Luiz Ramalho junto com outros alunos da Picadeiro
e outros que vinham da APAC33. O Acrobático Fratelli
foi fundado em 1986, e foram oito os parceiros de histórias de escolas circenses que se juntaram e fundaram
a companhia, como mostra a foto a seguir:34

Segundo depoimento de André Caldas, que junto
com Kiko Caldas forma o Fratelli hoje, o Acrobático
se especializou em grandes produções técnicas e em
shows que pudessem ser apresentados para um público numeroso em espaços ao ar livre e invadiu o mercado de eventos corporativos com seus números circenses e apetrechos voadores, mesclando técnicas de
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alpinismo e circo. O grupo abriu um galpão para aulas,
ensaios e treinamentos, inicialmente no bairro do Itaim,
em São Paulo, e, depois, na Granja Viana.
Foi com essa companhia circense que Lucas
teve seu primeiro contato com o circo, aos 12 anos
de idade. No trecho em que ele relata esse encontro, pudemos, até aqui, desenrolar vários cruzamentos,
movimentos, acontecimentos da produção circense,
particularmente dos últimos 40 anos, que apontam
para as escolas de circo e grupos de artistas que se
formaram nelas e também se transformaram ao mesmo
tempo em educadores/formadores circenses, como é
o caso da Escola do Acrobático Fratelli, que ele frequentou por dois anos. Como vimos, distintos foram
os territórios por onde caminhou o fazer circense, e
em um deles Lucas iniciou sua trajetória de aprendizagens. Vamos continuar com ela.
Nessa época, eu tinha um vizinho que estudava comigo, era muito meu amigo, o Duba, que hoje em
dia tem duas companhias, os Irmãos Becker e a Cia.
Suno. A gente andava de skate junto, ficava muito na
rua e comecei a ensiná-lo a fazer malabares. Aquilo
virou uma febre. A gente ia todo dia para o Parque
do Ibirapuera para treinar malabares e conhecer outras pessoas que faziam. Depois de um bom tempo
treinando, começamos a ir para a Avenida Paulista
e para a Augusta, passar a noite fazendo pequenos
shows na porta dos bares, isso foi com uns 15, 16
anos. A gente se maquiava de palhaço, comprava
umas roupas nos brechós e ia para a rua apresentar
e passar o chapéu. Foi uma fase ótima da vida, de
descoberta, de diversão e a primeira experiência de
fazer circo na rua e ganhar algum dinheiro.

Adolescente, após dois anos na Escola Fratelli, Lucas começou a compartilhar com o amigo Duba Becker
o que havia aprendido de malabares num espaço privilegiado para essas experiências, o Parque Ibirapuera
que, desde 1954, é ocupado por uma diversidade de
pessoas, fazeres, movimentos e existências. Para além
dos museus e exposições, debaixo de sua marquise,
constituindo-se como o núcleo central do parque, o local foi “invadido” por skates, patins, patinetes e bicicletas devido ao piso de pouco atrito. Mas, desde o final
dos anos 1980, uma nova “tribo” começou a aparecer
por lá: os malabaristas.
As ruas e os semáforos já estavam muito ocupados
por outros sujeitos urbanos. Existe um número grande de pessoas de todas as idades que “aprendeu” a
jogar algumas bolinhas e/ou claves e que vai jogá-las
nos semáforos, sendo que o jogo realizado com essas ferramentas (bolinhas, claves, limões, laranjas etc.)
substituiu, em alguns casos, as outras práticas de pedir
dinheiro nos sinais, como os flanelinhas, por exemplo.
Porém, em algumas capitais e grandes cidades é possível observar jovens de todas as classes sociais que
aprenderam com três bolinhas e que, hoje, realizam
verdadeiras proezas “artísticas”, aliando malabares a
equilíbrios (de duas ou três alturas) dentro do tempo
permitido pelo sinal vermelho35.

A prática dos malabares teve um crescimento exponencial nos últimos 30 anos, sobretudo pela participação de jovens que não possuem nenhum tipo de
vínculo profissional com as artes do circo. Embora os
malabares sejam tradicionalmente parte dessa linguagem e, por conseguinte, de seus espetáculos, na atualidade, essa atividade é realizada com os mais diversos
objetivos (recreativo, educativo, artístico, social etc.),
com um amplo desenvolvimento e inserção na sociedade brasileira.
Nas existências das pessoas ocorrem cruzamentos
e aprendizagens nos encontros e, às vezes, desencontros. Muitos malabaristas-artistas, que trabalhavam nas
ruas, foram mestres de muitos meninos e meninas que
disputavam o território, mas também os ensinavam sobre os perigos de estarem ali.
Foi o caso de Lucas e Duba. As aventuras que ambos realizaram estendendo suas ações para territórios
fora do “protegido” parque, como Avenida Paulista
e a Rua Augusta, passando chapéu em bares, entre
outros, tornaram-se uma rica experiência, o que para
Lucas foi o princípio de uma “profissionalização”, mas
ele não desvinculou tudo isso de uma descoberta e
de muita diversão. Aprender a fazer circo possibilita
essas emoções.
Em 2004, cinco anos depois de toda essa parceria
entre eles, o Grupo Irmãos Becker, formado por Duba
e André, estreou o espetáculo “Circo Malabarístico” no
mesmo Parque Ibirapuera onde praticavam/aprendiam.
Além disso, Duba também se tornou mestre, pois lecionou na Escola Livre de Circo, em Santos, e ministra
ainda hoje oficinas de malabares36.

LUCAS

LUCAS

Quando eu tinha 10 anos de idade, nasceu a minha
irmã, que hoje tem 21 anos e é formada em design
gráfico. Ela nasceu portando uma síndrome que traz
complicações ao seu desenvolvimento motor. O período em que eu estava descobrindo as apresentações
nas ruas de São Paulo foi quando ela permaneceu
por muito tempo na UTI pediátrica do Hospital Albert
Einstein. Foi lá, durante as minhas visitas, que conheci o trabalho do Doutores da Alegria e tive contato
com o Wellington Nogueira.

Como já analisado anteriormente, quando Fabrício
e Lucas estavam cada vez mais aprofundando suas
entradas37, a produção da linguagem circense era totalmente diversificada nos espaços urbanos e algumas
de suas práticas, como as/os palhaças/os, por exemplo,
nos fazeres de alguns grupos, propõem a diferenciação
deles das artes do circo.
As ações que alguns grupos realizavam, como os
Doutores da Alegria, grupo fundado por Wellington Nogueira em 1991 como uma organização não governamental (ONG), de fato diferenciavam-se quanto ao modo
de organização do trabalho, apesar de sempre manterem
diálogo com a construção circense, até porque muitos de
seus componentes também eram artistas de circo. Isto é,
a proposta era a de qualificar “[...] a experiência em hospitais por meio da visita contínua de palhaços profissionais
especialmente treinados em São Paulo e Recife”38.

Lucas Moreira e
Ana Coll, evento
circense no parque
Hopi Hari - SP

A aprendizagem e criatividade são muito necessárias e exigidas para essa frente de ações de palhaças/
os, porém, Lucas sentiu que queria aperfeiçoar-se.
Com 16 anos, eu quis me aperfeiçoar, entrar mais a
fundo no circo e, por indicação de uma integrante do
Doutores da Alegria, Carla Candioto39, eu fui até um
galpão em Cotia, na Central do Circo, em busca de
um espaço para treinar e trabalhar. O espaço não era
aberto nem era uma escola; era o espaço de treinamento e ensaio dos grupos La Mínima, Linhas Aéreas
e Circo Mínimo. Por sorte, no dia em que fui até lá, estava o Felipe Matsumoto, que tinha me dado aula no
Fratelli. Ele estava precisando de alguém para ajudar
a carregar uns materiais, box trans, aí me chamou.
Dessa forma, então, comecei a trabalhar com o
Felipe, que fazia a técnica das Linhas Aéreas, montava e contrarregrava. Nesse período, comecei a ir todos os dias para o galpão. Coincidiu com o momento
em que eu estava me formando no segundo grau.
Mudei-me para uma pequena casa em Cotia, próximo
ao galpão. Trabalhei por dois anos lá e aprendi muita
coisa de montagem.

LUCAS

Essa foi mais uma etapa de seu caminhar: com os
grupos paulistas componentes da Central do Circo, a
maioria procedente de escolas de circo, que também
cruzaram com mestres “tradicionais” que reinventaram
os modos de organização de trabalho circense que
Lucas vivenciou. As diversas reportagens e propostas
falam em cooperativa, bem como em “a primeira asso-
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ção de espetáculos, o festival organizou cursos de reciclagem para profissionais com professores nacionais e
internacionais, cursos livres e mesas-redondas.
Naquele período, muitos dos artistas desses grupos formados a partir das escolas autodenominavam-se
como os representantes do “circo novo” ou “novo circo”, e afirmavam estar realizando rupturas com tudo o
que significava o circo do passado. Sim, concordamos,
pois eles propunham distintas formas de se organizarem. E não, pois, ao mesmo tempo em que aprendiam
“fora da lona”, aquela ainda era uma geração que aprendeu, no Brasil, com circenses “tradicionais”, com quem
eles diziam estar rompendo; além do fato de que a produção da linguagem circense é sempre contemporânea
às estéticas e à organização de seu tempo.
Mas não vamos aprofundar esse debate43. Apenas
atentar para a noção de que o cotidiano das experiências e produções das existências e vivências, em especial as artísticas, não são tão compartimentadas, ou
seja, não é possível, como já debatemos com relação
às artes em geral, e ao circo em particular, uma “ruptura” com o “antes”. As próprias vivências e relações que
Fabrício e Lucas realizaram mostram isso, e o relato a
seguir é a própria demonstração do caldo e das misturas que eles experienciaram o tempo todo.

Filipeta do
espetáculo Luna
Parke da Cia.
La Mínima. Na
imagem da nota
de “1 Luna”, Fernando Sampaio.

Palhaço
Chacovachi

La Mínima no
espetáculo
Cia. De Ballet
Foto: Celso Pereira

ciação de artistas circenses formados por escolas de
circo”, sendo que alguns artistas oriundos do circo itinerante também fizeram parte dessa associação.
Depois de participar da fundação do Circo Space, espaço destinado “à formação e ao treinamento
de artistas circenses em Londres (Inglaterra)”, quando
retornou ao Brasil em janeiro de 1999, Rodrigo Matheus, junto com parceiros artistas, idealizou a Central
do Circo, que esteve na ativa até 2005. Rodrigo, que
era do Circo Mínimo, juntou-se com as Companhias La
Mínima (Fernando Sampaio e Domingos Montagner),
Companhia Linhas Aéreas40 e outros grupos em menor
participação, apenas como associados – como o Circodélico, Companhia Le Plat du Jour e a Companhia
Circo Nosotros. Foi um espaço destinado à pesquisa,
desenvolvimento e prática da arte circense. Grupos e
artistas independentes associavam-se e frequentavam
o espaço para treinamentos e ensaios. Como um centro
de treinamento e pesquisa circense da cena teatral de
São Paulo, além de ter sido o local onde se originaram
novos grupos, como o Solas de Vento e o Circo Zanni,
a Central se manteve regularmente e fez apresentações
de seu Cabaré durante seis anos41.
Observe que os vários grupos formadores ou os
participantes da Central do Circo foram alunos e primeiros grupos de artistas paulistas que frequentaram tanto
a APAC, quanto a Picadeiro. Acrescente-se que houve
aqueles que se misturaram no festival Circonferência42,
também do Rio de Janeiro, da ENC, ou seja, já havia
cruzamentos de saberes e práticas. Além da apresenta-
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Nesse período, fui me aproximando do La Mínima,
que eu já tinha visto o número de trapézio das bailarinas em um festival de circo lá na Picadeiro Circo
Escola e eu gostava muito da forma como eles faziam. Eles ganharam um projeto de fomento e contrataram-me para ser técnico deles. Passei a cuidar
de todo o material, montava e operava o som para
o grupo. Nessa época, eles estavam montando o
espetáculo “Luna Park”, dirigido pelo Chacovachi, e
eu acompanhei todo o processo de montagem. Até
então, eu só conhecia o Chaco de ouvir falar. Eu já
vinha convivendo com o Fernando Sampaio e com
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o Domingos Montagner, pois permanecia o dia no
Galpão e estava sempre ouvindo conversas, ouvindo
os nomes dos palhaços, as referências deles, e aí eu
tive esse contato com o Chacovachi, que, para mim,
foi uma coisa incrível. Foi há uns 15 anos. Cabeludo, meio careca, com aqueles dreads, todo tatuado
e muito generoso. No tempo em que permaneceu lá,
ele me dava muita atenção, incentivava, conversava
muito, viu o quanto eu queria estar no circo. Treinava
malabares comigo etc. Depois que conheci o Chaco,
tive a certeza de que queria ser artista de circo.
Conversando com o Fernando Sampaio, ele me
falou da Escola Nacional do Circo. Na época, eu namorava a Ana Coll (atualmente, ela faz parte do Coletivo Um Café da Manhã) e também treinava circo
com o Marcelo Milan e com a Sandra, que eram um
casal que tinha essa coisa do circo de raiz e pegava
pesado nos treinos. O Milan fazia força dental e as
coisas mais punks do circo. Nesse momento, eu e a
Ana começamos a nos interessar muito pelo “circão”
mesmo, de fazer trapézio lá no alto, fazer voos.

foram alunos da Escola Picadeiro. Cabe lembrar que o
Circo Nosotros, assim como vários grupos da Central,
tinha como proposta de formação os corpos acrobáticos/sensíveis, no sentido “pesado” e “leve”, sendo que
ambos e todos se cruzavam, transversavam e atravessavam o mesmo corpo44.
Nesse processo de aprendizagens por experimentação, vivência, observação e relações afetivas do sensível,
que também faz parte de aprender, Lucas se encontrou
com o palhaço argentino Chacovachi (Fernando Cavarozzi)45. É importante o destaque desse artista nesse momento, pois ele está em uma das duas declarações que
queremos ressaltar do trecho anterior da entrevista de
Lucas: “Depois que conheci o Chaco [como é conhecido], tive a certeza de que queria ser artista de circo.”.
Ao reencontrar Felipe Matsumoto, ele iniciava novas
aprendizagens de um fazer importante para o conjunto
de conhecimento circense que gera bastante autonomia ao artista: a contrarregragem. O profissional, ao
aprender a montar e desmontar um aparelho ou uma
estrutura circense (podendo chegar até a própria estrutura de um circo de lona, por exemplo), adquire os saberes e fazeres de segurança e construção, que são etapas da cadeia de produção do circo como espetáculo.
Com saberes no campo da contraregragem, Lucas
passou a trabalhar com o grupo La Mínima na montagem e som do espetáculo “Luna Park”. Fundado em
1997 por Fernando Sampaio e Domingos Montagner,
Lucas os conheceu no Circo Escola Picadeiro, em São
Paulo, onde eles iniciaram como a dupla de palhaços.
Ali, criaram e levaram às ruas reprises, entradas e outros
números circenses desenvolvidos sob a orientação do
Mestre Roger Avanzi, o Palhaço Picolino, a partir do espetáculo “La Mínima Cia de Ballet”, calcado no humor
físico e nas clássicas paródias acrobáticas.

Livro da formatura
de Lucas Moreira
na ENC em 2009.
De cima pra baixo
do lado esq: Celso
José, Anderson
Melo, Jean Pierre,
Paulo Maeda,
Eduardo Freitas.
De cima para
baixo do lado dir.:
Ana Coll, Daniel
Elias, Brunella
Provvidente, Lucas
Moreira, Kalberty.

É interessante a descrição de Lucas com relação
ao que aconteceu no seu processo de formação/aprendizagem no Galpão, no meio de tantos artistas com
tantas histórias, utilizando o método de observação e
experimentação, pois o tempo todo ele vê e experimenta nem que seja mentalmente os procedimentos, técnicas utilizadas etc. Isso parece sugerir o processo de
socialização, formação e aprendizagem do circo-família,
que também acontecia dessa forma em todo o conjunto
que representava sua metodologia pedagógica de formação. Por outro lado, é distinto, pois o modo de organização do trabalho e a formação não são as mesmas,
as condições são outras, mas contêm as anteriores.
Além desse dispositivo que foi o coletivo Central do
Circo, as misturas desses corpos não paravam, estabelecendo novas relações e novos dispositivos que geravam vivências e experiências com pessoas das mais
distintas origens e formações no campo, como é o caso
de Marcelo Milan, fundador do Circo Nosotros, citado
anteriormente como um dos grupos cujos participantes
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[...] o circo e a arte do palhaço de picadeiro viriam
conduzir definitivamente o trabalho da dupla. Seguindo a tradição circense, a busca de conhecimento e
aperfeiçoamento técnico e artístico continua acompanhando a construção de seu repertório. Durante os
15 anos dessa jornada, trabalharam com importantes diretores, mestres da arte do palhaço e do humor, como Leris Colombaioni, Leo Bassi, Chacovachi,
Fernando Neves, Alvaro Assad e Neide Venesiano. O
grupo, que nos últimos anos montou os espetáculos
‘A Noite dos Palhaços Mudos’ e ‘Mistero Buffo’, é um
dos fundadores do Circo Zanni, coletivo paulista que
busca revitalizar a importância dos circos de pequeno e médio porte na vida cultural das cidades46.

Naquele início do século XXI, com a Central, com
todos que nela fabricavam redes, corpos sensíveis e
vibráteis compartilhando conhecimentos, práticas e
“generosidades”, Lucas se enredou, atou-se, envolveu-se, implicou-se nas tramas das redes dos saberes circenses que ele já carregava e que o constituíram tanto pelos inúmeros territórios geográficos,
como pela territorialidade dos corpos artísticos. As
figuras dos corpos vibráteis que emanavam tornaramse dispositivos que deram certeza a ele de que queria
ser artista.
Assim, na época em que Lucas treinava circo com
Marcelo e Sandra Milan, na Central do Circo, em conversa com Fernando Sampaio, ele falou da Escola Nacional do Circo.

LUCAS

Também por sugestão do Fernando Sampaio, logo
que eu cheguei ao Rio, fui à Fundição Progresso procurar a Intrépida Trupe com o meu currículo. Nesse
dia, encontrei a Vandinha (Vanda Jacques). O grupo
estava iniciando o processo de montagem de ‘Sonhos
de Einstein’ e precisando de um técnico de som. Acabei ficando e acompanhando a montagem e temporada de estreia como técnico de som, e presenciando o
processo de trabalho do diretor Claudio Baltar.
Trabalhei com a Intrépida uns quatro ou cinco anos.
Nesse tempo, eu acompanhei todo esse processo deles, do modo de fazer, de tocar o grupo, que era muito
grande, muito maior do que eu estava acostumado lá
em São Paulo, e conheci muita gente também.

E continuou o processo de aprendiz permanente,
agora já chegando ao Rio de Janeiro com uma caixa de
ferramentas com vários saberes, pois conseguir incorporar-se ao grupo da Intrépida para o “Sonhos de Einstein” não é pouco, tendo em vista o sucesso de crítica e
público que foi essa montagem. Aí Lucas permaneceu
por quase cinco anos, observando todos os momentos,
que alguns denominam de “aprendizagem informal”,
mas que nós insistimos que são processos bem formais
e concretos de experimentações, formação e produção
de conhecimento.
Associado ao trabalho na Intrépida, ele não deixou
de fazer a ENC, e lá cruzou com vários dos professores
que Fabrício já conhecia e tinha vivenciado. Além disso,
Lucas e Ana ainda persistiam no aprendizado para fazer
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o que ele denominou de “circão”: foram para o trapézio,
orientados por “Delize”, como chamam Maria Delizier
Rethy – especialista em acrobacias aéreas, oriunda do
“circo tradicional”, que fez parte da primeira turma de
professores da Escola Nacional de Circo.
Nesse período, pela manhã, eu acordava às 6 horas
para a escola [ENC], almoçava lá, saía às 13h e ia
para a Fundição trabalhar na montagem da Intrépida.
À noite, ia treinar acrobacia com o Caio Guimarães.
Na Escola, eu e Ana começamos a treinar double
trapézio com a Delize. A gente montou um número
muito bonito, eu era portô dela. Começou aí o meu
interesse em treinar força dental, por mais que todos
achassem estranho. A Delize me apoiou e me ajudou a desenvolver um aparelho junto com o Jamelão.

LUCAS

Coletivo Nopok
no Festival Circo
no Beco - SP,
da esquerda pra
direita: Lucas
Moreira, Daniel
Ernesto Poittevin e
Fernando Nicolini.

Pesquisamos o couro, fizemos moldes da boca e comecei a treinar junto com a Ana, que também construiu o aparelho, mas acabou não se aprofundando.
Ela treinava girando em estafa; montamos um número juntos e chamamos o Fábio Freitas do Teatro de
Anônimo para dirigi-lo47.

Aparelho de força
dental de Lucas.

Double trapézio.
Lucas Moreira
e Ana Coll.
Foto: Diogo
Monteiro

Assim como Fabrício no ano 2000, Lucas também
treinou aéreo, agora não com Edvar Ozon, mas com
Delizier, dois anos depois.
Além do double trapézio, Lucas começou a desenvolver um dos números circenses mais difíceis e que
são poucos na atualidade que querem aprender: força
dental. Além de Delizier, ele se juntou aos saberes de
Jamelão Sigmaringa Nascimento, que era, e é, especialista em capatazia, ou capataz, da ENC, encarregado
geral do material com manutenção, mas que também
produz e constrói aparelhos etc.
Desse grupo resultou a perspectiva de produzirem
um número e, então, chamaram Fábio de Freitas para
dirigi-los. As misturas foram cada vez se ampliando, atando-se, pois esse artista – palhaço e trapezista – teve sua
formação iniciada no curso profissionalizante de ator da
Casa das Artes Cênicas (CAC), em 1992, e no curso
técnico da Escola Nacional de Circo. Apesar disso, só
em 2007 Fábio se tornou integrante do elenco do Teatro
de Anônimo, mas sempre esteve próximo a eles48.
Esse relato vai ao encontro do que temos visto nos
processos de constituição artística de Lucas e Fabrício,
pois grupos, pessoas, relações e aprendizagens se misturam, conectam-se a ponto de que os tempos de descobrimentos e convergências não são marcados com
calendários, mas como descobertas e experimentações
das sensibilidades.
Sempre paralelo e concomitante a tudo isso, eles frequentavam o “Iniciativa Jovem”49, onde Ana, a companheira de Lucas, trabalhava. Acontecimentos, como esse, pro-

duzem encontros. Ao mesmo tempo, eles iam juntos ao
antigo Made In Ceará, hoje Boteco do Gomes, na Lapa.
Nessa época, frequentávamos muito o antigo Made
In Ceará, na Gomes Freire esquina com Riachuelo.
Costumávamos ir lá para comer, beber uma cerveja
e conversar sobre o que a gente queria no circo, qual
o circo que a gente queria fazer. A partir daí, a gente
começou a ter esse entrosamento de trabalho, dos
desejos do nosso fazer artístico e nossa trajetória,
então, começou a se cruzar.

LUCAS

Locais de trocas e encontros informais que fazem
parte dos processos formais de se fazerem profissionais. Lucas entra para ENC em 2002 e forma-se seis
anos depois, período em que teve que enfrentar duas
greves. Mas nem por isso, nos longos momentos sem
aula, ele deixou de fabricar-se como artista.
A ENC foi um dos motes para eles chegarem ao Rio
de Janeiro. A partir daí, tornou-se também dispositivo
para outros encontros que se misturaram, atravessaram,
cruzaram com o que ambos traziam nas suas bagagens,
nas suas caixas de ferramentas: vivências, saberes, conhecimentos que se atam a tantos outros. Misturas e miscelâneas: é assim mesmo que hoje se produzem como
artistas aprendizes permanentes das artes do circo.
Como nos propomos desde o início, traçamos, até
aqui, os caminhos que cada um deles fez, mostrando o
quanto se “engancharam” em seus desejos, nos encontros, e produziram-se a si mesmos.
Leitor, fique por aí, pois no nosso próximo encontro, na próxima página, você entrará em contato com
essas misturas e movimentos desejantes que atrelaram Fabrício e Lucas a ofertas e experimentações na
busca de serem artistas, serem artistas circenses, produzirem números, até construírem e constituírem-se
como CIRCO DUX.
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Trajetórias e histórias
que se cruzam
Constituição e consolidação do Circo Dux

Zarak Show no
Circuito SESC
de Artes.
Foto: Roberto
Assem

Desde 2005, somos uma companhia que foi formada por artistas do Rio de Janeiro, São
Paulo e Porto Alegre. Criamos o Circo Dux com a finalidade de dar forma às nossas inquietudes artísticas. O diferencial, enquanto artistas circenses, sempre foi criar histórias e personagens com base no universo do circo, dos parques de atrações, das feiras populares e
cabarés de variedades. Somos do contemporâneo de hoje em diálogo constante com os
saberes produzidos antes de nós, por nós e nossos parceiros, sejam os contemporâneos
do século XVIII ou os de ontem. (Circo Dux).
O Dux começou na rua, fazendo circo de rua, sem a lona, sem a estrutura de arquibancada.
O que fazíamos era circo na rua, com uma coxia, uma estrutura de aéreos e a roda formada pelo
público. Por muito tempo o grupo apresentou o Dux +3 em espaços abertos e alternativos, em
quadras de esporte, lonas, áreas de convivência e, poucas vezes, no teatro com iluminação. Até
a montagem do Zarak Show os espetáculos e números eram pensados para a rua. (Fabrício).

Seria bem “mais fácil” se Fabrício e Lucas tivessem
seguido “carreira artística” apresentando-se em espaços “fechados”. Por quê? Porque, historicamente, e de
muito tempo atrás, sempre houve insistentes investidas
por parte de alguns intelectuais, dramaturgos e autoridades em constantemente tratar a produção das ruas
e praças como não civilizatórias, por não terem “função
educativa ou de formação moral”, ou por tentarem que
as pessoas de fato acreditassem que o trabalho nas
ruas, artístico ou não, era (e há ainda quem afirme isso
hoje) desqualificado. Os movimentos de “perseguição”
aos artistas de rua sempre estiveram presentes nas
pautas também das autoridades governamentais (civis
e militares) durante séculos1, e no século XXI isso ainda
não é tranquilo, particularmente no Brasil.
Os artistas nas regiões norte e nordeste, nunca abandonaram as ruas e praças, mesmo com muitas dificuldades. Nas regiões sul e sudeste também as tentativas de
ocuparem esses territórios foram constantemente acompanhadas por confrontos e militância política, sendo que
os artistas que tinham, e têm, como proposta ocupar os
espaços públicos a céu aberto, estão numa posição de
demonstração mesmo de “furar o muro” da censura, do
autoritarismo (em particular na ditadura), da visão elitista
do que seja arte e/ou sobre as artes nas/das ruas.
Por isso seria “mais fácil” a opção por trabalharem
em espaços fechados “mais valorizados”, “mais civilizadores”, “mais chiques”, com menos controle de autoridades e intelectuais, bem como sem a visão desqualificadora dos artistas das ruas.
Mas, apesar disso tudo, o que aconteceu foi que
Fabrício e Lucas nasceram em um momento da história do circo no qual puderam se inserir em vários movimentos artísticos, em particular o circense: escolas de
circo; o circo social2; o expressivo surgimento de grupos de artistas de circo, que se espalharam pelo país
inteiro, oriundos das escolas, mas também autodidatas.
No final do século XX havia um número significativo de
pessoas de distintas idades envolvidas no fazer circense, sendo que parte já era universitária, o que gerou,
também, para dentro dos muros acadêmicos, uma “invasão” de alunos que já eram artistas. Isso possibilitou
nesses últimos 15 anos um aumento proporcional de
trabalhos de iniciação científica, monografias ou conclusão de cursos, mestrados e doutorados voltados para
pesquisa das artes circenses em todas as cidades brasileiras que possuem campus universitário.
A geração de Fabrício e Lucas fez parte desses distintos movimentos artísticos dos circenses em particular,
oriundos das cidades, vindos dos mais diferentes grupos
sociais e com propostas e objetivos diversos. O tema
do circo e correlatos fez-se muito presente no cotidiano
urbano desses artistas em toda a sua capilaridade. Isso
contribuiu para que tanto os “velhos circenses” retornassem à cena, quanto novos sujeitos históricos surgissem realizando técnicas circenses nas ruas, semáforos,
shoppings, festas raves, rodeios, desfiles de carnaval,
boates, aniversários, casamentos etc. Os festivais de circo (e também teatro que incorporaram essa linguagem),
encontros de palhaços e de malabares, a partir do início
dos anos 2000, também privilegiaram a rua e as praças,

ou seja, o espaço público a céu aberto como o grande
picadeiro, lugar de encontros e aprendizagens.
Como temos visto até aqui, Fabrício e Lucas passaram e/ou vivenciaram quase todas as novas experiências circenses do final do século XX ao início do XXI,
inclusive o “retorno” dos “velhos e novos” sujeitos históricos circenses às ruas, território que, a cada encontro,
produz distintas formas de aprendizagens. Encontros
com a diversidade de público e com a multiplicidade de
artistas que há tempo vinham construindo práticas, saberes, conhecimentos e militâncias. Nesses encontros,
as trocas são ferramentas fundamentais de formação.
As práticas nas ruas foram e são importantes para a
consolidação dos artistas, pois são lugares privilegiados para os acontecimentos, encontros com os mestres e, principalmente, os improvisos.
No meio da roda, durante o número do Atila, em Salvador, entrou um menino correndo e começou a fazer malabares com coco no meio do picadeiro/roda.
Ao lado dos nossos mestres e em cena, nós nos olhamos e paramos, deixamos o menino fazer; depois ele
saiu e continuamos. Foi uma grande experiência e,
dessa forma, fomos aprendendo, lapidando e adquirindo mais habilidade para estar na rua e comunicarmo-nos com o público.
Eu lembro que fiquei muito nervoso nessa apresentação; estar ao lado de mestres como o Ric (Ricardo Pucetti) e Chacovachi, na rua, durante a programação do “Anjos do Picadeiro”, foi uma grande
responsabilidade.
Ainda como exercício, eu fiz muitas saídas de palhaço. Lembro do Luiz Carlos Vasconcelos, o palhaço
Xuxu, dizer que, por muito tempo, ele fez saídas de
palhaço na rua, sem roteiro e destino pré-definidos. E,
por algum tempo, eu fiz isso junto com a Paula Preiss,
na época do “Circo Grog”; em torno de duas vezes por
semana saíamos de palhaço na rua para jogar.
Teve a oficina com o Bicudo, o Sérgio Bicudo (Bustamante), que é um palhaço bem controverso, mas
muito bom. Ele morou um tempo comigo e eu fiz a
oficina que ele chamava de “Buflau” – que misturava
as linguagens do bufão com a do clown. Ao final, fizemos uma saída com todos de bufão nas ruas de Santa
Teresa; foi uma loucura, fiquei doente depois disso.

Fabrício

Menino jogando côco
em apresentação na rua.
Nome desconhecido.
Anjos do Picadeiro 6, 2007.
Foto: Celso Pereira
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Nesses encontros, surgiu mais uma pessoa que,
como eles, constituiu-se a partir de saberes herdados
e produzidos que também cruzou com: a ENC, as produções cariocas, o “circo tradicional”, as ruas, as praças, os cabarés, entre outros, e que foi fundamental na
própria formação do Circo Dux: Cláudio Parente3. Ele
começou a fazer circo em 1997, em um curso com o
Cláudio Baltar, na época integrante e diretor da Intrépida Trupe. Naquele período, Parente ainda cursava
Biologia na UFRJ e realizava trabalhos na Amazônia na
área de etno-botânica, até que se apaixonou pelo circo:
“Acho que o circo me roubou”. Ele finalizou a graduação
participando, ao mesmo tempo, da Intrépida, tendo aula
com Caio Guimarães. Acrescentou a essas atividades a
prática de capoeira, o que, para ele, ajudou muito no circo, principalmente na Intrépida, “[...] onde os primeiros
trabalhos foram como técnico de montagem de aéreos,
naquela época a Intrépida fazia muito efeito de alpinismo e isso foi um facilitador”. Com esse grupo, Cláudio
Parente teve sua primeira apresentação com o espetáculo Kronos, 1999-2000. Nesse mesmo período, ele
pôde frequentar a oferta de Reciclagem da Escola Nacional de Circo, depois, tornou-se aluno regular.

CLÁUDIO Depois do Kronos, eu já estava com um trabalho elaPARENTE borado com a Dani de Castro, um número de duo

acrobático com padedê4 e parada de mão. Em 2001,
no I Festival Mundial de Circo, em Belo Horizonte,
fomos representar a Escola Nacional de Circo junto
com mais dois números selecionados que iriam participar na Noite de Gala. O número foi criado por nós
com assessoria técnica do nosso professor da época, Edson Silva5.
Entre os anos de 2000 e 2001, criamos o Cabaré Volante, formado por seis artistas de circo e seis
artistas de outras áreas, como música e artes plásticas, e, durante cinco anos, realizamos cabarés com
números de circo, com músicas inéditas e autorais.
O Cabaré Volante absorveu muito dos artistas de circo que, nessa época, chegavam de Porto Alegre.
Entre a minha participação na Intrépida e no Cabaré Volante, foi mantido o trabalho com a Dani de
Castro, com quem tive uma experiência compartilhada de trabalhar em um circo tradicional. Com o Le
Cirque, fizemos temporadas em Vitória/ES, cidades
do nordeste e do sul do país. Muito embora a experiência fosse rica, percebemos que aquele não era o
caminho que desejávamos trilhar; não nos identificamos com o sistema tirano do dono de circo, com a
mistura com animais, entre outros detalhes.

Cláudio Parente
e Dani de Castro.
Número de Duo
Acrobático.
Foto: Arquivo Dux

Cruzamentos de pessoas/experimentações com o
Cláudio Baltar, a ENC – professores/alunos/saberes –,
Intrépida Trupe, Márcio Libar, a Lapa, as ruas e praças,
Boris Ribas, Dani de Castro e Cláudio Parente, tudo
com muitas histórias que, nas sequências temporais de
Fabrício e Lucas, iriam se misturar.

Fabrício Nesse mesmo período, eu treinava acrobacia de dupla

Nesse período, havíamos criado outro número, muito
mais poético, e, quando retornamos ao Brasil, continuamos trabalhando com ele. Era uma sonâmbula que
ia andando e eu atuava como o seu cuidador que ia livrando essa pessoa do perigo, pois ela estava um pouco etérea. Em 2005, ganhamos um prêmio no Festival
Tápias de Dança aqui no Rio. Ganhamos dois prêmios,
na verdade: um de júri popular e outro de destaque da
noite do festival. O número misturava o circo com a
dança e, na ocasião, criaram um prêmio especial, pois
não poderíamos ganhar como melhor coreografia.
A Dani e eu tínhamos vários números e a experimentação de criá-los. Entendíamos a dramaturgia do
número, mas a do espetáculo não. Nossa experiência
de espetáculo sempre foi juntar os nossos números.
Com o Dux foi a primeira vez que a gente se propôs
a criar um espetáculo com os números que já tínhamos e com a vontade de misturar essas habilidades.
Eu vinha de experiências com grupos e elencos grandes. No circo, eram 50 integrantes, na Intrépida, 16, e,
nesse período que tive na Europa, pude ver companhias de circo com dois e três integrantes. Com Dux,
tivemos a oportunidade de criar essa realidade. Nessa
altura, vendemos um espetáculo para o Festival de Inverno de Nova Friburgo com 20 minutos e, na verdade,
tínhamos 5 minutos. Foi quando nos unimos ao Fabrício que, logo depois, chamou o Lucas para integrar.

com o Cláudio Parente, que foi integrante da Intrépida
Trupe e tinha recém retornado de uma temporada de
oito anos no Circo do Tortell Poltrona, o Circ Cric, em
Barcelona, com a sua mulher Dani de Castro. Nessa
época, eles tinham voltado ao Brasil e Cláudio estava
ministrando aula de acrobacia. Eu comecei a frequentar
essas aulas, pois tinha muito interesse em me aprofundar nessa área. Comecei a treinar com ele e, então, sugeri a criação de um trabalho em comum. O Cláudio era
especialista em acrobacia de dupla e parada de mão.
Ele era um acrobata não de salto, mas de equilíbrio.
Cláudio e Dani receberam uma proposta para criar
um espetáculo para o Festival de Inverno, promovido
pelo SESC RJ, na cidade de Nova Friburgo. Nesse momento, então, devido a nossa proximidade e ao desejo
de montar algo em comum, Cláudio sugeriu que montássemos um trabalho novo, de grupo, com os três.
Antes mesmo de receber o cachê de Nova Friburgo (algo como R$ 4.000,00), pedimos dinheiro emprestado e investimos em figurinos, aparelhos e uma
pequena coxia e montamos em dois meses o primeiro espetáculo do grupo para a apresentação em Nova
Friburgo, em junho de 2005.

CLÁUDIO
PARENTE

Esse espetáculo deu origem ao grupo e ao nome do
grupo; integravam o elenco Fabrício Dorneles, Cláudio
Parente e Dani de Castro.

Fabrício O nome do grupo, na verdade, vem daí. Nós o intitula-

mos “Duo de Deux” – “Duo de Dois” em francês – e,
na divulgação do SESC, saiu “Duo Dux”; no jornal local
também, então, sugeri chamar de Circo Dux e, assim,
já teríamos o nosso primeiro clipping de trabalho.
Para fortalecer o nome e ter esse primeiro material
de comprovação da nossa existência era importante,
também para dar continuidade aos planos de inscrever projetos em editais, viabilizar a montagem de um
futuro trabalho e aperfeiçoar o espetáculo atual.

Cláudio Parente
e Dani de Castro
no Circ Cric
(Espanha).

Para além dessas vivências, um dos componentes
na criação do espetáculo do Cabaré Volante foi Boris
Ribas6. Durante a segunda criação desse espetáculo,
Boris foi à Europa, onde teve contato com o Tortell Poltrona7, um palhaço catalão bastante conhecido que, em
2002, conseguiu montar seu circo Circ Cric; foi quando
Cláudio e Dani também foram para a Catalunha, só retornando ao Brasil em 2004.

Esse foi o único trabalho do Dux cuja fonte de financiamento se originou da venda antecipada de um
espetáculo que ainda nem existia para o Festival de
Inverno, promovido pelo SESC/RJ. A promessa de um
cachê deixou o grupo seguro para pedir dinheiro emprestado com o intuito de levantar o espetáculo, que
consistia na colagem de números já executados por
eles. Fabrício realizava o número do Tigrão inspirado
nos “Homens Fortes”, que, mais tarde, transformou-se
no número do Átila – O Príncipe da Brutalidade; Cláudio Parente e Dani executavam os números de parada
de mão e padedê, havendo pouca ligação entre um
número e o outro. O espetáculo “Circo Dux” foi apresentado tanto no Festival do SESC, quanto no Anjos
do Picadeiro 5 – Encontro Internacional de Palhaços,
em 2006, no Rio de Janeiro.
Apesar de Fabrício e Lucas já se conhecerem, terem aprendido e trabalhado juntos, nessa primeira formação, Lucas ainda não fazia parte do grupo, mas foi
logo convidado.
O primeiro trabalho que nós fizemos juntos foi no Oi
Noites Cariocas, no Morro da Urca. Nessa época, eu já
fazia o Tigrão, número que deu origem ao Átila. Com
esse personagem que eu já vinha trabalhando, chamei
o Lucas para fazer essa intervenção. Nós precisávamos do dinheiro e, então, fomos fazer a recepção do
público que ficava na fila do bondinho do corcovado.
O Lucas assumia o lugar de treinador, interagia com
o Tigrão e nós fazíamos intervenções de três minutos
umas 30 vezes por noite, enquanto as pessoas aguardavam o bonde para subir para o evento.
Depois, em 2006, percebemos no Dux que não tinha ninguém que soubesse malabares. Sugeri, então,
chamar o Lucas para fazer parte do grupo. O Circo Dux
com Lucas e Dani ainda circulou bastante. O Cláudio
morava em Friburgo, tinha muitos contatos e sabia
falar sobre o trabalho; ele era o mais experiente de
nós e vendia o trabalho com mais propriedade; era um
aprendizado ouvi-lo vender e perceber a articulação
dele nessas abordagens.

Dani de Castro.
Espetáculo
Circo Dux (2005).
Nova Friburgo (RJ).

Fabrício

Cláudio e Fabrício.
Espetáculo
Circo Dux (2005).
Nova Friburgo (RJ).
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O Oriental
O número do Oriental surgiu quando eu estava na Escola Nacional de Circo. Eu fazia um número de double trapézio com força dental e ensaiava números de
acrobacia coletiva e também malabares coletivos.
Precisava ter um número solo. Eu treinava muito malabares na época e pedi para o Paulinho – um amigo
de São Paulo, do Dr. Ygar Malabares8 – fazer umas
facas para mim, pois as facas dele eram as melhores
que tinham na época. Ele me mandou cinco e eu comecei a treinar. Isso foi em 2006.
Já tinha apresentado no Dux com um número de
claves e de equilibrar cadeiras. Eu equilibrava nove
cadeiras no queixo. Na época, morava na Lapa e, para
esse trabalho, pedi para o dono do bar Arco Iris da
Lapa que me emprestasse as cadeiras para eu equilibrá-las. O trabalho foi no SESC Ramos.

Lucas
para serem as odaliscas. Consegui, na loja, roupas
emprestadas para eles.
O número foi um sucesso, em grande parte pela
atuação das bailarinas, que não eram lá um estereótipo de beleza.
Depois disso, o número entrou para o Dux +3 com
Cláudio e Fabrício como odaliscas e com a direção
do Sérgio Machado. Precisávamos de mais um número no espetáculo do Dux, então, resolvi pesquisar
números de faquirismo e decidi fazer um número em
que me deitava sobre uma grande porção de cacos
de vidros. Na primeira apresentação, em uma escola
primária, o número foi vetado pelos professores porque, depois da primeira sessão do espetáculo, uma
criança foi pega em casa pelo pai prestes a quebrar
uma garrafa com um martelo.

Fabrício Tanto o Átila como o Oriental são números que faze-

mos desde o início do Dux, e evoluíram muito desde
então. Incluímos elementos, como a narração e piadas no número do Átila, a presença da odalisca no
número do Oriental, a substituição dos vidros pela
cama de pregos. Além disso, os figurinos também foram sofrendo mudanças ao longo do tempo até chegar ao formato que apresentamos hoje em dia. Ambos os números integram o espetáculo Zarak Show e
também são apresentados separadamente, há mais
de 10 anos por nós.
Durante muito tempo, esses números foram experimentados no Cabaré das Rosas e apresentados
em outras ocasiões, como no espetáculo de Gala de
Rua, no Anjos do Picadeiro, em Salvador, quando o
grupo se apresentou junto com o Chacovachi, Ricardo Pucetti, Tchesco etc.10

Sobre o Cabaré das Rosas cabe um pequeno verbete: localizava-se na Rua Conselheiro Saraiva, no centro do Rio de Janeiro. Em abril de 2009, segundo um
blog na internet com matéria cujo título era “Atrações
bizarras divertem Cabaré das Rosas, no Centro”, esse
espaço já entrava na terceira semana de atividades e
começava a consolidar-se como o “hot spot da cidade”,
com o viés “do burlesco, do inusitado e, por que não dizer, do ‘bizarro’, com artistas que optam pela contramão,
pelo underground e pelo fetiche, desprezando a cultura
do grand monde.”11.
Este foi mais um dos espaços no qual Fabrício e
Lucas trabalharam com a diversidade musical, teatral,
strip-tease, entre muitos outros. Há um endereço no
youtube, no qual foi anunciado:
‘Átila, O Príncipe da Brutalidade no Cabaré das Rosas’.
Átila foi encontrado nas estepes da Mongólia e criado
na Holanda, com vacas de matriz premiada no mundo
inteiro, por isso, Átila adora tomar o seu Leitinho12.

Depois disso, chamei o Fabrício para ajudar a montar o número das facas que seria meu solo e integraria
também os espetáculos do Dux. Eu ensaiava com ele
na Praça Paris e desenvolvi uma rotina de malabares.
Naquele período, ia acontecer o primeiro Malabares Rio, evento capitaneado pelo Gerard Miranda, do
Centro Interativo de Circo (CIC), que tinha sede na
Fundição Progresso.
Eu morava nos fundos de uma loja de produtos
exotéricos de uma amiga da minha mãe, na Rua
do Lavradio. Peguei emprestado um turbante, uma
calça e um defumador. Inscrevi-me para apresentar no Malabares Rio. O Gerard pediu para ver o
número e eu apresentei para ele, que achou legal,
mas falou que, se eu quisesse apresentar, teria que
caprichar mais, chamar umas meninas para dançarem de odalisca.
Perguntei para a Ana, minha namorada na época, que fazia o double trapézio comigo, se ela topava,
mas ela não quis. Então, como não ia arrumar nenhuma outra garota, chamei o Fabríco e o Fernandinho,
do Nopok (nessa ocasião, o Nopok ainda não existia)
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Decidi, por bem, fazer uma cama de pregos, um aparelho mais difícil de ser reproduzido em casa por crianças!
O número tinha se formado, a princípio, em dois
atos: um com malabares de facas e outro com a cama
de pregos e, depois, foi condensado em um número
só com as duas habilidades.
Refiz os figurinos com uma amiga figurinista,
Karla Tavares. Ela desenvolveu um colete que cobria
apenas o peito, deixando a barriga toda a mostra, um
novo turbante vermelho e e um calção de faquir. Ficou muito engraçado e é o figurino que uso até hoje.
Com esse número, trabalhei em vários contextos,
no Dux +3 com Cláudio e Fabrício de odaliscas; no
Nopok sem odaliscas e na rua, inclusive em turnê pela
Europa; no Cabaré das Rosas, ao lado de strippers,
travestis e comediantes; no Zarak Show, dirigido pelo
Márcio Libar; no espetáculo Circo Strada9, com quatro
lindas odaliscas, além do Fabrício!
Enfim, o número passou por diversos caminhos e
mãos até se tornar o que é hoje, e acho que ele representa muito da minha história e da minha evolução
como artista.

O Cláudio tinha uma visão um pouco diferente da
nossa, ele se inclinava mais para a habilidade acrobática, para a virtuose e para a técnica, e nós dois trazíamos esse desejo por explorar uma estética mais
suja, mais influenciada pelo palhaço, pelo cômico.
O Dux +3 foi o resultado dessa junção. A gente tinha a direção do Sérgio Machado e, para nós, ele era
uma unanimidade. Ele imprimiu a personalidade dele
e equacionou esses elementos e características diferentes que tínhamos. O Dux +3 é todo geométrico,
o cenário é geométrico. O início é todo marcado, tem
uma acrobacia.
Então, o Dux +3 concilia o lado mais acrobático, uma estética mais limpa e geométrica com os
números do Átila, do Oriental e do Frankstein. Acho
que daí começa a aparecer a raiz do que fazemos
hoje em dia, da nossa “identidade”.

Frankstein
O número do Frankstein foi uma primeira incursão
do Dux com a Arte do Ilusionismo. Na época, através do Cláudio, conheci o Mágico Volckane13, de São
Paulo, que me ensinou esse número muito bom, de
escapismo com correntes. Por sugestão do Sérgio
Machado, criei com um aderecista uma cabeça de
Franskstein, inspirada na minha
própria cabeça. Essa cabeça
abria, sendo que Cláudio e Lucas podiam comer o “cerébro”
do Frankstein. Era um número
de “terror cômico” onde Frankstein era acorrentado dentro do
biombo e depois de alguns segundos saia transformado em
um “Turista”, que saia dançando para fora da cena.

Fabrício

Foi um dos lugares experienciado pelos dois que os
fez entrar em contato com “outros” mundos artísticos,
distintos dos festivais, ruas e teatros. Mas, principalmente, houve uma movimentação da dupla para exercitarem algo que tinha uma forma desejante, similar ao
que queriam fazer: comicidade.

CLÁUDIO Eu vejo, olhando para trás, que a montagem do priPARENTE meiro espetáculo foi feita bastante em cima do que já

tínhamos de números, das nossas criações individuais [...] Nós éramos muito diferentes, principalmente
eu. O Lucas e o Fabrício tinham bastante interesse
pela linguagem da comicidade e a minha história com
o circo não passava tanto por aí. O primeiro número
era uma coreografia acrobática e, depois, vinham os
números, o humor. Eu e Fabrício entrávamos de bailarina do ventre para fazer partner com o Lucas no
número do faquir.

Fabrício Dentro do Dux, eu e o Lucas sempre tivemos uma

visão mais parecida, um desejo em comum por explorar um lado mais sujo, uma comicidade mais escrachada e suja.
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Dux +3

O espetáculo Dux +3 foi montado com recursos do
Prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo 2007. Na
quinta edição do prêmio, o grupo emplacou seu primeiro projeto e captou recurso para montar esse espetáculo com Fabrício Dorneles, Cláudio Parente e,
agora, com Lucas Moreira.
Dux +3 também reunia os números que cada um
já vinha trabalhando e aperfeiçoando nos últimos anos.
Para “dar ordem”, complexidade e sentido, o grupo convidou Sérgio Machado para assumir a direção. Com
esse olhar, então, esses números começaram a ser conectados, foram criadas algumas cenas de transições
e interferências de um no número do outro, já que os
artistas permaneciam em cena durante todo o tempo.

CLÁUDIO A minha história no circo sempre foi muito voltada
PARENTE à pesquisa de movimento, principalmente do mão a
mão, inclusive da parada de mão. O Lucas e o Fabrício traziam a comicidade, então, tínhamos um trabalho de qualidade de movimento com escracho, um
casamento legal entre nós três que funcionava bem.
O início do Dux, da formação do grupo, coincidiu
com um momento de muita mudança, momento em que eu estava me
separando da Dani. Foi curto o espaço de tempo entre o Circo Dux e
o Dux +3 e, nesse período, ela saiu,
nós nos separamos e ela voltou
para a Espanha com a nossa filha.
Então, particularmente, foi um momento de vida delicado para mim.
Entendo que o período de formação do Dux compreendeu um recomeço artístico; eu já tinha um número muito potente de parada de mão.
Na época, a ideia do espetáculo
era a de que ele coubesse em um
Fiat Uno, porque era o nosso único
meio de transporte. Por vezes, fazíamos shows sem orçamento de
transporte, era muito precário, mas,
ao mesmo tempo, o espetáculo tinha muita qualidade, era muito bom
e tivemos experiências muito legais
viajando, os três, e colocando tudo
no rack e no porta-malas do Uno.
O Dux +3 tinha como cerne o
que já vínhamos treinando ao longo
dos anos individualmente. Era uma
colagem dos nossos números e, no
contexto do espetáculo dirigido pelo
Sérgio (Machado), criamos interferências e passamos a participar um
do número do outro. O meu número
de parada de mão deixou de ser um
solo, estávamos todos disponíveis
para isso, queríamos isso, praticávamos ficar o tempo inteiro em cena.
As saídas de cena eram para colocar um adereço.
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canto do país, que se tornaram artistas circenses, essa
experiência fazia parte de “fazer a praça”, de estar pelo
menos antenado com as questões políticas brasileiras.

Essa vontade de interferir e quebrar com uma referência que vem do circo, da nossa aula básica, da
nossa origem, na qual cada um tem o seu número
(chega, faz e sai de cena), nós estávamos quebrando
com isso, abrindo mão do que o artista de circo tem
de mais precioso, que é o seu número, o seu aparelho, e é o que ele leva pelo mundo. Para montar,
então, um espetáculo com três pessoas, tomamos
por base a disponibilidade artística de cada um. Foi
um processo genuíno no qual utilizamos o máximo
do potencial de cada um dos três e misturamos tudo.
Um alimentava e contribuía para a cena do outro.
Nós nos dividíamos bastante. Em relação às tarefas do grupo, todos participavam, eu escrevia, o Fabrício tinha habilidade como designer, então, fazia a parte
de comunicação visual, o Lucas também participava.
Em termos de criação, tínhamos habilidades distintas, então, na coreografia inicial acrobática, com
uma música bem potente para abrir o espetáculo, eu
estava direcionando bastante, no caso, pela minha
experiência de fazer esse tipo de trabalho, coreografar acrobacias, já os números cômicos ficavam
mais a cargo do Lucas e do Fabrício, que começaram a trazer texto para a cena, se não me engano,
foi daí que saiu o texto do Tigrão,
que foi... Um texto super legal que
o Lucas trabalhou com o Sérgio
Machado. Então, havia uma divisão, a parte acrobática coreografada eu tinha mais experiência, e a
parte cômica os meninos estavam
desenvolvendo mais. Por exemplo,
o meu número, que fechava o espetáculo, nós trabalhamos juntos,
assim, em cima da necessidade do
próprio número e da necessidade
do espetáculo.14
Essa união da estética limpa e geométrica com a sujeira gerava um
contraste interessante para a construção da cena. A gente não parava
para conversar sobre estética, a
gente via filme junto, conversava,
contava o que tinha visto de espetáculos, mas as ideias vinham no
momento da criação mesmo, em
sala de trabalho, com o colchão na
frente, com a passadeira na frente e
a gente fazendo as acrobacias.
Na verdade, a gente discutia, eu
lembro que o Cláudio tinha a casa
dele, em Friburgo, que era afastada
do centro da cidade, ficava em cima
de um morro. Nós íamos passar os
finais de semana, ensaiávamos no
quintal e, inevitavelmente, discutíamos as questões do espetáculo.
No início de 2007, aprovamos o
nosso primeiro projeto, no Prêmio
Carequinha de Estímulo ao Circo
da FUNARTE.

Foto acima e as
da página ao lado:
espetáculo Dux
+3 no Festival dos
Inhamuns, Ceará.
Fotos: André Lima

Antes disso, a gente tinha um projeto, o Circo
Áureo; pretendíamos fazer uma releitura de números antigos que não eram feitos, que não são mais
feitos e, aí, trazer esses números e imprimir o nosso
olhar, o que alcançamos depois, com a montagem do
“Blefes Excêntricos”. Tínhamos a ideia de fazer uma
escada que eu apoiava aqui no ombro, o Cláudio parava de mão em cima; umas coisas bem antigas. E a
gente chamou o Domingos Montagner, do La Mínima,
chegamos a falar com ele.
O primeiro Carequinha definiu o Dux +3, o primeiro espetáculo com diretor, cenógrafo, figurinista que tivemos.

Depois de um período, Cláudio saiu do grupo.

CLÁUDIO O motivo do meu afastamento foi a distância da miPARENTE nha filha Ava, que na época residia com a mãe na
Fabrício

Espanha. Precisava estar perto dela e fui para lá logo
depois do Dux +3. Logo que cheguei voltei a integrar
o elenco do Circ Cric. Além disso, trabalhei com outras companhias, depois criei a companhia Elegants,
premiada na Holanda, viajei pela Europa e também
criei meu espetáculo solo, Pontes, uma co-produção
internacional entre o Dux e a companhia Res de Res,
das Ilhas Baleares. Com este espetáculo participei de
diferentes festivais na Espanha, incluindo o Festival
de Teatro Tárrega e importantes festivais na Inglaterra. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Fabrício e o Lucas
seguiram juntos, dando continuidade à companhia.
Quando nos reencontramos novamente, eu estava com o meu solo e eles já tinham encontrado claramente o caminho deles, enquanto dupla.

O Dux surgiu em 2005, nesse período o mercado cultural já começava a sentir as mudanças impressas pelo
novo governo e pelo então Ministro da Cultura, Gilberto
Gil. Hoje, 10 anos depois, podemos afirmar que somos
muito fruto dessa política, dessa mudança de olhar que
sofreu o nosso Ministério da Cultura com Gil e Juca
Ferreira. Lembro que foi ainda no período de transição
do “Circo Grog” para o Dux que ocorreram essas mudanças e passaram a surgir diversos editais públicos
nas esferas nacional, estadual e municipal. Foi quando
surgiu o Prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo.
Eu integrei um grupo que criou uma comissão
para desenvolver o edital para o Prêmio Carequinha,
junto com Valéria Martins, Márcio Libar, Geraldinho
Miranda e João Carlos Artigos. O grupo se reunia
pelo menos uma vez por semana para discutir e propor reelaborações para o Prêmio. Os encontros eram
no CIC, hoje Núcleo de Educação e Cultura (NEC) da
Fundição Progresso.

O Circo Dux é um grupo que, desde o início, constituiu-se voltado para a pesquisa e sua trajetória evidencia cada vez mais sua natureza processual, composta
por etapas de investigação, de apreensão técnica, de
abordagem histórica e de construção e montagem de
repertório. Uma trajetória trilhada passo a passo, envolvendo descobertas e buscas obstinadas que resultaram na construção de uma linguagem própria, impressa
artesanalmente, evidenciando um processo complexo
de pesquisa que se deu fora do universo acadêmico,
mas que, entretanto, contém investigação, elaboração e
reflexão, ou seja, produção de conhecimento.
O desejo de realizar um determinado número ou dominar determinada habilidade abria caminho para uma
série de etapas que seriam percorridas para alcançar tal
objetivo. Sem pressa e imediatismo, sem a urgência de
montar algo novo do dia para a noite, Lucas e Fabrício se
lançaram por um caminho que exigiu dedicação, pesquisa, consultoria de especialistas e muito treino. A grande
maioria dos trabalhos que compõe o repertório do Dux é
fruto de um longo período de pesquisa que, muitas vezes, antecedeu a construção da cena e, em outras, desenvolveu-se ao longo dos anos e do próprio fazer.

Fabrício

Croquis de
André Bethlem
para o cenário
do Dux +3.

Encontraram caminhos e relações artístico-políticas
também nos novos trajetos, que os novos sujeitos históricos pós-escolas de circo “fora da lona” percorreram de
maneiras distintas das que os circenses do circo itinerante de lona fizeram, até pelo menos a década de 1980.
O nomadismo, aliado às claras ausências de políticas
públicas voltadas para a cultura artística em geral, e a
circense em particular, criava barreiras de acesso à militância. Mas, para os jovens que se capilarizaram em cada
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Prêmio de melhor
espetáculo pelo
júri popular do
VI Fil - Festival
de Intercâmbio
de linguagens
para Dux +3.

Para colocar em prática todos os anseios artísticos
de Lucas e Fabrício era preciso ter recurso financeiro,
cercar-se de profissionais especializados, adquirir material de pesquisa, fazer aulas, produzir equipamentos,
cenários e figurinos. Tudo isso exigia um dinheiro inviável para um grupo em início de formação cujo capital de
giro consistia no seu próprio trabalho artístico.
Como eles relatam, em particular Fabrício, o Dux
surgiu em 2005, dois anos após o início do exercício
do então Ministro da Cultura, Gilberto Gil, e de seu assessor, Juca Ferreira, período em que o mercado cultural começou a sentir os efeitos das mudanças trazidas
pelas propostas do governo eleito em 2003 e da gestão desse ministério que, além de ampliar o conceito
de cultura para dentro do seu organismo e, logo, de
suas atribuições, efetuou a revisão radical do papel do
Estado em promover uma política cultural inclusiva, democrática e, sobretudo, livre de uma visão elitista.
Já no período que o antecede, em termos de política
cultural, o Ministério da Cultura tinha como principal e
restrito instrumento as Leis de Incentivo à Cultura, em
que assumia o lugar de intermediário, transferindo para
a iniciativa privada a responsabilidade sobre os projetos
e a escolha daqueles que seriam contemplados. Diante
desse cenário, pouco tempo antes do surgimento do
Circo Dux, o sistema de patrocínio praticado no Brasil
privilegiava, em sua maioria, eventos de grande porte,
nomes já consagrados e projetos que geravam aos patrocinadores o esperado retorno de marca e mídia espontânea nos grandes veículos de comunicação.
Com a nova perspectiva do desenvolvimento da cultura nacional, os trabalhos de grupo, com caráter processual, e os trabalhos de pesquisa e formulações mais
experimentais no campo das artes ganharam espaço
nos programas de política cultural, nas discussões e
nas formulações de ações, que passaram a fazer parte
desse novo formato proposto pelo Estado.
Surgiram, com essas mudanças, os editais públicos e as formas de financiamento desatrelado do
aval da iniciativa privada e das regras de mercado. O
governo federal, nos últimos anos, preocupou-se em
assumir suas responsabilidades e passou a operar
para além da renúncia fiscal; uma percepção
que não se restringiu ao âmbito nacional, havendo, nesse período, avanços significativos

nas políticas culturais de governos também nas esferas estaduais e municipais.
O Dux +3 é o embrião do Circo Dux. Nesse período
de formação, ocorrem outras e variadas experiências de
trabalho, de viagem, de convivência e, logo, de elaboração e reflexão sobre o seu próprio fazer. O Dux +3 é um
espetáculo de contraste que mescla aspectos tão opostos como a sujeira e o escracho dos números antigos trazidos por Lucas e Fabrício e a limpidez e exatidão presentes nos números acrobáticos executados por Cláudio.
O espetáculo “Dux +3” foi apresentado em diversas
localidades do país e possibilitou as primeiras viagens
do grupo a trabalho. Participou de um circuito de apresentações em cidades no interior do Ceará e do Festival
Isnard Azevedo em Florianópolis.

Excêntrico Musical – Guizos Afinados

Cenas do
video usado na
pesquisa do
aparelho Twister

Desde a primeira vez em que Lucas e Fabrício viram a
execução desse número, realizado pelo professor Walter Carlo – o Teco da Escola Nacional de Circo –, decidiram que queriam montá-lo, lançando-se ao desafio
de construírem os guizos, mesmo sabendo da quase
inexistência de registros a que pudessem recorrer, ou
de algum profissional que dominasse o conhecimento
necessário para a sua confecção.
A ideia dos guizos surgiu em um espetáculo a que
assistimos na Escola Nacional de Circo, feito pelos
professores. Nele, vimos o Teco (Walter Carlo, da família Carlo), professor de malabares na escola, que
realiza esse número de guizos há muito tempo ao
longo de sua carreira. Depois de ver o número, conversamos com o Teco; ele falou que aquele aparelho
e os guizos tinham sido passados para ele por um
tio, já falecido. Disse que os guizos tinham sido construídos por um mestre serralheiro, e que era muito
difícil afinar as chapas de metal, pois eram afinadas pelo corte, exigindo um conhecimento tanto de
serralheria, como de música, o que ele não tinha. O
número do Teco, executado junto com sua esposa,
reproduzia a música “A valsa dos patinadores”, e eles
tocavam os guizos em cima da música. Nós decidimos remontar esse número, que só tínhamos visto
no palco, sem ter acesso aos aparelhos.

A “Caixa de
Torcer Corpos”
do espetáculo
Zarak Show.

Montagem de números

Prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo 2009
O projeto enviado à FUNARTE tinha como objetivo a
realização de pesquisa para a montagem de três novos
aparelhos, que seriam aplicados em três números que
passariam a integrar o repertório do Dux: “O Homem
Peixe” – número de força dental; “Twister”; e “Grande
Mágica Cômica e Excêntrico Musical” – número com
os guizos musicais. Devido à complexidade para a execução/construção dos aparelhos, o grupo sugeriu uma
alteração no plano de ação e passou a focar a pesquisa
nos dois últimos números, o “Twister” e os “Guizos Musicais”, que integram hoje os espetáculos Zarak Show e
Blefes Excêntricos, respectivamente.
Esse projeto refletia o caminho no qual o grupo teria
interesse em se lançar, aproximando o seu trabalho de
pesquisa a uma antiga tradição circense, de construir
seus próprios aparelhos e recursos para a execução da
cena. Essa proposta, na realidade, já fazia parte também de seus processos de formação, ou seja, como
analisado nos inícios artísticos de cada um, o aprendizado de construções de seus próprios instrumentos
de trabalho sempre esteve presente nas trajetórias de
ambos. O acreditar que esse processo de feitura fazia
parte do fazer artístico, tanto quanto estar em cena, é
um dos inúmeros movimentos nos caminhares e atamentos com mestres chamados “tradicionais”, aliados a
uma gama enorme de mestres pós-escolas.
Clippings do
espetáculo
Dux + 3.

Twister – Grande Mágica Cômica
Uma caixa na qual o ajudante entra e fica com a cabeça e os pés de fora. A cabeça é girada em 360°
e, quando para, o corpo do assistente aparece para
o público completamente torcido. Depois, gira-se
a caixa para o outro lado e o corpo volta ao normal.
O segredo? Está na construção da caixa e na exatidão para criar o truque e a ilusão de que o corpo
realmente está torcido.
Para a construção do Twister, que passou a ser chamado pelo Dux de “A Máquina de Torcer Corpos”, foram
necessários dois anos de pesquisa15 em vídeos e livros
de mágica na internet. O aparelho foi montado sem auxílio de nenhum mágico, a partir de um vídeo na internet
e com a ajuda do cenotécnico Mário Jorge Kruegler, especialista em carpintaria. O número foi incorporado ao
roteiro do espetáculo infantil Zarak Show.

Fabrício
e Lucas

O aparelho consiste em pulseiras de couro com guizos de metal. Os guizos são esferas metálicas, com pétalas que se fecham e, no seu interior, há uma esfera de
metal maciça que dá um som quando bate, como o de
um sino. Todas as pulseiras de couro têm uma série de
guizos com um mesmo tamanho que dão a mesma nota.
As pulseiras são amarradas na cabeça, nos braços, nas
pernas e na cintura.São aproximadamente 12 notas, 6
notas com Fabrício e 6 notas com Lucas, que formam
uma escala cromática faltando uma nota só para fechar.
Para o desenvolvimento dos guizos, o grupo recorreu
ao músico e arte-educador Spirito Santo, responsável
pela “Musikfabrik – fábrica livre de construção musical
e outros estranhos produtos do som”, implantada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em 1995.
Já tínhamos ouvido falar do Spirito Santo, que tinha,
na Fundição, um espaço chamado Musikfabrik, dedicado à feitura de instrumentos com materiais reciclados e inusitados. Fomos ‘no escuro’ falar com ele,
pois, na verdade, não conhecíamos o seu trabalho.
Ele tinha saído da Fundição e estava com o Laboratório, uma oficina na UERJ.

Fabrício
e Lucas

Primeiras
experiências com
os guizos.
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No relato de Spirito Santo sobre seu trabalho, pesquisa e experimentações musicais, é possível perceber
que, de fato, sua arte vinha ao encontro do que o grupo
estava procurando:

Spirito
Santo

Pesquisa e
contrução dos
guizos com
Spirito Santo

Minha experiência com instrumentos inusitados e materiais alternativos é bem longa e antiga. Já dura 20
anos. Comecei essa história ainda na Europa, onde vivia no início dos anos 1990, desenvolvendo o método
nesses anos todos com um projeto pedagógico para o
ensino da música denominado “Musikfabrik – fábrica
livre de construção musical e outros estranhos produtos do som”, implantado na UERJ em 1995.
O método consiste na transmissão de conhecimentos organológicos (fisiologia do som aplicada na
fabricação de instrumentos de música), capacitando
as pessoas para fazerem uso da linguagem musical
por meio de artefatos usados para as finalidades
mais variadas. Assim, com essa pedagogia inusitada,
tenho capacitado músicos, músicos-artesãos, arte
-educadores, arte-terapeutas, músicos-terapeutas e
até mesmo artistas de circo e de teatro16.

diminuição dos números musicais com os chamados
“objetos inusitados do cotidiano”, incluindo aí até “vegetais”. Alguns circenses da região nordeste do Brasil
ainda permanecem transmitindo seus saberes, mas são
poucos. Entretanto, há pelo menos dez anos, os circenses “fora da lona” têm-se voltado novamente para a criação desses números. Antes deles, temos como exemplos os grupos La Mínima, de São Paulo, em que Lucas
trabalhou/aprendeu, e o Off Sina, do Rio de Janeiro.
Mas, foi na ENC que tiveram como dispositivo o número de um professor Teco, que também tinha como
origem o circo de lona, e que, igualmente, havia aprendido com o tio, mas não sabia ensinar nem fazer. Foi então
que Lucas e Fabrício partiram para um artista/mestre
que, sem a chamada tradição dos palhaços, desenvolvia (e ainda desenvolve) o mesmo processo de construção de extrair música e harmonias desses objetos. Os
entrelaçamentos não paravam de acontecer.
Tivemos com ele (Spirito) um período de aula com
o básico de como construir um instrumento, algo rudimentar. Aprendemos sobre ressonador para ter a

O desafio da “Feitura dos Guizos” não se deu apenas para os dois, que eram iniciantes em música, mas
também para o mestre Spirito Santo:

Spirito
Santo

Fabrício
e Lucas

A consultoria musical para a montagem do espetáculo/pesquisa Blefes Excêntricos, do Circo Dux, na
qual se propôs a construção de guizos musicais e
números musicais com panelas – um desafio irrecusável – foi uma experiência inesquecível.
A questão dos guizos musicais era um segredo
secular, guardado a sete chaves por eméritos artistas circenses. Imagina-se que esse seja um número
criado nos primórdios conhecidos da linguagem circense, na idade média talvez (ou até mesmo antes).
No conceito dos números musicais dos circenses excêntricos musicais (geralmente palhaços), a
utilização de instrumentos é um recurso bastante
comum, geralmente servindo para extrair comicidade de sons escatológicos, performances deliberadamente desafinadas, ruídos estranhos etc., no campo
da chamada música incidental.
Não raro, contudo, em muitos casos, utilizam-se,

terminada – produzindo, aleatoriamente, uma dança
desengonçada muito hilariante.
O número com guizos é um evento bastante
comum em performances de circenses excêntricos
musicais, mas havia um problema técnico curioso.
Ninguém sabia ainda, pelo que se conhece, como os
guizos eram afinados. Esse problema reduzia bastante as possibilidades do número, que foi passando
de artista para artista, mas, com a repetição de um
repertório bem limitado, geralmente os artistas iam
herdando os guizos prontos dos mestres antecessores, limitando-se a ensaiar as melodias restritas possíveis, que iam ficando velhas, fora de moda e sem
surpresa à medida que os anos se passavam.
Meu trabalho com os artistas foi, então, o de orientar a pesquisa que desvendou o segredo da afinação
dos guizos, de modo a se poder executar um número
ilimitado de melodias. Não foi exatamente uma tarefa
fácil e foi, por isso mesmo, por demais instigante.

132

Reafirmando Spirito, nas palavras de Abreu, “Esse
é o mais alto grau de magia. Nada no mundo é o que

Esquema de
notas nos
corpos de
Fabricio e Lucas

É interessante observar que, no processo histórico
da constituição da linguagem circense, sempre existiram
artistas que criavam instrumentos musicais a partir de objetos do cotidiano, como escreve Luiz Alberto de Abreu:
Um mágico sem truques que consegue extrair harmonias musicais de garrafas, penicos e latas, fazer
música atirando moedas sobre uma pedra, consegue buscar sons, ruídos cômicos e notas musicais
de bexigas e bombas de bicicletas, harmonizando,
transformando numa pequena sinfonia sons, ruídos e
notas musicais. O excêntrico musical traz a magia ao
mundo cotidiano e revela que os mais toscos objetos
cotidianos podem abrigar, dentro de si, uma potência
inusitada [...]. Os objetos não são o que aparentam
e revelam-se em sua grandeza harmônica, revelamnos a própria alma de que também são feitos [...]17.

Apesar de fazer parte da memória circense, nos
espetáculos dos circos itinerantes de lona, houve uma

entonação que dava a nota. Vimos esses rudimentos
sobre como era construir um instrumento. Esse processo durou uns dois meses.
Juntamente com o Spirito Santo, começamos a
trabalhar com o Pedro Pamplona, um saxofonista
com quem eu já fazia aula de saxofone no intuito
descobrir essas notas para conseguir formar uma
música sabendo como usá-las. Foram mais uns dois
meses com o Pedro até alcançar o resultado com a
música do poderoso chefão. Foi quando fizemos a
nossa própria partitura de notas (L B E, Lucas Braço
Esquerdo; depois F P E, Fabrício Pé Esquerdo) e concluímos essa primeira etapa como resultado final do
Carequinha em vídeo, e, ainda, com uma apresentação em um evento do Spirito Santo na UERJ. Tínhamos, na nossa frente, as letras escritas, uma partitura
com os tempos e, para as notas mais longas, também
fazíamos um risco embaixo; a gente desenvolveu um
jeito próprio de ler a partitura. Um jeito de escrever
um novo tipo de partitura corporal e de notas.
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com grande efeito cômico, performances com melodias
extraídas de objetos esquisitos, buzinas, guizos, cincerros, panelas etc., quaisquer objetos sonoros que possam ser organizados numa série melódica qualquer.
O grande segredo desse tipo de número proposto pelo Circo Dux residia, portanto – além das suas
características meramente teatrais –, na afinação dos
objetos, um segredo organológico de certo modo
complexo, a alma do poder de mistério retido pelos
artistas do passado.
O desafio, no caso, consistia, portanto, em propiciar a execução de melodias populares, facilmente
reconhecíveis pelo público por meio de uma série de
objetos (guizos ou panelas) especialmente afinados,
segundo a melodia desejada.
A surpresa do número – a sua graça maravilhosa
– reside não só no fato dos objetos não serem, exatamente, instrumentos musicais, mas, principalmente,
pela movimentação extravagante do corpo dos artistas ao acionar os artefatos numa ordem melódica de-

aparenta. Essa é a verdade risonha que o palhaço excêntrico musical nos oferece. O tonto é sábio como só
o sábio reconhece.”18.
No início do processo, o Spirito Santo nos apresentou um livro com vários instrumentos sobre como
eles eram construídos de diferentes partes do mundo, no qual encontramos coisas parecidas com os
guizos. Antes dos guizos, nós construímos outros
instrumentos com ele: violão, saxofone de cano e
trabalhamos com várias madeirinhas até começar
a elaborar... Mas, como faríamos para construir os
guizos ninguém fazia ideia. Começamos a pegar algumas chapas de metal portátil, lata...Começamos
cortando lata com o desenho básico de uma flor
com seis pétalas que formavam a esfera. Na verdade, não era esfera, porque a ‘bunda’ dela ficava
quadrada. Durante um tempo, tentamos deixá-la redonda, pois poderia influenciar no som, só que não
deu certo, não conseguimos fazer.

Fabrício
e Lucas
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Foto de divulgação do Zarak Show.
Foto: Celso Pereira

Utilizamos uma máquina de sorvete, que socava
o sorvete e funcionava como uma prensa de metal.
Nós colocávamos as chapinhas ali para prensá-las
com aquela máquina. Mas também não alcançamos
o resultado esperado.
Cortamos com tesoura de metal também, até concluirmos que esses materiais não produziam um som
bom; os materiais mais finos, como a lata, que dava
para cortar com tesoura, não davam um som satisfatório. Era um som que não ressoava. Então, buscamos
outros materiais, compramos umas chapas de latão
com densidades diferentes, e começamos a cortar
com serra tico-tico. Fomos desenvolvendo um molde
com tamanhos diferentes, pois foi possível observar
que o tamanho resultava na quantidade de material,
no peso de cada material, de cada guizo, e vimos que
isso dava nota. Chegamos a utilizar o cobre também.
Para chegar aos tamanhos, utilizamos um pouco a
Teoria de Pitágoras, que tinha desenvolvido uma relação entre tamanho, densidade, quantidade de material
e som. A partir disso, começamos a desenhar os guizos.
Bem no final desse processo, achamos um lugar
com uma máquina profissional de corte. Percebemos
que o nosso corte não era preciso e a diferença entre
um guizo e outro se dá a partir de um detalhe muito
pequeno na fabricação; uma diferença de milímetros
interferia no som.
Na escala de notas, você tem o tom e o semitom. A
gente queria ter os dois. E, aí, entre isso, você tem as
comas, que são as notas intermediárias entre os tons
e semitons. Como o corte precisava ser muito preciso, milimetricamente, a gente tinha uma nota e três
comas para chegar ao semitom. Então, a gente tinha
notas imprecisas e que não serviam.
Com a descoberta dessa empresa de corte profissional, a margem de erro foi bem menor do que a que
produzíamos manualmente. Então, fizemos peças com
a diferença de tamanho cada vez menor até alcançar
um resultado bem satisfatório. Conseguimos 12 notas.
Apresentação da
primeira versão
do número dos
guizos na UERJ,
em 2009.
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Fabrício Percebemos que não dava mais para viver só fazen-

do números, precisávamos de um espetáculo para
ampliar o nosso mercado. Para vender trabalhos para
as unidades do SESC ou para Secretarias de Cultura,
tínhamos que ter um espetáculo e, então, a proposta
do Zarak Show, um infantil feito para o teatro.
O mercado de cabaré não estava sustentando,
trabalhávamos muito, mas não ganhávamos o suficiente para viver. Com um espetáculo, poderíamos
vendê-lo e, com o cachê, administrar o grupo como
uma empresa. Foi, também, em 2009 que montamos
a empresa, criamos o CNPJ e tivemos a primeira produtora (Márcia Nunes). Ficamos mais liberados para
criar. Até para a nossa relação foi muito melhor, os
conflitos diminuíram. A produtora também é uma
mediadora dos nossos conflitos e desejos. Então, o
“Zarak” foi um marco. Contamos também com um
técnico que nos auxiliava nas montagens e nos liberava um pouco para a gente poder chegar com calma
e nos preparar para o espetáculo.
O Zarak nos colocou em outro lugar, o de ter um
espetáculo, um produto para trabalhar.
Foi com o Zarak que começamos a viver do Dux,
de verdade. No Cabaré, a gente já vivia mais, mas fazíamos outros trabalhos. Após o Zarak, começamos a
viver talvez melhor, deixaram de existir trabalhos paralelos e passamos a viver exclusivamente do grupo.

Zarak Show

Edital de Montagem da Secretaria de Estado e
Cultura do Rio de Janeiro – 2010
Zarak Show – As Aventuras de Darios e Igor é a evolução de um projeto iniciado anteriormente, ainda quando
o grupo executava o Prêmio Carequinha/2009 de montagem de números.
Embora os projetos realizados através dos editais de
patrocínio transmitam uma ideia estanque da produção
de um determinado grupo, há casos, em geral com experiências de trabalhos processuais, em que um projeto em
andamento não se encerra necessariamente com o final
das ações previstas para a execução de um projeto de
patrocínio, podendo ser essa a origem de um próximo.
Este foi o caso de Zarak Show. Com a “sobra” dos
recursos do Prêmio Carequinha/2009 de montagem de
números, o grupo investiu no cachê de Márcio Libar,
que assumiu a direção com o propósito de montar um
espetáculo a partir dos números novos criados através
do prêmio e dos números que o grupo já possuía em
repertório. Logo após, com a aprovação do projeto no
edital de Montagem da Secretaria de Estado de Cultura
do Rio de Janeiro, o panorama mudou e, então, o espetáculo Zarak Show foi produzido com recursos, possibilitando a construção de cenário, figurinos, desenho de
luz, identidade visual, peças gráficas de comunicação
etc. Ao final da montagem, o espetáculo permaneceu
um mês em cartaz no Teatro Municipal Maria Clara Machado (RJ). Este projeto foi elaborado em conjunto com
a produtora Márcia Nunes19, com quem o Dux realizou
diversas parcerias no desenvolvimento de ideias e produção de seus futuros projetos.
Zarak Show marca os cinco anos do grupo e evidencia a necessidade mercadológica de montar o primeiro espetáculo, o que ampliaria o seu repertório e,
logo, a atuação do grupo e as oportunidades de trabalho, já que os espaços para a apresentação de números, embora fartos, não se mostravam suficientes para o
sustento do grupo.

O processo inicial com Márcio Libar deu-se em sala
de ensaio com o objetivo de buscar uma dramaturgia
que desse sentido aos números e aos personagens trazidos pelo grupo: Átila, o Oriental e a Caixa de Torcer
Corpos. Para a construção do espetáculo, era preciso encontrar o fio condutor que fizesse conexão entre
os números. Após quatro meses de trabalho, Márcio
incorporou a escritora e comediante Larissa Câmara
no processo para acompanhar os ensaios e auxiliar o
grupo nessa busca e elaboração do texto do espetáculo. A dramaturgia de Larissa Câmara foi introduzida
ao processo de montagem na medida em que surgiu
a necessidade de amarrar as cenas, piadas e números
de técnica circense, buscando alcançar uma narrativa
direcionada ao público infantil sem deixar de ser atrativa
também ao público adulto.
Croqui de cenário
do Zarak Show
por Raquel Theo.

Os meninos já sabiam que a peça se chamaria Zarak
Show, já tinham os nomes dos personagens e alguns
números que gostariam de executar na peça (“Átila”
e o “Oriental”). A minha responsabilidade era escrever uma trama que ligasse os números com liberdade. O foco do trabalho: falar sobre o artista e seu ofício. Duvidei quando eles disseram que era uma peça
infantil. Adoro escrever para crianças, tentar entender
esse universo novo e sincero, pensar do jeito que
uma criança pensaria. Eu precisava de uma premissa
para começar a escrever e relembrei que uma das
coisas que considero mais belas no circo é o legado,
a tradição, a arte que atravessa gerações. Uma vez, o
Libar me mostrou o número de um palhaço que andava de bicicleta e ele me disse que aquele número
era do avô dele, e que aquele palhaço apresentava
aquele número há 50 anos. Daquela imagem, da ideia
de tradição e legado, nasceu o Zarak Show – a história dos irmãos gêmeos idênticos e siameses Darius
Kidrick e Igor – nascidos em uma família de circo,
eles deveriam realizar o sonho do seu avô Kabum,
o melhor homem bala do mundo, e realizar a turnê
mundial do “Zarak Show”!

Larissa
Câmara

Eu queria unir circo e humor usando a “Jornada
do Herói”, de Joseph Campbell. A ideia foi aceita. Eu
entregava o texto por partes e aguardava a aprovação. O texto precisava passar pelo teste dos ensaios,
o número precisava funcionar, a história precisava
andar. Assisti a alguns ensaios reconhecendo que o
autor deve entender a identidade artística do grupo, e
estudei uma cartilha de gags e números clássicos do
circo. Trocamos parte do texto, arrumamos de novo,
cortamos. Tive a alegria de ver a criação de números
que sugeri. Conheci os novos números criados por
eles, como “a caixa de torcer corpos”. Mais ensaios,
novas falas, novos números, mágica, faquirismo,
malabares, o blefe, brincadeiras, dedicação e muito
profissionalismo. Escrevi o final de madrugada. Ao
escrever, é preciso ter muita sinceridade com a sua
percepção, afinal, você é o seu primeiro público. Eu
queria um final bonito e emocionante, que reforçasse
a ideia da tradição e do “the show must go on”.

Foto de
divulgação do
Zarak Show.
Foto: Roberto
Assem
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Blefes Excêntricos

Edital de Manutenção Petrobras Cultural 2011/2013
Logo após a estreia do Zarak Show, em 2011, abriram as
inscrições para o Edital de Manutenção Petrobras/Cultural que, pela primeira vez, contemplava especificamente
o circo como categoria. O edital previa o patrocínio continuado por dois anos, voltado para grupos de pesquisa
que, dentro do planejamento de ações de manutenção,
deveriam prever, ao final, a montagem de um espetáculo
inédito e a apresentação em três cidades.
O Circo Dux enxergou, aí, uma oportunidade para
aprofundar a sua pesquisa. Na ocasião da escrita, o
nome Blefes Excêntricos já existia e o objetivo era retomar o número dos guizos, que estava engavetado. O Dux
vinha realizando muitas pesquisas e já estava claro que o
universo que serviria como ponto de partida para o próximo espetáculo envolveria o freak show, o side show e
os números de aberrações. Já estava claro para o grupo
que essas referências presentes desde o Zarak seriam
aprofundadas na montagem de Blefes Excêntricos.
No projeto escrito para a Petrobrás foi retomada a
ideia já existente no início do grupo, do Circo Áureo, que
previa a montagem de números antigos, imprimindo uma
roupagem própria e contemporânea. O desenho do projeto focou o primeiro ano em pesquisa, através de oficinas e
treinamentos (aulas de música e mágica), e o segundo ano
na montagem em si do espetáculo e de sua circulação.

Croquis de
adereços por
Raquel Theo.

Zarak Show.
Fotos: Celso
Pereira

Croquis do
caminhão (Raquel
Theo) e o resultado final (por
Renato Spinelli e
Heloísa Dile).

Terminei de escrever e chorei. Um dos sentimentos que mais gosto de sentir é gratidão. E, ao reviver
a trajetória até o meu encontro com esses artistas
e com o texto/espetáculo, senti muito amor e muita
gratidão. Ouvi as risadas dos meninos nos ensaios,
vi a nossa vibração quando a cena funcionava, vi minha implicância achando que poderia ser ainda mais
engraçado, o Libar emocionado vendo a cena, senti a
generosidade do grupo ao se escutar, a nossa garra
para fazer acontecer e funcionar. A estreia foi muito
bonita, as crianças gostaram, o público se emocionou. Depois, vieram novas temporadas, novos cortes
do texto, mais apresentações e muita estrada, e acredito que, hoje, o texto mais enxuto e mais encaixado
ao Dux está na sua melhor versão. Registro a minha
gratidão por fazer parte dessa história que passeia
pelo universo lúdico do circo e da comicidade. Recapitulei o que me fez escolher a arte, e o texto de abertura do Zarak Show resume isso: “rodar o mundo e
encantar as pessoas” para que todas possam rir de si
mesmas e dos absurdos do mundo e da vida e nunca
esqueçam que sua essência é o que basta, amor.
Parte da sinopse da peça: Zarak Show é uma comédia rasgada e criativa que emociona ao revelar a
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importância da arte, da perseverança e do amor na
trajetória dos seus personagens”. Parece que a vida
também é assim.20

Zarak Show é um espetáculo que fala sobre a tradição circense. Para contar essa história, a encenação
buscou inspiração na estética dos “circos tradicionais
de lona”. Os elementos presentes em cena, como figurinos, cenários, adereços, iluminação e música foram cuidadosamente construídos e escolhidos para trazer ao
ambiente da sala de teatro e ao espectador a atmosfera
desses circos antigos, de extensa tradição familiar.
O Dux não estava errado ao imaginar que ter um espetáculo em seu repertório lhes abriria novas oportunidades
de trabalho. Com o Zarak Show em mãos, o grupo iniciava
a sua fase de maior autonomia através da venda dele.
Com o espetáculo, o grupo participou da Mostra
SESC CBTIJ de Teatro para Crianças, que possibilitou
a circulação em diversas unidades: Campos, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Madureira, Niterói, Nova
Iguaçu, Ramos, São Gonçalo e Tijuca, além de outras
mostras e festivais, alcançando mais de 100 apresentações ao longo de quatro anos.

Fabrício O Blefes é fruto de dois anos de pesquisa, no qual

fomos remunerados e tivemos condições para nos
dedicar inteiramente a nossa pesquisa. Ter esse incentivo, mesmo sendo um projeto de baixo orçamento, possibilitou-nos remunerar dignamente todos os
profissionais de alto nível que se envolveram com
o processo, desde professores, diretor, cenógrafo,
figurinista, diretor musical e iluminador. Para o desenvolvimento do Dux, o edital da Petrobras foi de
extrema importância, sobretudo pela estrutura que
possibilitou o grupo planejar e realizar cada etapa
do processo e, ao final, montar o espetáculo “Blefes
Excêntricos”. Eram R$ 100 mil por ano. Nós fomos
subindo os degraus; a cada projeto, ganhávamos um
subsídio um pouco maior. Ainda durante a execução
do “Blefes”, fomos contemplados com o Fundo de
Apoio ao Teatro (FATE) da Secretaria de Cultura do
Rio de Janeiro. Com essa verba complementar, pu-

Blefes
Excêntricos.
Foto acima: Raul
Rothschaedl
Fotos ao lado:
Mariana Rocha

demos aprofundar a procura de imagens de Feiras
Medievais, criar um rico projeto gráfico do trabalho
que trouxesse visualmente essas referências. Intensificamos também o contato com o Rossini, nosso
professor de mágica, que é um historiador e pertence
à quarta geração de família de mágicos; ele nos alimentou muito para além da questão técnica.
O projeto também nos possibilitou adquirir materiais de pesquisa. Compramos muitos livros sobre
freak show, o livro “Magic 1400s – 1930s”, que aborda
a mágica desde o século 15 e até o século 20, rico
em imagens, histórias e coreografias. Nós estudamos esse livro junto com o Rossini.
O Blefes é um espetáculo cuja pesquisa foi iniciada lá no Zarak, mas que, aqui, nós aprofundamos
consideravelmente. Ele tem dois números de magia
mais extensos e alguns que pontuam o espetáculo.
Até chegarmos nesses números foram seis meses
de trabalho com o Rossini, depois, mais quatro meses
para treinar os números que exigiam técnica.

O processo de pesquisa foi desafiador e exigiu
muito trabalho e dedicação por parte dos dois artistas.
De um lado, a pesquisa em magia, que exige precisão
técnica transvestida de uma espontaneidade para servir
à fluidez da cena. De outro, a pesquisa musical, direcionada para palhaços e não para músicos profissionais,
envolvendo desde a construção dos instrumentos e o
domínio da técnica, até a execução perfeita dentro de
um contexto dinâmico, no qual consiste a cena cômica.
Com o panorama financeiro propício e com tanta
certeza do caminho artístico que deveria seguir, o Circo
Dux, no contexto da montagem do “Blefes Excêntricos”,

Joseph Grimaldi.
Séc XIX

formou um time imbatível comandado pelo diretor convidado Julio Adrião, com quem Fabrício já havia trabalhado na Cooperativa de Artistas Autônomos. Júlio trouxe
para o processo o diretor musical Tato Taborda, que
agregou o músico e professor Lula (Luiz Costa Lima
Neto), o cenógrafo Marcos Feio e a figurinista Gabriela Marra21. Rossini deu continuidade ao trabalho com o
grupo voltado para a magia22.

O Processo Musical
Os guizos e as panelas
Fabrício Por sugestão do Julio Adrião, convidamos o Tato Tabore Lucas da para assumir a direção musical, que adorou essa

ideia de trabalhar com guizos e com o piano de panelas, pois ele é um curioso por sonoridades não convencionais. Foi uma oferta para ele a nossa sugestão.
Inclusive, acreditamos que, para o Tato, o fato de sermos analfabetos em música era mais um elemento que
enriquecia o processo. Ele pôde trabalhar com a gente a
partir de algo muito instintivo da música e sem harmonia.
Ele indicou o Lula para dar-nos aula de música, para passarmos a ter uma noção de ritmo, principalmente. Fazíamos muito exercício de ritmo, sobre o que precisava ser
afinado em nós para tocar o piano e os guizos.
Tanto o Tato como o Lula sabiam que não iríamos
nos tornar músicos, que não tínhamos esse objetivo.
O objetivo era executar os números de música em
um espetáculo, então, fomos treinados para isso.
Começamos com aulas semanais com o Lula; o
Tato entrou no início, esperou alcançarmos um pouco mais de fluência nas aulas com o Lula e retomou
depois. Eram aulas percussivas, de ritmo. Tínhamos que fazer no passo o tempo e o contratempo.
Fomos aprendendo o básico de música, mas o processo com o Tato foi muito legal, porque o Tato... Ele é
muito aberto e foi muito generoso no processo. Tínhamos três encontros por mês. Em um deles, fomos em
uma loja, no centro, para comprar as panelas de Agatha
para montar o piano de panela e ficamos por lá umas
duas horas e ele falou: ‘Manda descer todas as panelas’.

O Piano de Panelas
Fabrício Ele tem um ouvido clínico, aquele ouvido de músico,
e Lucas então, ele ficava ouvindo minuciosamente o som de

cada panela e selecionando. Assim, montamos juntos “O Piano de Panelas”. Ele pegou as que já tínhamos e foi juntando.
As panelas de Agatha tocam com um som mais
definido e as panelas de metal tocam com notas, mas
reproduzindo um som mais sujo. Ele nunca nos deixou abrir mão dessas panelas de alumínio porque ele
achava que essa ‘sujeira’ no som, misturada com a nitidez da Agatha, fazia uma composição rica, valiosa.
Isso acaba se relacionando também com os personagens do espetáculo. O personagem do Lucas é mais
‘sujo’, mais caótico. O meu personagem é mais certo,
mais preciso, traz em uma mala de madeira as panelas de Agatha. O Lucas traz as panelas de alumínio em
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Quase até o final do processo de montagem utilizamos a partitura, demoramos a criar coragem de
fazer sem. E, depois, começamos a tocar sem, mas,
para isso, foram necessários ensaios diários,todo dia
de ensaio para a montagem com o Júlio. Chegávamos antes e passávamos duas ou três vezes cada
música; estabelecemos uma rotina e, com o tempo,
conseguimos fazer sem a partitura. Para mim [Fabrício], pessoalmente, só depois de 20 ou 30 apresentações foi que eu me senti mais seguro e comecei a
pensar em jogar fora da marcação, olhar para o público, brincar, entender como poderia jogar.
No Amacord, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, tenho que pensar um pouco mais para fazer;
a Aquarela do Brasil ficou orgânica mais rápido, talvez por contar com o acompanhamento percussivo.
É incrível! O número parece que é uma piada pronta quando tocamos as primeiras notas
e o público identifica a música. O riso é imediato. A própria técnica tem graça, mesmo
que você não tenha nenhum objetivo concreto de fazer o público rir, a própria técnica, você
tocar esse instrumento, é engraçado, é cômico.
Mesmo quando estávamos muito presos, no final,
sempre fechamos com ‘chave de ouro’; o público se
emociona com a execução da Aquarela. Mesmo quando estávamos pensando na técnica, o público já ria.

Os guizos na
Gene Randow’s
Scotch Clown
Band, do Polack
Bros Circus.

um barril que ele leva nas costas. Ao longo do espetáculo, montamos o piano com a junção dessas duas
panelas, as mais sujas e as mais limpas.
Com as panelas, nós realizamos um jogo de malabares completamente sujo e improvisado ali. O meu
personagem joga as panelas para trás, o Fabrício vai
catando e, com isso, é construído o piano.
A música, de alguma forma, influenciou na composição dos personagens e isso também veio do
Tato, que, além do lado musical, tem um pensamento
de cena e trabalhou com a gente nesse sentido.

O Guizos no processo do Blefes
O Tato Taborda foi quem trouxe o ouvido apurado
para separar essas notas, juntá-las e, somente ao final da montagem do Blefes, conseguimos fazer essa
separação. Fomos um dia na casa dele com todos os
guizos e começamos a agrupar com o auxílio dele,
que tinha um ouvido apurado para as notas. Esse foi
um processo que não teve uma cronologia, pois, durante o processo com o Tato, já estávamos ensaiando
com os guizos. Depois, veio a definição do que iríamos tocar: Aquarela do Brasil e Amarcord.
O Lucas vai da esquerda para a direita. Perna
esquerda, perna direita, perna direita, cintura, é uma
mescla de nós dois, como se formássemos um único instrumento. Nesse processo de trazer os guizos
para a cena, nos ensaios, fizemos, durante um tempo,
uma luta com ritmo, em que entraram aspectos do
Júlio e do Tato no processo de experimentação.
Era difícil, porque não tínhamos o domínio do
instrumento; era um instrumento muito novo para a
gente, para definir onde estava cada nota, decorar
essas notas, a posição de cada uma. Então, tinha que
ser uma partitura muito bem desenhada para a gente
conseguir executar.
Definimos, então, que tocaríamos duas músicas,
Amarcord, do Nino Rota, do filme do Felini, que tocamos em dois momentos do espetáculo, e a Aquarela
do Brasil no encerramento. Quando o público identifica o que estamos tocando e reconhece a música, ele
se surpreende. Nós tocamos sem a música ao fundo, diferente das referências que nós tínhamos visto,
como o Teco e sua esposa, que tocavam as notas
com a música de fundo. Com a precisão dos nossos
guizos, vimos que não era necessário usar esse recurso. A Amarcord tocamos sem nada e a Aquarela
do Brasil com acompanhamento de percussão.
Até hoje, ainda estamos nesse processo. Quando o
Blefes estreou, nós errávamos muito mais e, hoje, um
pouco menos. Nós tocávamos muito concentrados.

Fabrício

Lucas

Eu chegava a ficar tão concentrado, às vezes, que
nem percebia o público. Eu estava tão mentalmente ligado na execução que não percebia, só conseguia ver
que isso funciona e que o público ria em filmagens.

A Mágica
Fabrício O Dux já havia tido contato com o Rossini, pois os

Cartaz do
grande mágico
Kellar executando
a cabine dos
espíritos, Séc XIX.

“The Conjurer”.
Gravura de
Hyeronimus
Bosch, Séc. 17.

meninos faziam mágica desde o Dux +3, mágica
grande, como o escapismo. Dentro do contexto do
projeto de pesquisa do Dux, começamos a ter aula
com ele ainda no primeiro ano, em 2012.
Nós sabíamos que ele tinha
muito conhecimento de mágica, por
ser de quarta geração de família;
o bisavô dele era mágico de família cigana. E ele é historiador também, quase uma enciclopédia viva.
Ele sabe muita coisa, sabe muitas
histórias, conviveu com muitos mágicos, amigos do pai e do avô. Tem
um vocabulário imenso de mágica.
Ele tem uma escola de mágica onde
ministra aulas e ensina técnica.
Com a gente, ele fez um trajeto
diferente nesse primeiro processo;
apresentou-nos números... Em todos
os encontros, ele nos apresentava
algo diferente, isso durante muitos
meses para termos um leque de
possibilidades e, aí, escolher as que
levaríamos para a cena. Acabamos
ficando com a cabine dos espíritos,
Imagem da tumba egípcia de
Beni Hassam. Muito historiadores
afirmam que essa imagem ilustra
o jogo de covilhetes.

que é esse número dos falsos médiuns do século XIX:
a pessoa fica toda amarrada, sobe em um biombo e, aí,
dentro do biombo, acontecem vários barulhos e eles diziam que o médium que estava ali amarrado atraía espíritos. Esse número foi logo absorvido pelos grandes
mágicos do século XIX, que tinham essa coisa desses
grandes espetáculos de mágica, que lotavam os teatros. Os mágicos eram tipo celebridade no século XIX.
O “Cups na Balls” é um dos números mais antigos de mágica que se tem registro, é mais antigo
do que essa cabine dos espíritos, que é do século
XVI. Ficamos com esses dois números e mais alguns
efeitos, algumas vinhetas.
A mágica do jornal que executamos inteira, aquela
em que o jornal é rasgado e amassado e, depois, você
abre o jornal de novo inteiro, entrou como um efeito,
mas sempre temos muitos aplausos e funciona bem.
Tem uma mágica que estoura um copo que inserimos como um elemento cômico, usado na hora
em que eu afino a minha voz e, quando alcanço um
agudo, o copo se rompe. Muita gente acredita que
é a voz mesmo. Foi uma sugestão do Tato. Quando
ele nos ouviu falar dessa mágica do copo, sinalizou:
“que seria perfeito entrar uma afinação da voz naquele momento”. Foi uma observação precisa dele, que
estava imerso no trabalho junto com a gente e presenteou-nos com essa piada.
Existe mágica que exige muito treino, assim como
exige os malabares, por exemplo. É preciso desenvolver a habilidade física, moldar o seu corpo, sua fisicalidade para poder fazer com precisão. São muitas
pequenas ações ao mesmo tempo para a mágica funcionar, tem a questão da movimentação das mãos e,
também, do olhar, da triangulação que conduz a atenção do público para um determinado detalhe. A técnica está no movimento da mão, no olhar no momento
certo. Na “Cabine dos Espíritos”, tem a forma de amarração e de desamarração, tem a forma de como você
vai lidar com aquela corda ali. Então, a gente teve mais
contato com essa coisa de treinar para mágica, treinar
para lidar com a percepção do outro.
O Rossini nos acompanhou até a estreia do espetáculo, com encontros que aconteciam pelo menos
duas vezes por mês treinávamos e, depois, apresentávamos novamente para ele, que limpava a mágica e
toda a partitura física, os tempos etc.
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Sérgio Machado
Conheço o Dux desde que ele batia aqui, na minha
cintura! Aliás, quando ainda era um embrião sendo forjado no concreto da Fundição Progresso. Ainda havia Cooperativa (C.A.S.A) e Companhia do Público. Faziam-se
Fuzuê ,Território Cultural e o escambau a quatro! Foi a
época da proliferação dos cabarés. Tinha Cabaré Volante, Cabaré Fundição, Cabaré Nigth Show, Cabaré de
Dança Contemporânea, Cabaret do Cabaret… Enfim,
não se dava um passo sem tropeçar em um.
Foi nesse ambiente que uma nova geração surgiu
para fazer parte da escória intelectual circense. Na verdade, mais circense do que intelectual.
E foi ali, também, entre cafés, cigarros e algumas
latas de cerveja que, em 2007, fui convidado para dirigir
o espetáculo Dux +3.
Não foi, por assim dizer, uma surpresa. Já era carta
marcada. Namoro antigo! Mas a grande motivação para
aceitar a tarefa era a possibilidade de trabalhar com pessoas que gostassem e entendessem do ofício. Parente
já era um paradista internacional, Lucas se preparava na
Escola Nacional de Circo e nas ruas, e Fabrício trazia sua
experiência com o Circo Grog. Todos com números na
bagagem. Seria o segundo trabalho do grupo e já havia
solidez técnica. Além do mais, quem não gostaria de trabalhar com D’Artagnan, WC. Fields e o Professor Pardal?
Isso tudo, somado àquele momento de afirmação
do grupo, contribuiu para um processo de trabalho prático e objetivo, conduzido por um roteiro de muita ação
e construído com a utilização de duas antigas ferramentas que, durante séculos, deram forma à estética da sobrevivência: a virtuose e o humor. E também uma dose
de canastrice e charlatanismo. Por que não?
Toda essa objetividade não comprometeu a qualidade. Muito pelo contrário! Ela abriu espaço para a
criatividade e permitiu revelar ao público o primeiro
sintoma de uma vocação científica que é inerente ao
Circo Dux: a paixão pelo detalhe! O desejo de saber
como funcionam organismos e mecanismos. Combinando elementos e descobrindo ouro. Alquimistas
contemporâneos que transmutam clássicos e que
transformam truques em risos.
Assistir o Circo Dux é fazer uma viagem no tempo.
Em um tempo próprio. Um tempo Dux!

Márcio Libar
Circo Dux – “Há certas coisas que separam os homens
dos meninos e essa é uma delas.”
(frase de filme de western).
O Dux tinha tudo para dar errado. Uma dupla de
jovens egressos de Porto Alegre e de São Paulo encontram-se na Escola Nacional de Circo, no Rio de
Janeiro. Lucas, o paulista, já trazia em sua bagagem
uma larga experiência técnica adquirida com circenses
em Sampa, apesar da sua pouca idade. Seu caminho,
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desde o início, foi o malabarismo. Fabrício, o gaúcho,
passou a infância e parte da juventude para ser um gênio da informática, sem um único contato com técnicas
artísticas seja lá qual fosse.
Nada no circo dá resultado antes de três anos de
dedicação e esforço e assim, durante sua etapa de formação, tornaram-se amigos. Agora imagine dois jovens,
não necessariamente um exemplo de beleza e esplendor físico, fora de suas cidades e ainda trabalhando
com circo... tinham todos os elementos para fracassarem. Some-se a isso o fato de terem escolhido as ruas
para desenvolverem e aprimorarem sua arte.
Lucas para mim sempre representou o talento e Fabrício a vocação. Um veio se preparando desde cedo
para viver da arte, o outro sabia que tinha que correr
atrás, porém trazia em seu arcabouço a vocação para
o aprendizado e o foco, heranças de sua formação de
cientista da computação. Porém ambos tinham algo em
comum, o amor e o apoio incondicional de suas famílias.
Pessoas que se sabem amadas desde a infância
tornam-se adultos seguros, enquanto os que carregam
essa dúvida dentro de si tornam-se pessoas inseguras,
que necessitam da aprovação do outro para avançarem.
Se os meninos do Dux precisassem da aprovação do
entorno não teriam sequer saído do lugar.
Quando revisito a história do Dux não consigo dissociá-la da história dos meninos (acho que sempre serão os meninos para mim). Eu poderia destacar muitas
coisas positivas, como a humildade necessária para o
aprendizado, a busca pela excelência técnica, o senso
de empreendedorismo de ambos e até mesmo a qualidade artística que atingiram com o tempo. Mas prefiro destacar alguns aspectos humanos, pois são esses
que fazem com que nós, seres medíocres, consigamos
ir além do que nos foi prescrito:
1. O amor da família é, sem dúvida, o primeiro ponto
de destaque, pois deu a ambos a confiança e a chance
de crescerem sem pressão por resultados, a não ser a
que eles mesmos se impuseram.
2. A certeza de que nunca estavam prontos e de
que nunca chegariam a lugar nenhum, pois, para ambos, o mais importante sempre foi “ir” e não “chegar”.
3. A opção de nunca se compararem a ninguém. Eles
sempre souberam quem eram e quem queriam ser. Foi
isso que gerou sua identidade artística, sempre em diálogo com o trash, o tosco e o freak. Não por uma opção estética racional, mas sim como expressão daquilo que são.
4. O fato de sempre estarem cercados por pessoas
com quem podiam aprender e de sempre estarem entre
os melhores. Particularmente, prefiro ser o pior entre os
melhores do que o melhor entre os piores.
5. A questão de ser uma geração que não trata dinheiro como pecado. Por isso, o Dux não para de crescer e é o crescimento que os mantém livres para criar
novos números e espetáculos. Apesar de serem bons
“produtores”, nunca os vi abrir mão de valores como inovação, transformação social e humana.

Minha crença é a de que eles não teriam conseguido alçar voo sem a profunda amizade e senso de proteção mútua. O Dux nunca quis ser maior que ninguém,
mas também nunca se viu menor. Acredito que parte do
segredo de seu sucesso seja o fato de que eles sempre buscaram ser apenas do seu justo tamanho, assim
encontraram uma linguagem, um modus operandi e um
modus vivendi.
Minha admiração pelo Circo Dux é pessoal, humana, estética e técnica, mas, principalmente, admiro-o
pela ética e pela maneira com que operam seu ofício
e suas produções. Há uma máxima no mundo do business que diz que “em negócio não há amizade”, enquanto artistas afirmam que “dinheiro tira a liberdade
do artista”. A prática, no Dux, prova o contrário dessas
verdades absolutas. Rompe o preconceito.
Vejo um salto evolucionário entre minha geração e
a dos meninos do Dux. Eles cresceram sem a ideologia
com que a minha geração se formou. Para eles, ideologia é bem-estar, é poder produzir, criar, trabalhar com
sua arte e viver de seu sonho, sem abrir mão dos valores
humanos mais nobres.
O êxito de seu projeto prova definitivamente para
mim que “a ideologia é a cortina de fumaça da incompetência”. Diante da incompetência de criarmos meios
para nos sustentarmos através de nossos sonhos, criamos ideologias para justificar nosso fracasso. O Dux,
que tinha tudo para dar errado, aconteceu. A fórmula do
sucesso? Jamais serás quem tu não és. Portanto, vida
longa ao Circo Dux.

Julio Adrião

Uma testemunha ocular dessa história
Circo-Teatro Dux – 2005/2015
A última década do século XX foi marcada pela consolidação da retomada do circo na cena cultural brasileira,
especialmente no eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse período, as turmas de jovens (cada vez mais jovens)
alunos formados pela Escola Nacional de Circo do Rio
de Janeiro (ENC/RJ) já apontavam para uma renovação
técnica e estética que estava por vir. Com direcionamentos artísticos variados e alta qualidade técnica,
muitos novos grupos nasceram, enriquecendo a diversidade e aumentando as opções de trabalho para esses
artistas, a ponto de terem sido criadas pastas e editais
específicos em âmbito Municipal, Estadual e Federal
para atender às demandas do setor.
Dentre as muitas revelações, a formação do Circo
Dux despontou como uma promessa que o tempo se
encarregaria de confirmar, uma das companhias mais
seriamente dedicadas à pesquisa e criação de repertório nesse início do século XXI.
Por meio da extinta Cooperativa de Artistas Autônomos (CASA), da qual fiz parte como integrante da
Cia do Público (1994/2002) como um dos fundadores,
meu contato inicial foi com o gaúcho Fabrício Dorneles,
à época, ainda dividindo seu tempo entre a formação
circense e a informática.

Como muitos artistas em formação, Fabrício passou
por diversas estruturas de grupo antes de, com o carioca Cláudio Parente e o paulista Lucas Moreira, todos,
à época, alunos da ENC/RJ, dar os primeiros passos
do que posteriormente se consolidaria como Circo Dux,
composto pela dupla Fabrício e Lucas.
Curiosamente, três dos quatro integrantes da Cia
do Público tiveram participação decisiva no amadurecimento da formação do Circo Dux por meio da direção
dos três principais trabalhos do grupo nesses primeiros
dez anos da companhia.
Arriscaria dizer que, sem a experiência e o amadurecimento adquiridos pelos dois atores por meio da atuação de Sérgio Machado à frente da criação do espetáculo Dux +3 e, em seguida, de Márcio Libar na direção
do Zarak Show, todo o trabalho que nos propusemos
a fazer para a criação do Blefes Excêntricos teria sido
infinitamente mais difícil.
Como diretor convidado, deixei claro que me interessava pela ideia de partirmos da pesquisa técnica, já em
foco pela dupla – universos da magia, dos excêntricos
musicais e do jogo cômico sem palavras – como base
para um roteiro a ser criado em sala de trabalho. Para
tanto, a organização do tempo de pesquisa, treinamento
e ensaios ao longo de todo o ano de 2012 até a estreia,
em março de 2013, tornou-se fundamental. Com a anuência dos atores, assumi gradualmente o papel de coordenador geral do processo convidando, para a equipe de
criação, profissionais de minha absoluta confiança que,
como esperado, cumpriram papel decisivo no desenvolvimento e amadurecimento geral da cena.

O tripé da cena – jogo cômico/música/magia
Dentro do que considero como um tripé de sustentação da cena, tínhamos desafios imensos a transpor
para que o jogo cômico, a música e a magia pudessem
ter a qualidade devida e deixar o roteiro fluir vivo.
Para tanto, a direção musical de Tato Taborda com o
auxílio da preparação musical dos atores feita pelo Luiz
Costa Lima Neto (Lula) foram decisivos para a ousadia
de fazermos música ao vivo sem músicos. Toda a experiência teatral do Tato junto à objetividade das aulas do
Lula, somadas à dedicação dos atores, fizeram com que
a música feita ao vivo se tornasse não só uma realidade,
como também uma das três pontas desse tripé da cena.
A experiência didática e a generosidade em ajudarnos a escolher os números e truques de magia fizeram
do Mágico Rossini mais um dos nossos gurus dos bastidores. Os encontros contaminaram de tal forma os
atores que, ainda hoje, eles seguem frequentando seu
atelier, aprendendo e aprimorando novos números para
serem usados em um futuro trabalho.
A terceira ponta do tripé, a ser trabalhada à exaustão, foi o jogo cênico. Apesar da já longa estrada da dupla com os trabalhos anteriores, coube a mim a missão
de tirá-los da zona de conforto, quebrar suas bengalas
e fazê-los acreditar que, mais do que caras, bocas e
trejeitos, a eficiência do jogo cênico estava na sustentação do próprio tempo e na triangulação, sutil e orgânica,
com o público e com o parceiro. Minha absoluta con-
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fiança de que isso era algo que podia ser compreendido, respirado e aprendido fez com que, ao longo desses
dois anos, tivéssemos a paciência e a perseverança de
que, somente com o amadurecimento técnico das outras duas pontas do tripé, poderíamos nos dedicar a
fundo a esse último e decisivo pilar.
Para simples mortais, como Fabrício, Lucas e eu,
esse trabalho da pesquisa e aprimoramento do tempo
cênico é sem fim, pois não há dia em sala de ensaio
que não descubramos algum detalhe que nos devolva
o juvenil sabor do novo e a humilde certeza de que o
único caminho é ir em frente.

As roupas da cena – cenário/figurino/luz
O diálogo que forjei entre dois artistas profissionais,
meticulosos e obsessivos, que poderiam nunca ter se
encontrado, é uma das alegrias desse trabalho de colaboração com o Circo Dux.
O inventor de quase-objetos, Marcos Feio, que eu
havia conhecido por meio do grupo de teatro Pedras,
instigava-me, pois vi que ele possuía uma rara capacidade de escuta antes de desencadear um processo
tão criativo quanto eficiente. Sua primeira maquete do
cenário deu-me absoluta certeza de que teríamos que
trabalhar muito para fazer jus ao que ele propunha. Além
de belo e eficiente, o espaço cênico tridimensional era
prático, pois sua concepção considerava também seu
transporte e montagem, coisa rara em teatro.
Um cenário como aquele determinava que os atores tivessem uma roupa de cena igualmente poderosa
e a intuição me levou a convidar a criadora de roupas
Gabriela Marra, que havia conhecido no set de filmagens do longa “Aspirantes” e que tinha deixado-me a
sensação de que a soma de juventude, disposição de
trabalho e criatividade eram promissoras. De fato, quando, após se debruçar sobre diversos livros de referência, ela rabiscou uns desenhos e, apontando para eles,
disse que queria pintar à mão o fraque do Lucas, tive
a certeza de que a dupla encarregada de vestir a cena
tinha a coragem e a loucura suficientes para criar o que,
ainda que sem sabermos, certamente precisávamos.
Por fim, a dupla iluminada, que me acompanha há
mais de dez anos em tudo que preciso botar luz sem se
transformar em um show à parte, foi a única escolha de
casa. Luiz André Alf Alvim e Guiga Ensá são os caras
que sabem iluminar a cena sem sair da sombra.
Não tenho dúvida de que todas essas escolhas
foram igualmente decisivas para o que se tornou esse
nosso Blefes Excêntricos.
Costumo brincar com os meninos dizendo que, fosse
o nosso trabalho um espetáculo do leste europeu, haveria fila na porta do teatro em horário nobre. Cabe a nós,
portanto, obstinados pensadores e criadores da cena
cômica, perseverar na tentativa de demonstrar que circoteatro não se limita ao público infanto-juvenil em horário
vespertino, mas pode ser fruído por qualquer pessoa, em
qualquer espaço e horário, com a garantia de ser prato
cheio e refinado para o público se esbaldar.
O circo-teatro Dux é hoje não só uma realidade na
cena do circo-teatro brasileiro, mas também uma referência em sua forma de gestão e pesquisa prática. Os
anos por vir dirão o resto.
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Rossini

Nas trilhas da magia
Existe, entre os mágicos, uma relação de discipulato
que remonta há tempos imemoriais. Embora os segredos mágicos sejam hermeticamente guardados a sete
chaves, o espaço para a transmissão desses segredos,
para a continuidade do encanto produzido pela mágica,
dá-se na relação entre mestre e aluno.
Há entre nós, mágicos, uma convicção formada de
que mágica se aprende com mágico. Os grandes mestres da magia também tiveram aqueles que os precederam e foram responsáveis por sua orientação e formação. Foram responsáveis, assim, pela manutenção do
grande legado cultural da arte da mágica.
Quando pegamos um exemplo isolado, como “Os Covilhetes”, isso se torna ainda mais claro. Uma mágica que
está nos textos da cultura greco-romana e na parede de
Tumba do antigo Egito não chegou aos nossos dias senão pela transmissão de conhecimentos entre mestres e
discípulos, formando, assim, novas gerações de mágicos.
Portanto, a transmissão desses conhecimentos, de
forma hermética e controlada, traduz a responsabilidade por manter-se vivo um imenso patrimônio cultural,
que são os números e as obras de arte que a mágica
criou ao longo de mais de quarenta séculos, sem interrupção de uma geração sequer. A mágica é, portanto,
uma longa linhagem; uma longa tradição. E, nela, a figura do mestre surge como a de um guardião. Ele é o elo
entre esse enorme legado cultural e o futuro.
Hoje, vemos a ampliação da mágica no que se refere
ao diálogo cênico com outras artes. Ela está desde a abertura do maior espetáculo cênico da Terra, o desfile das
escolas de samba, definido pelo genial e saudoso mestre
carnavalesco, Joãozinho Trinta, como uma grande ópera
de rua, até nos efeitos e na própria criação da grande arte
chamada cinema. A mágica já ajudou a vencer e a evitar
guerras, alavancou a ciência em diversos momentos e está
inserida em uma sociedade cheia de interações. Ela, ao
longo de toda a sua história, interagiu de forma relevante
com diversas atividades, sejam cênicas ou não.
No Brasil, tivemos a felicidade, ou a criatividade, de
ser o primeiro país no qual a mágica interagiu com o
teatro. Não no espaço físico, na sala de espetáculos,
pois isso obviamente se fez em todo o mundo. Falo do
teatro enquanto linguagem cênica. No século XIX havia, nos teatros brasileiros, peças mágicas encenadas.
E isso foi difundido ao ponto de que, aqui, tivemos um
estilo teatral chamado “mágicas”. Benjamim de Oliveira
escreveu e encenou trabalhos nesse estilo, mas ele não
foi o único nem o primeiro. Pelo contrário, aprendeu isso
em sua vivência no circo-teatro brasileiro.
Tivemos, aqui também, o alvorecer de um formato
de espetáculo que, mais tarde no exterior, tornou-se o
famoso “vaudeville”. O fato é que, antes desse conceito
ou formato virar moda e ser batizado no exterior, ele já
estava no Brasil em espaços cênicos como o de Joaquim Duarte Teles. Teles era mágico, os espetáculos
por ele dirigidos integravam teatro, circo, magia, bonecos, música e dança e eram um grande sucesso popular nos meados do século XIX.

Meu primeiro trabalho com o Circo Dux foi a participação na montagem do espetáculo Blefes Excêntricos. Em seu processo de construção, o que tivemos
foi um intenso diálogo entre a cena e a pesquisa; entre uma tradição anterior ao que, hoje, clamamos de
clássico e um jogo de cena no qual o público sente a
energia que flui tanto dos números quanto do elenco
composto por Lucas Moreira e Fabrício Dorneles. O
espetáculo traduz as mais puras verdades cênicas dos
saltimbancos. Blefes Excêntricos é, do início ao fim,
um grande jogo. É universal, pois o seu núcleo central não está na palavra, no texto, mas na dinâmica do
jogo de cena. Não é à toa que já circulou com sucesso
por diversas praças brasileiras. Lá está não somente
o jogo do augusto e do branco, mas também a magia,
com grandes clássicos dessa arte relidos a partir do
prisma de um jogo de cena, estão os artistas de habilidades, os excêntricos musicais, a pesquisa musical
dialogando com o artesanato consistente na pesquisa
e produção de instrumentos feitos a partir de guizos,
canecas, panelas e outros artefatos. No espetáculo
está o impagável momento da taça a ser quebrada
com a nota musical emitida pelo personagem durante
uma das cenas. Um blefe dentre tantos outros em que
a fronteira entre as diferentes artes deixa de existir e,
assim, integra um espetáculo único e coeso.
O prazer de ver o resultado final com o elenco em
uma pegada fantástica a cada espetáculo, os recortes
de tão intensa pesquisa histórica em cada detalhe,
como nos figurinos da Gabriella Marra, nos instrumentos e sonoridade dos excêntricos musicais, tudo integrado sob a direção fantástica do Julio Adrião, é uma
experiência indescritível. Mágica!
Que sigamos pelos caminhos de novos blefes e de
novas excentricidades! Que a ousadia e o prazer da
união entre pesquisa e criação continuem guiando-nos
para bons caminhos.
Parabéns ao Circo Dux e que a cada ano haja mais
e mais a festejar!

Tato Taborda
No princípio, dois seres improváveis e misteriosos,
dois espectros, parecendo vir de outro tempo e de
outro espaço, entram em cena. Eles não vêm do futuro, de sonhos ou de visões proféticas de um destino
virtuoso ou catastrófico do humano, mas do passado,
das profundezas de algum lago ancestral de onde, junto com eles, emergiu também o princípio da comunicação e da linguagem. Nesse outro começo, não era
mais o verbo, mas o outro, aquele que está fora de si.
No princípio era a diferença, e a diferença não queria
ver-se dissolvida em consenso, tão cordial e harmoniosa quanto massacrante e letal.
Lucas e Fabrício, criadores, em Blefes Excêntricos,
das duas criaturas improváveis, fizeram da diferença
uma virtude excêntrica, fora dos eixos, como o tempo
de Hamlet. Diferença inarredável, irredutível, como a
das naturezas de duplas arquetípicas, como o Gordo
e o Magro ou o Quixote e Sancho Pança. Da diferença entre eles irradiam forças centrífugas, de movimento
curioso do espírito para fora de si, na direção do que lhe

falta, do que lhe salva da clausura do sujeito que o faz
evaporar na direção das substâncias tóxicas e entorpecentes que emanam do outro.
Lucas e Fabrício, encorajados por Júlio, põem em
cena a própria gênese da linguagem, do logos. Diante do
desafio do encontro, de criarem pontes de comunicação
e sentido sobre o abismo vertiginoso da diferença, as extensões cênicas de Lucas e Fabrício descobrem que a
palavra não dá e nunca dará conta das infinitas dobras
sutis da diferença. No movimento de deslocamento recíproco dos seres na direção do que não são, os dois
inventam, quase que por acidente, a música.

Lula (Luiz Costa Lima Neto)

A preparação musical no Blefes Excêntricos

Graças ao convite, muito gentil, de Tato Taborda,
em 2013, tive o prazer de fazer a preparação musical do Circo Dux. Meu trabalho teve como objetivo
prático auxiliar o duo formado por Lucas Moreira e
Fabrício Dorneles na performance da trilha sonora
criada por Tato para o espetáculo Blefes Excêntricos,
misto de circo, mágica, música e “jogo de cena onde
a palavra não faz falta” (ADRIÃO, 2015), com direção
de Julio Adrião.
Fabricio e Lucas tiveram que lidar, em Blefes Excêntricos, com as mesmas dificuldades enfrentadas
por músicos práticos, já que tinham que executar, ao
vivo, um repertório variado. Este é constituído de músicas como “Aquarela do Brasil” (Ary Barroso), “Ode
à alegria” da Nona Sinfonia de Beethoven, “Rap da
felicidade” de Cidinho e Doca (“Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci”), a
música-tema do filme Amarcord (direção de Federico
Fellini e trilha sonora original de Nino Rota) e, por fim,
“Tea for two”, sucesso de um musical norte-americano
da década de 1920.
Ao desafio de interpretar um repertório musical
estilística e cronologicamente diversificado soma-se o
fato desse repertório ter que ser tocado em objetos
inusitados, o que demanda criatividade por parte dos
intérpretes do Dux. Com exceção de um número vocal
– em que um cantor-mágico prova, de maneira irrefutável, que o som pode alterar as propriedades físicas da
matéria –, as músicas do espetáculo Blefes Excêntricos são executadas em instrumentos não convencionais, como guizos, xícaras metálicas e panelas, além
de um tamborzão de lata, de som grave (que também
serve como figurino e cenário) – todos esses objetos
afinados musicalmente.
Em alguns momentos de Blefes Excêntricos, a
disputa dos dois indivíduos por um poder inútil motiva
duelos musicais, cuja execução técnica apresenta determinadas dificuldades. Em um contraponto inusitado
de panelas e xícaras, por exemplo, o Dux toca duas
melodias diferentes que se sobrepõem polifonicamente, sendo encaixadas como em uma polifonia vocal de
pigmeus africanos ou em um hoqueto – tipo de música
no qual as estradas intercaladas das vozes produzem
um efeito semelhante a soluços. Em outros trechos do
espetáculo, o Dux tem que se alternar tocando febril-
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mente o tamborzão de lata e os carrilhões metálicos,
com cada intérprete se movimentando de um ponto a
outro da cena, de acordo com as pausas da música, o
que exige a contagem precisa de pulsos e compassos.
Nos números musicais dos guizos afinados, por sua
vez, a performance musical exige dos intérpretes uma
capacidade paradoxal. Para tocar cada nota da melodia, Lucas e Fabrício são obrigados a movimentar, em
separado, uma parte específica do corpo, chacoalhando o guizo correspondente (cada guizo afixado em uma
tira de couro presa na cabeça, nos pulsos, na cintura e
nos tornozelos dos intérpretes). A melodia cantabile de
Aquarela do Brasil exige, entretanto, que cada nota seja
“ligada” à outra sem interrupções aparentes. A tensão
entre, de um lado, a movimentação corporal fragmentada do Dux e, de outro, o desenho contínuo e linear da
melodia, produz um efeito irresistível, ao mesmo tempo
estranho, engraçado e comovente.
Durante o processo da preparação musical, foram realizadas atividades de interpretação, criação e
apreciação musicais, sempre a partir das demandas
e dificuldades técnicas do próprio espetáculo. Para
as noções de pulso, andamento, compasso e ritmo,
utilizamos, inicialmente, as rítmicas presentes na palavra e nos padrões corporais da respiração e, principalmente, do andar. O Dux passou gradativamente a ler e
escrever ritmos simples, utilizando grafias alternativas,
bem como a interpretar e improvisar células e motivos
utilizando a voz falada, cantada e a percussão corporal
de palmas, estalos e batidas de pés. Além disso, os
meninos tocaram instrumentos percussivos populares,
como o agogô, o tamborim e o pandeiro, utilizando
ritmos sincopados do samba e do funk. A formação
das escalas musicais foi exemplificada no violão, com
o Dux tocando as notas segundo a ordem correta dos
tons e semitons, além de entoar e escrever, no pentagrama, as escalas maiores ou menores das músicas
de Blefes Excêntricos. A partir dessas noções práticoteóricas, abordamos o processo de formação das tonalidades e o sistema de afinação dos 12 guizos, cada
qual em um semitom da escala cromática, num total
de seis guizos ou notas para cada intérprete do Circo
Dux. Por fim, trabalhamos noções de textura – como
monofonia, melodia acompanhada e polifonia –, apreciando exemplos musicais criados ao longo da história
da música ocidental, como o moteto a 40 vozes Spem
in Alium, do compositor Thomas Tallis, uma das obras
-primas da polifonia renascentista. Assim, fundamentamos teoricamente e contextualizamos historicamente a
performance do Circo Dux, facilitando sua execução
prática das diferentes texturas musicais incluídas na
trilha sonora, criada por Tato Taborda para o espetáculo dirigido por Julio Adrião.
Foi notável o empenho do Circo Dux ao longo do
processo de preparação musical de Blefes Excêntricos. A dedicação intensa de Lucas Moreira e Fabrício
Dorneles e o trabalho integrado de toda a equipe garantiram os resultados excelentes, comprovados pelo
sucesso de crítica e de público do espetáculo.
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Agradeço pela oportunidade de participar dessa
trupe formada por profissionais tão competentes e desejo vida longa ao Circo Dux!

de cinza e uma variedade enorme de objetos urbanos.
A segunda referência foi o meu próprio trabalho,
que consiste em mudar a função e o uso dos objetos,
concedendo uma nova maneira de serem percebidos
sem que se perca a sua forma original.
Contrastando com toda essa desordem, sujeira e acúmulo de informação das ruas, a terceira e maior referência foi a arte construtivista com a sua geometria, formas
limpas e puras, linhas retas e cores primárias. A intenção
foi dar uma aparência mais limpa e elegante ao espetáculo sem deixar de lado as referências urbanas. Assim, a
obra do artista Emmanuel Nassar foi também fundamental
como referência e inspiração para a produção do cenário.
O processo de trabalho aconteceu de forma progressiva, inicialmente partindo da ideia de um mini palco
com duas alturas, onde os personagens atuariam ocupando praticamente todos os espaços. Não sabíamos

qual a forma e tamanho desse cenário, já que as cenas
e as movimentações dos personagens ainda estavam
sendo costuradas. Junto com os atores e a direção, fomos definindo essa estrutura conforme cada cena era
decidida. Assim, o cenário foi mudando espacialmente
de maneira progressiva, acompanhando o processo de
criação das cenas. Foi uma experiência inusitada para
mim, já que não tínhamos um espaço delimitado previamente como geralmente acontece dentro de um teatro.
Tudo isso tornou a interação entre direção, atuação,
cenário e figurino muito grande; todos dependíamos
muito um do outro, criando uma dinâmica muito peculiar
de trabalho.
Só tenho a agradecer pela oportunidade de ter feito parte desse processo em que a experimentação da
liberdade de criação fez-se presente.
Obrigado meninos.

Guiga Ensá

Chacovachi

Dez anos do Circo Dux

Que me crezcan los pollos viva la familia

Flávia Berton

Na verdade, são dez anos de parceria, tanto na vida
profissional quanto na social. E participar dessa história
é um grande presente! Com muitos sonhos, suor, lágrimas, gargalhadas e algumas cervejas...
Nesses dez anos, criar as luzes do Zarak e do Blefes
foi muito prazeroso. Em Zarak, direção do Márcio Libar,
o espetáculo se transforma o tempo todo. É uma viagem
lúdica em que voltamos a ser crianças. E no Blefes, direção do Julio Adrião, eu e Luiz André Alvim, junto com o
Júlio, tivemos como foco não ter muitos efeitos, mas sim
valorizar a troca entre os atores (com mágicas, malabares,
música e palhaçaria) e enfatizar a plástica da cenografia.
Vida longa ao Dux!

Una vez escuche que decían de un director de teatro “a el no le gusta que le crezcan los pollos”, o sé que
al tipo no le gustaba que sus dirigidos se destaquen,
crezcan como para ser tan buenos o mejores que el
(esto de ser mejor o peor es tan subjetivo que merecería
toda una reflexión que no pienso hacer............ahora). A
mí me encanta que me crezcan los pollos, que se destaquen, que triunfen, que viajen con el cuerpo y la cabeza
y que en ese viaje lleguen más lejos, mucho más lejos
que yo, por que se que en algún lado, viajo con ellos.
A Lucas lo conocí en San Pablo cuando dirigí ese
hermoso espectáculo que termino siendo Lúa Parke, con
La Mínima de teatro, y en ese grupo de artistas increíble
(Fernando, Domingos y Gil) estaba el pibe asistiendo, y
ahí nos conocimos, y trabajamos, y esa es la mejor manera de conocerse con un artista. A Fabrício lo conocí unos
años más tarde como asistente de Marcio Libar en su
espectáculo “El Pregonero”. Poco después escuche por
primera ves el nombre de CIRCO DUX, estaban en una
programación, creo que en el ANJOS DE PICADEIRO
de Bahía, y si, eran estos dos pibes con los que compartí
esa tarde el cabaret de rúa. Cuando compartís cabaret
de rúa y mas en uno que jogas 400 tortas con el público,
ya eres familia para siempre. Luego nos empezamos a
encontrar en cabaret de calle de festivales y en hoteles, y
bares y pallaceadas y festejos, donde seguimos alimentando nuestra amistad al fin y al cabo vamos a envejecer
juntos ( yo mas rápido que ellos, espero).
Sin duda CIRCO DUX SON PAYASOS DE MI
FAMILIA.

Ao chegar aos 29 anos de estrada, o Teatro de Anônimo redobra o desafio de manter-se fiel à sua missão
de “Legitimar e afirmar a função social do artista como
trabalhador e produtor de idéias e subjetividades. Articular ações culturais junto aos diversos setores organizados da sociedade, levando em conta sua sustentabilidade institucional e independência econômica.” (Teatro
de Anônimo, 2014). Isso vem sendo, aos poucos, conquistado nas ações promovidas pelo grupo que se
tornou uma referência para as gerações mais jovens.
Ao longo dos anos, posso identificar a recriação dos
modelos de gestão e artísticos capazes de seguirem
criando poéticas coletivas, que garantam a manutenção
de pesquisas continuadas de modo singular e significativo, como é o caso do Dux.
Creio que em todas as realizações na área artística,
principalmente no Brasil, onde temos poucas oportunidades para a cultura e para as artes, não há maneiras
de conquistar espaços sem se agrupar, emparceirar-se,
coletivizar-se e sem ter um enorme propósito de dar
conta de uma missão que desenhamos para nós e persegui-lo cegamente.
Por ter me formado e convivido durante tantos
anos em um coletivo familiar, com esses princípios
como base dessa formação, ao olhar para trás, vejo
os outros grupos e parceiros com um misto de nostalgia e orgulho por presenciar, participar e colaborar
na construção e desenvolvimento do trabalho de um
grupo que, hoje, completa dez anos! Ufa! Que rápido
que o tempo passa!

Gabriela Marra
Quando fui convidada pelo Julio Adrião, diretor da peça
Blefes Excêntricos, fiquei seduzida na primeira explicação sobre o que esse projeto poderia se tornar.
Fazer um figurino de circo, especialmente com os
atores do Circo Dux, abriria um novo mundo para mim.
A partir dali, tivemos várias reuniões, muita troca e,
após muito estudo, referências incríveis!
O trabalho do Lucas e do Fabrício é influenciado
diretamente por técnicas muito antigas de mágica e de
música com guizos, misturadas a todo talento e criatividade que eles têm.
Além disso, formamos uma equipe que se fundiu
perfeitamente em música, cores, sabedoria, canecas, panelas, muita intensidade, alegria e mágica – literalmente!
Agradeço por ter feito parte e posso dizer que, dos
trabalhos que fiz, esse me dá um calorzinho especial no
coração!
Foi uma experiência incrível da qual me orgulho muito!

Marcos Feio
Antes do Dux, tive a experiência de trabalhar com o
Teatro do Anônimo dentro da peça Parangolé, uma mistura de circo com outras coisas. Acredito que, no Dux,
essa mistura de circo com outras linguagens também
tenha acontecido, o que ampliou as possibilidades estéticas, fazendo do processo algo desafiador, já que as escolhas poderiam ser múltiplas e as referências ilimitadas.
Receber esse convite deixou-me animado com a
oportunidade de trabalhar com um espetáculo que
aconteceria na rua, nesse caso, contando com uma
estrutura limitada e que, depois, também pudesse ser
levado a uma sala de espetáculos.
De imediato, a primeira referência foi a própria rua,
com a sua desordem, sujeira, barulhos, concreto, tons

Circo Dux dez anos
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Lembro do Fabrício fazendo parte da Cooperativa
de Artistas Autônomos, um menino meio nerd da informática vindo de Porto Alegre para o Rio, um tanto
tímido e disponível para adentrar em um novo universo,
interessado nas políticas culturais, nas técnicas circenses e teatrais e na formação de coletivos: primeiro o
Circo Grog e, depois, quando se juntou com o Lucas,
vindo de São Paulo, o Circo Dux que, juntos, resolveram criar. Vejo que, aos poucos, esses “meninos” ganharam a expertise de tornarem-se artistas de grupo,
emparceirando-se conosco e com outros coletivos em
muitas outras empreitadas e atirando-se em suas próprias construções, fazendo com que, nesses dez anos
que passaram, muitos caminhos fossem percorridos na
direção de sua autonomia.
Não há muito mais o que dizer a não ser agradecer
pela oportunidade de estar por perto e desejar vida longa ao Dux e a todos os grupos de circo que nascem e
crescem no Brasil, com o intuito de fortalecer a cena
circense e cômica brasileira que tanto vem crescendo
nos últimos anos!

Hugo Possolo

Parece que foi e é um tempo só
Contar o tempo, para os palhaços, não parece algo
lógico. Aliás, para tudo que fazem, o calendário poderia estar de ponta-cabeça ou o relógio girando tresloucadamente. Assim, quando vejo que se passaram dez
anos do Circo Dux, não enxergo a cena como o palhaço mais velho que olha os meninos com nostalgia. Ao
contrário, observo-os como um impulso criativo que me
alimenta a querer mais de meu ofício.
Conheci o Lucas na Escola Nacional de Circo, com
cara ingênua e jeito de aprendiz sedento pela esperteza
cômica. Já minha lembrança primeira do Fabrício é de
uma de suas participações no Anjos do Picadeiro, em
meio a experimentações cênicas tão ousadas quanto
despretensiosas. Coragem e vontade aproximavam os
dois. Tinha uma possibilidade ali que, confesso, não
percebi. Claro que, naquele momento, não imaginava
que as duas histórias de vida iriam se cruzar. Tempos
depois, foi uma agradável surpresa perceber que havia
nascido mais uma dupla cômica de grande harmonia e
atenta ao tempo cômico.
Só que essa harmonia não veio de um encontro fortuito, mas de uma determinação ao trabalho constante,
que é rara e cara à palhaçaria brasileira contemporânea.
A busca da virtuose a serviço da expressão é evidente
no espetáculo Blefes Excêntricos, em que o jogo malabarístico e o apuro de uma musicalidade excêntrica trazem importantes tradições do circo investidas na vitalidade de dois palhaços inovadores em sua dramaturgia.
Blefes Excêntricos também transborda o diálogo
criado com o grande artista Julio Adrião, que dirige
essa encenação e só amplia a visão empreendedora
– no melhor sentido artístico dessa expressão – para
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revelar o quanto as novas experimentações, na arte
do palhaço, têm a oferecer em termos de uma poética
provocativa, lírica e centrada naquilo de mais profundo
que os palhaços podem trazer, o riso que diverte e faz
pensar o mundo.
E é assim que esses meninos reviraram o tempo
em outras dimensões para muito mais que deux ou Dux
anos, mas para mix anos misturados em nossa imaginação e para nossa alegria.

João Carlos Artigos
Dez anos Dux

Aproveito a oportunidade de escrever sobre a intercessão das trajetórias do Circo Dux e do Teatro de Anônimo para o exercício vital e constante, capaz de permitir
que as provocações e diálogos com os nossos pares e
outros atores sociais gerem experiências, que nutram o
nosso desenvolvimento. Por isso, parto da noção de que
somos seres históricos, frutos que vão além do nosso
estrito fazer. Logo, refletir dez anos de trajetória é pensar
sobre a geração em que o grupo está inserido.
Tenho como referência o tripé ética-técnica-estética, considerando que a estética é o resultado da mediação entre os fundamentos éticos e as técnicas a serem
desenvolvidas.
Dezenas de grupos, coletivos e artistas, têm o circo como a principal linguagem do seu ofício. Porém, o
circo como linguagem, segundo a prática desenvolvida
há 29 anos dentro do Teatro de Anônimo, é algo que
está ligado a uma visão de mundo, à construção de uma
cosmogonia, a um proceder que junta trabalho, família,
escola, lazer, negócio e comunidade, tudo isso em um
território flutuante, transitório, portador de sonhos e germinação de poéticas.
O Circo Dux é fruto do fenômeno das escolas de
circo que “universalizam” o processo de ensino das
técnicas circenses no Brasil e no mundo, uma geração
seguinte a nossa, que está também no contexto em
que surgem os primeiros movimentos do circo carioca
e nacional, fins dos anos 1990 e início do milênio. Com
eles, estão o Nopok (RJ), Na Macaca (SP), Irmão Saúde
(DF), entre outros.
Estive perto do embrião que originou a dupla Fabrício Dorneles e Lucas Moreira e que tornou suas utopias um fato concretizado por meio da constituição de
seus ofícios.
Com experiências bem distintas, um malabarista e
técnico de som e outro estudante de “informática”, eles
foram pouco a pouco depurando as muitas possibilidades e focando no que realmente interessava.
Foram inúmeras as trocas, desde a técnica de nossos espetáculos, em nossas oficinas, em longas conversas, até as apresentações dividindo cenas. Em uma ocasião, tivemos a experiência, em São Paulo, eu, Fabrício e
Lucas, de formar o elenco do Teatro de Anônimo. O Dux
integrou a Cooperativa de Artistas Autônomos (CASA),

que reuniu vários grupos e artistas, realizando diversos
projetos pela cidade, como a ocupação de um sobrado
na Praça XV – Casa Mercado 45 –, com as discussões
sobre política cultural, os encontros de malabares, o Anjos do Picadeiro no Rio é Rua, Noites de Parangolé, etc.
Outra (co)incidência provocada pela sinergia do
encontro entre os dois grupos é o fato de o Dux ter
trabalhado com a maioria dos diretores que o Anônimo
trabalhou em sua trajetória, Julio Adrião, Márcio Libar e
Sérgio Machado.
O processo de amadurecimento do trabalho do
grupo deu-se a partir da identificação de onde estavam
suas potências e do entendimento da comicidade que
caracterizava a dupla. A apropriação das informações
deste modo permitiu que o grupo criasse sua maneira
particular de constituir a cena, indo além da mera reprodução e originando um processo de retroalimentação
com seus formadores. Hoje, o Dux é uma referência
para as novas gerações.
Compreender o compromisso ético e social em
que está inserido e a importância de seguir soprando e
abrindo portas que permitam a outros grupos também
se apoderarem mantendo a roda girando são, para mim,
grandes desafios para os próximos dez anos para a dupla do Circo Dux. Afinal, acredito que esses são pontos
motores que fazem a diferença na atitude e proceder
do Teatro de Anônimo e que, nesta publicação, possibilitam, ao criarem o espaço, um tempo germinador de
reflexões que vão além do nosso domínio.
Quem quiser que conte outra...

Márcia Nunes

Dux 10 anos – uma década de Rio de Janeiro
De 2005 para cá, descobri uma nova identidade. Ao
completar 10 anos de Rio de Janeiro, em 2015, sintome à vontade para afirmar um tanto da minha carioquice
e o tanto que sou de circo.
Assim como Lucas e Fabrício, não nasci em solo
carioca nem em família de circo, mas foi no Rio onde
pude afirmar-me profissionalmente e descobrir os tantos caminhos possíveis, que a produção cultural abre
para quem nunca questionou a sua natureza de artista.
No meu caso, com o tempo, inevitavelmente o circo
se tornou a minha estrada também.
Eu me formei em teatro em Florianópolis, em 2001,
junto com a Vanessa Damasco, hoje coordenadora de
projetos culturais da Fundição Progresso. Através dela,
vim parar no Rio. Conheci o Márcio Libar e, logo, a minha
parceira de MBA em Gestão Cultural, Flávia Berton, do
Teatro de Anônimo, que viria transformar a minha vida.
Foram três anos como produtora do grupo e já se vão
dez como produtora do Anjos do Picadeiro, minha grande escola de trabalho e de afeto. Foi no contexto de realização de ações entre a Fundição Progresso e a Casa 45,
da Rua do Mercado, que conheci os meninos do Dux,
que, naquela altura, também se estavam conhecendo.

Antes de parceiros de trabalho, nós nos identificamos como amigos e, aí, já se vão alguns litros de
cerveja, horas e horas de conversa e muita risada. Não
demoramos a entender que fazíamos parte da mesma
geração, que tínhamos algo em comum e, devido à minha experiência em elaboração de projetos e desenvolvimento de conteúdo, começamos a trabalhar cada vez
mais em parceria, uma vez que o grupo estava em um
momento de organização e planejamento de gestão.
Tenho a honra de ter participado dessa fase inicial
de construção e estruturação do grupo, favorecendo a
criação do seu repertório de espetáculos e o crescimento artístico dos meninos.
Participar da construção desta Revista fez-me revisitar toda a nossa história e entender a importância do
que temos feito.
Ao Dux, admiração e respeito por tanta obstinação
e sangue nos olhos para fazer o circo que querem fazer.
Aos circenses Lucas e Fabrício, eu amo vocês!

Valéria Martins
Tive contato com o Dux no início de sua formação,
através do evento “Anjos do Picadeiro”, edição Salvador
-BA, onde os assisti pela primeira vez. Eu já conhecia
todos os participantes de longa data e de diferentes
atuações. Trabalhei com Lucas Moreira e Cláudio Parente atuando como técnicos de trabalhos que eu coordenava como operador de som e rigger em montagens
aéreas, respectivamente.
Ambos estudavam, em paralelo, diferentes técnicas
circenses. Sempre estive por perto deles e, em alguns
momentos, fui consultada sobre decisões a serem tomadas pelo grupo, assim como, espontaneamente, dei
conselhos e sugestões. Cláudio foi morar fora do Brasil
e, a meu ver, nesse momento, Lucas e Fabrício se dedicaram bastante ao grupo, à sua continuidade. Estive
mais perto deles nesse período.
A proposta cênica, ao longo dos anos, voltou-se
para a comicidade como foco principal, deixando um
pouco de lado a técnica acrobática e o virtuosismo que,
em especial, Cláudio Parente trazia para o trabalho enquanto esteve presente.
O duo, nos últimos anos, vem trazendo cada vez
mais a teatralidade para a cena. O visual pop e a qualidade de acabamento também se tornaram uma assinatura deles nos espetáculos. Vejo-os mais seguros em
cena, com uma velocidade de improvisação e soluções
cênicas a cada dia mais evoluídas.
Na gestão, também a evolução é bem nítida. Participam diretamente da produção e da elaboração dos
projetos, inserindo neles workshops e treinamentos, visando aprimoramento sempre.
São exigentes e exigem-se. Perceberam a importância de estar em todas as etapas e aprenderam a conciliar o artístico com a execução, apesar dessa parceria
com um profissional de produção ter sido ainda instável
nos últimos anos.
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9. Ver: http://seer.ufrgs.br/cena/article/view/9054.
Acesso em: 03 jun. 2015.
10. Instrutor da primeira turma da Escola Nacional
de Circo e membro da família Ozon, que chegou
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vezes por semana na Fundição Progresso, onde
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Acesso em: 30 mar. 2015.
12. Fonte: http://www.museudapessoa.net/pt/
conteudo/pessoa/perfeito-fortuna-16711.
Acesso em: 30 mar. 2015.
13. A Fundição tornou-se referência para o carnaval
carioca e brasileiro com a criação do Concurso Nacional de Marchinhas Carnavalescas, realizado desde 2005, e o Palco Rio Marchinhas, com programação gratuita nos Arcos da Lapa durante os dias de
carnaval. Fonte: http://www.fundicaoprogresso.com.
br/a-fundicao/. Acesso em: 30 mar. 2015.

14. Márcio Libar – Dia Nacional do Circo –
homenagem. https://www.facebook.com/video.
php?v=1105430039474175.
Acesso em: 30 mar. 15.
15. Alice Viveiros de Castro e Márcio Libar (organização e edição) – 1º Catálogo Carioca de
Teatro de Rua e Circo Contemporâneo. Rio de
Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/
Secretária Municipal das Culturas/Coordenação
de Teatro de Rua e Circo, 2003.
16. Ibidem.
17. Vanda Jacques. O imaginário do circo: uma
experiência chamada “A Cobra na Bacia”. Rio de
Janeiro: Monografia (Licenciatura em Dança) – Faculdade Angel Vianna, Rio de Janeiro, 2008. Esta
referência ao texto de Vanda foi extraída de: Meran
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também fez parte desse espetáculo. Especialista
em trapézio, viajou para Argentina, América do
Norte e Chile, onde foi professor de trapézio,
acrobacia e clown. Em 2002, foi para Europa, em
particular a França, e na Espanha trabalhou por
quatro temporadas no Circ Cric de Barcelona, bem
como no circo itinerante de lona Circo Raluy. Além
de trapezista, clown e equilibrista, Boris também é
músico e toca vários instrumentos musicais. Hoje,
compõe junto com Igor Leonardo Buzato (também
formado pela ENC) e Rosa Ma. P. Rios o grupo
Circolos. Fonte: http://www.circolos.es/quienessomos.html. Acesso em: 03 jun. 2015.
7. Tortell Poltrona, ver: http://tortellpoltrona.com.
Acesso em: 22 jun.2015.
8. Ver: http://dym.com.br/blog/. Acesso em: 26
jun. 2015.
9. O Circo Strada foi um espetáculo de variedades
que homenageou o circo por seu encantamento,
seu glamour, sua beleza e seus mistérios. Foi criado
em 2013 e dirigido por Carolina Cony e contou
com Camila Moura, Carolina Cony, Clarice Panadés, Fabrício Dorneles, Fernanda Monteiro, Guilherme Veloso e Lucas Moreira em seu elenco original.
10. Chacovachi já apresentamos anteriormente.
Ricardo Puccetti – Ator, palhaço, pesquisador,
orientador de atores e diretor. Entrou para o LUME
Teatro em 1988, ajudando a constituir o grupo
enquanto núcleo de pesquisa ao lado de Luís
Otávio Burnier e Carlos Simioni. É coordenador
artístico do LUME Teatro; membro do Conselho
Científico e do Conselho Editorial da Revista do
LUME; referência internacional na arte do palhaço;
responde pela sistematização da pesquisa do
LUME Teatro na utilização cômica do corpo, desenvolvendo uma metodologia própria de trabalho.
Também faz orientação contínua de palhaços; ministra workshops dessa arte em diversas partes do
Brasil e do exterior; vem sendo responsável pela
iniciação e supervisão do trabalho de centenas
de palhaços. Entre 1988 e 1995, orientado por
Burnier, desenvolveu pesquisas nas áreas da “Antropologia Teatral e Cultura Brasileira”, elaborando
treinamentos técnicos corpóreos e vocais para o
ator, técnicas de palhaço e construção da “Dança
Pessoal”, na busca de uma técnica corpórea e
vocal pessoal de representação. Fonte: http://
www.lumeteatro.com.br/o-grupo/atores/ricardopuccett#sub-top. Acesso em: 17 abr. 2015.
Tchesco (palhaço Franchesco Villares) – Seu
primeiro contato com circo foi em 1982 com um
artista de rua. Ele se tornou também artista de
rua na cidade do Rio de Janeiro. Depois, entrou
para a Escola Nacional de Circo, onde se formou
em 1990. Trabalhou no cinema e em circos do
exterior (Alemanha, França, EUA), no Anjos do
Picadeiro – Encontro Internacional de Palhaço,
entre vários festivais de circo e palhaço. Fonte:
http://www.anjosdopicadeiro.com.br/2009/03/
sergio-machado-entrevista-tchesco-o.html.
Acesso em: 17 abr. 2015.
11. Ronaldo Villardo. In: http://oglobo.globo.com/
blogs/villardo/posts/2009/04/01/atracoes-bizarras-divertem-cabare-das-rosas-no-centro-173637.
asp. Acesso em 17. abr. 2015.
12. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=f1Br_nxnOr4. Acesso em: 17. abr. 2015.
13. Engenheiro Agrônomo, ator, diretor teatral
e artista plástico, o Mágico Volckane (Robson
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Pallazini) começou sua carreira em 1979. Em
1992 iniciou seu caminho na arte mágica. Posteriormente tornou-se fabricante, importador, criador
de efeitos e equipamentos mágicos. Fonte: http://
www.volkcane.com.br. Acesso: 13 jul. 2015.
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14. Entrevista/depoimento escrito por Cláudio
Parente para esta revista.
15. A pesquisa antecede a elaboração do projeto
para o Prêmio Carequinha
16. Entrevista/depoimento escrito por Spirito
Santo para esta Revista.
17. Luiz Alberto de Abreu – “Apresentação”. In:
Celso Amâncio de Melo Filho; Erminia Silva –
Palhaços excêntricos musicais. Rio de Janeiro:
Grupo Off-Sina, 2014.E-BOOK. Disponível em:
http://www.circonteudo.com.br/stories/documentos/article/3868/Palha%C3%A7os%20Exc%C3%AAntricos%20Musicais%2027.pdf.
Acesso em: 15 abr. 2015.
18. Luiz Alberto de Abreu, op. cit.
19. Este foi o primeiro projeto elaborado em conjunto com a produtora Márcia Nunes que, junto
com Erminia Silva, é uma das autoras deste texto.
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