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RESUMO 

 

Este estudo problematizou a história da produção de canções 

propagadas nos circo-teatros aos discos gravados por palhaços, 

por meio das trajetórias de artistas circenses entre os anos de 

1951-2001. Para discutir o tema, foi necessário revisitar a 

história do circo no Brasil, na concepção de Erminia Silva 

(2007; 2009). A pesquisa realizou a construção de uma 

narrativa histórica a partir da produção de canções de palhaços 

cantores, por meio da história da mídia. Trabalhou com as 

canções enquanto documentos históricos, a partir de sua 

produção, considerando, especialmente, o contexto em que 

surgiram e como foi a sua relação com os meios de 

comunicação do período pesquisado, por meio das 

contribuições de José Ramos Tinhorão (1981). Destacou-se, na 

parte final da pesquisa, a história da produção das canções de 

maior sucesso dos palhaços cantores no decorrer de suas 

carreiras, bem como a relevância dessas canções criada pela 

mídia, além de considerar a canção como parte da cultura 

popular brasileira nas concepções de Marcos Napolitano (2005; 

2007) e Miriam Hermeto (2012). Estruturou-se a parte teórica a 

partir da História do Tempo Presente. A metodologia utilizada 

foi a história oral e temática com suporte teórico em Paul 

Thompson (2002), sendo construídas as trajetórias dos 

palhaços cantores, juntamente com a pesquisa sobre os 

produtos da indústria fonográfica, como discos e gravações, 

revista do rádio, jornais, programas de televisão, vídeos, 

cinema, bem como a revisão de literatura pertinente. 

 

Palavras-Chave: Canções circenses. Palhaços. História e 

mídia. História do tempo presente. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study problematizes the history of the production of songs 

propagated in the circus-theaters to the discs recorded by 

clowns, through the trajectories of circus artists between the 

years of 1951-2001. To discuss the theme, it was necessary to 

revisit the history of the circus in Brazil, in the conception of 

Erminia Silva (2007; 2009). The research carried out the 

construction of a historical narrative from the production of 

songs of singing clowns, through the history of the media. He 

worked with the songs as historical documents, starting from 

his production, considering, especially, the context in which 

they emerged and how was his relationship with the media of 

the period studied, through the contributions of José Ramos 

Tinhorão (1981). In the final part of the research, the story of 

the production of the most successful songs of the singing 

clowns in the course of their careers was highlighted, as well as 

the relevance of these songs created by the media, besides 

considering the song as part of Brazilian popular culture in the 

Conceptions of Marcos Napolitano (2005, 2007) and Miriam 

Hermeto (2012). The theoretical part was structured from the 

History of Present Time. The methodology used was the oral 

and thematic history with theoretical support in Paul Thompson 

(2002), the trajectories of the singing clowns were constructed, 

together with the research on the products of the music 

industry, such as discs and recordings, radio magazine, 

newspapers, programs Television, videos, cinema, as well as 

the relevant literature review. 

 

Keywords: Circus songs. Clowns. History and media. History 

of the present time. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa para o Programa de Pós-Graduação 

em História teve sua motivação a partir da defesa de meu 

Trabalho de Conclusão de Curso para a graduação em História, 

realizada na Universidade do Extremo Sul Catarinense 

(UNESC) em 2013. Nessa obra, pesquisei sobre a história de 

vida de alguns palhaços que passaram com seus circos pelo sul 

de Santa Catarina no ano de 2013. A partir do envolvimento 

com o mundo circense, da realização de entrevistas e do 

contato com as pesquisas históricas, percebi como a canção 

esteve presente na formação dos artistas circenses e também na 

sua atuação. Dessa forma, a presente pesquisa problematizará a 

história de produção das canções propagadas por palhaços 

cantores no Brasil e sua inserção no cenário midiático, que 

surgiu no decorrer do século XX. 

É difícil utilizar a expressão “o circo brasileiro”, pois 

esse ambiente foi e é composto por artistas de diversas 

nacionalidades, os quais, muitas vezes, se apresentaram por 

territórios que perpassaram os limites geográficos de um único 

país. Optou-se por convencionar as experiências dos artistas 

que na maior parte do tempo se apresentaram em território 

brasileiro e que também cresceram e tiveram sua formação 

circense em terras tupiniquins. O formato de circo, como se 

conhece atualmente, com a estrutura de lonas e picadeiro, é 

decorrente do final do século XIX (SILVA, 2007). Alguns 

circos de atrações, que tinham grandes artistas e utilizavam 

animais nas apresentações, se tornaram populares. No entanto, 

o principal objeto de estudo desta pesquisa, a história de 

produção das canções dos palhaços cantores, parte das 

apresentações de circos-teatros.  

Uma das maiores formas de apresentação dos circos 

brasileiros foi o circo-teatro, que era composto por dois atos. 

No primeiro ato, por exemplo, apresentava-se o mágico ou o 

trapezista, enquanto que no segundo aconteciam as 
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representações teatrais. O protagonista dessas encenações era o 

palhaço, o qual desempenhava o papel de ator, de cantor e de 

instrumentista nas apresentações, bem como falava e cantava 

sobre o que estava à sua volta, sobre a sociedade em que vivia 

e sobre a sociedade da qual o público fazia parte (SILVA, 

2007) De acordo com Silva (2007, p. 117),  

 
A combinação dessa tradição do palhaço-

instrumentista europeu com as bandas e a 

presença cada vez maior de brasileiros entre os 

circenses resultaram numa transformação do 

palhaço-instrumentista-cantor-ator.  

 

Entende-se o estudo das canções como contribuição 

para a História do Tempo Presente a partir do tempo de quem 

as escreve e as a problematiza, tornando-se representações da 

sociedade que as produziu e também daqueles que as 

ressignificou a partir de seu presente. As canções assim 

observadas estendem-se dos elementos que as configuram 

quanto ao gênero musical e a poética para chegar ao universo 

da recepção, ao entorno e contexto histórico nos quais foram 

produzidas e/ou veiculadas.  Compreende-se que as canções 

são representações dos homens e mulheres de seu tempo, 

evidenciando o que diz Hermeto (2012). 

 
De qualquer maneira, mesmo quando as 

temáticas não são diretamente urbanas, a forma 

como boa parte dos cancionistas interpreta a 

vida social tem relação muito direta com os 

problemas vivenciados pelo homem 

contemporâneo no meio (e no modo de vida) 

urbano. Eles são homens de seu tempo e as 

representações que produzem têm, portanto, 

muito a dizer sobre o seu presente. Isso implica, 

ainda, pensar que o estudo da canção – ou feito 

por meio dela – refere-se à história 

contemporânea ou a história do tempo presente, 
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direta ou indiretamente. (HERMETO, 2012, p. 

34). 

 

Os palhaços, no decorrer da história do circo, foram 

protagonistas, e quanto menor a estrutura do circo, maior foi a 

sua relevância. Os circos que possuem apresentações teatrais 

como sua principal atração são denominados circos-teatros. A 

comédia e o drama são os gêneros com maior predominância 

nesse tipo de circo. Os circos que se utilizavam dessa forma de 

espetáculo eram conhecidos como mambembes
1
, e pelo fato de 

possuírem poucos recursos, eram os próprios funcionários que 

montavam a sua estrutura, participavam das peças teatrais e 

realizavam outras funções. Como já foi dito, geralmente, o 

palhaço de cara pintada era o protagonista das peças. Ele 

atuava principalmente nas comédias. Em Santa Catarina, pode-

se citar o exemplo do “Teatro do Biriba”
2
, que há mais de 

quarenta anos realiza espetáculos no Estado. O circo-teatro 

chega a lugares aonde o circo de grande porte não vai. O circo 

de grande porte é definido por Magnani (1984) como um lugar 

que possui os mais variados tipos de apresentações, como os 

números equestres, de magia, de acrobacias, de equilíbrio, de 

trapézio, entre outros, compondo, assim, um grande espetáculo 

com as mais diferentes modalidades de apresentações e 

também com estrutura e logística muito mais complexas para 

se organizar, tanto em relação às viagens quanto em relação à 

escolha das cidades por onde irá passar e se estabelecer. 

No circo-teatro, a dramaturgia é o que conduz o cenário 

das apresentações. Nesse caso, a canção se torna uma grande 

aliada dos palhaços, os quais compõem as peças e também 

                                            
1
 Circo com condições precárias, com atores ou grupo teatral amador. 

2
 Durante o desenrolar do texto, a história do “Teatro do Biriba”, que teve 

sua origem nos anos de 1970, na cidade de Tangaré, situada no Meio-Oeste 

catarinense, será mais bem problematizada. Atualmente, esse teatro 

continua realizando apresentações em Santa Catarina e região. Maiores 

informações poderão ser obtidas no site: http://www.teatrobiriba.com.br/. 
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interpretam seus principais personagens (SILVA, 2007, p. 

117). Na apresentação em que eram utilizados instrumentos e 

se fazia a apresentação cantada, os palhaços estabeleciam as 

suas performances, cuja importância é evidenciada por Valente 

(1999) quando este afirma que  
[...] a performance tem a faculdade de 

determinar outros elementos formais, a ponto 

de, em certos casos, estabelecer a criação de um 

novo texto, isto porque a função da voz 

ultrapassa de longe a comunicação linguística. 

(VALENTE, 1999, p. 122). 

 

Segundo Pimenta (2010, p. 33),  

 
Os palhaços, em suas performances cômicas e 

musicais, impressionavam pela destreza, por 

sua habilidade de tocar seus instrumentos e 

cantar enquanto executavam acrobacias. O foco 

não estava nas sutilezas de interpretação, mas 

na comicidade das letras das paródias, no duplo 

sentido e até no timbre rústico e caricato das 

vozes. 
 

O circo, como um todo, é um grande propagador de 

cultura, seja ele com grandes apresentações, seja ele 

mambembe (SILVA, 2007). Com o surgimento de novas 

tecnologias, voltadas aos aparelhos midiáticos, como o rádio, o 

cinema e a televisão, as pessoas deixaram de ir às 

apresentações circenses. Era melhor estar em casa, ouvindo 

uma radionovela, ir ao cinema ou aproveitar as canções dos 

discos e, posteriormente – com toda a sua imensidão –, a 

programação da televisão. Desse modo, as pessoas passaram a 

ficar aprisionadas no conforto do seu lar. Sendo assim, como os 

palhaços cantores, que se desenvolveram nas apresentações de 

circo-teatro, mantinham relação com as novas mídias? Como 

suas canções chegaram a vender milhões de discos em uma 
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época em que a maioria da população não tinha aparelho de 

toca-discos em casa?  

Para responder a essas questões atenta-se inicialmente 

para a trajetória de palhaços cantores no decorrer do século 

XX. Carequinha e Arrelia foram uns dos primeiros palhaços a 

fazerem programa de televisão e a gravarem suas canções em 

discos. Em 1951, Waldemar Seyssel, o palhaço Arrelia, gravou 

a canção “Muito Bem!”, que se tornou a primeira
3
 canção a ser 

gravada por um palhaço cantor, o qual se apresentava 

caracterizado de palhaço de circo – com cara pintada e jeitão 

engraçado –, realizando uma performance direcionada às 

crianças. Georges Savalla Gomes, o palhaço Carequinha, 

gravou seu primeiro disco em 1957, com a canção “Fanzoca de 

Rádio”. Nessa canção, Carequinha satirizou as fãs de Emilinha 

Borba
4
. Posteriormente, este palhaço realizou uma grande 

sequência de lançamentos de discos para as crianças, gravando 

canções inéditas e também cantigas antigas, imprimindo, dessa 

maneira, sua performance de palhaço cantor às canções. 

Atualmente, até a data de produção desta pesquisa, em Santa 

Catarina, o palhaço Biribinha, Franco Adriano Passos Rosa, 

que é neto do palhaço Biriba, Geraldo Passos
5
, a terceira 

geração de palhaços da família, continua atuando como 

palhaço, principalmente em peças de circo-teatro e também 

como palhaço cantor. 

Assim, para estabelecer o recorte temporal dessa 

pesquisa, optou-se pelo período de 1951 a 2001. O primeiro, 

por ser o ano em que se gravou uma das primeiras canções em 

disco feita por um palhaço cantor, demonstrando o início das 

primeiras gravações; o segundo, por ser um período de 

                                            
3
 Outros palhaços já haviam gravado canções, como Eduardo Sebastião das 

Neves, mas eles não se caracterizaram como palhaços ou não apresentaram 

canções voltadas para o público infantil. 
4
 A canção fala do grande sucesso dos cantores do rádio, fazendo uma sátira 

de Emilinha Borba, famosa cantora do rádio. 
5
 Geraldo Passos faleceu em 1991. 
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lançamento de um CD com canções do palhaço Biribinha, o 

que demonstra a influência das canções de alguns palhaços 

cantores. 

Coincidentemente, Carequinha e Arrelia não lançaram 

discos a partir de 1964, e somente em 1985 é que o palhaço 

Carequinha lançou um novo disco. Os dois palhaços 

continuaram com seus programas de televisão após os anos de 

1960, mas somente em 2005 foi que o palhaço Carequinha 

lançou um CD com canções. 

O palhaço Arrelia fez seu primeiro programa de 

televisão, “O Circo do Arrelia”, em 1953. A ele é atribuída a 

primeira aparição de um palhaço na TV, mas foi Carequinha 

quem realizou o primeiro programa infantil nesse tipo de 

veículo de comunicação − o “Circo Bombril”, em 1951, na TV 

Tupi (CASTRO, 2005). Os dois palhaços cantores possuem 

uma trajetória parecida, que se difere no início.  

O palhaço Arrelia gravou o primeiro disco, que 

continha a canção “Muito Bem!”, e depois fez sua carreira na 

televisão por meio de programas infantis. É possível encontrar 

informações sobre ele, em 1951, como promessa na área 

humorística. 

Carequinha iniciou sua carreira na televisão, com o 

primeiro programa infantil, e posteriormente gravou uma 

canção, “Fanzoca de Rádio”, que não era especificamente 

direcionada às crianças. Depois disso, gravou uma quantidade 

imensa de discos para a garotada. Para exemplificar o sucesso 

de uma de suas canções: “[...] o compacto da canção O Bom 

Menino, de Irany Oliveira e Altamiro Carrilho, gravada em 

1962, Carequinha vendeu 2 milhões e 500 mil discos.” 

(CASTRO, 2005, p. 196). Vale ressaltar a extensão dos 

programas de televisão do palhaço Carequinha. Após o “Circo 

Bombril”, ele apresentou o “Circo do Carequinha” e também, 

nos anos de 1980, o programa “O Circo Alegre”, que por dois 

anos e meio manteve no ar na extinta TV Manchete. Quem o 
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substituiu foi o programa “Clube da Criança”, apresentando 

pela até então desconhecida Xuxa
6
. 

Durante o levantamento bibliográfico e a pesquisa das 

fontes para a realização deste trabalho, ficou claro que, até o 

momento, não há pesquisas que problematizem diretamente a 

história de produção das canções dos palhaços Carequinha, 

Arrelia e Biribinha. Os trabalhos acadêmicos pesquisados – 

Melo Filho (2012), Monteiro Júnior (2015), Gomes (2012), Da 

Silva (2011) e Andrade Júnior (2000) – citam Arrelia e 

Carequinha como grandes palhaços, mas quem ganha maior 

destaque como palhaço cantor é Carequinha. Sobre o palhaço 

Biribinha, descobriu-se que ele possui canções gravadas em 

CDs e que também gravou quatro DVDs, os quais contêm suas 

peças de circo-teatro. 

Por isso, de forma breve, serão apresentados alguns 

dados sobre a trajetória desses palhaços, como tentativa de 

mostrar como eles obtiveram sucesso na televisão e em filmes 

e, inclusive, como gravaram alguns discos. Sendo assim, esta 

pesquisa, que objetiva problematizar a história de produção das 

canções desses palhaços cantores, contribui para a 

historiografia, trazendo novas problematizações históricas.  No 

entanto, viu-se que o que se apresentou na pesquisa realizada 

no Portal de Periódicos da Capes/MEC
7
 quanto à descrição 

anterior também ocorre em outros mecanismos de busca na 

internet. 

As fontes utilizadas para o desenvolvimento desta 

pesquisa foram as canções mediadas nos discos dos palhaços 

Arrelia, Carequinha e Biribinha. Os palhaços cantores 

Carequinha e Arrelia realizaram filmes e tiveram a sua inserção 

no rádio e na televisão, mídias essas que foram consultadas em 

detrimento da problematização da história da produção das 

canções, não se pretendeu problematizar por completo a 

                                            
6
 Apresentadora de programa infantil de grande sucesso nos anos 1990. 

7
 Disponível em: <http://www-periodicos-capes-gov-br.ez74.periodicos. 

capes.gov.br/>. Acesso em: 29 jul. 2015. 
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história dessas outras mídias, pois não foi o objetivo deste 

trabalho.  

A obra da historiadora Ermínia Silva (2007 e 2009) tem 

grande importância para a compreensão da história do circo no 

Brasil, que se desenvolve durante o final do século XIX e vai 

até o início do século XX. A maioria das outras fontes aqui 

utilizadas se encontra digitalizada. A disponibilidade de acesso 

às canções, aos vídeos de programas de televisão e aos 

programas de rádio se deu por intermédio do site “You Tube” 

− uma característica dos historiadores do século XXI, que 

apresentam uma grande quantidade de fontes, as quais, muitas 

vezes, geram um problema devido ao fato de eles não saberem 

organizar e articular tamanha informação. Os acervos pessoais 

disponibilizados em blogs e sebos também se tornaram fontes. 

Eles se intensificaram com o “conviver no universo radiofônico 

e fonográfico, na imprensa, nas rodas musicais e nos 

espetáculos com compositores, instrumentistas e intérpretes 

[...]” (MORAES, 2006, p. 120), o que possibilitou o início da 

formação das coleções pessoais. No entanto, muito material se 

perdeu. 

 
[...] o desenvolvimento no século XX da 

“música em conserva” materializada nos 

fonogramas significou enorme impacto nestas 

relações e transformou profundamente os 

processos de memorização, registro, divulgação 

e reprodução da música, criando um novo 

mundo de sons, técnicas, sociabilidades e 

escutas. Ao lado das inúmeras fontes indiretas, 

os fonogramas aparecem assim como recursos 

valiosos e mais acessíveis para os historiadores 

chegarem aos sons do passado. (MORAES e 

SALIBA, 2010, p. 11). 

 

Nos anos de 1950, período em que as canções “Muito 

bem!”, de Arrelia, e “Fanzoca de Rádio”, de Carequinha, foram 

gravadas, uma das principais formas de acesso às notícias sobre 
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os cantores era Revista do Rádio. Esse veículo de informação 

falava dos cantores em geral, dentre eles os palhaços cantores, 

pois, devido ao grande volume de venda de seus discos e aos 

programas de televisão, os dois despertavam a curiosidade dos 

leitores. A Revista do Rádio está disponível para consulta on-

line no site da Biblioteca Nacional Digital Brasil
8
. No acervo 

digital da Revista do Rádio, há algumas entrevistas dos 

palhaços cantores, a divulgação de suas canções e as listas de 

discos mais vendidos, os quais se destacam entre os discos de 

cantores de gêneros musicais diferentes. 

Para compreender o processo histórico anterior à 

circulação da Revista do Rádio, Elias Thomé Saliba (2002) 

contextualiza, por meio da história do humor no Brasil, os 

primeiros tempos do rádio, juntamente com as contribuições de 

grande valia de José Ramos Tinhorão (1981) sobre a música 

popular, sobre o rádio e sobre a televisão. Esse período da 

Revista do Rádio, como o próprio nome deixa transparecer, foi 

marcado pela grande influência da mídia radiofônica. Por isso, 

para melhor elucidar esse período, buscou-se compreender nas 

questões levantadas por Ricardo de Medeiros (2008) a 

representação da história do rádio e problematizá-la em função 

da história de produção das canções dos palhaços cantores.   

Era no eixo Rio-São Paulo que aconteciam as maiores 

manifestações culturais desde o início da utilização do rádio 

como fonte de notícias e entretenimento. Outro exemplo de 

entretenimento, o qual se diferencia dos palhaços cantores 

objetos deste estudo, que também ocorria entre São Paulo e Rio 

de Janeiro, eram as radionovelas. Segundo Medeiros (2008, p. 

68), elas precisavam ser exibidas ao mesmo tempo em ambas 

as localidades: 

 
Com toda esta estrutura as novelas de maior 

impacto junto ao público do eixo Rio-São Paulo 

eram encenadas simultaneamente nas duas 

                                            
8
 Disponível em: <http://bndigital.bn.br/>. Acesso em: 01 jul. 2015. 



24 
 

cidades, com elenco local. Porém, o que mais 

frequentemente acontecia, na chegada da 

radionovela no Brasil, era a gravação dos 

capítulos em disco de 78 rotações, que eram 

enviados regularmente para várias emissoras do 

país, onde o cliente multinacional havia 

comprado um horário. 

 

Percebe-se que a concentração cultural ocorria nessas 

cidades ao mesmo tempo que os dois palhaços cantores 

apresentavam seus programas de televisão (cada um em sua 

cidade e com seus próprios discos e canções). Na 

comemoração dos 35 anos da Rede Globo e dos 50 anos de 

televisão no Brasil, a emissora citada fez uma homenagem aos 

dois palhaços, colocando-os juntos no mesmo picadeiro, como 

forma de homenagear
9
 os primeiros palhaços cantores e 

também os percussores de programas infantis que interagiam 

com as crianças. 

Compreende-se a popularidade das canções gravadas 

pelos palhaços, Carequinha e Arrelia, por meio da memória, 

que influenciou inúmeras gerações, com a gravação de seus 

discos, seus shows e seus programas televisivos: 

 
Não existe somente a música dos músicos. A 

criança é embalada docemente pelas canções de 

ninar. Ela repete mais tarde os refrões que seus 

pais cantarolam junto dela. Há canções de roda, 

como há cantigas de trabalho. Nas ruas das 

grandes cidades, as cantigas populares correm 

de boca em boca, reproduzidas outrora pelos 

realejos, hoje pelos megafones. As melopeias 

dos comerciantes ambulantes, as canções que 

acompanham as danças enchem o ar de sons e 

de acordes. Não é necessário que os homens 

tenham aprendido música para que guardem a 

                                            
9
 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5s6qnh2w7ag>. 

Acesso em: 15 jun. 2015. 
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lembrança de certas canções e de certas 

melodias. (HALBWACHS, 2004, p. 180-181). 

 

Análises a partir da trajetória dos palhaços cantores, por 

meio da história de produção de suas canções serão realizadas 

nesta pesquisa.  

Para melhor conseguir problematizar o tema proposto, 

fontes como a disponibilizada pela rede de televisão TV 

Cultura
10

 possuem acervos de entrevistas do palhaço 

Carequinha, os quais relatam sobre suas obras e apresentam 

fotografias e vídeos que envolvem o palhaço. O Centro de 

Documentação e Informação da Funarte,
11

 localizado no Rio de 

Janeiro, possui material sobre os palhaços pesquisados nesta 

dissertação. Como não existe a possibilidade de consulta on-

line, sendo necessária uma visita pessoal ao acervo citado, em 

meados de setembro de 2015, visitei o CEDOC da Funarte e lá 

realizei uma pesquisa sobre os palhaços Carequinha e Arrelia, 

cujas as fontes foram jornais, revistas e fotografias. Desse 

modo, encontrei uma série de informações em reportagens de 

jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo, publicadas nos anos 

de 1960 a 1980, as quais retratam a trajetória de ambos os 

palhaços, suas relações com as emissoras de rádio e com os 

canais de televisão, bem como comentam sobre seus discos e 

sobre suas carreiras. As imagens encontradas são raras, pois 

não as havia encontrado em nenhum livro pesquisado sobre o 

tema. 

Nos acervos foi possível encontrar os mais variados 

tipos de fontes, consideraram-se as fontes a partir das 

definições de documento e monumento de Jacques Le Goff 

(1990), onde “[...] o monumento é tudo aquilo que pode evocar 

o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos 

escritos.” (LE GOFF, 1990, p. 526) Não somente o que foi 

                                            
10

 Disponível em: <http://www2.tvcultura.com.br/culturanointervalo/ 

videobastidores.asp? programaid=17>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
11

 Disponível em: <http://www.funarte.gov.br/>. Acesso em: 01 jul. 2015. 

file:///F:/%3chttp:/www2.tvcultura.com.br/culturanointervalo/%20videobastidores.asp%3f%20programaid=17
file:///F:/%3chttp:/www2.tvcultura.com.br/culturanointervalo/%20videobastidores.asp%3f%20programaid=17
http://www.funarte.gov.br/
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escrito, mas também o que foi registrado em audiovisual, ou o 

que ficou na memória das pessoas, e foi problematizado a 

partir da metodologia da história oral. 

 
O documento não é inócuo. É, antes de mais 

nada, o resultado de uma montagem, consciente 

ou inconsciente, da história, da época, da 

sociedade que o produziram, mas também das 

épocas sucessivas durante as quais continuou a 

viver, talvez esquecido, durante as quais 

continuou a ser manipulado, ainda que pelo 

silêncio. (LE GOFF, 1990, p. 537-538). 

 

 Muitas das reportagens encontradas nos acervos 

pesquisados continham entrevistas com os palhaços 

pesquisados. Utilizou-se o conceito de acontecimento a partir 

da palavra dita para problematizar as informações encontradas, 

pois segundo Arlette Farge (2009) na “[...] relação estreita 

entre a palavra dita e a vontade de criar o verossímil instaura o 

acontecimento.” (FARGE, 2009, p. 81). O acontecimento 

também é essa visão fragmentada de si mesmo, da construção 

de sua vida a partir de suas próprias significações. Com isso 

fontes foram confrontadas com os depoimentos para a 

construção dessa narrativa histórica. “A história não é relato 

equilibrado da resultante de movimentos opostos, mas se 

encarrega das asperezas do real percebidas por lógicas díspares 

em choque umas com as outras.” (FARGE, 2009, p. 85). 

As fotografias farão parte desta pesquisa. Desse modo, 

compreende-se que elas não representam a realidade, ou seja, 

elas capturam momentos passíveis de interpretação e são 

influenciadas pela bagagem e pela construção cultural de quem 

realiza a captura da imagem. Também se chama a atenção para 

o seguinte:  

 
[...] o historiador que escolhe usar o documento 

fotográfico deve saber, também, que o olhar do 

fotógrafo pode ter sido motivado por intenções 
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distintas das que norteiam a pesquisa do 

historiador. (BORGES, 2011, p. 85).  

 

Para analisar esse tipo de fonte, não se pode deixar 

levar pelo objeto de pesquisa; deve haver um distanciamento 

para se conseguir fazer uma problematização mais coerente 

possível.  

 
O documento se apresenta como fragmento do 

real que nos chegam por meio das intenções 

explícitas e ocultas, voluntárias ou 

involuntárias de seus produtores; e, o 

conhecimento histórico torna-se uma operação 

teórico-metodológica que visa compreender e 

interpretar os sentidos que os atores sociais 

atribuem a seus atos materiais e simbólicos. 

Quando se trabalha com as imagens, sejam elas 

textuais, sonoras ou visuais, a ênfase da 

narrativa histórica se desloca do fato para as 

versões sobre o fato. Em muitas situações, essas 

versões podem produzir outros fatos. 

(BORGES, 2011, p. 81). 

 

A presente pesquisa prioriza o estudo da história da 

produção das canções dos palhaços cantores que a partir do 

início do século XX popularizaram essa maneira de cultura 

popular de chegar aos mais longínquos cantos do Brasil. 

Primeiramente, a partir do circo-teatro, os circos mambembes 

percorriam as mais distantes cidades. Nos anos de 1950, com a 

indústria fonográfica, aparecem as canções dos palhaços 

Arrelia e Carequinha. Por meio de suas trajetórias, será 

problematizada uma parte da história de alguns palhaços 

cantores que saíram dos picadeiros para se inserir em novas 

mídias, fazer carreira no cinema e também na televisão. O que 

possibilita a realização deste estudo é o registro fonográfico, 

que constituiu a canção como a conhecemos. Tê-la disponível 

para se ouvir quando desejada compõe a história da canção 
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popular brasileira durante o século XX. De acordo com 

Hermeto (2012): 

 
Em termos mais específicos, pode-se definir a 

canção como uma narrativa que se desenvolve 

num interregno temporal relativamente curto 

(em média, de dois a quatro minutos), que 

constrói e veicula representações sociais, a 

partir da combinação entre melodia e texto (em 

termos mais técnicos, melodia, harmonia, ritmo 

e texto). Produzida em tempos de indústria 

fonográfica – no seio dela ou em relação com 

ela, ainda que marginal –, circula 

majoritariamente por meio de registros sonoros, 

sendo veiculada através dos meios de 

comunicação de massa (rádio, TV e mídias 

digitais, por exemplo). Como um produto 

cultural do século XX, apesar de tratar de 

diferentes temáticas e temporalidades, tem no 

processo crescente de urbanização das 

representações sociais que produz, em termos 

globais, sempre em diálogo com as referências 

individuais e/ ou locais dos sujeitos que a 

compõem. (HERMETO, 2012, p. 32). 

 

O estudo da história da produção da canção é uma das 

formas de analisar em qual contexto estava inserido o artista 

circense e qual era o reflexo da sociedade em questão. Como 

afirma Napolitano (2002, p. 5) “[...] a música tem sido, ao 

menos em boa parte do século XX, a tradutora dos nossos 

dilemas nacionais e veículo de nossas utopias sociais”. Os 

palhaços cantores dos circos-teatros cantavam aquilo que lhes 

chamavam a atenção dos lugares que visitavam; era uma troca 

cultural. O artista circense chegava embutido de um saber 

cultural acumulado de outros lugares que havia passado e, ao 

chegar a determinada comunidade, ele o mesclava com os 

hábitos populares para que tivesse maior interatividade com o 

público. 
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As canções foram se modificando de acordo com o 

surgimento de novas mídias, pois, com a popularização dos 

veículos de comunicação, com seu maior alcance, como o 

rádio, os discos e, posteriormente, a televisão, os palhaços 

cantores tiveram que traduzir algo que tivesse um maior 

consenso de aceitação entre o público. Por isso que novas 

canções foram criadas, e também adaptadas; canções infantis 

do cancioneiro popular, por exemplo, foram gravadas e 

adaptadas para os discos dos palhaços Carequinha e Arrelia. 

Por meio de Silva e Abreu (2009, p. 27) compreende-se que 

“[...] uma das principais características da linguagem circense é 

sua contemporaneidade, processos de mudanças e alterações 

sempre ocorreram nos espetáculos circenses”. E, de certa 

forma, foi essa uma das heranças culturais que os palhaços 

cantores levaram dos picadeiros do circo-teatro para seu novo 

cotidiano com as novas mídias. Essas canções dos palhaços 

cantores foram se adaptando no decorrer da segunda metade do 

século XX até chegar ao ano de 2001, com as canções do 

palhaço Biribinha. 

A contextualização da representação humorística 

brasileira antes da fama das canções dos palhaços cantores dos 

anos de 1950 foi acessada pela a obra “Raízes do Riso” de 

Elias Thomé Saliba (2002), como já citado anteriormente, que 

propôs uma leitura da vida privada no Brasil por meio de 

registros cômicos.  

Ao pesquisar sobre a história do circo no Brasil, sobre 

as canções produzidas e divulgadas por palhaços cantores, 

entende-se que ao escrever e produzir uma narrativa histórica 

esta não deve servir apenas para os muros dentro da academia, 

visto que esse conhecimento deve ser propagado para o público 

em geral. A história vista de baixo seria uma solução para isso, 

para que a história deixasse de ser algo somente elitista ou 

voltado para o especialista na área acadêmica. Desse modo, 

apropria-se do conceito de história vista de baixo. 
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Mas a importância da história vista de baixo é 

mais profunda do que apenas propiciar aos 

historiadores uma oportunidade para mostrar 

que eles podem ser imaginativos e inovadores. 

Ela proporciona também um meio para 

reintegrar sua história aos grupos sociais que 

podem ter pensado tê-la perdido, ou que nem 

tinham conhecimento da existência de sua 

história. (SHARPE, 1992, p. 59). 

 

Para elucidar o problema desta pesquisa, entende-se que 

a “[...] história oral é aquela que privilegia o estudo das 

representações e atribui um papel central às relações entre 

memória e história [...]” (FERREIRA, 2002, p. 328) e que, por 

meio dessa concepção, será utilizada uma entrevista com o 

palhaço Biribinha.  

 
Entretanto, embora seja ‘duração realizada’, o 

passado não existe em si. Ele se confunde com 

a reconstrução que se faz dele. Existe no 

presente como memória, reconstrução. O ser do 

passado é a sua ‘representação’, que está 

situada no presente. (REIS, 2003, p. 182).  

 

A história oral é uma das ferramentas utilizadas na 

representação da história por meio do tempo presente. E para 

isso torna-se necessária a articulação entre história e memória.  

 
[...] essa História é uma história ‘sob 

vigilância’, a de testemunhas que podem 

contestar os registros históricos nos quais não 

se reconhecem, o que torna ainda mais 

necessária uma estrita articulação entre História 

e memória. (DOSSE, 2012, p. 15). 

 

Por meio da entrevista do palhaço Biribinha, este 

trabalho propõe-se a desenvolver uma narrativa histórica, 

utilizando o conceito de memória. Maurice Halbwachs (2004) 

afirma que a memória enquanto passado vivido é bem mais que 
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o passado apreendido pela história escrita, sobre o qual também 

poderá apoiar a memória do entrevistado. “Haveria então 

memórias individuais e, se o quisermos, memórias coletivas. 

Em outros termos, o indivíduo participaria de duas espécies de 

memórias.” (HALBWACHS, 2004, p.57).  

A memória individual é composta pelas lembranças que 

são comuns ao indivíduo. Também é seletiva e distingue aquilo 

que não lhe interessa. A memória coletiva “[...] contribui para 

evocar e manter as lembranças impessoais, na medida em que 

estas interessam ao grupo.” (HALBWACHS, 2004, p. 57). Para 

confirmar algumas de suas lembranças, a memória individual 

dialoga com a memória coletiva. Até mesmo para preencher 

algumas lacunas. A reconstrução das lembranças é modificada 

pela influência do meio social que utilizamos para rememorar. 

Prost (2008) atenta para as novas significações dadas 

pela memória, que remaneja experiências passadas de acordo 

com o seu tempo presente. O historiador deve estar ciente de 

que é a partir do presente que a História reconstitui os objetos 

do passado.  

 
[...] o passado não é conservado, mas é objeto 

de uma reconstrução sempre recomeçada. A 

história não pode acreditar que ao mesmo 

tempo inventa problemas e restitui objetos: ela 

constrói conjuntamente uns e outros. 

(LEPETIT, 1998, p. 100). 

 

Assim essa pesquisa foi composta por três partes. Em 

seu início, foi contextualizada a história do circo brasileiro, que 

se desenvolveu a partir do início do século XX, com os 

palhaços nas apresentações de circo-teatro, problematizando a 

construção e caracterização de seu personagem, como se 

relacionaram com o riso e a sua comicidade. Juntamente a isso, 

será apresentada a trajetória de três palhaços cantores que 

viveram no período do recorte temporal proposto. Esses 

palhaços foram Arrelia, Carequinha e Biribinha.  
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O segundo capítulo foi desenvolvido a partir do 

momento em que os palhaços cantores pesquisados saíram do 

circo e encontram nas novas mídias outro lugar para 

apresentações. As suas apresentações que até o momento eram 

realizadas nos picadeiros dos circos, começaram a migrar para 

o rádio, depois para a televisão e posteriormente para a 

gravação de suas canções. Aquela canção que era improvisada 

nas peças de circo-teatro ganhou outra notoriedade, sendo 

direcionada para públicos específicos, como o infantil, ou para 

o segmento das marchinhas de carnaval. As novas mídias e a 

história das canções de Arrelia e Carequinha foram 

problematizadas de 1951 ao final dos anos 1980. Com a 

inserção de Biribinha nos anos 1990 foi contextualizada essa 

relação entre as canções e o palhaço cantor no final do século 

XX. 

Na terceira e última parte problematizei a história da 

produção das canções de maior sucesso dos palhaços 

pesquisados. Não foi possível elencar todas as gravações 

realizadas pelos três palhaços cantores, pois houve mais de 

uma centena de canções gravadas. As canções “Muito Bem!”, 

Arrelia, “Fanzoca de Rádio”, Carequinha, e duas emboladas de 

Biribinha, “O desafio da Manuela” e “A prima”; foram as 

selecionadas. Outras canções também foram contextualizadas. 

Com isso foi construído uma relação entre as primeiras 

influências musicais de Arrelia que foi o primeiro a gravar, 

passando pela história da produção de canções de Carequinha, 

e por fim chegando às canções de Biribinha. 
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1 AS TRAJETÓRIAS, CONSTRUÇÕES E 

INFLUÊNCIAS DOS PALHAÇOS CANTORES 

 

Este capítulo foi composto como uma contextualização 

inicial sobre como era o circo-teatro no Brasil no começo do 

século XX e a presença dos primeiros palhaços a ganhar 

destaque como “cantores”, antes dos anos 1950. Dentre eles 

ganharam ênfase os palhaços Polydoro, Eduardo Sebastião das 

Neves e Benjamin de Oliveira. Tornaram-se importantes, pois 

foram referencias de seu tempo, influenciando na 

caracterização e construção dos personagens dos palhaços 

cujas trajetórias foram contextualizadas no decorrer deste 

capítulo. Neste contexto as obras de Erminia Silva (2007 e 

2009), Alice Viveiros de Castro (2005) e Cláudio Thebas 

(2005) foram utilizadas como apoio e referência ao trabalho 

desenvolvido aqui acerca da história do circo e dos palhaços no 

Brasil. 

Na sequencia foram problematizadas as trajetórias de 

três palhaços que gravaram canções entre os anos de 1951 a 

2001. Foram relacionadas as suas trajetórias com as 

características de cada palhaço na formação de seu 

personagem. Reportagens de jornais e revistas pesquisados no 

acervo do CEDOC da Funarte do Rio de Janeiro fizeram parte 

das fontes sobre os palhaços Arrelia e Carequinha, já que os 

mesmos tiveram maior atuação nas cidades de São Paulo e Rio 

de Janeiro. Para elucidar a trajetória de Biribinha, foi feito 

pesquisa no site do Teatro Biriba
12

, e posteriormente foi 

realizada entrevista. Por meio da metodologia da história oral a 

memória do entrevistado constituiu-se como fonte, a partir 

disso com o cruzamento de demais informações foi possível a 

construção de sua trajetória. A obra de Flávia Florentino 

Varella (2012) foi base para os conceitos sobre história do 

                                            
12

 Teatro Biriba. Disponível em: <www.teatrobiriba.com.br>. Acesso em: 

16 jun. 2016. 
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tempo presente e usos do passado. A obra citada anteriormente 

auxiliou nos conceitos sobre história oral, juntamente com 

Verena Alberti (2000). Também foram utilizadas como fonte 

as informações sobre a história do Teatro Biriba existentes nos 

DVDs gravados entre 2007 e 2014. 

No Brasil, o circo-teatro foi uma das principais formas 

de apresentação nos picadeiros. Os palhaços foram 

multifacetados, pois além de atuarem nas peças, tocavam 

instrumentos musicais e cantavam. Essas canções dos palhaços 

cantores do início do século XX perpetuaram-se pelo solo 

brasileiro. Nos anos de 1950, com a utilização de novos 

suportes para a gravação e reprodução de canções, os palhaços 

de picadeiro ganharam espaço nos microfones de gravação dos 

discos. Não foi a presença dos discos que formaram os 

palhaços cantores. Antes dessa possibilidade de gravação, já 

era possível encontrá-los nos circos-teatros tocando os seus 

instrumentos e cantando.  

Por isso, faz-se importante conhecer brevemente alguns 

daqueles palhaços cantores anteriores à década de 1950, que 

tinham influência por meio de suas canções, pois esses 

palhaços cantores, que criaram programas infantis para a 

televisão e venderam milhões de discos, tiveram sua formação 

com base na tradição familiar de troca de saberes, como ainda é 

mantida em muitos circos pelo Brasil (ROSA, 2016). A 

tradição circense de os saberes serem passados de geração em 

geração chama a atenção para o período, encaixando-se nessa 

problemática os palhaços do final do século XX, que 

aprenderam e construíram os seus personagens baseando-se na 

tradição oral dos saberes, passando de geração em geração a 

construção e atuação dos palhaços. Como foi a formação 

desses palhaços cantores? Quem os influenciou? 

Para responder a essas questões, atenta-se para a 

trajetória de alguns palhaços brasileiros no decorrer do período 

de pesquisa. O palhaço Polydoro, José Manuel Ferreira da 

Silva, era português de nascimento, mas há registros de antes 
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do início do século XX que marcam a sua participação em 

circos brasileiros. Trabalhava cantando e dialogando com a 

plateia. Destaca-se, também, a participação de seu parceiro, o 

famoso palhaço Benjamin de Oliveira. Um dos maiores 

sucessos do palhaço Polydoro foi a canção “Pomada”, que 

ridicularizava as caixinhas de pomada que, como novidade, 

logo viraram moda. Entre os anos de 1907 a 1912, essa canção 

foi registrada pelo palhaço cantor Eduardo Sebastião das 

Neves. 

 
Antes dele, o palhaço cantor de modinhas e 

tocador de violão, que dançava maxixes e 

lundus, era considerado um tipo inferior, típico 

dos circos de feira e bom apenas para sair à rua 

fazendo propaganda. (CASTRO, 2005, p. 165).  

 

O “Grande Polydoro”, como era conhecido, faleceu em 

Florianópolis em 1916. 

Martha Abreu problematiza Eduardo Sebastião das 

Neves, que além de ficar famoso no Rio de Janeiro, foi 

reconhecido como “[...] cantor e ator dramático em circos, 

teatros, cinemas e cabarés dos estados do Norte, de São Paulo e 

Rio Grande do Sul.” (ABREU, 2010, p. 95). Segundo a autora 

(2010), Eduardo Sebastião das Neves, o “Crioulo Dudu”, foi 

um grande músico que viveu entre 1874 e 1919. Ele era negro, 

cantava e fazia paródia com os problemas da sociedade 

brasileira e com o preconceito racial. Era palhaço e se 

apresentava em circos da época, caracterizando-se como 

palhaço cantor. Eduardo das Neves utilizava os problemas da 

sociedade que ele via e também estava inserido, descrevendo-a 

por meio de suas sátiras. Essas características de palhaço cantor 

de Eduardo auxiliam na compreensão do contexto em que os 

palhaços que gravaram os discos em meados do século XX 

cresceram e que tipos de influência receberam, pois essa foi a 

sociedade onde se constituíram como palhaços. 
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Para complementar a contextualização do período 

proposto para análise, o palhaço Benjamin de Oliveira também 

teve destaque como um dos palhaços cantores que ficaram 

populares antes de 1950. Ele “[...] atuou como ginasta, 

acrobata, palhaço, músico, cantor, dançarino, ator e autor de 

músicas e peças teatrais, assim como vários outros artistas 

daquela época.” (SILVA, 2007, p. 20).  

Como é possível perceber na obra de Alice Viveiros de 

Castro (2005), os palhaços aqui citados possuíram influência 

entre si, fenômeno não exclusivo para estes aqui 

problematizados, mas sim para aqueles que estavam nesse 

meio artístico. Por isso, é importante compreender como foi o 

contexto em que os palhaços cantores que obtiveram sucesso 

com os discos a partir da década 1950 se formaram. 

 
O palhaço de Benjamin seguia a linha iniciada 

por Polydoro: palhaço cantor de chulas, 

cançonetas de duplo sentido e românticas 

modinhas. O palhaço era também uma espécie 

de galã do circo, enternecendo os corações das 

moçoilas. Benjamin era amigo de Eduardo das 

Neves (1874-1910) – o popularíssimo Dudu, 

autor de modinhas e também palhaço de circo -, 

de Cadete e de Catulo da Paixão Cearense, de 

quem dizia: “Foi esse que me botou lá em 

cima! O velho violão com o seu nome gravado 

a fogo.” Quando a Casa Edison começa a 

gravar os primeiros discos no Rio de Janeiro, 

vai buscar nos circos e cafés-concerto os 

primeiros cantores: Dudu das Neves, Bahiano, 

Mário Pinheiro e Benjamin de Oliveira. 

Eduardo das Neves compôs para Benjamin uma 

canção que se transformou no seu cartão de 

visitas, Crioulo Faceiro. (CASTRO, 2005, p. 

175). 

 

É perceptível que os palhaços do início do século XX 

apresentaram as suas canções tanto nos picadeiros como em 
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outros ambientes. Eles tocaram e cantaram não especificamente 

para o público infantil, mas sim parodiando o seu cotidiano. A 

compreensão da composição do personagem palhaço cantor, 

que gravou discos em meados do século XX, é necessária para 

se compreender e problematizar as suas atuações e canções.  

  

1.1 A CONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM 

PALHAÇO 

 

“A gente pode dizer que ele é uma pessoa que faz os 

outros darem risada, e vai estar certo, certíssimo.”, afirma 

Thebas (2005, p. 11), que, ao mesmo tempo, questiona: Como 

explicar a pessoa que, ao invés de rir, se emociona ao ver um 

palhaço? Ou as crianças que preferem estar ao lado dos 

monstros mais assustadores do que encarar aquele ser de rosto 

pintado? O conceito de palhaço se torna abrangente, devido ao 

fato desse profissional do circo ter vários locais de atuação e 

várias maneiras de construir seu personagem, sendo possível a 

adaptação de sua participação nos mais variados ambientes e 

públicos. 

 Dentre os inúmeros conceitos sobre a origem do termo 

palhaço, uma das que mais aparecem em bibliografias é que a 

palavra “palhaço” veio do italiano paglia, que significa 

“palha”. A justificativa seria de que as roupas dos palhaços 

antigos eram feitas com o tecido dos colchões, os quais eram 

forrados de palha para amortecer as quedas desses 

profissionais. Assim, aquele que possuía essa roupa recheada 

de palha e se apresentava realizando tombos e graças era 

chamado de palhaço. 

Os palhaços podem ser os mais diferentes possíveis, 

com e sem cara pintada, com ou sem nariz vermelho, com 

roupas coloridas ou não. Não existem características únicas que 

todos os palhaços precisam seguir para serem reconhecidos 

como tal; cada um tem a sua individualidade, principalmente 

no quesito temperamento e personalidade. Os mais clássicos 
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são o “palhaço branco” e o “palhaço augusto”. O primeiro é o 

que se considera o espertalhão. Ele é mandão, sempre sabe 

tudo o que está fazendo e possui um ar de superioridade. O 

augusto é ingênuo, estúpido, está sempre fazendo algo de 

errado ou alguma coisa que não era para ser feita no momento. 

Também é conhecido como Excêntrico, que está fora de eixo, 

maluco. 
O modo augusto seria o perfil considerado mais 

ingênuo do palhaço, no sentido de não saber ou 

conhecer as maldades do mundo, por isso ele, 

geralmente, é pego pelas artimanhas colocadas 

me jogo. Se ele tenta ser maldoso, no sentido de 

tentar passar o outro palhaço para trás, 

geralmente acaba confundindo-se ao ponto de 

sofrer as consequências da sua própria malícia. 

O modo branco representaria o perfil de 

comando, mesmo que seja de uma ingênua 

forma de comando. Este modo em cena 

representa o saber, ou, uma espécie de poder 

maior em relação ao outro. (GOMES, 2012, p. 

36). 

 

Essa relação de “branco” e “augusto” pode variar 

durante a apresentação. Se um palhaço assume o papel de 

augusto, o seu companheiro pode ser o branco. Até mesmo a 

plateia pode ser chamada a interagir com o palhaço e fazer o 

papel de branco. Se o palhaço utiliza o modo branco, pode 

fazer com que a plateia seja o seu augusto e, dessa forma, ir 

construindo a sua apresentação. “Exatamente como acontece na 

vida real: ninguém é uma coisa só o tempo todo.” (THEBAS, 

2005, p. 16). 

Dessa forma, Mario Bolognesi (2007) descreve como 

era a construção de uma peça ou esquete cômica antes do 

sucesso dos palhaços cantores de 1950. Para serem engraçados, 

os palhaços realizavam “[...] números cômicos em que um 

clown anuncia a realização de alguma façanha, mas é 

constantemente interrompido pelo seu parceiro, o Augusto 
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[...]” (BOLOGNESI, 2007, p. 87). Isso é quebrado na atuação 

do palhaço Carequinha, que deixa de ser aquele que se dá mal e 

passa a ser o herói das crianças, construindo um personagem 

diferente daquilo que até então era conhecido.  

Os recursos de comicidade, até então, se 

caracterizavam-se apenas pela repetição, exagero, com 

mentiras, o malogro da vontade, o fazer o outro de bobo, entre 

outros. 

 
A arte dos clowns e outros tipos de personagens 

e máscaras cômicas sempre foi intrinsecamente 

ligada à música, assim como à interpretação 

teatral e outras habilidades que hoje são 

denominadas como circenses. (MELO FILHO, 

2012, p. 02. Grifo do autor). 
 

Gomes (2012) formula em sua obra as características 

dos tipos de palhaços “branco” ou “augusto”, no entanto, não 

se quer chegar a esse nível de análise nesta pesquisa. O 

objetivo é apenas demonstrar e auxiliar a compreensão da 

construção e caracterização dos palhaços cantores aqui 

pesquisados para que posteriormente a história da produção de 

suas canções fosse realizada. 

Arrelia foi um personagem que exerceu o modo 

augusto. Ele foi composto por meio de um tipo ingênuo que 

falava meio errado, era um pouco desengonçado e andava com 

uma bengala, por isso conquistava a simpatia do público. Para 

representar o papel de branco, outros personagens, durante a 

apresentação no picadeiro, cumpriam esse papel. O palhaço 

Carequinha construiu a imagem de herói da garotada, como ele 

mesmo se autodenominava. Disse em algumas entrevistas que 

mudou o jeito de ser palhaço, que não queria ser visto como 

qualquer um que fosse “enganado” facilmente por qualquer 

um. Em suas peças de circo-teatro, Biribinha faz o papel de 

augusto, e outros personagens tentam fazer com que ele seja 

ludibriado em diversas situações. O augusto geralmente acaba 
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se tornando o personagem principal, pois é ele quem 

geralmente se dá bem nas situações. Ele solta a piada no final 

da representação e só consegue peja ajuda de um “escada”. “O 

escada é a bengala do palhaço. É o que o Oscarito foi para o 

Grande Otelo. Aquilo que o Dedé é para o Didi.” (DVD 

BIRIBINHA, 2014, Vol. 4).   

 
O palhaço na estrutura do espetáculo do circo-

teatro nunca estava sozinho, sempre estava 

acompanhado por um “escada", responsável por 

gags e situações que faziam com que o palhaço 

aparecesse. Este personagem tinha que ser 

inteligente e ter total domínio de improvisação, 

pois caso o palhaço esquecesse o texto era ele o 

responsável em recolocar a ordem na cena, e 

ainda “passando a bola” de forma que o palhaço 

pudesse tirar proveito da situação e fazer sua 

graça. (ANDRADE JÚNIOR, 2000, p. 42). 

 

Em ambos os casos dos palhaços citados, o conceito de 

“escada” pode ser utilizado. O “escada” é aquele que constrói 

toda a situação cômica e que deixa uma brecha para que o 

augusto solte a piada final. Os três palhaços usufruem do 

benefício de “escadas” para finalizarem os seus atos. “Nos 

circos brasileiros, [...] ele teve vários nomes, mas, sobretudo 

palhaço, o principal, o tony, o tony-exêntrico. O branco seria 

aquele que foi nomeado como escada ou crom [...].” (GOMES, 

2012, p. 42). 

Nesse sentido, será contextualizada uma breve trajetória 

dos três palhaços aqui pesquisados, a fim de demonstrar suas 

influências para as construções de seus personagens. Para essa 

construção das trajetórias serão utilizadas as problematizações 

da história do tempo presente, considerando que a mesma se 

“reescreve constantemente, utilizando-se do mesmo material, 

mediante acréscimos, revisões e correções.” (VARELLA, 

2012, p. 107). Assim, seríamos resultados de inúmeras 

transformações que permitem a inserção do passado no 
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presente. Esse passado que não quer passar e, ao mesmo 

tempo, um presente que também não passa. O presente mantém 

uma relação com o passado, o qual é ressignificado de acordo 

com o presente. 

As sociedades antigas viviam repetindo os seus 

antepassados (VARELLA, 2012), pelas lembranças dos mitos, 

por exemplo, e por isso muitas das memórias foram 

conservadas. A sociedade contemporânea ainda com o 

sentimento de progresso, de transformação e de inovação 

constrói lugares de memória, como museus, arquivos e 

bibliotecas; não há mais aquela imersão cotidiana no passado. 

 
Como outros lugares de memória, os arquivos 

são uma construção das formas contemporâneas 

de promoção de memória, registro de que nós 

vivemos em outro tempo distinto de anteriores. 

Nos arquivos, organiza-se o encontro com o 

nosso tempo pela ruptura com o passado e não 

pela continuidade. Na diferença dos tempos é 

que nos damos conta de nossa própria 

historicidade. (VARELLA, 2012, p. 145). 

 

Na construção das trajetórias dos palhaços cantores aqui 

problematizados, a memória perdura como auxílio na 

construção da tradição oral dos saberes. Os palhaços do início 

do século XX e os dos anos de 1950 tiveram uma formação 

muito semelhante. Aprenderam a cantar e a tocar com amigos e 

familiares do circo. Com o surgimento das novas mídias, os 

palhaços se adaptaram para se manterem no mundo artístico. 

Levaram o picadeiro do circo e as suas apresentações para a 

TV, o rádio, o cinema e os discos. Os documentos analisados 

no CEDOC da Funarte do Rio de Janeiro serão as fontes 

norteadoras na construção das trajetórias dos palhaços 

pesquisados, considerando-se o sentido dado como a 

problematização do historiador como uma organização dos 

usos do passado no presente. 
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1.2 WALDEMAR SEYSSEL: COMO SURGIU O 

“ARRELIA” 

 

Waldemar Seyssel já era o Arrelia muito antes de ele 

mesmo saber. Afinal, o nome que o consagrou como palhaço 

de circo de picadeiro, de circo-teatro ou como palhaço cantor e 

de televisão foi-lhe dado por seu tio durante uma briga com seu 

primo enquanto ainda era criança. 

 Em suas obras “Arrelia e o Circo” (1977) e “Arrelia: 

uma autobiografia” (1997) faz questão de dizer que além de 

palhaço, condição artística que o fez ser conhecido em todo o 

Brasil, possui formação em bacharel em Direito. Mesmo sem 

ter exercido essa profissão, o palhaço, que encantou gerações 

com as suas canções e atuações, sempre deixou claro, e 

mostrou a sua formação acadêmica. Disse, em suas obras, que 

foi um pedido da mãe, pois ela queria ter um filho “doutor”. 

Apesar de sua formação na universidade, foi a faculdade da 

vida de circo que constituiu o personagem Arrelia.  

Waldemar Seyssel, o popular palhaço Arrelia, nasceu 

em Jaguariaíva, no Paraná, em 1905. A partir do parentesco 

dos avós, todos da sua família foram de circo. Seu avô, Júlio 

Augusto Seyssel, era professor de história, professor de música 

e ginasta, oriundo da cidade de Seyssel, local que foi um 

condado de uma região na França. Júlio Augusto entrou no 

circo porque se apaixonou por uma das ginastas que lá se 

apresentava. O circo estava de passagem por sua cidade. Ele 

largou todas as suas atividades e entrou para o circo a 

contragosto de sua família, mas a favor de seu desejo de 

impressionar a bela moça. A partir daí, as gerações sequentes 

continuaram com a tradição circense. O pai de Waldemar, 

Ferdinando Seyssel, o palhaço Pinga-pulha, continuou com a 

arte circense e seus filhos também, dentre eles Waldemar, o 

Arrelia. 

O nome Arrelia surgiu quando Waldemar ainda era 

criança e brigava muito, principalmente durante as lições da 
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escola. Em uma dessas brigas, entrou em conflito com seu 

primo. Seu tio, José, ao separar a briga, levou uma mordida de 

Waldemar, que fugiu e ficou provocando o tio. Ao ver aquela 

criança que não parava quieta e provocava todos, ele o chamou 

de Arrelia. Waldemar não gostou do apelido e foi aí que o 

nome pegou. 

Como esse menino, terceira geração de artistas 

circenses, se torna palhaço? Por uma necessidade de substituir 

seu pai, que era quem atuava como palhaço do circo onde 

viviam. Waldemar, que já havia realizado algumas 

apresentações nos picadeiros, mas não se considerava um 

palhaço, foi meio que a força para a sua primeira apresentação. 

 

Figura 1 – Folhetim - Entrevista com Arrelia. (Parte 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Jornal Folha de São Paulo – 16 de outubro de 1977. Folhetim n. 39, 

p. 14 (Número não identificado). 
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A seguir, faz-se a transcrição da entrevista  apresentada 

anteriormente: 
 

Folha de São Paulo – O senhor não queria ser 

palhaço? 

Arrelia: Não é que eu não queria mas acabei 

entrando no picadeiro empurrado. Não entrei de 

palhaço por necessidade própria, mas por 

necessidade do circo. Meu pai queria se 

aposentar e tinha experimentado meus irmãos. 

Não tinha dado certo. Aí eles me pegaram à 

força e eu fazendo charmezinho de que não 

queria me pintar. Mas por dentro, comigo 

mesmo, eu pensava: “Eu vou pintar a cara, 

afinal é uma novidade”. 

 

[...] 

 

Folha de São Paulo – Quantos anos o senhor 

tinha? 

Arrelia: 17 ou 18. Eu era acrobata, atleta, 

saltador, mas acompanhava mais minha mãe, 

que era muito doente. Então, eu não ficava 

fazendo nada e ia às escolas. Fui crescendo e 

ela queria um título de advogado na família. Eu 

não queria ser advogado porque, como 

advogado, seria o maior palhaço do mundo. 

(Jornal Folha de São Paulo – 16 de outubro de 

1977. Folhetim n. 39, p. 14. Número não 

identificado). 

 

 A partir dessa primeira apresentação como palhaço 

oficial do circo, Waldemar Seyssel pegou gosto pela coisa e foi 

em frente. O título acadêmico foi resultado de um esforço para 

agradar a sua mãe. A mãe de Waldemar morreu jovem e ele era 

o filho que cuidava e passava o tempo com ela. Quando ele diz 

na entrevista que não ficava fazendo nada e ia às escolas, na 

verdade ele quis dizer que não fazia nada no circo e por isso foi 

estudar, realizar a vontade de sua mãe. No circo, a vida das 

crianças se dividia entre as brincadeiras, os estudos e os 
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números circenses, que se aprendia desde muito cedo. Muitas 

vezes, as brincadeiras de criança se misturavam com o 

aprendizado dos futuros números que seriam apresentados nos 

picadeiros.
13

 

 O fato de ter sido uma necessidade do circo de ter um 

novo palhaço e certa recusa inicial de Waldemar ao entrar no 

picadeiro como tal, não foi motivo para que ele se tornasse um 

palhaço ruim. Ele gostou da experiência e continuou com a 

carreira. Como afirmou na entrevista apresentada 

anteriormente: 

 
Folha de São Paulo – Quando você se pinta de 

Arrelia há alguma transformação intima e 

profunda na alma do Waldemar Seyssel? 

Arrelia: Eu sinto uma transformação radical. 

Folha de São Paulo – E como acontece? 

Arrelia: Depois que abriram a cortina e me 

jogaram no picadeiro, começou tudo. Caí de 

mau jeito e saí mancando. O povo já achou 

graça. Aí começou a funcionar dentro de mim 

essa transformação. Depois eu comecei a 

dominar o tipo: me puseram um carecão 

monstruoso. Fui me transformando no atual 

“Arrelia” aos poucos. O Arrelia que saiu no fim 

foi inspirado num tipo comum da rua, metido a 

poeta, com um modo sofisticado de falr (sic), 

mas que se embanana todo, quer ser 

conquistador e sai tudo errado. Foi este tipo que 

                                            
13

 Atualmente, a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, garante que: Art. 29 - 

Os filhos dos profissionais de que trata esta Lei, cuja atividade seja 

itinerante, terão assegurada a transferência da matrícula e consequente vaga 

nas escolas públicas locais de 1º e 2º Graus, e autorizada nas escolas 

particulares desses níveis, mediante apresentação de certificado da escola de 

origem. Fonte: BRASIL. Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978. Dispõe sobre 

a regulamentação das profissões de Artistas e de técnico em Espetáculos de 

Diversões, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, p. 7777, 26 maio 1978, Seção 1. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6533.htm>. 

Acesso em: 20 jun. 2016. 
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eu quis imitar e deu certo. (Jornal Folha de São 

Paulo – 16 de outubro de 1977. Folhetim n. 39, 

p. 14. Número não identificado). 

 

A inspiração de Waldemar para construir o personagem 

Arrelia veio das ruas, dos locais por onde ele passou e também 

das influências que absorveu. O que seria esse personagem 

palhaço? Nada mais que o reflexo do público. Aquilo que o 

palhaço apresenta para o próprio público acaba gerando a 

identificação com aquilo que as pessoas veem ao seu redor. 

Isso faz com que as pessoas acabem rindo daquilo com o que 

se identificam na sociedade onde vivem, pois elas enxergam 

naquele palhaço a representação do cômico. Dessa maneira, 

surgem as risadas e os aplausos, atos que alimentam a alma 

artística do palhaço e o fazem se sentir vivo e continuar com a 

sua apresentação. 

 
Desse modo, aquela conceituação do cômico 

resultante do “mecânico aplicado sobre o vivo” 

adquire sentido coletivo, o riso ganha uma 

função social, pois rimos para restabelecer os 

elementos vivos que compõe a própria 

sociedade. Não se trata mais, como nas teorias 

clássicas, de descobrir a “essência” do risível, 

pois afinal, é na sociedade que se acha a 

resposta, e não na natureza humana. (SALIBA, 

2002, p. 22) 

 

O trecho acima se refere ao riso gerado pela sociedade 

em que estavam inseridos os palhaços cantores. O riso 

provocado era resultado da sociedade na qual os palhaços se 

espelhavam para construir as suas canções − como a questão 

moralista nas canções infantis ou a marchinha de carnaval, 

assuntos que serão contextualizados no decorrer do texto. 

Ao representar o personagem Arrelia, o público cria 

empatia por se identificar com ele, construindo, assim, a sua 

comicidade. Mas quais outros elementos poderiam ser 
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inseridos para caracterizar esse personagem tão carismático? A 

seguir, em uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, 

Waldemar diz qual seria o segredo para o sucesso. Aponta para 

a sua originalidade: 

 
Folha de São Paulo – Qual foi o seu segredo 

de sucesso? 

Arrelia: Não sei se é bem segredo, ou se é meu 

dom. Eu era, como se diz, criador e repentista, 

estava sempre alerta para uma piada, num 

momento propício. Eu criava na hora a piada. 

Essa é uma das defesas maiores que o palhaço 

tem. O que copia, o imitador, não tem essa 

vantagem. E ele não sobe por isso, No meu 

circo entrava uma turma de estudantes, de 

médicos ou de advogados. Quando eu tinha o 

circo no Largo da Pólvora, de 1940 a 1950, 

Palmeiras e o São Paulo ficavam concentrados 

e, a noite, jogadores eram levados para o meu 

circo. Eu sabia que hoje era o São Paulo ou 

então era o Palmeiras e então, eu tinha uma 

piada para eles. Se, no público rebatessem com 

outra piada, eu já tinha outra engatilhada. Do 

mesmo modo era com os advogados, juízes ou 

desembargadores, que, às quintas-feiras, 

enchiam meu circo. Não sei porque eles iam às 

quintas-feiras. Iam lá e depois os grupos saiam 

para cear principalmente os jovens. Assim eu 

tinha sempre cuidado de saber quem estava na 

berlinda. Fazia uma piada sobre ele, animava os 

outros, a coisa pegava fogo. Eu fazia isso com 

os advogados, com os estudantes, com todos. 

Eu tinha a chave. Quem entrava primeiro era 

eu, já os mais acovardados não participavam. 

(Jornal Folha de São Paulo – 16 de outubro de 

1977. Folhetim n. 39, p. 14. Número não 

identificado). 

 

O palhaço cantor é fruto de toda essa construção social 

e cultural pela qual passou o Brasil do início do século XX. 

Quando Arrelia fala que inventava suas próprias piadas, além 
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de ser repentista e realizar o improviso, criava e se apresentava 

ao mesmo tempo. O palhaço cantor que midiatizou a sua 

canção nos discos pisou muito nos picadeiros, o que lhe deu 

experiência para estar com as novas mídias que bateram de 

frente com o circo. Como afirma Saliba (2002, p. 27), o 

pensamento de um homem como humorista, que faz piadas de 

improviso, “‘gira como uma mosca na garrafa’, procura 

apreender todos os lados da realidade, exercitando ao máximo, 

e levantando ao limite a sua percepção e o seu sentimento do 

contrário”. 

 Associada a isso, a construção do personagem Arrelia 

teve relação com aquilo que era moralmente aceito pela 

sociedade em questão: 

 

Figura 2 – Construção do personagem Arrelia 

 

 
 

Fonte: Jornal Estado de São Paulo (São Paulo, 22 de Abril de 1984). 
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Segue a transcrição: 

 
Jornal Estado de São Paulo - A chave de todo 

o sucesso, explica Arrelia, deveu-se à maneira 

como compôs o personagem, diferente dos 

palhaços tradicionais. “Eu não queria ser um 

bufão, com aquele narigão, sapato do tamanho 

de um bonde, cartola e calças muito grandes. 

Então passei a estudar, vendo gag
14

 que 

agradava mais e aos poucos fui burilando o 

tipo. Como você pode ver, o Arrelia é um tipo 

comum de rua, que se mete em tudo, tenta falar 

difícil, com jeito boêmio.” 

 

[...] 

 

Arrelia – Nunca usei palavrão. O palhaço tem 

de criar, sem ferir o seu público. Não basta 

pintar o rosto, é preciso transmitir amor e 

carinho. Tem de gostar de criança, ter vocação, 

pois senão ela sente que não é autêntico. 

Palhaço, para criança, é uma imagem, não é um 

homem. (Jornal Estado de São Paulo – São 

Paulo – 22 de Abril de 1984). 
 

Essa identificação que Arrelia gerou no público se 

estende por toda a sua carreira. Como no prefácio do livro 

“Arrelia: uma autobiografia” (1997), Assis Ângelo descreveu 

como fã e expectador o artista que foi Arrelia: 

 
Eu ria com as brincadeiras ingênuas do Arrelia; 

com os seus pulos, tombos e saltos mortais no 

picadeiro. Ele era o palhaço mais palhaço, mais 

perfeito que vi até hoje na vida. E músico, 

sabiam? Arrelia era flautista. Era, não. É. E dos 

bons. No tempo do Arrelia, muito antes mesmo 

do meu tempo, artista de circo era artista de 

                                            
14

 Gags são pequenas cenas cômicas. Com uma sequência de gags é que o 

palhaço constrói seus números e espetáculos. (THEBAS, 2005, p. 71). 
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verdade. Era artista que fazia de tudo. E bem. 

Tocava, cantava, bordava, pintava o sete, além 

de palhaçada e acrobacias a mil metros do chão, 

com aquelas cordas todas se balançando no ar e 

uma rede dura esperando quem escorregasse. 

Ouvi muita besteira bonita do Arrelia, feitas pra 

gente rir. E ríamos. Também ouvi o seu canto, a 

sua voz engraçada, as suas palhaçadas, é claro; 

as suas brincadeirinhas, pilhérias, piadas. Quem 

um dia não ouviu um disco do Arrelia? Até 

hoje eu tenho vários deles em casa, guardados 

com cuidado, pois são daqueles pesadões, de 78 

rotações por minuto, lembram-se? São uma 

beleza. E o que dizer dos discos que gravou 

com o Altamiro Carrilho? (SEYSSEL, 1997, p. 

13-14). 

 

Arrelia gravou vários discos, alguns deles com o 

flautista de choro Altamiro Carrilho e sua bandinha. Não foi 

somente com Arrelia que Carrilho realizou arranjos e gravou 

diversas canções, mas também com o palhaço Carequinha, o 

que, posteriormente, será problematizado no decorrer do texto. 

No relato anterior, que aparece no prefácio do livro 

citado, é possível perceber como Arrelia marcou o seu público 

por meio de sua atuação não apenas de palhaço cantor, mas 

também com todas as outras apresentações que fazia de 

números diversos no circo. Para chegar a ter um programa de 

televisão nos anos de 1950, antes ele fez muito sucesso nos 

picadeiros. 

Em um ato cômico, numa de suas apresentações com 

seu irmão Henrique, Arrelia fala sobre o desaparecimento de 

seu cão de estimação, Dick, que voltara para casa durante um 

de seus atos. Mas o que chama atenção é o ato que estava 

ocorrendo enquanto descrevia a situação do retorno do cão 

desaparecido. Além de descrevê-lo, Arrelia demonstra como a 

música e os instrumentos musicais faziam parte de suas 

apresentações no circo: 
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Na cidade de Poços de Caldas, em Minas 

Gerais, ele fugiu. Eu e os empregados do circo 

percorremos a cidade inteira. Não achamos o 

danado. No espetáculo, eu e meu irmão 

Henrique estávamos fazendo nosso ato cômico. 

Eu no violão e meu irmão no violino. No 

melhor da música, quem aparece? Dick, 

pulando para dentro do picadeiro e indo para o 

lado de Henrique. Sentou-se na frente dele e 

uivou como se fosse um cantor. O povo que 

estava no circo riu e bateu palmas. Foi um 

sucesso de riso e palmas para o Dick. 

(SEYSSEL, 1997, p. 25-26). 

 

As canções estiveram presentes na vida de Arrelia no 

circo onde cresceu. Em virtude de sua vida itinerante, 

encontrava e fazia amizades pelos locais por onde passava. 

Esses encontros rendiam boas serenatas às namoradas e 

também nas praças onde tocavam por petiscos e sanduíches dos 

comerciantes que se agradavam de suas músicas: 

 
Nós, os irmãos Seyssel, quando chegávamos a 

uma cidade com o circo, fazíamos amizade com 

a rapaziada, principalmente com os que 

tocavam instrumentos. E daí saíam serenatas 

gostosas. Eu tocava flauta e meus dois irmãos, 

Paulo e Henrique, tocavam violino. Dos 

rapazes da cidade sempre havia um ou outro 

que tocasse violão ou outros instrumentos. 

Ficou combinado para depois dos espetáculos 

tocarmos uma serenata. [...] Em Araraquara, 

uma cidade do interior de São Paulo, fizemos a 

serenata no coreto do jardim. Foi uma coisa 

louca. Todas as janelas da praça foram abertas e 

muita gente veio sentar-se nos bancos para 

apreciar a música. (SEYSSEL, 1997, p. 39). 

 

Além das canções, a representação dos atos cômicos ou 

dos dramas compunham as apresentações circenses da família 

Seyssel. O circo-teatro foi um recurso muito utilizado, e 
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Waldemar participava inserindo a sua personalidade cômica, 

deixando claro a sua satisfação em participar. 

 
Fiz alguns números de trapézio, acrobacia e 

misto de cama elástica e vôos. Toda via, ficava 

mais interessado quando faltava um dos 

componentes em uma comédia. Punha-me a 

representar o papel. Se era um papel sério eu 

dava um jeito de fazê-lo cômico. Com isso 

ganhava uma bronca danada do meu tio 

Roberto, dono do circo, e já sabem... puxão de 

orelha! (SEYSSEL, 1977, p. 07). 

 

 Por meio dessa breve trajetória de Waldemar Seyssel, 

procurou-se demonstrar a composição do personagem Arrelia, 

que atuou e se constituiu nas vivências circenses, e que depois 

usufruiu das novas mídias para propagar o seu trabalho na tela 

da televisão e também por meio de suas canções nos discos 

gravados. 
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1.3 A CONSTRUÇÃO DO PALHAÇO MODERNO POR 

MEIO DE CAREQUINHA 

 

Figura 3 – Caracterização de Carequinha (Parte 01) 

 
 
Fonte: Jornal O Fluminense – Rio de Janeiro – 17 e 18 de Julho de 1988. 

 

Definir o que é um palhaço, ou a sua trajetória, é como 

observar as imagens do jornal O Fluminense, do Rio de 

Janeiro, de 1988. A reportagem acima apresentada foi dividida 

em duas imagens para que pudesse ser mais bem visualizada. 

Na primeira imagem, é possível observar a palavra 

“Carequinha” e uma série de fotografias de um palhaço 

“montando” o seu personagem. A primeira impressão é de que 

as fotografias estão em sequência, para a construção do 
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personagem, ou seja, de que a sequência das fotos está de 

acordo com a maquiagem, depois a careca e, por fim, o chapéu 

e o colarinho (chamado de gravata pelas crianças), mas, na 

verdade, elas não estão em sequência. Mesmo assim, após 

alguns instantes, é possível identificar e montar mentalmente 

uma sequência lógica para a construção e caracterização do 

Carequinha. O palhaço é essa confusão de caracterizações, 

personagens e estilos diferentes. Seria muito ambicioso querer 

definir como um palhaço deve ser ou qual seria o melhor 

modelo de palhaço. Como todos tiveram as suas 

peculiaridades, procurou-se elencar algumas referentes ao 

palhaço Carequinha. 

 

Figura 4 – Caracterização de Carequinha (Parte 02) 

 

 
 

Fonte: Jornal O Fluminense – Rio de Janeiro – 17 e 18 de Julho de 1988. 
 

Como na primeira impressão, que traz imagens 

embaralhadas que compõem o início da reportagem do jornal O 

Fluminense, essa parte do texto irá contextualizar uma série de 
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informações contidas em reportagens de jornais e revistas do 

período estudado, procurando construir a trajetória de um dos 

palhaços mais famosos do Brasil, que passou por diversas 

esferas da mídia brasileira. 

O palhaço Carequinha nasceu em Rio Bonito, Rio de 

Janeiro, no ano de 1915. Sua mãe estava se apresentando em 

um circo lotado quando sentiu as dores do parto. Ela era 

equilibrista. George Savalla Gomes nasceu antes de o 

espetáculo acabar e seu nascimento foi anunciado para o 

público que ainda assistia os números do circo. Claudio Thebas 

(2005) contou em seu livro, após ter entrevistado Carequinha, 

que George gostava de contar como tinha nascido. Abaixo, um 

trecho da entrevista que Thebas realizou com Carequinha: 

 
Estava minha mãe, lá no alto, andando na corda 

bamba, quando sentiu as primeiras dores do 

parto. Teve que descer às pressas. Foi levada 

para os fundos do circo. Foi lá, numa barraca, 

que eu nasci. Meu tio ainda teve tempo de 

voltar e anunciar para a plateia: ‘Senhoras e 

senhores, acaba de nascer, aqui mesmo no 

circo, o filho da equilibrista!’. Isso foi em 1915, 

em Rio Bonito, estado do Rio de Janeiro. Três 

anos depois seu pai morreu. (THEBAS, 2005, 

p. 46-47) 

 

Como comentou na entrevista, seu pai faleceu 

aproximadamente três anos depois de seu nascimento. Sua mãe 

casou-se novamente e foi seu padrasto, que também trabalhava 

em circo, quem colocou a sua primeira carequinha e o levou 

para o picadeiro.  

  
Ganhou o apelido, Carequinha, aos cinco anos, 

quando seu padrasto lhe botou uma peruca de 

palhaço e entrou com ele no picadeiro. O 

padrasto cantava e Carequinha cantava também, 

só que tudo errado. Foi um sucesso! (THEBAS, 

2005, p. 46). 
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Aos cinco anos de idade, George Savalla Gomes 

estreava como Carequinha. Uma criança, que ainda não sabia 

direito o que estava fazendo, teve a sua construção enquanto 

artista dentro do circo. Desse modo, como vários outros 

artistas, praticava diversas funções – uma delas era a de cantor. 

E como um grande número de artistas circenses, passou por 

várias esferas do circo, inclusive do circo-teatro. 

 
Antigamente, cada espetáculo era dividido em 

duas partes. Na primeira, o espetáculo circense 

propriamente dito, com palhaços, trapezistas, 

mágicos, domadores e animais amestrados. 

Numa segunda etapa, eram representados 

dramas ou comédias, onde mesmo elenco agora 

passava a se desdobrar na arte da representação. 

Carequinha conta que era o galã dos dramas 

que levavam títulos do tipo “Honrarás tu Mãe”, 

ou “Ferro em Brasa”, todos de estilo bem 

lacrimejante. “Naquele tempo a gente tinha que 

ser artista mesmo. E depois de cada espetáculo, 

éramos nós mesmos que ficávamos 

encarregados de desmontar tudo para montar 

em outra cidade”, conta. (Jornal O Fluminense 

– Rio de Janeiro – 17 e 18 de Julho de 1988). 

 

Foi nesse ambiente circense que George se constituiu 

em um artista. Além de cantar e representar nas peças de circo-

teatro, realizava tudo mais que fosse necessário. E como 

terceira geração de família circense, resultante e praticante da 

tradição oral dos saberes, Carequinha manteve viva a chama de 

sucessão. 

Na reportagem de Mário Dias e fotos de Ary Pereira 

para o jornal O Dia, do Rio de Janeiro, em 1977, Carequinha 

parecia querer repetir a sua história por meio de seu neto 

Stefano, de três anos. 
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Figura 5 – Carequinha e seu colarinho 

 
 

Fonte: Jornal O Dia – Rio de Janeiro – 10 de julho de 1977. 

 

 A reportagem fala sobre uma possível continuidade do 

personagem Carequinha por meio do neto de George. O 

repórter acompanhou o processo de caracterização de 

Carequinha e disse, na reportagem, que Stefano olhava 

atentamente o avô, esperando a sua vez de colocar a pintura no 

rosto. O repórter enfatizou todos os movimentos de Stefano, 

justificando o título da reportagem. Um dos trechos da 

entrevista, que chamou a atenção, é o que traz a 

complementação da explicação de Carequinha sobre o seu 

nome: 

 
Meu pai morreu eu tinha apenas 2 anos. Mamãe 

casou outra vez com Osório Portilho, tocador 

de violão e fazedor de clow, ou melhor, o 

companheiro do palhaço. Quando eu tinha 

cinco anos apenas, existia um palhaço que era 

um nome nacional o <Careca>. Por imposição 

de meu padrasto e um tio meu, o Cici Savala, 
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tornei-me também palhaço, passando a fazer 

dupla com o <Careca>, nascendo assim o 

<Carequinha>, de quem muito me orgulho 

hoje, após ter feito sorrir muitas gerações e 

ainda continuar fazendo, tenho certeza. (Jornal 

O Dia – Rio de Janeiro – 10 de julho de1977). 

 

 Completando a caracterização de Carequinha, o seu 

característico colarinho é uma de suas marcas registradas. É 

possível perceber isso nas imagens do jornal O Fluminense, de 

1988, dispostas anteriormente na parte inferior esquerda da 

figura “Parte 01”, ao lado da imagem central de Carequinha. Já 

na figura “Parte 02”, estão bem caracterizados os dizeres: “E 

palhaço, o que é?”. Seu colarinho, chamado de gravata pelas 

crianças, foi resultado de muitas gargalhadas. Carequinha sabia 

como usá-lo para agradar a criançada.  

 
A roupa do palhaço é uma extensão do seu 

corpo. Tanto que às vezes expressa “sozinha” o 

que ele está sentindo: no circo, por exemplo, 

quando o palhaço está sem jeito ou leva um 

susto, o colarinho sobe até a altura do nariz! 

(THEBAS, 2005, p. 14).  

 

Na edição de outubro de 1983, o mesmo jornal O Dia, 

com o texto de Mona Bittencourt, reporta o retorno de 

Carequinha à televisão e também expõe esse recurso da gravata 

utilizado por Carequinha. 
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Figura 6 – Carequinha e a gravata 

 

 
 

Fonte: Jornal O Dia – Rio de Janeiro – 16 de outubro de 1983. 

  

 Abaixo transcrição da reportagem: 

 
Em todos os lugares onde se apresenta o quadro 

é sempre o mesmo, as crianças querem beijá-lo, 

pegá-lo e pedir para fazer o seu gesto mais 

popular: “a gravata” – com (sic) as crianças 

chamam. “Faz a gravata Carequinha” é o 

pedido mais ouvido antes, durante e depois dos 

shows. Paciente, incansável, Carequinha repete 

o gesto: encolhe o pescoço e os ombros e o 

colarinho sobe... e as crianças riem... (Jornal O 

Dia – Rio de Janeiro – 16 de outubro de 1983). 
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Na continuação da reportagem, Carequinha expõe a sua 

construção enquanto palhaço, demonstrando como ele pensava 

que deveria ser a imagem do palhaço perante os olhares das 

crianças. 

 
– O palhaço tem que ser o ídolo da garotada – 

explica. Ele tem que passar para as crianças 

senso de justiça, que elas possuem mas precisa 

ser incentivado. Tem que falar o português 

corretamente. Nossa responsabilidade é grande, 

porque o que fazemos serve de exemplo para a 

criança. (Jornal O Dia – Rio de Janeiro – 16 de 

outubro de 1983). 

 

 Esse tipo de palhaço que Carequinha disse que tem que 

ser o modelo, aquele exemplo para as crianças, o herói da 

criançada, que ensina o que é correto e que dá lições, é o 

mesmo Carequinha, o palhaço cantor, que cantou as suas 

canções embutidas de moral e bons costumes. Carequinha foi 

eleito com o título de palhaço moderno na Itália em 1964. 

 
Em 1964, Carequinha participou de uma 

homenagem ao palhaço mais velho da Itália, 

Gigi Cavelini. Estavam presentes palhaços de 

todo o mundo e o artista brasileiro recebeu o 

título de Palhaço Moderno do Mundo, porque 

seu estilo era diferente dos outros. 

Normalmente, os palhaços tinham pouca 

agilidade, estavam sempre em desvantagem e 

usavam roupas sujas. Ele inovou, vestindo-se 

elegantemente, fazendo piruetas e incentivando 

o sendo se justiça que é muito natural nas 

crianças. “O palhaço tem que ser o ídolo da 

garotada, e não o que apanha, leva sempre 

vantagem. E o falar português correto, para 

ensinar às crianças.” (Revista não identificada – 

1983). 
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Por isso, é importante conhecer a construção do 

personagem palhaço cantor. Esse título de palhaço moderno, 

esse estilo diferente oriundo de sua formação circense também 

influenciou na história da produção de suas canções. 

 

1.4 A INFLUÊNCIA DO TEATRO BIRIBA 

 

 Por meio de um breve histórico do Circo Teatro Biriba, 

será contextualizada a trajetória de Franco Adriano Passos 

Rosa, o palhaço Biribinha, que, atualmente, faz frente às 

apresentações desse circo-teatro, o qual foi fundado por seu 

avô materno e está em atividade desde o início dos anos de 

1970, atuando nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul e Paraná. 

 Em janeiro de 2016, foi realizada uma entrevista com 

Franco Adriano, neto de Geraldo Passos, o fundador da 

companhia. Por meio de sua memória, utilizando a 

metodologia de história oral temática e história de vida, obteve-

se acesso a uma parte das informações aqui problematizadas. 

Outras fontes utilizadas foram o histórico cronológico, 

disponível do site atual do circo-teatro em questão, e 

informações contidas nas produções de circo-teatro em DVD. 

Essas informações irão compor a parte inicial desta seção. 

Por meio da história oral, é possível construir a 

trajetória de um indivíduo, trazendo à tona informações que 

podem ser interpretadas e transformadas em fontes para a 

construção histórica de determinado período. 

 
As fontes orais têm sido francamente utilizadas 

e houve certa polêmica quando da constituição 

do que terminou sendo designado por “história 

oral”, modalidade de grande sucesso e bastante 

articulada à história do tempo presente em 

função dos estudos sobre memória e do 

potencial dessas fontes como testemunho. 

(VARELLA, 2012, p. 82). 
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Compreende-se que com a utilização da história oral, 

não se pode levar como única representação aquilo construído 

pela fala do entrevistado. Dessa forma, deve-se confrontar as 

fontes para melhor construir a narrativa histórica. 

 
Ao trabalhar com história oral, é sempre bom 

ter em mente que o relato de vida é apenas uma 

entre muitas possibilidades. O relato de vida 

costuma ser a apresentação oficial de si, que 

varia conforme o “mercado” no qual é 

oferecido – na família, geralmente, o que rege é 

a confidência; na esfera pública, o relato 

costuma ser mais formal. Ou seja, em um 

trabalho de história oral, a biografia, a trajetória 

individual, não é coisa dada, mas construída à 

medida mesmo em que é feita a entrevista. Se a 

pessoa tem o costume de refletir sobre sua vida, 

provavelmente já tem uma espécie de sentido 

cristalizado para alguns acontecimentos e 

percursos e pode preferir relatar esses, em vez 

de outros. Isso não quer dizer que aquele 

sentido seja falso ou não tenha relação com a 

realidade. É preciso ter claro, contudo, que ele 

não é a única possibilidade. (ALBERTI, 2000, 

p. 04). 

 

Franco Adriano cresceu no circo-teatro Biriba. Quando 

era criança, frequentava a escola normalmente durante o dia. 

Quando cresceu mais um pouco, já tinha que trabalhar e ajudar 

a família vendendo pipocas durante os espetáculos. Durante as 

vendas de guloseimas, observava seu pai e seu avô nas 

apresentações e se perguntava se um dia estaria no palco. “Será 

que um dia eu vou interpretar o palhaço Biriba?” (DVD 

BIRIBINHA, 2014, Vol. 4). 

Aos 12 anos de idade, parou de vender as guloseimas e 

passou a atuar no palco; mas com pouca participação, pois não 

havia muitos papéis para crianças. Os dramas eram mais 
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apresentados do que as comédias, esgotando as participações 

infantis. Com isso, Franco Adriano começou a participar da 

parte técnica dos espetáculos, trabalhando na produção. Ficava 

na coxia colocando a música e a iluminação nos momentos 

corretos. Ressalta-se que as canções ainda eram disponíveis 

apenas em disco de vinil, sendo necessário destreza para trocar 

e colocar as canções no momento correto. 

 
Então o vô me colocou, para fazer o som e a 

luz, porque naquela época, na metade dos anos 

80 se levava muito drama. E o vô gostava de 

uma música bem colocada na hora certa, uma 

música triste, uma música forte, uma luz, 

apesar dos poucos recursos que tinha naquela 

época de iluminação, o vô queria uma coisa 

legal assim de iluminação. (ROSA, 2016). 

 

Aos 14 anos de idade, saiu do Teatro Biriba para ir 

estudar, de acordo com a vontade de seus pais. Terminou o 

ensino médio, mas no final dos anos 1990 retornou para o 

Teatro Biriba. Seu avô faleceu no ano seguinte. Geraldo 

Passos, tio de Franco Adriano, assumiu o teatro Biriba por um 

ano, mas depois saiu para montar a sua própria companhia de 

teatro. Ele ficou trabalhando em Santa Catarina. Em 1992, 

Franco Adriano assumiu o Teatro Biriba e interpretando o 

Biribinha foi com a companhia para o Rio Grande do Sul. 
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Figura 7 – Geraldo Passos: O Palhaço Biriba 

 

 
 

Fonte: Figura sem datação. Disponível em: <www.teatrobiriba.com.br>. 

Acesso em: 16 jun. 2016. 

 

Geraldo Passos, avô de Franco Adriano, nasceu no ano 

de 1928, em Casa Branca, no estado de São Paulo. Possui uma 

trajetória semelhante à de vários artistas circenses. Um circo 

passou por sua cidade quando ele ainda era menor de idade. 

Por tentar fugir com o circo várias vezes, sua família cedeu sua 

tutela ao proprietário do circo, o qual desempenhou o papel de 

seu pai adotivo. 
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Geraldo seguiu com o circo por vários estados 

brasileiros, logo mostrou sua forte aptidão para 

a música e se tornou o cantor principal do circo, 

e do circo para o mundo. Fez shows em 

cruzeiros, cassinos, musicais onde fez parte da 

equipe de Fredie Asteire e Genny Kelly. 

(TEATRO BIRIBA
15

). 

 

O Circo Teatro Biriba foi fundado em julho de 1970, na 

cidade de Tangará, no Meio-Oeste catarinense, por Geraldo 

Passos. Tinha como integrantes os membros da família e 

demais pessoas que compunham o elenco para a realização das 

peças de teatro idealizadas. Na primeira década de sua 

existência, foram realizadas temporadas em aproximadamente 

40 cidades dos estados do sul do Brasil. 

 As apresentações continuaram sendo realizadas por 21 

anos, até que, em 1991, Geraldo Passos, o fundador da 

companhia, faleceu. Na sucessão do palhaço Biriba, seu filho, 

Geraldo Santos Passos, o substituiu apenas por um ano, visto 

que decidiu largar o Circo Biriba e montar a sua própria 

companhia teatral. Quem, então, assume o circo-teatro como 

“palhaço Biriba”, já em sua terceira geração, é o neto de 

Geraldo Passos, Franco Adriano Passos Rosa. Em 12 de junho 

de 1992, ao substituir seu avô, Franco começou a utilizar o 

nome artístico de Biribinha. 

O modelo de apresentações utilizado por Geraldo 

Passos continuou no personagem Biribinha, com adaptações 

que iriam desde a estrutura do ambiente físico às canções 

cantadas por seu avô.  

Em 1995, a estrutura compunha um pavilhão feito com 

chapas de zinco. Era montado e desmontado conforme a 

locomoção. 

 

 

                                            
15

 Disponível em: <www.teatrobiriba.com.br>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
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Figura 8 – Teatro Biriba anos 1980 

 

 
 

Fonte: Teatro Biriba. Disponível em: <www.teatrobiriba.com.br>. Acesso 

em: 16 jun. 2016. 

 

Os componentes dessa companhia já não se intitulavam 

como “Circo-Teatro”, simplesmente porque não tinham uma 

estrutura física de lona e não possuíam formato circular, como 

os circos geralmente se apresentavam. Mas as suas 

apresentações tinham o mesmo formato artístico daqueles 

realizados nos ambientes denominados “Circos-Teatros”, com 

um palhaço de cara pintada como personagem principal, o qual 

vestia roupas extravagantes no meio das peças. A partir do ano 

de 1995, o ambiente ganhou um espaço maior para acomodar o 

público, além de ter adquirido formato de circo e estar coberto 

por uma lona. 
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Figura 9 – Circo-Teatro Biriba anos 2000 

 

 
 

Fonte: Teatro Biriba. Disponível em: <www.teatrobiriba.com.br>. Acesso 

em: 16 jun. 2016. 

 

Compreende-se que as histórias contadas nas entrevistas 

“[...] são muitas vezes versões de relatos que foram criados 

logo após eventos e que foram usados e reelaborados pelos 

indivíduos ou no interior das famílias e das comunidades.” 

(THOMSON, 2002, p. 359). Franco Adriano diz que desde o 

momento em que assumiu o palhaço Biribinha, sempre quis 

inovar e manter acesa a vontade do público de voltar ao circo-

teatro: 

 
E eu comecei assim, que quando, era uma vida 

muito difícil, minha mãe falava, o artista não 

tem que ter, não pode ter isso o artista não pode 

ter aquilo, a gente tem que ser pobre, eu não me 

conformava com aquilo. Porque eu via as 

pessoas falando tão bem do meu vô, 

principalmente do tempo que eu fiquei 

morando em Videira. Eu pensei: Pô! Mas tudo 

bem! Rico pode ser que a gente não fique, mas 

a gente pode viver bem, a gente pode viver com 

conforto. E aí a gente foi lutando, foi lutando 

todos esses anos... Para tu ter o quê? Ter um 

circo legal. Para tu ter um... Como é que é? Um 

circo aconchegante, agradável. Para tu sempre 

estar apresentando novidade mesmo, com a 

mesma peça de teatro, mas sempre 
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apresentando uma coisa diferente. Uma luz 

diferente, um cenário, um figurino, uma 

adaptação e a gente foi indo. (ROSA, 2016). 

  

Foi essa estrutura familiar que permaneceu na 

organização e composição do Teatro Biriba pelos atuais 46 

anos de existência. Filho de Francelicio Rosa Neto e Cidinha 

Passos (filha de Geraldo Passos), Franco Adriano Passos Rosa 

nasceu em 1973, quase no mesmo ano de fundação da 

companhia. E cresceu em meio à vida de apresentações na qual 

a sua família vivia, atuando e trabalhando em outras áreas 

desde cedo: 

 
Eu fazia papéis infantis nas peças. Como se 

levava muito drama naquela época, a gente tava 

sempre nas peças trabalhando. Daí depois eu 

passei a vender guloseima, limpar cadeira, fazia 

tudo. E quando eu tinha 15 anos eu comecei a 

fazer o palhaço infantil do circo. [...] De cara 

pintada, que foi o Bimbo, o meu nome de 

palhaço, Bimbo. Aí eu fiz o Bimbo de 1989 a 

1991, aí em 1992 já comecei a fazer o palhaço. 

(ROSA, 2016). 

 

Ao mesmo tempo que atuava desde criança, assistia o 

seu avô representando o palhaço Biriba. A sua construção 

enquanto palhaço foi se realizando em meio às apresentações e 

à sua própria trajetória no ambiente em que vivia. Essa 

substituição e a aceitação do público, que ocorreu nos anos de 

1990, não foi por acaso, foi devido aos anos de observação e 

convivência, mantendo no personagem Biribinha a mesma 

pintura facial e as mesmas roupas que o palhaço Biriba usava. 
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Figura 10 – Palhaço Biribinha 

 
Fonte: Teatro Biriba. Disponível em: <www.teatrobiriba.com.br>. Acesso 

em: 16 jun. 2016. 

 

Na composição do palhaço de circo-teatro, destaca-se a 

capacidade de usar o improviso, de estar atendo àquilo que 

acontece à sua volta: 

 
O palhaço do circo-teatro, ele já tem que ter um 

conteúdo maior, ele não usa tanto, esses 

recursos, mas o conteúdo dele tem que ser 

maior. Porque tu tem que contar piada, tem que 

tá dentro do contexto da peça de teatro, tu vai 

ter que criar, isso ou aquilo. Vai ter que fazer, 

tentar usar uma coisa que tá acontecendo aí na 

atualidade, seja no Brasil seja no mundo, seja 

na tua cidade para tu inserir dentro do 

espetáculo, fazendo com que aquilo se torne 

engraçado e que as pessoas também não vão se 

ofender. (ROSA, 2016). 

 

O seu avô sempre foi a sua inspiração. Biribinha almeja 

ter o mesmo reconhecimento que teve o palhaço Biriba. Diz 

que por todos os locais em que passa e se apresenta com o 
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circo-teatro é bem recebido pelo nome artístico que traz 

consigo. 

 

Figura 11 – Palhaço Biriba (Geraldo Passos) 

 

 
 

Fonte: Figura sem datação. DVD Biribinha, Vol. 4. (2014). 

 

A maneira para se chegar ao palco e ser palhaço era 

observando aqueles que estavam em cena e ouvindo os 

ensinamentos dos mais velhos. Essa tradição oral dos saberes 

foi vivida por Franco Adriano. E foi a partir dessas primeiras 

experiências com as canções, ouvindo o seu avô, que Franco 

chegou a gravar o primeiro CD de canções do palhaço 

Biribinha em 2001. Essas canções são uma adaptação de 
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emboladas que Franco cresceu ouvindo de seu avô. Emboladas 

são canções cantadas em ritmo de trova, que propõem um 

desafio entre dois cantores ou apenas uma provocação do 

cantor. Elas também podem se voltar para toda a plateia ou 

apenas para um de seus integrantes. 

 
Tem as emboladas que eu digo, que eu via o 

meu vô fazendo, que eu via os caipirinhas, que 

o meu vô admirava e tal. O meu vô cantava 

para mim quando eu era criança, e eu via meu 

vô cantando. Até hoje a gente ainda usa esses 

recursos de música para fazer alguns números, 

não é todo dia e não é sempre, mas a gente 

ainda usa. (ROSA, 2016). 

 

 Ao utilizar as canções que foram adaptadas do período 

de seu avô, Biribinha também gravou uma canção com o tema 

de seu bordão mais famoso: “É Bucha!”.  

 
Essa é Xébucha, essa música também não. Foi 

um amigo do Rio Grande do Sul que me 

escreveu a música. Ele escreveu a música para 

mim gravar. Porque eu uso o termo “É Bucha”. 

[...] É um bordão. Eu vou ter três vidas e não 

vou conseguir criar um outro bordão que supere 

esse. As pessoas passam aqui na frente do circo 

e já falam: “É bucha! É bucha! Porque pegou. E 

esse cara escreveu uma música para mim, é 

Xébucha. Chébebéu que vô usava bastante ou o 

“É Bucha!”. Que diz: [cantando] “Namorar 

muié sorteira é coisa que não me gustia... (ele 

usou um termo mais do Rio Grande do Sul, 

porque ele é gaúcho). A gente não tem 

compromisso. Não. Namorar muié sorteira é 

coisa que não me gustia. Namorar muié sorteira 

é coisame gustia.” Ah é assim, essa música não 

me lembro muito a letra. Mas é assim, namorar 

mulher solteira é ruim porque elas querem 

casar, namorar mulher casada é bom porque 

elas não que compromisso e namorar mulher 
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velha é ruim porque elas são desdentadas. 

(ROSA, 2016. Grifos do autor). 

 

Essa canção de Biribinha expõe o bordão de seu 

personagem. É aquilo que quando é representado pelo artista o 

público já identifica a fala ou o ato característico como cômico. 

Sempre que o artista solta o seu bordão, o público já o 

identifica no mesmo momento. 

Percebe-se a influência da família de Franco Adriano na 

sua composição enquanto artista. Nas trajetórias 

contextualizadas dos palhaços anteriores, repetem-se as 

mesmas influências familiares. Geraldo Passos, o Palhaço 

Biriba, era o personagem principal das peças e também o 

proprietário do teatro. Franco Adriano mantém esse 

protagonismo nas peças. 

Lorival Andrade Júnior (2000) pesquisou sobre o circo-

teatro Nh’Ana, que assim como o Teatro Biriba teve sua 

origem em Santa Catarina. O circo-teatro Nh’Ana percorreu os 

estados do sul brasileiro durante as décadas de 1940 a 1970, 

tendo a sua decadência por volta dos anos de 1980. Andrade 

Júnior destaca a importância do palhaço enquanto personagem 

principal das apresentações: 

 
Como já citei em vários momentos, o 

personagem principal de um circo-teatro era o 

palhaço. Quando este era famoso ou 

reconhecido pelo público o circo-teatro garantia 

uma grande bilheteria e também sua 

permanência por mais tempo em uma cidade. 

Não conseguindo levar o público ao riso, 

poderia ser destrutivo para o circo-teatro, visto 

que as notícias corriam muito rapidamente e 

normalmente as cidades visitadas eram 

próximas. O palhaço, então, recebia a 

incumbência de agradar já no primeiro dia, para 

que a notícia de sua “graça” se espalhasse e o 

circo-teatro passasse a ser visitado. Não era 

uma tarefa tão simples. As condições sociais 
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das platéias, os dias de apresentações, a 

disponibilidade para a comédia, eram fatores 

que influenciavam diretamente a receptividade 

para a comicidade e o riso. (ANDRADE 

JÚNIOR, 2000, p. 54). 

  

Quando assumiu esse papel de palhaço protagonista, 

Franco Adriano tornou-se um dos grandes responsáveis por 

manter na ativa aquilo que a sua família fazia há tantos anos. 

Como palhaço, teria que fazer de tudo para manter as peças de 

circo-teatro atraindo o público. Os textos utilizados para as 

peças de circo-teatro eram adaptados de acordo com aquilo que 

se vivia. 

 
Também é bom destacar que o Circo-Teatro 

Nh’Ana na década de 80 já estava abandonando 

a estrada e parando definitivamente suas 

atividades. Mesmo assim, alguns circos-teatros 

que ainda resistem, principalmente no Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina (Teatro Biriba, 

Teatro Serelepe, entre outros, sendo que o 

primeiro tem sua origem também com o Circo-

Teatro Oriente) ainda montam seus espetáculos 

nesta mesma ótica apresentada pelo Circo-

Teatro Nh’Ana. Ainda vale destacar que o filho 

de Tareco e Vó Biga está no elenco do Teatro 

Biriba e muitas de suas montagens são de peças 

escritas por ele. Benedito Silvério de Camargo, 

entre elas “Deixe-me Viver”, “Cadeira de 

Rodas”, “Boby, O Vagabundo”, “Biribinha e o 

ET”, “A Viúva Virgem”, “Biribinha, O Gaúcho 

de Passo Fundo”, “Biribinha, O Sobrevivente 

do Titanic”, “O Drácula Gay”, e “Em Busca da 

Paz. Como anteriormente apontei, pode-se 

notar que algumas destas peças também foram 

montadas pelo Circo-Teatro Nh’Ana. Em maio 

de 1999, o Teatro Biriba se encontrava em São 

Luiz Gonzaga (RS).” (ANDRADE JÚNIOR, 

2000, p. 45-46). 
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Durante a entrevista, percebeu-se que Franco 

referenciava sempre o seu avô. Sobre os demais palhaços, ele 

se limitou a dizer:  

 
Eu acompanhei muito o Carequinha. O Arrelia 

eu não acompanhei, só depois lendo, algumas 

coisas. O Carequinha assim através das músicas 

e alguma coisa de televisão que eu via ele. 

(ROSA, 2016).  

 

Mas ao ser questionado sobre quem foi o seu modelo e 

inspiração para ser o personagem que se constituiu em 

Biribinha, ele sempre faz referência a Geraldo Passos. 

 As peças de circo-teatro realizadas pelo Teatro Biriba e 

também pelo circo-teatro Nh’Ana são exemplos de locais onde 

os palhaços cantores constituíram os seus personagens. Os 

palhaços, como personagens principais e com o peso de manter 

o sucesso das apresentações, faziam tudo o que fosse 

necessário para manter o público cativo. As canções 

compunham um desses recursos, que depois, com a inserção de 

novas mídias, foram se adaptando e utilizando os novos 

recursos para continuarem se mantendo vivos no mundo do 

entretenimento. 
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2 A MIGRAÇÃO DOS PALHAÇOS PARA O RÁDIO E 

A TELEVISÃO: O INÍCIO DA GRAVAÇÃO DAS 

CANÇÕES 

 

A problematização deste capítulo foi por meio do 

ambiente circense em que os palhaços iniciaram as suas 

carreias, com a sua transição para as novas mídias, 

acontecimento que fomentou a gravação das primeiras canções 

dos palhaços cantores. Na maioria dos circos havia 

apresentação de circo-teatro, onde o palhaço tornou-se o 

personagem principal. Já obtendo grande sucesso com o 

público que frequentava os circos, esses palhaços tiveram a 

oportunidade de ingressar em novas mídias como o rádio e a 

televisão e ter um contato com um público ainda maior do que 

tinha nos picadeiros. 

Essa inserção dos palhaços nas novas mídias, fazendo 

sucesso nos programas de rádio e televisão fez com que eles 

percebessem que a gravação de canções poderia ser mais uma 

maneira de se manterem nesse novo ambiente, o midiático. Os 

palhaços conseguiram entrar nas novas mídias devido ao 

sucesso que já tinham nos circos. E foi esse ambiente circense 

que formou e influenciou esses novos personagens das mídias, 

que além de fazerem programas de rádio e televisão iniciaram a 

gravação de suas canções. A história da produção das canções 

dos palhaços cantores pesquisados passou pela inserção destes 

palhaços nas mídias que foram surgindo em seu tempo, e a sua 

atuação nesse novo ambiente. Apesar de terem realizado uma 

transição do picadeiro para as novas mídias, as influências dos 

palhaços foram a grande diferença para o seu sucesso, todo o 

processo de construção dos personagens que aprenderam no 

ambiente circense foi levado para o rádio, a televisão e também 

para o cinema, destacando a importância do que foi 

problematizado no capítulo anterior. 

As fontes pesquisadas foram reportagens de jornais e 

revistas pesquisados no acervo do CEDOC da Funarte do Rio 
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de Janeiro. E também a Revista do Rádio pesquisada no acervo 

da Hemeroteca Digital Brasileira. As canções dos palhaços 

cantores Arrelia e Carequinha foram acessadas pelo site 

YouTube. Já as canções de Biribinha foram através de CDs e 

DVDs disponibilizados pelo próprio artista no dia da realização 

de sua entrevista. 

O referencial teórico foi baseado na dissertação de 

Lorival Andrade Júnior defendida na UFSC em 2000, cujo 

falou sobre o Circo-Teatro Nh’Ana, originalmente catarinense 

que fez inúmeras apresentações pelo estado. A partir dessa obra 

foi possível observar o cotidiano do circo-teatro e a 

importância do personagem palhaço. José Ramos Tinhorão 

(1981) falou da trajetória da música popular, passando pelo 

gramofone ao rádio e também a televisão, foi referência sobre a 

história da mídia. Para falar sobre história e música, e fontes 

audiovisuais utilizou-se Marcos Napolitano (2005, 2005 e 

2007). Os conceitos de memória foram apropriados de Maurice 

Halbwachs (2004) e Antoine Prost (2008), juntamente com 

Michel Pollak (1989) problematizando memória, esquecimento 

e silêncio. A construção de significações pela mídia passou 

pela obra de Sônia Meneses (2010). E a parte final do trabalho 

que utilizou da metodologia de história oral foi baseado nas 

considerações de Lucilia de Almeida Neves Delgado (2003).  E 

por fim para problematizar a produção das canções com a 

indústria cultural utilizou-se Néstor García Canclini (2008). 

Esse capítulo construiu uma narrativa histórica desde a 

saída dos palhaços do ambiente circense de circo-teatro, 

problematizou o início nas novas mídias, a realização da 

gravação das primeiras canções em discos dos palhaços Arrelia 

e Carequinha, e chegando no CD gravado pelo palhaço 

Biribinha e a sua adaptação as novas mídias do final do século 

XX. 

Segundo Lorival Andrade Júnior (2000), o circo-teatro, 

no Brasil, começou a se popularizar pelo interior do país nos 

anos de 1920, levando a cultura teatral a lugares de difícil 
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acesso. Fosse em estruturas de chapas de zinco ou de lonas 

armadas em formato circular de circo e com outras atrações na 

mesma noite, o circo-teatro se perpetuou e chegou ao seu auge 

nos anos de 1940 e 1950. A partir de 1960, com os novos 

meios de comunicação e o interesse do governo em divulgá-

los, a população começou a ter acesso a essas novas mídias. Os 

grandes centros urbanos tiveram o primeiro contato e, em 

seguida, o interior, que até então tinha acesso a esse tipo de 

cultura por meio dos artistas itinerantes, dentre eles os que 

faziam circo-teatro. 

 Os circos mambembes eram aqueles que possuíam 

poucos recursos e por isso eram os que mais se utilizavam das 

apresentações teatrais, pois além dos cenários, que muitas 

vezes foram construídos com as mobílias dos próprios artistas, 

o mais importante eram as piadas ou os dramas representados 

pelo elenco. O recurso humano se fazia mais importante, 

especialmente o palhaço, que era o protagonista. 

 
Para um espetáculo estar completo num circo-

teatro, se fazia necessário um bom som 

(música), tanto nas peças encenadas, quanto no 

show que precedia a apresentação teatral. O 

som na peça era feito mecanicamente (aparelho 

de som e discos de vinil) que eram responsáveis 

em criar os climas da peça e os efeitos sonoros 

(trovoada, chuva, vento, etc), já o som do show 

era ao vivo, com uma banda tocando e 

acompanhando os cantores e declamadores. 

Vale ressaltar, que o Palhaço Tareco usava um 

acordeon em suas apresentações. (ANDRADE 

JÚNIOR, 2000, p. 52). 

  

 Andrade Júnior (2000) expõe em seu texto um dos 

artistas que mais fazia sucesso no circo-teatro, o Palhaço 

Tareco, que representava, cantava, declamava e fazia tudo o 

mais que fosse possível para conquistar o público. O mesmo 
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aconteceu nas trajetórias dos palhaços Carequinha, Arrelia e 

Biribinha. 

As apresentações nos circos eram divididas por um 

intervalo, para que assim o público pudesse comprar as 

guloseimas oferecidas pelo circo. Geralmente a segunda parte 

das apresentações era “[...] composta de um show com moças 

dançando, cantor, cantora, declamação de poesia. As músicas 

da época eram cantadas e o público acompanhava 

entusiasticamente.” (ANDRADE JÚNIOR, 2000, p. 35). E, 

muitas vezes, quem cantava eram os palhaços. De alguma 

maneira, eles teriam que aparecer, fosse nas peças de circo-

teatro, fosse nas variedades ou nas apresentações musicais. Até 

que não aparecesse um palhaço, o público não ficava contente. 

 
Esta importância do palhaço dentro da 

composição do circo-teatro, fez com que 

ocorresse um fato importante na estruturação 

das companhias, onde normalmente os palhaços 

eram os donos dos circos-teatros, isto pode ser 

comprovado em outros circos-teatros no Brasil, 

destacando-se os palhaços-proprietários: 

Pingolim, Garrafinha, Piolim, Chimarrão, 

Arrelia, entre outros. (ANDRADE JÚNIOR, 

2000, p. 39). 

 

Como os palhaços geralmente eram os proprietários dos 

circos e usavam as apresentações teatrais como uma das 

principais atrações, o palhaço, além de ser aquele que todos 

queriam ver, conseguia, por sua posição privilegiada de 

proprietário do circo, enaltecer ainda mais a sua participação 

nas apresentações. 

A família de Arrelia era a proprietária do circo onde ele 

cresceu. Seu pai criou toda a família na posição de responsável 

pelo circo. Depois, passou a propriedade para seus filhos, os 

irmãos Seyssel, não somente para Waldemar, mas também para 

os seus outros irmãos. Como o personagem Arrelia era o 

palhaço que mais agradava o público, dentre os irmãos, 
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Waldemar foi o que teve maior sucesso e isso o ajudou a 

chegar às novas mídias.  

Na trajetória de Carequinha, a mesma cena parece se 

repetir. No jornal O Fluminense, de 1988, citado anteriormente, 

a reportagem ressalta a trajetória de Carequinha por diversos 

circos; e que quando seu padrasto comprou o Circo Ocidental, 

George se transferiu para o circo de sua família, assumindo o 

posto de palhaço. “Logo depois, transferia-se para o Circo 

Ocidental, comprado por seu padrasto. Sempre viajando, 

acabou aportando em São Gonçalo em 1937, onde a família se 

fixou.” (Jornal O Fluminense. Rio de Janeiro. 17 e 18 de julho 

de 1988). 

O circo-teatro em que Franco Adriano cresceu foi 

construído por toda a sua família e chegou à terceira geração de 

artistas, que atualmente continuam com as apresentações. O 

seu avô, Geraldo Passos, o Palhaço Biriba, foi o proprietário e 

representava o personagem principal das peças de teatro. 

Franco Adriano continuou com a tradição familiar e manteve o 

palhaço como personagem principal das apresentações, só que 

como palhaço Biribinha. 

Em meio a todas as apresentações dos palhaços em 

meados do século XX, novos meios de comunicação chegaram 

ao público, que antes tinha acesso às canções e aos teatros 

somente pelos artistas itinerantes. Nesse sentido, o rádio e a 

televisão puderam, dentro das próprias casas, dar acesso as 

mais diversas manifestações culturais. Pretende-se 

problematizar, neste capítulo, essa transição dos picadeiros do 

circo-teatro para as novas mídias e como essa mudança de local 

das apresentações ajudou na propagação e na gravação das 

canções dos palhaços cantores. Os palhaços, que usualmente 

eram os personagens principais em peças de circo-teatro, 

tomam outros rumos em decorrência da inserção de novas 

mídias.  
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Na década de 80 a decadência já era sentida em 

todos os cantos, palcos e picadeiros. A 

televisão, os mega-shows, os mega circos 

acrobáticos, as comodidades do vídeo cassete, a 

violência que vai também chegar ao interior, 

vão aos poucos tirando o público do circo-

teatro, e as lonas ou pavilhões vão sendo 

desmontados para sempre. Os palhaços vão 

fazer suas graças nos grandes circos, onde 

dividem seu espaço com animais, trapezistas e 

malabaristas, ou então em algum programa 

infantil na televisão. (ANDRADE JÚNIOR, 

2000, p. 08). 
 

As canções que eram apresentadas no dia a dia dos 

circos, nas viagens de um local para o outro, foram se 

construindo e se adaptando de acordo com os locais por onde 

passavam; elas migraram junto com os palhaços cantores para 

as novas mídias. Dessa forma, questiona-se: Como foi a 

relação dos palhaços cantores e suas canções com o rádio? 

Como surgem os primeiros programas de televisão desses 

palhaços? Qual a relação com as novas mídias do final do 

século XX, visto que elas impulsionaram os seus trabalhos, 

proporcionando visibilidade e auxiliando na vendagem dos 

discos? 

 

2.1 O INÍCIO DOS PALHAÇOS ARRELIA E 

CAREQUINHA NO RÁDIO  

 

Segundo Tinhorão (1981), as primeiras tentativas de 

transmitir som através do espaço, no Brasil, aconteceram ainda 

ao final do século XIX. A partir do momento que surgiu a 

notícia de que poderia ser possível a transmissão e a captação 

de sons, uma série de curiosos demonstrou interesse pelo 

assunto e começou a praticar essa transmissão e captação como 

uma diversão tecnológica. “Esse espírito de brinquedo e 

curiosidade de amadores ia revelar-se, desde logo, na 
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organização de tais experiências com caráter de clubes [...]” 

(TINHORÃO, 1981, p. 33). Por conseguinte, os rádios clubes 

acabaram dando nome a várias emissoras de rádio pelo Brasil. 

Mas foi apenas em 1922 que foi realizado o lançamento 

do rádio no Brasil. Em um pronunciamento, o então presidente 

Epitácio Pessoa, no dia 07 de setembro, em comemoração ao 

centenário da independência, faz um discurso de inauguração 

da Exposição Internacional do Rio de Janeiro. A estrutura 

física utilizada para realizar a transmissão citada foi utilizada 

para, posteriormente, transmitir óperas e conferências sobre 

higiene. Não se pode deixar de citar Roquette-Pinto, um dos 

pioneiros do rádio no Brasil. Em uma estação precária, ele 

improvisava programas jornalísticos, com reportagens 

comentadas, ou programas com caráter educativo e didático. 

 
Mesmo no Rio de Janeiro, onde a partir de 1.º 

de junho de 1924 a Rádio Sociedade, do 

professor Roquette-Pinto, passara a ter uma 

concorrente na Rádio Clube do Brasil (PRAB, 

depois PRA-3), esse panorama de pitoresco e 

de improvisação era praticamente o mesmo [...]. 

(TINHORÃO, 1981, p. 40). 

 

Segundo Ricardo Medeiros (2008), destacam-se alguns 

nomes na história do rádio brasileiro. Primeiramente, Roquette 

Pinto, em parceria com Henrique Morize, criou, em 20 de abril 

de 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Eles queriam 

difundir informações por todo o país, mas o Brasil era 

composto por analfabetos e a grande maioria vivia na área 

rural, onde não havia energia elétrica. Havia transmissões de 

radioteatro, mas sem nenhuma produção, como se fosse apenas 

transmitido o áudio de uma apresentação de teatro. 

Posteriormente, Ademar Casé, na segunda metade da década de 

1930, inaugura a Rádio Mayrink Veiga, do Rio de Janeiro. Ele 

cria o Programa Casé com um intuito diferente, fazer 
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entretenimento com maior produção, construindo um ambiente 

sonoro.  

 
A ideia do radialista não era de fazer teatro no 

rádio simplesmente, mas trazer para este meio 

de massa textos que seriam adaptados e 

lapidados para a estação radiofônica, com o 

acréscimo de contra-regragem e sonoplastia. 

(MEDEIROS, 2008, p. 48-49). 

 

No final dos anos 1930 e início dos anos 1940, a 

situação política brasileira é caracterizada por uma série de 

mudanças que acarretaram em investimentos na área 

radiofônica. Segundo Fausto (2002) o presidente Getúlio 

Vargas governou o Brasil por 15 anos ininterruptos, de 1930 a 

1945. Esse governo foi caracterizado por dois momentos: o 

“Governo Provisório” de 1930 a 1937 e o “Estado Novo”, que 

durou de 1937 a 1945. Vargas estabeleceu esse seu segundo 

governo com regime ditatorial, mesmo assim, investiu em 

jornais e rádios com o objetivo de criar uma identidade 

nacional, fazendo com que esses meios de comunicação 

levassem diariamente notícias referentes ao Estado Novo. Foi 

nesse contexto, com o incentivo do governo de Getúlio Vargas, 

que a Rádio Nacional foi criada nos anos 1940, com uma 

programação variada, composta por notícias, músicas, 

programas de ginástica, comédia e radionovelas.   

A Rádio Nacional tornou-se a rádio padrão de 

qualidade; ela servia como modelo para as outras rádios. 

Houve um aumento no número de casas que possuíam 

receptores de rádio, o que fez com que investimentos 

publicitários fossem inseridos no meio radiofônico e nos 

intervalos das radionovelas. Mesmo assim, no ano de 1940, 

apenas 5,47% dos domicílios possuíam aparelhos de rádio. 

Para que a população de baixa renda pudesse ter acesso a esse 

meio de comunicação, utilizava-se o sistema apelidado de 

radiovizinhança (MEDEIROS, 2008), que consistia na visita 
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de um vizinho ao outro durante os programas ou, então, os 

vizinhos que tinham o aparelho de rádio em casa saíam 

contando o que ouviam. 

A década de 1950 marcou a primeira metade do século 

XX com grande responsabilidade perante os circuitos de 

comunicações. A era de ouro do rádio, com toda uma estrutura 

bem alicerçada desde os anos 1940, com investimento na Rádio 

Nacional, criou uma espécie glamour pelos artistas dessa 

mídia.   

 
Nos anos 1950, o rádio buscava uma 

comunicação mais fácil com o ouvinte, 

tornando-se mais sensacionalista, 

melodramático e apelativo. [...] nos programas 

de auditório, frequentemente gravados ao vivo, 

com plateia numerosa, que chegava a 

comportar 600 pessoas. O paradigma deste 

novo tipo de rádio, participativo e febril, era 

representado pelo Programa César Alencar, 

criado em 1945, e pelo Programa Manoel 

Barcelos, ambos da Rádio Nacional. Com esse 

tipo de programa, crescia o culto à 

personalidade e à vida privada dos artistas, ao 

mesmo tempo em que mudava a cultura 

musical popular, com a circulação de novos 

gêneros musicais e performances mais 

extrovertidas. (NAPOLITANO, 2007, p. 59). 

 

O rádio foi sendo improvisado e, por mais que se tentou 

construir um caráter educador, foram as situações que 

agradavam mais a massa que o popularizaram. Houve desde 

transmissões de músicas de discos a intermináveis audições de 

pianos. A partir dos anos de 1930 e 1940, com o aumento das 

vendas dos aparelhos de rádio com válvulas, o aparelho se 

tornou um pouco mais acessível. Dessa forma, a construção da 

profissionalização do rádio “[...] começava a se fazer pelo 

atendimento das exigências mais imediatas da massa, em 

prejuízo do sentido cultural-elitista prognosticado pelo pioneiro 
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Roquette-Pinto [...]” (TINHORÃO, 1981, p. 43). Nesse 

contexto, surgiu o rádio interessado nos ouvintes pertencentes 

às camadas de classe média, que procurou atender ao gosto dos 

ouvintes da massa. Isso aumentaria também a eficiência na 

venda de mensagens publicitárias nos intervalos. 

 
As novidades decorrentes dessa mudança 

seriam representadas, principalmente, pela 

variedade da programação, através do 

encurtamento dos horários (apareciam os 

“quartos de hora”); pela radiodifusão de 

histórias (o chamado “teatro em casa”); pela 

maior participação de artistas populares em 

programas de estúdio (o que, em poucos anos 

faria surgir os programas de auditório); pela 

nacionalização do chamado cartaz do rádio 

(ajudado inclusive pelo governo, com a 

inclusão de música popular no programa “A 

hora do Brasil”); e, finalmente, pela presença 

de figuras do próprio povo diante dos 

microfones (programas de calouro). 

(TINHORÃO, 1981, p. 43) 

 

Outras formas de entretenimento surgiram do meio 

radiofônico, como a Revista do Rádio. Mídia impressa que 

falava dos artistas e de todo o movimento cultural relacionado 

aos cantores, aos humoristas e aos atores, bem como a tudo que 

fosse vendável a esse novo público que se interessava muito 

por esse novo mundo. Foi nesse contexto que Waldemar 

Seyssel iniciou a sua carreira no rádio. 
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Figura 12 – Arrelia – Revista do Rádio 1951  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Revista do Rádio, 1951, edição 00070, p. 37. 

A seguir, a transcrição das informações sobre Arrelia, 

que aparecem na figura 14: 
 

Como Simplício, que também pertence ao circo 

Waldemar Seyssel ou melhor, o excêntrico 

Arrelia vem frequentando o microfone, se bem 

que com algumas interrupções. Tomando parte 

em programas humorísticos Arrelia possui uma 

verve esfusiante (sic) que lhe permite brilhar 

em tais audições, como aconteceu 

anteriormente na Tupi, Cultura e acontece 
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atualmente na Bandeirantes. (Revista do Rádio, 

1951, edição 00070, p. 37). 

 

Foi no início dos anos 1950 que Arrelia começou a se 

consolidar nos meios de comunicação. Como demostrou a 

Revista do Rádio, a primeira vez que se colocou como 

humorista foi nos microfones das rádios. 

 

Figura 13 – Arrelia entre o picadeiro e o rádio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista do Rádio, 1951, edição 00095, p. 49. 
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O palhaço Arrelia apareceu de cara limpa em 1951 

sendo anunciado pelas suas participações no rádio, ressaltando 

o seu tom de humor, característica de sua formação circense. 

 

Figura 14 – Foi assim que surgiu Arrelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Revista do Rádio, 1951, edição 00120, p. 48. 

 

No início da década de 1950, Arrelia já era famoso pela 

sua atuação no circo; ele ingressou no rádio e pelos microfones 

conseguiu mais popularidade pelo seu humor. Os próximos 
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anos marcaram a sua trajetória, pois gravou a sua primeira 

canção como palhaço cantor e também criou um programa de 

televisão que será problematizado posteriormente. 

Arrelia começou sua carreira como palhaço de circo, 

gravou a canção “Muito Bem!” em 1951, e logo em seguida 

começou a atuar no rádio e televisão. Apesar de ter gravado 

uma canção antes de ingressar na televisão, foi essa a mídia 

que através do vídeo consolidou a sua carreira. Foi o palhaço 

de cara pintada, com a performance de uma palhaço de 

picadeiro sendo transmitido na televisão. 

A Revista do Rádio também noticiou inserção do 

palhaço Carequinha como cantor. Anteriormente a notícia da 

gravação da primeira canção de Carequinha como cantor, a 

mesma revista já anunciava a sua entrada na Rádio 

Copacabana. As páginas 62 e 63 da Revista do Rádio estavam 

com o título “Radio em Revista”, sendo que na primeira página 

havia apenas notícias sobre o que acontecia em São Paulo, e na 

segunda página o que ocorria no Rio de Janeiro. Na página 63 

já é anunciada a presença de Carequinha como cantor: 

“Ingressou na Rádio Copacabana, onde vem atuando como 

cantor, o palhaço (da televisão) Carequinha.” (Revista do 

Rádio, 1957, edição 00429, p. 63) 
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Figura 15 – Ingresso de Carequinha no rádio 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Revista do Rádio, 1957, edição 00429, p. 63. 

 

Em 1957 Carequinha já colhia o sucesso gerado pelos 

seus programas infantis televisionados. Em 1963 com a sua 

fama já consolidada na televisão, Carequinha gravou canções 

sobre os artistas do rádio. 

 
Já em 1963, porém, ao ser lançada a marcha 

Bloco do Carequinha, seus autores não se 

limitavam a usar a popularidade do próprio 

intérprete, o palhaço Carequinha (então em 

voga na televisão), mas invocavam em os 

nomes de alguns dos mais conhecidos cantores 

e animadores de auditório da Rádio Nacional 

[...].(TINHORÃO, 1981, p. 140) 

 

O interessante é que Carequinha iniciou sua carreira 

primeiramente na televisão e depois se tornou cantor, gravou a 
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sua primeira canção como intérprete de uma marchinha de 

carnaval que fazia sátira as fãs de auditório, que glamourizam 

os cantores de rádio.  

 

2.2 OS PRIMEIROS PROGRAMAS INFANTIS DE TELEVISÃO 

COM PALHAÇOS 

 

Figura 16 – Rindo, se vai longe – Arrelia e Carequinha 

 

 

Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro – 13 de Agosto de 1995. 
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A imagem anterior, a capa do Jornal do Brasil de 1995, 

estampa o rosto dos palhaços que a partir de 1950 tiveram suas 

primeiras experiências na televisão. Arrelia aparece em 

destaque, no alto da imagem, e logo após divide espaço com 

Carequinha em alguns quadrinhos nos quais as suas expressões 

foram capturadas. No ano de aniversário de 90 anos de Arrelia 

e de 80 de Carequinha, ambos ainda disputam quem foi o 

pioneiro na televisão. 

 
As duas histórias seguiram paralelas pelas 

estradas do país até chegar a TV. Os dois, aliás, 

tomam para si o pioneirismo em programas de 

palhaços na televisão brasileira. “Eu fui o 

primeiro na TV”, diz Arrelia, que afirma ter 

estreado na TV Paulista em 1953 e depois 

trabalhado na Record, onde ficou 21 anos e 

popularizou seu jargão mais famoso: “Como 

vai? Como vai? Como vai, vai, vai? Vou bem, 

muito bem, bem bem.” “Fui o primeiro palhaço 

a ter programa”, discorda Carequinha, que teria 

apresentado o Circo Bombril na Tupi de 1951 a 

1964, e ainda ficou dois anos e meio na TV 

Manchete, logo após a emissora entrar no ar. 

(Jornal do Brasil, Rio de Janeiro – 13 de 

Agosto de 1995). 

 

Foram nesses meios de comunicação mais sofisticados 

da época no Brasil que os palhaços cantores enxergaram uma 

oportunidade para alcançar um público ainda maior. Essa 

novidade que foi a televisão nos anos 1950 chamou a atenção 

de vários artistas que até então utilizavam os circos como 

locais para as suas apresentações. Com isso, aquilo que era 

feito em picadeiro, migrou para as telas.  

 Houve a participação de palhaços já na primeira 

transmissão da televisão brasileira. Segundo Castro (2005), 

Arrelia foi o primeiro palhaço a ser televisionado, pois 

apareceu na primeira transmissão em São Paulo. Ao se referir a 

Arrelia: “Foi ele o primeiro palhaço a aparecer na televisão, 
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pois fez parte da histórica primeira transmissão no Brasil, 

realizada em São Paulo, em 1950, pela TV Tupi.” (CASTRO, 

2005, p. 193). Mas, em entrevista para Sérgio Gomes e Maria 

José Arrojo, do Jornal Folha de São Paulo, realizada em 1977, 

Arrelia conta que antes dele entraram outros dois palhaços: 

“Folha de São Paulo – O senhor foi o primeiro palhaço 

televisível? Arrelia: Não. Não. Houve uma dupla primeiro do 

que eu, Fuzarca e Torresmo. Eu entrei logo depois.” (Jornal 

Folha de São Paulo. São Paulo. 16 de outubro de 1977. 

Folhetim n. 39, p. 14 (Número não identificado). 

 

Figura 17 – Folhetim - Entrevista com Arrelia. (Parte 02) 

 

 
 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo – 16 de outubro de 1977. Folhetim n. 39, 

p. 14 (Número não identificado). 
 

O primeiro palhaço a ter um programa de televisão 

voltado para crianças foi Carequinha. Foi em 1951, na TV-

Tupi carioca.  

 
Na Tupi, fiquei 14 anos no ar com o Circo 

Bombril, depois fui percorrer o Brasil inteiro de 

emissora em emissora, apresentando meu circo. 



93 
 

O Circo do Carequinha esteve em todas as 

televisões do Brasil. (Jornal O Dia – Rio de 

Janeiro – 16 de outubro de 1983). 

 

Carequinha começou sua carreira na TV Tupi, foi para a 

TV Rio e depois trabalhou em várias emissoras pelo Brasil, 

tonando-se difícil estabelecer uma linha cronológica de todos 

os locais televisivos onde ele trabalhou. O objetivo de 

problematizar essa mídia, a televisão, é demonstrar como ela, 

juntamente com as canções, tornou esses artistas populares. A 

venda dos discos e os programas de televisão se 

complementavam para construir o sucesso de Carequinha e 

também do palhaço Arrelia. 

 
Em 1951, Carequinha estreou na televisão 

carioca, com o Cirquinho Bombril, que foi o 

pioneiro dos programas infantis com auditório. 

“Eu achei muito estranha aquela coisa de falar 

com a câmera... Piada tem que ter alguém para 

ouvir e dar risada. Eu falei que daquele jeito 

não dava! No segundo dia colocaram uma 

arquibancada e encheram de crianças. Foi uma 

festa!” A partir daí, ele se tornou muito, mas 

muito popular. Suas músicas e seus bordões 

eram cantados por todos. Tanto sucesso o 

animou a gravar discos infantis, os primeiros do 

Brasil. (THEBAS, 2005, p. 47). 

 

A partir do sucesso na televisão, a possibilidade de 

gravar um disco com canções para crianças começou a tomar 

forma. Tornava-se mais uma maneira de ganhar público e 

permanecer na mídia. Percebe-se, então, que a gravação das 

canções foi mais um dos recursos utilizados pelos palhaços. Da 

mesma maneira que eles faziam no circo, cantavam, tocavam, 

faziam malabares, enfim, tudo o que o público gostava era 

realizado. Com as canções não foi diferente, levaram todos os 

conhecimentos adquiridos em suas trajetórias circenses para as 

telas dos televisores e para as gravações de seus discos. 
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Arrelia também inaugurou o seu programa de televisão, 

mas foi em 1953. 

 

Figura 18 – Circo do Arrelia – Revista do Rádio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Revista do Rádio, 1953, edição 00185, p. 46. 

 

Como citado anteriormente na notícia da revista do 

rádio, o “Circo do Arrelia” iniciou sua transmissão no canal 5. 

“Em 1953, passou a apresentar o programa ‘Circo do Arrelia’ 

na TV Record onde fez dupla com seu sobrinho Pimentinha, 

em programa que ficou no ar durante vinte anos.”
16

  

Enquanto Arrelia e Carequinha se inseriam nos espaços 

midiatizados, a estrutura do circo ainda continuava. Eles não 

saíram instantaneamente do circo. Mesmo realizando 

                                            
16

 Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira. Disponível em: 

<http://www.dicionariompb.com.br/arrelia/discografia>. Acesso em: 14 jun. 

2015. 
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programas de televisão, ainda havia a presença dos circos em 

suas apresentações. Na próxima imagem da Revista do Rádio 

de 1957, Carequinha aparece se apresentando com um animal 

parecido com um camelo. O circo continuou sendo seu apoio 

enquanto palco para artistas que se midiatizavam.  

 

Figura 19 – Carequinha e Fred – Circo Bombril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Revista do Rádio, 1957, edição 00385, p. 58. 
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Havia certa disputa entre Carequinha e Arrelia, pois o 

primeiro atuava na televisão no Rio de Janeiro e o segundo em 

São Paulo, na mesma época. Não há registros de ambos 

atuando juntos ou de provocações, mas indiretamente eles 

dividiam a preferência da criançada. Carequinha gravou uma 

quantidade maior de canções, mas isso não retirou todo o 

prestígio de Arrelia. 

 

Figura 20 – Carequinha e Fred deixaram a TV-Tupi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Revista do Rádio, 1956, edição 00341, p. 15. 

 

Fora dos picadeiros, a concorrência na televisão 

aumentava. Os dois palhaços circenses, que por meio da 

televisão e de seus discos encantavam o Rio de Janeiro e São 
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Paulo, além de outros estados do Brasil, compunham um 

embate nas programações. 

 

Figura 21– Aumentou a concorrência – Carequinha e Arrelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista do Rádio, 1957, edição 00400, p. 56. 

 

Quem assinou a página inteira das edições número 400 

e 408 da Revista do Rádio foi Borelli Filho, seu chefe de 

redação. Por muitos anos, Borelli escreveu as colunas de fofoca 

da revista, mas as assinou com o pseudônimo “Candinha”. 

 
Na verdade, quem redigia os mexericos era o 

próprio chefe de redação, Borelli Filho. As 

fofocas eram recolhidas por Max Gold, mas 

todos na redação contribuíam. Era uma festa. 

Os redatores sabiam perfeitamente que os 

artistas chiariam caso não fossem vítimas do 

doce veneno da Candinha, como se o preço do 

sucesso também fosse esse. E era. (AGUIAR, 

2007, p. 77). 
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Nas duas páginas da revista aqui referenciadas, Borelli 

Filho não utiliza seu pseudônimo, mas deixa clara a construção 

da programação e do repertório de programas que as tevês 

precisavam desenvolver em busca da audiência. O texto tem 

caráter de propaganda, tendo em vista a disputa pelo meio, pela 

audiência. 

Figura 22 – Circo do Arrelia – TV-Rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista do Rádio, 1957, edição 00408, p. 56. 
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Na sequencia um trecho transcrito da reportagem citada: 

 

 

Felizmente o pessoalzinho miúdo está 

merecendo, da televisão, a atenção devida. 

Saímos daquela época em que as crianças 

sofriam do complexo(?) infantil, já que não 

conseguiam ingressar num cinema ou mesmo 

encontrar uma diversão coerente com a sua 

idade. A TV solucionou o problema, pelo 

menos em parte, com os seus programas de 

circo, desenhos animados e teatrinho de 

marionetes. Se outros motivos não existissem 

para justificar a compra do receptor, aquêle 

(sic), por certo, chegaria. Nêsse (sic) particular, 

o “Circo do Arrelia” é o que de melhor se 

poderia oferecer à gurizada. (Revista do Rádio, 

1957, edição 00408, p. 56). 

 

Arrelia iniciou na televisão ao mesmo tempo que esse 

meio de comunicação estreava em solo brasileiro. Fez sucesso 

com seus programas infantis durante 21 anos. Em meio a todas 

as possíveis mídias que atuou, foi a televisão que fez com que 

ele largasse os picadeiros. Ao mesmo tempo também aconteceu 

a possibilidade de fazer na televisão aquilo que ele fazia nos 

picadeiros, o que perpetuou o seu sucesso. Ele também não 

precisou reconstruir seu personagem totalmente, pois não 

houve uma ruptura tão brusca. É claro que foram feitas 

adaptações, mas o que se percebe é que os palhaços 

conseguiram inserir as suas performances circenses nas novas 

mídias. 

Na reportagem de Giuseppe Lo Russo (figura 23 e 

transcrição seguinte), apresentada no Jornal Diário do Grande 

ABC, em 1983, foi anunciada a aposentadoria do palhaço. 

Durante a entrevista, Arrelia relembra a sua trajetória no início 

da televisão. 
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Figura 23 – Trecho entrevista Arrelia – Jornal Diário do 

Grande ABC 

Fonte: Jornal Diário do Grande ABC – São Paulo – 15 de Maio de 1983. 

 

 
Jornal Diário do Grande ABC – Como foi 

sua ida para a televisão? 

Arrelia: Fui contratado então pela Record em 

53, com contrato bom, e fiquei na TV 

definitivamente. Foram 21 anos. Em 74 fui para 

a Tupi, mas ela já estava numa decadência 

terrível. Trabalhei seis meses e não me 

pagaram. Para receber uma parte do dinheiro 

levei quase um ano. (Jornal Diário do Grande 

ABC. São Paulo. 15 de Maio de 1983) 
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 Arrelia herdou de seu pai, junto com seus irmãos, o 

circo que trabalhava antes de entrar para a televisão. Um dos 

fatores que comprovam o seu sucesso nas novas mídias foi o 

fato de não retornar para o mundo circense, local onde já tinha 

alcançado muito sucesso.  

 
Jornal Diário do Grande ABC – O que foi 

mais gratificante: o circo ou a TV? 

Arrelia: As duas foram. Uma foi escola para 

que eu pudesse me projetar numa forma de 

diversão mais ampla que é a televisão. No circo 

se trabalhava para 2500 pessoas no máximo. Na 

TV meu público, segundo o Ibope chegou a 

quatro milhões, naquela época. Antes de ir para 

a Record tínhamos ficado com o circo dos 

Irmãos Seyssel no Largo da Pólvora por 11 

anos. Quando ele pegou fogo, já embaixo do 

Viaduto da Santa Ifigênia eu não estava mais. 

Depois fiz também uma dezena de filmes, 

programas de rádio. Fiz teatro, inclusive uma 

temporada grande com Dercy Gonçalves no 

Rio. E sempre fazendo shows, como até hoje. 

(Jornal Diário do Grande ABC. São Paulo. 15 

de Maio de 1983). 

 

Mesmo com o sucesso que havia adquirido durante toda 

a sua carreira de palhaço em apresentações circenses, a 

novidade midiática representada pela inserção da televisão 

também trouxe benefícios para artistas como Arrelia e 

Carequinha, que migraram para a televisão. 
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Figura 24 – Carequinha: 41 anos fazendo rir 

 

 
 

Fonte: Revista Intervalo – 28 de abril de 1963. 
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Quando os palhaços chegaram à televisão, com 

programas no formato de picadeiros de circos, alcançaram um 

público muito maior do que a capacidade da lona dos circos 

poderia cobrir. Por isso a importância de conhecer a trajetória 

dos palhaços cantores aqui problematizados, pois eles 

cresceram e aprenderam a sua profissão baseando-se na 

tradição oral dos saberes, inclusive com a utilização das 

canções. Aquilo que foi aprendido na construção de seus 

personagens passou a ser reproduzido nas novas mídias. 

Com o título “Carequinha: 41 anos fazendo rir”, a 

Revista Intervalo, em 1963, enfatiza a saída de Carequinha do 

circo e sua ida para a TV. Após a reportagem, sobre a imagem, 

aparecem em letras vermelhas os seguintes dizeres: “Do circo 

para a TV e para o disco, a carreira de Carequinha é pontilhada 

de sucessos. ‘O Bom Menino’, ‘Rock do Ratinho’ etc. foram 

grandes ‘hits’ musicais.” (Revista Intervalo. 28 de abril de 

1963). 

 
Vez por outra, Carequinha ainda trabalha em 

circo, mas o seu forte é mesmo a TV. Em certas 

ocasiões êle (sic) tem cinco programas de circo 

divididos por São Paulo, Rio, Pôrto (sic) Alegre 

e Curitiba. Isso o faz viajar toda a semana e só 

lhe dá o domingo de livre para o banho de mar 

em Icaraí, com seus filhos e sua mulher, que 

moram em Niterói.  

 

[...] 

 

Do Peruano, Carequinha passou por muitos 

circos, inclusive no Olimecha, um dos mais 

tradicionais do Rio. Na televisão George Savala 

Gomes age e pensa como se estivesse num 

circo. Dos cinco programas que teve na TV 

somente um não foi propriamente de circo: um 

seriado de aventuras, bem no espírito do artista. 

“Absolutamente não fugimos do circo. 

Tentamos levá-lo à TV e deu certo” [...]. 

(Revista Intervalo. 28 de abril de 1963). 
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Primeiro com a televisão e depois com os discos que 

bateram recorde de vendas. A princípio, os pais compraram os 

discos para as crianças, mas no meio disso também houve um 

aspecto saudosista. Como as canções eram adaptações de letras 

e melodias das épocas das apresentações nos circos, os pais 

também puderam se lembrar de algo de suas infâncias. 

 
Foi trabalhando na Televisão que Carequinha 

conseguiu a fama que o fez dar 32 voltas 

completas por todo o Brasil. Para isso 

contribuiu muito a sua gravação de “O Bom 

Menino”, de Irani de Oliveira e Altamiro 

Carrilho. Aliás, sua discografia é de dar inveja 

aos mais experientes cantores de nossa MPB. 

Até hoje, ele contabiliza 26 LPs e 184 

compactos gravados, sendo em duas ocasiões 

campeão do carnaval carioca, com “Fanzoca” e 

“A Burrinha”. (Jornal O Fluminense. Rio de 

Janeiro. 17 e 18 de Julho de 1988). 

 

A reportagem “Palhaço Arrelia, o mais novo cidadão 

paulistano” (figura 25 e transcrição em seguida), de Evelyn 

Schulke, publicada no ano de 1979, aponta um dos confortos 

que a televisão proporcionava ao artista em relação ao seu 

trabalho, ou seja, estabilidade financeira, visto que no ambiente 

circense essa estabilidade era muito difícil de ser mantida. 
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Figura 25 – Trecho entrevista Arrelia – Condições do circo 

 

 
 
Fonte: Jornal não identificado – 1979. 

 
Arrelia – Durante anos trabalhei no canal 5. 

Isso foi logo no início da emissora. Depois fui 

para outra, de onde saí em 1974 por motivos 

trabalhistas: não me pagavam. Acontece que, 

depois que entrei na televisão, deixei o circo. 

Por quê? Ora, eu tinha uma vida mais cômoda, 

para que me sacrificar? O circo sempre é uma 

aventura: se chove, não vem ninguém; no 

Interior, se morre um político, a gente fica sem 

plateia. Na televisão não, tudo é mais garantido. 

(Jornal não identificado – 1979) 

 

O ano em que Arrelia abandonou a televisão foi 1974, 

mas ele não parou de aparecer na mídia, visto que seu sucesso 
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continuou se ressignificando por meio das memórias daqueles 

que tiveram contato com toda a sua produção artística. 

 
Jornal – Mesmo assim, Arrelia abandonou a 

televisão. Volta de vez em quando, é verdade, 

em entrevistas ou comerciais, mas não mais 

com programas infantis. Essa é uma fase que 

acabou definitivamente na vida do palhaço. Se 

deixou saudades, isso Waldemar não diz. Mas 

diz que além do rádio, televisão e picadeiros, 

também houve outras atividades: 

Arrelia – Fiz um total de 18 filmes se (sic) 

contar aqueles em que fui astro principal ou 

apenas ator convidado. Também gravei muitos 

discos. Uns 30, mais ou menos, na época das 78 

rotações. Mais recentemente, gravei um elepê 

com músicas do Lamartine Babo, outro com 

músicas minhas para a criança acompanhar, e 

diversos elepês também. (Jornal não 

identificado – 1979). 

 

Toda essa produção realizada por Arrelia perpetuou na 

memória de seus fãs. Na entrevista que ele concedeu a Jô 

Soares em 1994
17

, no canal Sistema Brasileiro de Televisão 

(SBT), é notável a admiração da plateia pela maneira como 

todos riam e pelos aplausos. A plateia adorava as intervenções 

do palhaço, que há mais de 20 anos fora da televisão ainda 

conseguia agradar utilizando todos aqueles saberes construídos 

em picadeiros de circo e também a sua experiência na 

televisão. 

Como Arrelia, que já estava há mais de duas décadas 

fora da televisão, conseguiu ser aplaudido como se ainda 

estivesse apresentando os seus programas na grade televisiva 

da época da entrevista? Segundo Halbwachs (2004), “[...] a 

                                            
17

 10 Rede das Artes com Palhaço Arrelia. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=tEMYDA2PrDU>. Acesso em: 06 

ago. 2016. 
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significação dada pelo exterior irá fazer com que você 

rememore as suas lembranças”. Esse exterior pode ser as 

pessoas que você convive e também a mídia. Nesse caso da 

entrevista de Arrelia, a mídia estava fazendo com que as 

pessoas que assistiam ao programa rememorassem a partir do 

presente o palhaço que ainda tentava fazer graça. Aqueles que 

estavam na plateia e aplaudiam sem mesmo ter assistido aos 

programas de Arrelia, deixavam-se levar pela memória coletiva 

que se reconstruía à medida que Arrelia contava a sua trajetória 

pelo circo e pela televisão, do mesmo modo que Halbwachs 

(2004) considera os fatos do passado que ele não viveu. 

 
Eles ocupam um lugar na memória da nação. 

Porém eu mesmo não os assisti. Quando eu os 

evoco, sou obrigado a confiar inteiramente na 

memória dos outros, que não vem aqui 

completar ou fortalecer a minha, mas que é a 

única fonte daquilo que eu quero repetir. 

(HALBWACHS, 2004, p.58). 

 

 Foi por causa dessa mesma memória coletiva que 

Carequinha perdurou como o palhaço herói da criançada. 

Manteve o Circo Bombril de 1951 a 1964 na TV Tupi Rio, e 

 
Depois, foi montar seu circo nas demais 

estações regionais. Foi chamado para trabalhar 

em todos os lugares onde existia uma emissora 

da Rede Tupi: TV Piratini (Porto Alegre) – 2 

anos, TV Curitiba – 1 ano, TV Itacolomi (Belo 

Horizonte) – 1 ano, TV Rádio Clube (Recife) – 

1 ano e a pioneira TV Tupi – SP. (CASTRO, 

2005, p. 196). 

 

 Carequinha retornou à televisão com um programa de 

renome nacional apenas em 1983. O programa infantil Circo-

Bombril ainda era lembrado, conforme descreve a reportagem 

a seguir, do Jornal do Brasil. 
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Figura 26 – Carequinha, de volta à TV 

 

 
 

Fonte – Jornal do Brasil – Rio de Janeiro – 25 de outubro de 1983. 

 
Alô, alô, garotada...”, grita com a força dos 

seus 68 anos, olhando para a câmara da TV 

Manchete, onde há 15 dias é o elo de ligação do 

programa de desenhos animados que vai ao ar 

diretamente entre três e cinco da tarde. 

Enquanto sonha com um programa com um 

circo completo, como teve durante 18 anos em 

várias emissoras, Carequinha tem à sua volta 30 

crianças que disputam a chance de anunciar o 

nome do próximo desenho e são brindadas com 

a apresentação do mágico De Carlo e com as 

brincadeiras de Carequinha, ao lado do anão 

Rolinha.  

 

[...] 

 

A garotada ainda não acompanha as músicas, 

“Roc, roc, roc, roc, roc, é o rato e a ratinha 

namorando...” ou “O bom menino não faz pipi 
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na cama...”, mas é aí que se descobre um brilho 

nos olhos de Mariza Pires, 35 anos, levou os 

três filhos para participar do programa [...]. 

Mariza, Jack e Fernando, fiéis espectadores do 

Circo Bom-Bril que pontificou durante 14 anos, 

desde a inauguração em 1950 na TV Tupi, 

ajudaram, entre milhares de outros, Carequinha 

a construir uma carreira com alguns números 

recordes. Ele já fez 32 voltas completas pelo 

Brasil e tem 20 LPs pela Copacabana. Não tem 

idéia (sic) de quantos discos já vendeu, mas 

acredita que o “Bom menino não faz pipi na 

cama” garantiu pelo menos 800 mil cópias na 

época do lançamento. (Jornal do Brasil. Rio de 

Janeiro. 25 de outubro de 1983). 

 

O palhaço, que já havia colocado toda a sua moral nas 

letras das canções por três gerações, retornava à televisão sob a 

mira da sociedade conservadora e extremamente religiosa e foi 

assim que começou a reportagem do jornal O Dia: 

 
E o Carequinha voltou à televisão. Pra alegria 

das crianças e também dos papais, das titias e 

das vovós que certamente tiveram como ídolo o 

palhaço mais famoso do País, que ensinou a 

três gerações que “o bom menino não faz pipi 

na cama, o bom menino não faz malcriação...” 

enquanto fazia rir. (Jornal O Dia. Rio de 

Janeiro. 16 de outubro de 1983). 

 

“Enquanto fazia rir”, esse final do parágrafo do jornal 

deixa a impressão de que as letras das canções cantadas por um 

palhaço que fazia rir não provocaria nenhum mal às crianças, já 

que os próprios adultos tinham em sua memória aquelas letras 

que educavam as crianças de acordo com a sociedade da época. 

Aparentemente, o desejo dos pais era possibilitar a mesma 

criação para os filhos, mantendo, assim, as canções dos 

palhaços cantores, que moralizavam seus filhos de acordo com 

os bons costumes e a religião. 
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2.3 A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DOS PALHAÇOS 

PELA MÍDIA 

 

 Toda essa representação da mídia de Carequinha e de 

Arrelia como os palhaços amigos das crianças e das famílias 

foi sendo construída aos poucos pelas suas inserções nas novas 

mídias. Os novos meios de comunicação colocaram 

Carequinha e Arrelia como os palhaços amigos de toda a 

família. Os seus programas de televisão poderiam ser 

veiculados sem nenhum problema. Afinal, que mal poderia 

fazer um palhaço? As suas canções poderiam, então, ser 

utilizadas como atividades moralizadoras. 

 

Figura 27 – O Palhaço Carequinha a favor da moral e dos bons 

costumes e da alegria da garotada 

 

 
 

Fonte: Jornal do Brasil – 15 de agosto de 1982. 

 

Em agosto de 1982, o Jornal do Brasil já anunciava a 

volta de Carequinha à televisão. Mas, muito mais que isso, 

deixava claro o apoio que o artista teve durante a sua carreira. 
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Com o apoio do regime da Ditatura Militar (1964-1985) e da 

igreja católica, Carequinha impunha às crianças os “bons 

costumes”. Seus discos infantis faziam sucesso não somente 

com a garotada, que o adorava pelo seu carisma, mas também 

com os papais e as mamães, que gostavam de toda a moral 

embutida nas letras das canções desse palhaço. A reportagem 

apresentada na figura 27 retrata justamente isso: 

 
Mais um líder de audiência está para ser 

reabilitado pela TV Globo, que, este ano, já 

trouxe de volta o Chacrinha e o programa 

Balança Mas Não Cai. Desta vez é o palhaço 

Carequinha com seu Circo Moderno do 

Carequinha, que vai concorrer com o 

avassalador Ibope de Silvio Santos nas tardes 

de domingo.  

 

[...] 

 

Com o mesmo mote de 32 anos atrás – “meu 

programa é dedicado às crianças e às famílias 

de acordo com a moral e a religião” – 

Carequinha continua amigo dos padres e dos 

militares. Para ele, a Censura deveria olhar 

melhor para toda essa imoralidade que a TV 

transmite às crianças. - Os atuais palhaços da 

televisão estão retrocedendo, mas eu continuo o 

mesmo, dou bons conselhos porque, [...] (Fonte 

incompleta) (Jornal do Brasil. 15 de agosto de 

1982).  

 

Por meio dos sucessos das canções e de seus programas 

de televisão, Carequinha fez apresentações para os mais 

diversos públicos, até para astronautas.  

 
Arrelia – Antigamente, na época dos bufões e 

comediantes, não se permitia qualquer tipo de 

apelação, nem de piada grosseira. Eu também 

nunca me permiti qualquer tipo de sugestão 

dessa espécie. Eu faço rir por meio do tombo, 
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da graça desajeitada, do ridículo. Já notou como 

as pessoas riem diante das situações ridículas? 

 

Jornal – Baseado na sensibilidade, no tato, e 

no êxito das novas tentativas, Arrelia foi 

introduzindo novos trocadilhos e ampliando seu 

repertório cômico. Sem nunca ferir a moral nem 

atentar aos bons costumes, como ele mesmo 

diz. Além de agradar a seu público, estimular o 

riso, desencadear a alegria e proporcionar 

algumas horas ou minutos de saudável lazer. 

(Jornal não identificado – 1979). 

 

Os conteúdos das canções eram tão moralistas, que 

alguns presidentes que participaram do período da Ditadura 

Militar o adoravam.  Na verdade, os palhaços Carequinha e 

Arrelia souberam se adaptar ao momento político em que 

viviam. Queriam agradar todos, inclusive os presidentes do 

período militar. 

 
Dentre as muitas autoridades que já assistiram o 

palhaço <Carequinha> em ação estão os ex-

Presidentes Getúlio Vargas, Café Filho, 

Juscelino Kubistcheck, João Goulart, Costa e 

Silva e Emílio Garrastazu Médici, além de ter-

se apresentado para o astronauta Yuri Gagarim, 

numa festa da Embaixada russa, quando tinha 

uma gravação de sucesso que falava dos 

astronautas. (Jornal O Dia. Rio de Janeiro. 10 

de julho de 1977). 

 

 Carequinha chegou a se apresentar para diversos 

presidentes e Arrelia foi “Auxiliar de Censura do Estado de 

São Paulo na gestão do pintor e cartunista Belmonte.” 

(SEYSSEL, 1997, p. 158), colocando esse cargo como 

profissão no currículo que apresentou no livro “Arrelia: uma 

autobiografia”. 

Será que foi uma tática de sobrevivência ao período em 

que viviam ou realmente simpatizavam com o sistema 
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governamental que foi imposto aos brasileiros? Essa prática 

dos palhaços Arrelia e Carequinha fez com eles fossem 

interlocutores dos anseios do Estado perante a sociedade 

brasileira. Uma parte das canções foram resultado disso. 

Durante toda a pesquisa, foram encontradas apenas duas 

fontes que falavam abertamente de um possível apoio que 

Carequinha e Arrelia recebiam dos governos militares. O livro 

do próprio Arrelia contando a sua biografia, citado 

anteriormente, e a reportagem do Jornal do Brasil, de 1982. 

Sonia Menezes (2012) trabalha a relação entre mídia, 

memória e história, problematizando os locais em que foram 

produzidas as reportagens jornalísticas e como as próprias 

mídias constroem os seus próprios marcos na história e na 

memória. Cita como exemplo o jornal Folha de São Paulo, que 

apoiou os governos do regime militar no Brasil, mas que 

depois se colocou como o grande defensor da democracia, com 

posicionamento crítico e apartidário. 

 
Para a grande maioria dos leitores do jornal, ele 

é lembrado por seu engajamento na campanha 

da anistia, sendo sua imagem imediatamente 

associada às grandes campanhas em defesa da 

democracia como as Diretas em 1985, ou o 

movimento pelo impeachment do presidente 

Collor de Mello, em 1992, marcos 

estabelecidos pelo próprio jornal para destacar 

sua atuação política. (MENESES, 2012, p. 37). 

 

 Como os palhaços aqui pesquisados tinham que ter a 

imagem de palhaços amigos das famílias, essa ligação política 

com o Estado ficou oculta. Mas nesse silenciamento é possível 

observar “as formas de elaboração de narrativas nas quais se 

evidenciam um trabalho de sistematização sobre o passado, 

interferindo, consequentemente, na produção de memória e 

esquecimento.” (MENESES, 2012, p. 38) 

Quando Carequinha retornou com um programa infantil 

de renome nacional em 1983, ele ainda continuava como o 
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grande herói das crianças, e também dos pais, pois os mesmos 

haviam crescido assistindo aos programas de televisão e 

ouvindo as suas canções. O mesmo aconteceu quando Arrelia 

concedeu uma entrevista a Jô Soares em 1994, a possibilidade 

de eles terem aceitado ou talvez apoiado o regime militar é 

silenciada. 

Pollak (1989) abre uma amplitude de memórias 

existentes, citando o exemplo daqueles que viveram no período 

Stalinista e outros períodos posteriores, como sua memória é 

ressignificada. Continua ao falar do holocausto, que aqueles 

que viveram no período não querem mais se lembrar dele, 

como por exemplo, os judeus que permitiram sua própria 

entrada no regime nazista com a intenção de atenuar a situação, 

mas que no final não conseguiram alcançar seu o objetivo.  

 
A despeito da importante doutrinação 

ideológica, essas lembranças durante tanto 

tempo confinadas ao silêncio e transmitidas de 

uma geração a outra oralmente, e não através de 

publicações, permanecem vivas. O longo 

silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao 

esquecimento, é a resistência que uma 

sociedade civil impotente opõe ao excesso de 

discursos oficiais. Ao mesmo tempo, ela 

transmite cuidadosamente as lembranças 

dissidentes nas redes familiares e de amizades, 

esperando a hora da verdade e da redistribuição 

das cartas políticas e ideológicas. (POLLAK, 

1989, p. 03). 

 

Para rever o que a mídia produziu nos anos anteriores é 

possível construir outros usos para o passado, diminuindo os 

silenciamentos e construindo um passado a partir do presente. 

 
Ocorre que os usos do passado, tal como a 

memória, organizam-se no presente. Assim, a 

transmutação do sentido do documento 

acompanha de fato um deslocamento dos 
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tempos, pois é no presente que o passado se 

define. O passado não é algo dado, mas sim 

uma construção atualizada do presente. 

(VARELLA, 2012, p. 146). 

 

Será que os palhaços cantores pensavam como o 

período em que viviam? Ou ainda estavam fazendo piadas com 

todos? Não é possível afirmar nenhuma possibilidade. Pelas 

suas declarações aos jornais e pelo que foi noticiado pela 

mídia, havia uma grande aproximação desses palhaços cantores 

com os políticos de renome nacional. 

  

Figura 28 – Trecho de entrevista com Arrelia – Jornal Diário 

Popular 

 

 
 

Fonte: Jornal Diário Popular – São Paulo – 29 de Maio de 1988. 
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O pensamento da moral e dos bons costumes 

continuava nas falas de Arrelia: 
 

Para quem compôs marchinhas de carnaval 

como “Como vai, como vai, vai, vai” e “Minha 

fantasia é uma toalha, uma toalha e nada mais”, 

Arrelia é um carnavalesco atípico. Não gosta de 

carnaval. Para ele, nos dias de hoje, “a festa do 

Momo está muito libertina e promove muitas 

coisas que não convém”, explica ele. (Jornal 

Diário Popular. São Paulo. 29 de Maio de 

1988). 

 

Mas, ao mesmo tempo, ele fazia piadas com os 

políticos. Até que ponto os palhaços cantores se moldaram para 

serem aceitos pela sociedade? Ou ainda eram eles reflexo 

daquilo que viviam? Em 1988, após um período de Ditadura 

Militar (1964-1985) (Fausto, 2002), Arrelia fazia piada com o 

presidente: 

 
Atualmente, é quase impossível falar dos 

políticos sem fazer piada. Arrelia também não 

deixa por menos. “Você sabe qual é o apelido 

do Sarney?... Pensem. Aí vai a resposta: 

‘Presidente’”! (Jornal Diário Popular. São 

Paulo. 29 de Maio de 1988). 

 

A construção dessa imagem de amigo de todos e de ser 

engraçado sem ofender a moral e os bons costumes da época 

ajudou a construir esses personagens “Carequinha” e Arrelia; e 

a vender uma enorme quantidade de discos. As canções de 

Carequinha tiveram um moralismo embutido em suas letras, 

com grande influência da igreja católica. Arrelia também se 

colocava como um palhaço que de forma alguma poderia fazer 

algo que não fosse aceito pela sociedade. A dúvida restante é 

sobre o que pensavam; se agiam de acordo com algumas 

atitudes que tiveram ou se eles se relacionaram da maneira que 
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fizeram para se manterem vivos artisticamente nas novas 

mídias. 

 

2.4 AS ADAPTAÇÕES ÀS NOVAS MÍDIAS NO FINAL DO 

SÉCULO XX 

 
Ao pensarmos a história na contemporaneidade 

somos levados a considerar a interferência dos 

meios de comunicação, tanto na acelerada 

produção de eventos, como na elaboração de 

artefatos e sentidos históricos. Talvez possamos 

dizer que assistimos a uma espécie de neo-

metodismo histórico que nos remete aos 

princípios fundamentais da escola metódica do 

século XIX. Embora devamos ressaltar uma 

diferença fundamental entre ambos: se para os 

metódicos o passado era o dado morto e o 

presente o tempo da não-história, para mídia, 

ocorre o oposto: o passado é o suporte vivo de 

interpretação para o presente e este por sua vez, 

é o lugar próprio da fabulação da história; o 

tempo do “fazer a história”. (MENESES, 2010, 

p. 01). 

 

 A construção de uma narrativa histórica, com a visão do 

tempo presente sobre o passado por meio das fontes midiáticas, 

norteou e continuará como caminho para a problematização da 

pesquisa em questão. Pretende-se o “fazer história” que 

Meneses (2010) citou anteriormente a partir de fontes de 

história oral e de suportes midiáticos como televisão, CDs, 

DVDs e downloads de canções. 

A história oral se estabelece como metodologia de 

pesquisa devido “[...] ao fato de a subjetividade e a experiência 

individual passarem a ser valorizadas como componentes 

importantes para a compreensão do passado.” (ALBERTI, 

2000, p. 02). A entrevista de Franco Adriano, já citada no 

capítulo 01 e analisada para a construção de sua trajetória no 
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Teatro Biriba, será utilizada como fonte para problematizar as 

novas mídias utilizadas por esse palhaço cantor e ator. 

Tem-se consciência de que o próprio historiador é fruto 

de sua temporalidade: 

 
As análises sobre o passado estão sempre 

influenciadas pela marca da temporalidade. Ao 

se interpretar a história vivida, no processo de 

construção da história conhecimento, os 

historiadores são influenciados pelas 

representações e demandas do tempo em que 

vivem e a partir dessas representações e 

demandas, voltam seus olhos para o vivido 

reinterpretando-o [...]. (DELGADO, 2003, p. 

10). 
 

Essa noção da influência do presente sobre o passado 

também se manifesta nas entrevistas realizadas para a produção 

de fontes de história oral. Principalmente quando se trata da 

tradição familiar envolvida. No ambiente de circo-teatro, onde 

os mais velhos foram os que tiveram o respaldo para ensinar e 

decidir o cotidiano e nem sempre tomavam as decisões 

corretas, como eram soberanos em suas decisões, eles as 

mantinham mesmo diante de erros. Nas entrevistas, os artistas 

atuais geralmente idealizam em demasia as gerações anteriores, 

ressignificando o passado a partir do presente.  

 
[...] o tempo, entretanto, atua modificando ou 

reafirmando o significado do passado. Sem 

qualquer previsibilidade do que virá a ser, o 

tempo, todavia, projeta utopias e desenha com 

as cores do presente, tonalizadas pelas cores do 

passado, as possibilidades do futuro almejado. 

(DELGADO, 2003, p. 10). 
 

Na entrevista concedida por Franco Adriano, é visível a 

importância que ele dava à família e, principalmente, a maneira 

como enaltecia a imagem de seu avô Geraldo Passos, o 
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fundador do Teatro Biriba. Em sua fala, Franco inseriu e 

misturou a sua própria trajetória com a história do Teatro 

Biriba. Compreende-se que as “[...] memórias individuais e 

memórias coletivas encontram-se, fundem-se e constituem-se 

como possíveis fontes para a produção do conhecimento 

histórico.” (DELGADO, 2003, p. 19). As memórias de infância 

e fase adulta de Franco Adriano condisseram com as trajetórias 

do próprio teatro.  

 
Quando folheio uma história contemporânea e 

quando passo em revista os diversos 

acontecimentos franceses ou europeus que se 

sucederam desde a data de seu nascimento 

durante os oito ou dez primeiros anos da minha 

vida, tenho com efeito a impressão de um 

quadro exterior do qual ignorava a existência, e 

aprendo a recolocar a minha infância dentro da 

história de meu tempo. (HALBWACHS, 2004, 

p.62). 

 

Durante a entrevista, Franco Adriano ressignificou a sua 

infância a partir do tempo presente, enaltecendo os feitos de 

sua família nos 46 anos de circo-teatro.  

 
A memória, a exemplo da história, serve-se de 

um tempo já decorrido. A diferença reside no 

distanciamento, na objetivação. O tempo da 

memória, o da lembrança, nunca pode ser 

inteiramente objetivado, colocado à distância, e 

esse aspecto fornece-lhe sua força: ele revive 

com uma inevitável carga afetiva. É 

inexoravelmente flexionado, modificado, 

remanejado em função das experiências 

ulteriores que o investiram de novas 

significações. (PROST, 2008, p. 106). 

 

 A construção do palhaço Biribinha enquanto cantor e 

ator de circo-teatro se baseou no palhaço Biriba, fundador da 
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companhia. Desse modo, a reverência ao primeiro palhaço se 

faz presente na fala de Biribinha: 

 
Quando eu comecei a substituir o meu vô... Ai 

não! Eu queria imitar ele. Mas daí o tempo vai 

te mostrando que tu não pode imitar uma 

pessoa porque tu nunca vai ser essa pessoa. 

Então daí... Hoje o meu vô ainda é a minha 

grande inspiração como palhaço. Eu ainda 

quero, sentir das pessoas que dizem: “Ah tu é 

legal. Tu é muito bom de palhaço coisa e tal.” 

Mas eu ainda quero sentir a mesma sinceridade 

que eu ouvia as pessoas falando pro meu vô. 

Porque o meu vô era bom. O meu vô era muito 

bom de palhaço. Porque ele era um palhaço que 

não falava bobagem, ele era um palhaço que 

não usava recursos que hoje a gente usa, para 

fazer graça. Então o meu vô era o cara de 

palhaço. (ROSA, 2016). 

 

Biribinha seguiu os passos do palhaço Biriba e manteve 

o circo-teatro da família após a sua morte. Com a falta do 

fundador da companhia, os anos 1990 foram um período de 

adaptação para toda a família, não somente para Franco 

Adriano, que assumia a frente das apresentações, mas também 

para os seus familiares e demais integrantes do grupo teatral. 

 
Daí eu assim poxa, agora eu vou ter que 

começar, a tentar entender o porquê de apesar 

das pessoas gostarem do vô, gostarem do Biriba 

em si, o Biriba não estava andando. Aí eu 

comecei a fazer palhaço. Comecei a fazer umas 

coisas diferentes. A vó não gostava, o pai não 

gostava e tal. Mas eu insistia, insistia, insistia e 

foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e as coisas 

foram começando a mudar. E tu começa. Aí tu 

tem que provar, provar para ti mesmo que tu 

pode, para depois conseguir provar para os 

outros. E daí foi indo. Os meus irmãos quando 

começaram a trabalhar... Quando eu comecei eu 
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tinha dezoito, meu irmão tinha quatorze e a 

minha irmã tinha treze. Aí quando eu já estava 

com vinte e dois, vinte e três que meu irmão 

tinha dezoito e a minha irmã dezessete... Opa, 

aí nós éramos em três! Aí era uma geração nova 

que estava. Aí nós fomos nos fortalecendo e 

botando nossa ideias. Daí nós íamos assistir 

uma coisa e falávamos nós queremos isso agora 

no teatro, iam trazendo coisas novas e se 

renovando. (ROSA, 2016). 

 

A nova geração trouxe novidades a partir das novas 

mídias nas quais eles puderam se inserir, gravando o primeiro 

CD com as canções utilizadas em apresentações e, 

posteriormente, DVDs com as peças de circo-teatro. As 

primeiras experiências de Franco Adriano com as canções 

foram por meio dos artistas que se apresentavam no Teatro 

Biriba de seu avô. 

 
Cara quando eu era criança vinha muita dupla 

sertaneja fazer show, muito cantor fazer show. 

E o circo sempre lotava. Sempre dava um 

monte de gente. Me lembro uma dupla assim 

que... a dupla que mais trouxe público pro show 

do meu vô foi a dupla Vilo e Valo. Cara, dois 

velhos assim. Eles chegavam... As duplas eram 

assim, chegavam eles e o cara que ia ficar na 

porta para contar os ingressos. Mas cantavam 

bem, a plateia cantava tudo as músicas deles e 

tal. Um que também deu bastante gente no 

teatro do vô foi o Trio Parada Dura. Trio 

Parada Dura cantava no teatro do vô. Com o 

Barrerito ainda antes de sofrer o acidente e ficar 

paralítico. Então assim, sem contar a dupla que 

nunca mais vi e tal. Mas os caras chegavam 

com seus discos e iam vender, depois lá na 

frente, dar autógrafo, cara era...  

 

[...] 
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Todos esses artistas das antigas que fizeram 

sucesso, tu pega aí, que até hoje ainda estão aí, 

todos eles começaram no circo. Porque o circo 

era o local do artista se apresentar. Não tinha 

outro local. Ah show para ginásio. Não! Aí com 

o passar do tempo que a mídia foi, crescendo 

que os artistas também começaram a se 

profissionalizar mais, aí eles foram saindo do 

circo, e foram indo para outros lugares, mas no 

início de tudo foi o circo. (ROSA, 2016). 

 

 O circo como local de apresentações de diversos artistas 

se perpetuou durante o século XX (SILVA, 2007 e 2009), 

principalmente nas cidades do interior do país. Essas vivências 

da infância ajudaram Franco Adriano a construir o personagem 

Biribinha. Nos anos 1990, já como o palhaço principal, utilizou 

as canções como recurso em suas peças de teatro. 

 
Eu musicalmente, eu cantava algumas coisas e 

tocava bateria. O meu irmão já tocava violão. 

Meu filho já toca violão. Então, o meu vô era 

um bom músico, o meu pai era um bom 

percursionista. Então, sabe que aqui no circo, tu 

faz de tudo um pouco, de tudo um pouco. E 

naquela época a gente tinha o Big Show, que tu 

deve ter visto umas fotos no site, tinha as 

Biribetes que eram as bailarinas e tal, que era 

tipo um cassino do Chacrinha, que tinha na 

segunda parte então a gente, tinha essa... tinha 

banda, bateria, guitarra, contra baixo e 

eventualmente um teclado. (ROSA, 2016). 

 

 E foi a partir das experiências das apresentações de 

circo-teatro que veio a ideia de registrar as canções que eram 

utilizadas nas apresentações. O lançamento do primeiro CD 

ocorreu em 2001, ano que finda o recorte temporal desta 

pesquisa. O lançamento do CD com as canções que registrava 

Biribinha como palhaço cantor no mundo fonográfico iniciou a 
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sequência de lançamentos do trabalho de Biribinha por outras 

mídias. 

 
É que daí foi assim... Eu queria, 

automaticamente... eu queria ter um registro 

também, sabe? Legal assim. E para as pessoas 

poderem levar uma lembrança para casa. Aí no 

ano 2000 eu tive a ideia de fazer um CD, lancei 

em 2001 e até 2006 eu só vendia o CD. Vendia 

bem. Vendia umas mil cópias por ano. (ROSA, 

2016). 

 

 Esse CD lançado em 2001 continha piadas e canções. 

Intercalava uma faixa com piada e outra com canção. Os CDs 

se esgotaram e não foi possível encontrar nenhuma cópia para 

ser utilizada na realização deste trabalho. Entretanto, as 

canções
18

 estão disponíveis para download no site
19

 do Teatro 

Biriba. A possibilidade de disponibilizar as canções por meio 

da internet tornou-se mais uma forma de inserção do trabalho 

dos palhaços nas novas mídias. 

Em 2007, Biribinha gravou outro CD de piadas: 

“Biribinha... E é bucha!!!”. Nele foram gravadas 22 faixas, 

sendo as duas últimas duas canções: “A prima” e “O desafio da 

Manuela”. 

Apesar de não fazer parte do recorte histórico da 

pesquisa, após o lançamento do CD com as canções em 2001, é 

importante salientar que Biribinha inseriu o circo-teatro no 

formato de DVD. 

 
Aí quando acabou o CD. Aí fiquei... o que que 

eu vou fazer? Vou fazer uma coisa diferente. 

Fui atrás para produzir um DVD. Na época eu 

trabalhava com o Dedé no programa de 

televisão dele e tal. Falei com o Dedé. Pô Dedé 

                                            
18

 Verificar nos anexos.  
19

 TEATRO BIRIBA. Disponível em: <http://www.teatrobiriba.com.br/> 

Acesso em: 01 mai. 2015. 
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participa do DVD comigo. Ele topou de boa, 

participou, veio. Aí eu gravei esse primeiro 

DVD em 2007. Mas a minha intenção era eu 

ficar só com ele. Aí nós estávamos em 2007, 

em 2006, em 2007 quando eu lancei ele em 

Itajaí e em 2008 eu voltei para fazer um show e 

trouxe ele para vender. Aí as pessoas: esse eu já 

tenho! Não tem outro? Opa tem outro. Aí eu 

lancei o segundo. O segundo que eu gravei um 

pouco no circo e um pouco fora do circo. Esse 

aqui que eu gravei todo no circo. E esse que eu 

gravei um pouco fora do circo. Pô, foi legal! Eu 

gostei. Do segundo eu gravei o terceiro e do 

terceiro eu gravei o quarto. Talvez eu grave 

mais um ainda. (ROSA, 2016). 

 

 Nas quatro edições dos DVDs gravados foi possível 

visualizar o circo-teatro ainda muito presente nas cidades do 

interior de Santa Catarina. Foram gravados respectivamente, 

em 2007, 2009, 2011 e 2014. 

 Essa postura de ir se condicionando as novas mídias 

continuou sendo realizada por Biribinha durante e após o 

lançamento dos CDs e DVDs, pois também trabalhou na 

televisão e procurou levar a sua tradição de circo-teatro para 

um público maior. 

 
Trabalhei um ano no SBT com o Dedé, ali com 

o Beto Carreiro e tal. Eles até queriam fazer um 

programa com nós, até a gente estava assim 

namorando, mas daí o Beto Carreiro faleceu, e 

a ideia abortou. (ROSA, 2016). 

 

 Apesar de seu programa de televisão idealizado não ter 

dado certo, continuou tentando se inserir nas mídias. Tentou 

participar do quadro do “Domingão do Faustão”, veiculado 

pelo canal da Rede Globo, mas também não deu certo, porque 

o programa não procurava um palhaço que contasse piadas e 

sim uma pessoa de cara limpa que fizesse Stand Up.  
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Para tu ter uma ideia em 2010, tinha um 

concurso de contação de piada no Faustão. Eu 

acho que até hoje tem, mas naquela época era o 

começo. Eu mandei material para eles dois 

anos, em 2010 eles me chamaram e eu fui lá 

para o Rio, fui lá no Projac e eles não me 

deixaram contar piada vestido de palhaço. 

(ROSA, 2016). 

 

 Mesmo se recusando a ir ao programa de televisão com 

cara limpa e descaracterizado Biribinha adaptou-se novamente 

e continuou sua carreira realizando apresentações de stand up 

para os mais diversos públicos. 

 
Até hoje eu faço bastante stand up aqui para a 

região, eu faço de Florianópolis até Joinville, na 

maioria das casas aqui em Blumenau, Rio do 

Sul, também faço. Até mesmo aqui nesse DVD, 

tem uma das partes que é um stand up que eu 

faço. Que só que o stand up que eu faço é mais 

para adulto, conteúdo bem adulto. (ROSA, 

2016). 

 

 Os primeiros palhaços a saírem de seus circos em 

meados dos anos 1950, migrando para as novas mídias da 

época; a gravação das canções em CD pelo palhaço Biribinha, 

juntamente com suas adaptações que ocorreram em novas 

plataformas de divulgação de entretenimento, como o DVD, o 

download pela internet, a participação em programa de 

televisão e, por fim, as apresentações de stand up, tornaram 

esse palhaço um personagem multifacetado capaz de se adaptar 

às mais diversas formas de entretenimento. 

 
Vivemos em um momento de aceleração 

temporal, para acompanhamento dos fatos em 

24 horas (com mídias em tempo real), 

transformando todos os fatos acontecidos 

imediatamente em passado, na rápida e 
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incessante substituição de um fato por outro, 

com documentos impressos e visuais 

disponibilizados para acesso a todos que 

possuem os meios de alcançá-los, mesclando 

irrelevâncias cotidianas com fatos marcantes, 

mascarando as complexidades do real em 

afirmações genéricas, misturando o anedótico, 

o exótico e o significativo em lampejos de 

informação. (VARELLA, 2012, p. 160). 

 

E foi por isso que os palhaços cantores também se 

atualizaram, ou seja, o uso das mídias sociais e a adaptação aos 

meios de comunicação que apareceram e continuaram se 

transformando de acordo com aquilo que fosse corrente ao 

momento.  

Néstor Garcia Canclini (2008) diz que houve diferenças 

entre os tradicionalistas e modernizadores na construção de 

culturas nacionais na América Latina. Afirma que essas 

diferenças entre esses campos “[...] serviram para organizar os 

bens e as instituições. O artesanato ia para as feiras e concursos 

populares, as obras de arte para os museus e as bienais.” 

(CANCLINI, 2008, p. 21). O mesmo que aconteceu com os 

artistas de circo, que, especificamente até a metade do século 

XX, foi o local de apresentações de grandes artistas. Deixou de 

ser esse espaço, pois os artistas preferiram ir se apresentar nas 

novas mídias. Com isso, a televisão, em seu início, por 

exemplo, segmentava o seu público, pois somente quem tivesse 

como adquirir o aparelho teria acesso àquilo que era veiculado. 

Entre os anos 1950 e 1970, Canclini (2008) destacou 

alguns pontos para caracterizar a expansão do consumo e 

também fenômenos que indicaram algumas mudanças 

estruturais, dentre elas: 

 
A introdução de novas tecnologias 

comunicacionais, especialmente a televisão, 

que contribuem para a massificação e 

internacionalização das relações culturais e 
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apoiam a vertiginosa venda dos produtos 

“modernos”, agora fabricados na América 

Latina: carros, aparelhos eletrodomésticos etc. 

(CANCLINI, 2008, p. 85). 

 

Quando os palhaços Arrelia e Carequinha migraram 

para os novos meios de comunicação, eles deixaram claro que 

aquele novo espaço midiático era melhor que o circense, pois 

não retornaram para os picadeiros. O mesmo aconteceu com o 

palhaço Biribinha, ele gravou dois CDs com canções, quatro 

DVDs, e iniciou com o Stand Up para conseguir se manter vivo 

no mundo do entretenimento. Mesmo continuando com o 

circo-teatro ativo atualmente, as novas mídias ainda são 

utilizadas de maneira frequente para a divulgação dos 

espetáculos e a própria promoção do personagem Biribinha. 

Quando os palhaços saíram dos circos e iniciaram as 

suas participações nas novas mídias, deixaram de ter o contato 

direto com o público que tinham antes. De acordo com as 

entrevistas contidas nos jornais e revistas analisados Arrelia e 

Carequinha, que apesar de realizarem shows, viveram por 

vários anos principalmente de seus programas de televisão e 

dos discos vendidos.  O palhaço Biribinha também procurou se 

inserir nesses novos meios, mas acabou continuando com o 

circo-teatro da família, incorporando as suas apresentações e 

canções no formato de CDs e DVDs, por exemplo. 

 
No cinema, nos discos, no rádio, na televisão e 

no vídeo, as relações entre artistas, 

intermediários e público implicam uma estética 

distante da que manteve as belas-artes: os 

artistas não conhecem o público, nem podem 

receber diretamente suas opiniões sobre as 

obras; os empresários adquirem um papel mais 

decisivo que qualquer outro mediador 

especializado (crítico, historiador da arte) e 

tomam decisões fundamentais sobre o que deve 

ou não deve ser produzido e transmitido; as 

posições desses intermediários privilegiados 
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são adotadas dando maior peso ao benefício 

econômico e subordinado os valores estéticos 

ao que eles interpretam como tendências de 

mercado [...]. (CANCLINI, 2008, p. 63). 

 

 Ao analisar a produção de arte no século XX Canclini 

(2008) falou sobre a falta de relação entre o artista e seu 

público, prevalecendo a relação de um intermediário que 

focava mais no mercado do que na próprio produção estética da 

arte em si. Pelas trajetórias dos palhaços foi possível perceber 

que o mercado e sua relação com a parte econômica 

influenciaram como meios de mantê-los na mídia. Os discos 

produzidos também foram resultado dessa relação, pois a 

relação mútua entre as canções e sua popularidade derivada dos 

programas de televisão aumentava seu prestígio perante o 

público. Os artistas tiveram que jogar conforme as regras do 

mercado. 

 
As indústrias culturais proporcionam às artes 

plásticas, à literatura e à música uma 

repercussão mais extensa que a alcançada pelas 

mais bem-sucedidas campanhas de divulgação 

popular originadas pela boa vontade dos 

artistas. A multiplicação dos concertos nos 

círculos folclóricos e atos políticos alcança um 

público mínimo em comparação ao que 

oferecem aos mesmos músicos os discos, as 

fitas e a televisão. (CANCLINI, 2008, p. 88). 

 

Das apresentações de circo-teatro aos programas de 

televisão, das canções de picadeiros às canções gravadas em 

CDs e, posteriormente, disponibilizadas para downloads, esse 

território cultural foi percorrido nos dois capítulos deste estudo, 

procurando-se descrever a história da produção das canções 

pelas mídias em que os três palhaços problematizados se 

inseriram, havendo uma troca mútua entre a repercussão dos 
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programas de televisão e demais mídias, com os discos 

vendidos. 
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3 A HISTÓRIA DE PRODUÇÃO DAS CANÇÕES DOS 

PALHAÇOS CANTORES 

 

Para a construção deste capítulo, foram selecionadas as 

canções dos palhaços cantores pesquisados que obtiveram 

maior sucesso ou que ganharam maior destaque nas mídias. A 

seleção dessas canções foi realizada para problematizar a 

história de suas produções. Na construção desta narrativa 

histórica, as canções foram fruto das influências individuais de 

cada palhaço que as cantou e de suas inserções nas respectivas 

mídias de cada tempo histórico. As influências individuais de 

cada palhaço na caracterização de seu personagem foram 

problematizadas no primeiro capítulo desta dissertação, e a sua 

inserção nas mídias no segundo capítulo. Foi possível perceber 

como a relação das experiências individuais de cada palhaço 

cantor, com as suas novas mídias, influenciou a produção das 

canções selecionadas. 

 O início do capítulo procurou definir o que foram os 

palhaços cantores, demonstrando a pluralidade desses artistas. 

Na sequência, a gravação da primeira canção de Arrelia, em 

1951, e a história de sua produção. Não menos importante, a 

primeira gravação de Carequinha ocorreu em 1957. Foi uma 

canção que falava dos programas de auditório, das fãs que 

reverenciavam os seus ídolos cantores. Essa canção só foi 

possível de ser gravada porque um palhaço assumiu o 

microfone e, por meio de sua performance e de sua trajetória 

nas mídias, o projeto de gravação da canção em questão seguiu 

em frente. Um dos parceiros que mais gravou canções com 

Arrelia e Carequinha foi Altamiro Carrilho e a sua bandinha. 

Músico este que teve contextualizada a sua influência na 

história da produção das canções dos palhaços cantores. Por 

fim, a história de como o palhaço Biribinha gravou as canções 

que seu avô cantava e como ele as adaptou para o seu tempo 

presente. 
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As fontes relacionadas ao palhaço Biribinha continuam 

estando, em sua maioria, relacionadas com a entrevista 

concedida e com suas produções artísticas acessadas por meio 

de seus CDs e DVDs. Também foram pesquisadas as 

reportagens da Revista do Rádio no acervo da Hemeroteca 

Digital Brasileira, além das reportagens de jornais e revistas 

pesquisados no acervo do CEDOC da Funarte do Rio de 

Janeiro. Destaca-se, ainda, a importância das produções 

audiovisuais encontradas no site YouTube. 

 A metodologia da história oral continuou sendo base 

para problematizar a história da produção das canções de 

Biribinha e, de acordo com os conceitos de Paul Thompson 

(2002), sobre essa metodologia a narrativa histórica foi 

desenvolvida. Foi utilizado François Hartog (1997) para 

conceituar tempo e história, chegando-se à história do tempo 

presente. A obra de Flávia Florentino Varella (2012) continuou 

sendo base para os conceitos sobre história do tempo presente e 

dos usos do passado, além dos conceitos de Lucilia de Almeida 

Neves Delgado (2003) e Maurice Halbwachs (2004) sobre 

memória. Edgar Morin (1989) contribui com a problematização 

sobre a idolatria aos artistas fomentados pelos meios de 

comunicação. Para problematizar a história da produção das 

canções e conceituar essa fonte tão rica que pode ser a canção, 

Mariana Martins Villaça (2004), Marcos Napolitano (2005; 

2007) e Miriam Hermeto (2012) compuseram a base teórica 

sobre o tema. 

As canções dos palhaços cantores foram resultado de 

algo novo para os ouvintes de canções em discos. Por isso o 

destaque dado à história da produção das canções dos palhaços 

cantores. Antes de Arrelia e Carequinha serem palhaços 

cantores, que se apresentavam em outros locais além dos 

circos, foram os palhaços aqui pesquisados que iniciaram esse 

processo de gravação de canções para o público infantil.  

 Esse “novo produto” criado pelas gravações de canções 

por palhaços cantores se estendeu pela segunda metade ao fim 
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do século XX. Essa relação entre as canções e as novas mídias 

continuou sendo realizada na medida em que os avanços 

tecnológicos foram surgindo. A maior parte das canções 

lançadas pelos três palhaços aqui pesquisados foi encontrada na 

internet, principalmente no site YouTube.  

 A metodologia utilizada para problematizar e construir 

uma narrativa sobre a produção das canções foi baseada na 

obra de Villaça (2004), que realizou uma análise de canções 

com vários elementos, considerando suas características gerais, 

como o nome dos compositores, o ano de composição e de 

gravação (se disponível), o intérprete e demais referenciais 

sobre cada canção, como regravações, comentários publicados 

e análises. Também analisou a classificação ou o estilo 

predominante, como samba, salsa, etc., destacando a relação 

com a tradição musical do passado, a letra e as temáticas 

predominantes.  

O objetivo deste capítulo é contextualizar o máximo de 

informações relacionadas à produção das canções, mas não 

fazer uma análise completa das canções e/ou de grande 

amplitude como fez Villaça. No entanto, tudo o que esteve ao 

alcance da problematização nas fontes e nos conceitos foi 

utilizado. 

 
Nesse processo de investigação foram levados 

em conta, sempre que possível, as informações 

biográficas, depoimentos orais e escritos, 

reportagens e críticas de época, enfim, todo o 

arsenal documental que contribuísse para a 

compreensão das motivações – externas e 

pessoais – presentes na obra. (VILLAÇA, 2004, 

p.33). 

 

Villaça (2004) justificou o seu processo de investigação 

ao dizer que quer chegar às “ideias musicais” que foram 

adaptadas para a realização das canções. Pretende-se fazer o 

mesmo, neste capítulo, com as “ideias musicais” identificadas 
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dos palhaços cantores após 1950, através das primeiras canções 

gravadas e, posteriormente, das reapropriações realizadas pelo 

palhaço Biribinha no final do século XX. Nas canções de 

Biribinha, foi possível problematizar como o palhaço cantor 

ainda se manteve no final do século XX, gravando e 

remanejando as suas canções.  

Defrontou-se com mais de 70 canções do palhaço 

Carequinha e quase 40 canções de Arrelia, juntamente com 07 

canções do palhaço Biribinha. Para selecionar quais canções 

teriam as suas produções contextualizadas, foram utilizados 

como critérios a sua popularidade nas pesquisas de jornais e 

também nas entrevistas realizadas com os palhaços cantores. 

Nem todas as canções foram citadas, apenas aquelas que 

tiveram maior destaque nas fontes pesquisadas. 

 

3.1 A DEFINIÇÃO DE PALHAÇO CANTOR 

 

Em meio ao universo circense, as canções foram 

adaptadas para os números cômicos de circo-teatro, para os 

atos que necessitavam de cantores e tocadores de instrumentos. 

Aqueles que tiveram algum contato com o ambiente circense 

do período aqui pesquisado de alguma forma puderam ter 

guardado em sua memória uma expressão muito utilizada: “E o 

palhaço, o que é? É ladrão de mulher!”. Essa brincadeira 

acontecia como uma interação inicial do personagem palhaço 

com o seu público. O palhaço perguntava e a plateia respondia 

com exclamação. Isso se fazia em coro, de maneira que soasse 

como uma pequena canção. Seria esse um dos primeiros versos 

das canções de palhaços? É difícil responder devido à grande 

quantidade de circos e palhaços existentes e também pela sua 

pluralidade. 

 Em uma entrevista ao Jornal Diário Popular de 1983, 

Arrelia foi questionado sobre essa música que parece estar 

embutida na memória daqueles que frequentaram o circo. 
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Figura 29 – Trecho da entrevista de Arrelia – Jornal Diário 

Popular 

 

 
 

Fonte: Jornal Diário Popular. São Paulo, 02 de janeiro de 1983. 

 

Na sequência, a transcrição de um trecho da entrevista. 

 
DIPO – Eu nunca entendi por que. Tenho uma 

grande curiosidade, por que existem diversas 

músicas que falam “palhaço, ladrão de 

mulher”? 

Arrelia – É fácil explicar, porque talvez você 

seja novidade, porque você não conhece. Há 

muitos anos eu era garoto e acompanhava 
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palhaços. A propaganda do circo era um 

palhaço. Não o palhaço titular, mas um palhaço 

do circo, o amarra-cachorro, por isso que eu 

digo que pintar a cara não é ser palhaço. Então, 

pintavam ele, lhe davam um cavalo ou uma 

mula e ele montava ao contrário da cabeça do 

animal. E a criançada era chamada para 

acompanhar. Aquele que acompanhasse o 

palhaço marcava uma cruz na testa, entrava de 

graça à noite. E o palhaço tinha essa canção: 

“Olê, olê, olâ. O que vai fazer? Ver a crioula 

adormecer”. E a criançada repetia: “O palhaço 

o que é?” “É ladrão de mulher”. E aí viraram 

adaptações. (Jornal Diário Popular. São Paulo, 

02 de janeiro de 1983, p. 18 e 19). 
 

O palhaço cantor problematizado nesta pesquisa foi o 

artista que teve a sua construção no ambiente de circo, sendo 

ele mambembe ou não. Esses artistas possuíam habilidades não 

somente com as canções; eles as utilizavam como recurso para 

as demais apresentações. Não somente como recurso, mas as 

canções também tiveram papel de destaque, principalmente nas 

apresentações de circo-teatro. Quando os palhaços migraram 

para as novas mídias, perceberam que as canções eram uma 

maneira de mantê-los vivos naquele novo ambiente artístico. A 

partir disso, eles iniciaram as primeiras gravações. Arrelia e 

Carequinha começaram as suas gravações nos anos de 1950, e 

suas canções se estenderam nas décadas seguintes. 

Participaram das mídias com seus programas de televisão e 

canções. No início dos anos 1990, o palhaço Biribinha assumiu 

o lugar de seu avô, o palhaço Biriba. Após dez anos de 

apresentações em circo-teatro, ele resolveu registrar em um CD 

as canções que ouvia seus familiares cantarem. Com a ajuda 

dos familiares mais próximos reescreveu trechos de letras e 

melodias, e com isso, conseguiu gravou um CD em 2001 e 

outro em 2007. 

 As canções dos palhaços cantores não se relacionaram 

apenas com essa brincadeira furtiva com as mulheres alheias; 
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elas alcançaram muito mais pessoas do que a voz do palhaço 

amarra-cachorro
20

, que anunciava o circo quando chegava às 

cidades. Milhões de discos foram vendidos com as canções dos 

palhaços cantores. Canções essas que ainda continuam nas 

memórias das pessoas e, com isso, ressignificaram-se a partir 

do presente para lembrar o passado, ao mesmo tempo que os 

palhaços contemporâneos como Biribinha continuaram 

gravando canções como as do século XX e as readaptando com 

informações atuais. 

Seria assim esse passado que não passa? Ou esse 

presente que se apropria do passado e continua usando 

elementos daquilo que já passou?  

 
O historiador do presente faz surgir, 

conscientemente o passado no presente (ao 

invés de fazer surgir, inconscientemente, o 

presente no passado): ‘é nosso presente, por 

completo, que busca sua própria consciência de 

si mesmo [...].  

 

[...] 

 

Assim, este presente, reinando, aparentemente, 

sem divisão, ‘dilatado’, suficiente, revela-se 

inquieto. Ele gostaria de ser seu próprio ponto 

de vista sobre si mesmo, e ele descobre a 

impossibilidade de praticar isto. (HARTOG, 

1997, p. 14-15). 

 

Onde o próprio passado também se torna presente, 

justificando esta pesquisa como uma contribuição para a 

História do Tempo Presente. 

                                            
20

 No ambiente circense, a expressão “amarra-cachorro” é designada para 

aquela pessoa que não possui muitas habilidades nas apresentações 

circenses ou que exerce uma função que qualquer um poderia exercer, como 

amarrar um cachorro, por exemplo. Essa expressão é utilizada para os 

funcionários do circo que fazem de tudo um pouco e não possuem nenhuma 

especialidade. 
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 Este capítulo seguirá com a primeira parte 

contextualizando as primeiras influências musicais do início do 

século XX, demonstrando o que se tocava nos circos em que 

Arrelia e Carequinha cresceram. Em seguida, ocorre a 

problematização sobre a história da produção das canções dos 

palhaços cantores e, por fim, a produção das canções do 

palhaço Biribinha, utilizando-se como fonte a memória do 

palhaço entrevistado por meio da metodologia da história oral 

temática e da história de vida. 

 

3.2 A GRAVAÇÃO DA PRIMEIRA CANÇÃO DE ARRELIA  

 
As canções daquele tempo eram lundus, 

maxixes, dobrados, valsas-serenata e outras, 

que também os palhaços de circo cantavam. 

Serrano gostava de cantar um lundu que 

criticava os pretos. Eu era bem criança nessa 

época, mas alguns versos ainda estão na minha 

memória. Vou citar alguns deles, para dar uma 

noção dessa cantiga: 

 

Ai Caruru arrenegada 

Toda a noite me atento 

Quando foi de madrugada 

Foi s’imbora i me deixô. 

 

Branquinha cordão de prata 

Moreninha cordão de ouro 

Mulata cordão de cobre 

E negra cordão de couro! 

 

Ai Caruru arrenegada 

Toda a noite me atento 

Quando foi de madrugada 

Foi s’imbora i me deixô. 

 

Branquinha bebe champanha 

Moreninha, vinho do Porto 

Mulata bebe cachaça 
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E negra... água de porco! (SEYSSEL, 1977, p. 

11). 

 

Após a cantiga, houve uma série de confrontos entre as 

pessoas negras da plateia, que se sentiram ofendidas, e as 

outras pessoas, que queriam que o palhaço continuasse a cantar 

essa canção. A polícia protegeu o palhaço para que ele pudesse 

sair do circo em segurança. Isso aconteceu na cidade de Jaú, 

em São Paulo. 

Assim, a “[...] memória atualiza e presentifica o 

passado, uma vez que é retenção, mesmo que inconsciente ou 

encoberta da experiência vivida e dos sentimentos 

preservados.” (DELGADO, 2003, p. 16). A partir dessa 

memória da infância de Arrelia é que se procurará construir o 

contexto das canções que influenciaram na construção do 

palhaço que se tornou Arrelia. Pelos versos que Arrelia lembra, 

é possível percebermos a presença do preconceito étnico-racial, 

resultado de um país onde a escravidão acabara de ser abolida, 

pelo menos no papel. Essa brincadeira de construir versos era 

algo comum dos palhaços, pois eles interagiam com a plateia. 

No circo, não era necessária uma formação em música 

clássica. O popular adentrava as lonas e a empatia da plateia 

era o que valia, principalmente quando estamos falando de 

palhaços. Os palhaços cantores buscavam a risada, 

independentemente do estilo musical que utilizavam. Sua 

influência foi do popular ao erudito, mas sua construção 

musical se fez com o contato direto com os locais por onde 

passavam e dos quais foram incorporando a cultura local, 

aproximando-se da leitura que Napolitano (2005) fez da 

história da música no Brasil da segunda metade do século XIX. 

 
Mas a vida musical das ruas, senzalas e bairros 

populares era intensa, embora tenha deixado 

poucos registros impressos ou escritos. Seu 

legado é basicamente oral e preservado através 

das canções folclóricas, festas populares e 
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danças dramáticas. (NAPOLITANO, 2005, p. 

44). 

 

Em sua origem mambembe, os palhaços de circos mais 

simples e populares tiveram origem e influência desse legado 

oral construído nos anos anteriores. Arrelia e Carequinha 

nasceram no início do século XX e não frequentaram nenhum 

tipo de aula de interpretação ou de música. Tudo se aprendia no 

dia a dia do circo, inclusive a composição das canções. Essa 

dinâmica em que todos cantavam o que queriam sem nenhuma 

responsabilidade começou a mudar com o surgimento das 

primeiras gravações, marcando, ainda, a autoria das 

composições. 

Segundo Napolitano (2007), a “[...] primeira gravação 

fonográfica no Brasil: o lundu “Isto é bom”, de Xisto Bahia, 

por Baiano (Manuel Pedro dos Santos)” (NAPOLITANO, 

2007, p. 143) foi em 1902, período anterior à memória de 

Arrelia citada anteriormente. 

 
Como os circos constituíam, então, os grandes 

divulgadores da cultura popular urbana – uma 

vez que eram os únicos a levar às pequenas 

cidades e vilas mais longínquas as atrações do 

seu teatro de picadeiro, canções de seus 

palhaços –, as modinhas e os lundus cantados 

por Eduardo das Neves ganharam notoriedade. 

E foi assim que, ao voltar de sua excursão do 

Nordeste, em fins de 1902, o palhaço cantor e 

compositor descobriu que a nascente indústria 

do disco estava se apossando de suas músicas 

como se fossem obra anônima, e lançando-as 

em disco.  

 

[...] 

 

Como não havia ainda nesses primeiros anos do 

século uma produção especialmente dirigida ao 

disco (desde o tempo dos cilindros era comum 

gravar-se até discursos), Eduardo das Neves 
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pôde passar para a cera de gravação não apenas 

as suas produções, mas um grande número de 

modinhas e lundus do seu repertório de palhaço 

de circo. Dentre essas músicas, muitas vinham 

sendo transmitidas oralmente desde pelo menos 

a primeira metade do século XIX [...] 

(TINHORÃO, 1981, p. 24-25). 

 

A importância do registro fonográfico na constituição 

da canção como a conhecemos e tê-la disponível para se ouvir 

quando desejada compõem a história da canção popular 

brasileira durante o século XX. 

 
Observe-se então, que a definição de música 

popular como “um produto do século XX” 

relaciona esse fenômeno histórico diretamente à 

sua “forma fonográfica” – ou seja, ao seu 

registro sonoro em um suporte (disco placa, 

filme, suporte digital ou outro formato) que lhe 

dá perenidade e, em última instância, ao 

desenvolvimento tecnológico industrial do 

mundo urbanizado. (HERMETO, 2012, p. 32). 
 

O samba teve grande influência na composição do 

cenário musical brasileiro do início do século XX. É o que 

demonstra Napolitano (2007) no início de sua obra. O carnaval 

e as marchinhas também fizeram parte do cenário musical 

brasileiro da primeira metade do século XX. As primeiras 

canções gravadas pelos palhaços cantores aqui pesquisados 

foram por meio do gênero das marchinhas de carnaval. 

Em 1951, Arrelia lançou a sua primeira canção como 

palhaço cantor, “Muito Bem!”, destacada como expressão no 

título desta dissertação. A história dessa canção é sobre o seu 

encontro com um desconhecido: ao ser apresentado, o estranho 

pergunta três vezes: “Como vai? Como vai? Como Vai?” e 

Waldemar Seyssel responde: “Muito bem! Muito bem! Muito 

bem!”. A partir desse encontro casual, constrói-se o bordão da 

carreira de Arrelia como palhaço, o qual, posteriormente, será 
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utilizado para compor a sua canção de maior sucesso, que 

caracterizou seu personagem ao longo de sua carreira. 

 
Observador como poucos, Arrelia descobriu 

seu bordão com o diretor de um clube em que 

iria apresentar seu espetáculo. O homem falava 

tudo três vezes: Como vai? Como vai? Como 

vai? Está bem? Está bem? Está bem? E, 

nesta mesma tarde, Arrelia já incluiu no 

espetáculo o cumprimento que o consagrou [...] 

(CASTRO, 2005, p. 193 apud SILVA, 2011, p. 

56. Grifos da autora.). 

 

Cláudio Thebas (2005) entrevistou o filho do Arrelia, 

que também se chamava Waldemar Seyssel: 

 
Seu Waldemar me contou que o pai havia 

criado esse bordão muitos anos antes, numa 

brincadeira com o irmão Henrique [...] e com a 

plateia. O circo estava lotado e, quando os dois 

entraram para fazer um número, foram cada um 

de um lado, acenando para o público. Quando 

se encontraram no meio do picadeiro, Arrelia 

cumprimentou o irmão: “Como vai, 

Henrique?”. Mas Henrique não conseguia ouvir 

nada, tanto era o barulho que a 

entusiasmadíssima plateia fazia. Então, Arrelia 

repetiu bem alto: “Como vai, Henrique??!!”. E 

o irmão respondeu, também bem alto: “Muito 

bem!”. A plateia achou divertidíssimo vê-los 

gritando sem escutar nada e então fez mais 

barulho. Arrelia, é claro, percebeu a graça e 

entrou no jogo. Fingiu que estava desesperado e 

gritou ainda mais alto: COMO VAI?! COMO 

VAI?! COMO VAI?! E Henrique, também 

brincando, respondeu: MUITO BEM! MUITO 

BEM! MUITO BEM! Arrelia era muito atento. 

Depois do espetáculo, ele anotou tudo o que 

tinha acontecido no picadeiro – como tinha o 

hábito de fazer – e pronto. Estava registrado o 

famoso refrão. (THEBAS, 2005, p. 50). 
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Outra versão do surgimento desse bordão, que marcou a 

memória de muitos, foi contada pelo próprio Arrelia em uma 

entrevista a Jô Soares em 1994
21

. No programa televisivo, 

Arrelia contou que após uma de suas apresentações no circo foi 

convidado para tomar alguns aperitivos e contar piadas com 

um grupo de amigos. No meio da conversa, chegou um homem 

que o cumprimentou dizendo vagarosamente: “Como vai, como 

vai, como vai?”. Deparando-se com aquele homem que falava 

muito pausadamente e que respirava com dificuldade, 

Waldemar segurou as suas mãos e disse: “Muito bem, muito 

bem, muito bem, bem, bem!”, provocando muitas risadas 

naqueles que presenciaram a cena. A versão que está no livro 

de Thebas (2005) aparentemente retrata que essa situação 

vivida por Waldemar foi adaptada para os picadeiros por 

Arrelia. 

 

Figura 30 – Disco - Muito Bem! Arrelia e Pimentinha – 1951 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pSoBlYlSVaU. 

Acesso em: 28 ago. 2016. 

                                            
21

 10 Rede das Artes com Palhaço Arrelia. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=tEMYDA2PrDU>. Acesso em: 06 

ago. 2016. 
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 Na parte interna do disco, aparece o nome da canção 

“Muito Bem!”, o gênero marcha e os nomes dos cantores – 

Arrelia e Pimentinha. O último foi companheiro de Arrelia por 

vários anos, fazendo o papel de escada. Nessa canção, ele 

aparece dividindo as gravações com Arrelia. 

É perceptível também a descrição dizendo “com 

orquestra e côro”. As canções gravadas pelos palhaços cantores 

tiveram grande participação de bandas, com larga utilização de 

instrumentos de sopro. As bandinhas marcavam as batidas das 

canções em marchinhas de carnaval e tinham letras 

ligeiramente cômicas. 

 
Olá. Como é que vai? 

Eu vou bem! 

E a família como é que vai? 

A família também vai bem. 

Então vai tudo muito bem. 

 

Como vai? Como vai? Como vai? 

Como vai? Como vai? Vai? Vai? 

Muito bem! Muito bem! Muito bem!  

Muito bem! Muito bem! Bem! Bem! 

 

Como vai? Como vai? Como vai? 

Como vai? Como vai? Vai? Vai? 

Muito bem! Muito bem! Muito bem!  

Muito bem! Muito bem! Bem! Bem! 

 

Você vai bem? 

Eu vou também! 

E ele como é que vai? 

Vai muito bem, muito bem, bem bem! 

 

Como vai? Como vai? Como vai? 

Como vai? Como vai? Vai? Vai? 

Muito bem! Muito bem! Muito bem!  

Muito bem! Muito bem! Bem! Bem! 

 

Como vai? Como vai? Como vai? 
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Como vai? Como vai? Vai? Vai? 

Muito bem! Muito bem! Muito bem!  

Muito bem! Muito bem! Bem! Bem! 
22

 

 

A canção foi gravada em 1951 pela gravadora 

Copacabana, no formato de 78 rpm, composta por Manoel 

Ferreira e Antônio Mojica . E a partir dessa primeira, muitas 

outras canções foram gravadas. Essa canção falava sobre o 

bordão que caracterizou o palhaço Arrelia. Destaca-se também 

pelo pioneirismo quanto ao registro em disco, quando um 

palhaço cantor, de cara pintada, posteriormente dirigiu a sua 

atuação especialmente ao público infantil. 

 As canções passaram pelas mais diferentes mídias, com 

isso não se pode: 

  
[...] ficar presos à análise do fonograma e das 

estratégias da indústria fonográfica, 

superdimensionando alguns veículos e espaços 

e desconsiderando outros que, muitas vezes, 

foram fundamentais para a construção de um 

determinado sentido para certas canções. 

(NAPOLITANO, 2005, p. 87). 

 

No filme “O Barbeiro Que Se Vira”
23

, de 1958, Arrelia 

cantou o seu sucesso “Muito Bem!”.  Em sua apresentação é 

possível perceber como agradava a todos; que com uma leve 

maquiagem de palhaço de circo, mas com roupas muito 

elegantes, assim ele se caracterizava como palhaço cantor. 

A canção “Muito Bem!” virou uma das marcas de 

Arrelia, ficou na memória de seu público e foi passando de 

                                            
22

 Letra transcrita da canção “Muito Bem!”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=pSoBlYlSVaU.> Acesso em: 28 ago. 

2016. 
23

 Filme O Barbeiro Que Se Vira. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=TOleP9JKfdU.>. Acesso em: 01 ago. 

2016. 
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geração em geração. Três décadas depois de sua gravação, 

Arrelia ainda recebia homenagens pela sua trajetória artística. 

 

Figura 31 – Uma emocionante palhaçada no aniversário do 

Cambuci 

 

 
 

Fonte: Jornal Diário Popular – São Paulo, 07 de maio de 1984. 

 

 A reportagem de Yeda Souza Santos e fotos de Paulo 

Cerciari, com o título “Uma emocionante palhaçada no 
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aniversário do Cambuci”, tratam do aniversário do distrito de 

São Paulo onde Arrelia começou a sua carreira, bem como da 

homenagem que prestaram a um dos moradores mais ilustres, o 

palhaço cantor da televisão. 

 
Por toda a “Passeata do Arrelia”, a marchinha 

“Como Vai, Como Vai, Como Vai” foi 

fortalecida pela voz de Maria Alcina. Ao chegar 

ao palco, recepcionado pelo prefeito Mário 

Covas, pelo presidente da Paulistur, João Dória 

Jr, o cantor Antonio Marcos, a cantora Maria da 

Paz e o companheiro de dupla durante 34 anos 

apenas em televisão – o sobrinho 

“Pimentinha”- Arrelia tinha os olhos 

marejados. Foi assim que permaneceu o tempo 

todo: emocionado. (Jornal Diário Popular. São 

Paulo, 07 de maio de 1984). 

 

Arrelia já estava fora da televisão há vários anos e 

mesmo assim a sua canção que mais fez sucesso, “Muito 

Bem!”, ainda continuava na memória das pessoas. 

São exemplos da reincidência do passado no presente. 

Por meio da memória, aquilo que foi vivido é relembrado e 

ressignificado. A mídia exerce esse papel. Com o seu grande 

potencial de manipulação das massas, ela consegue fazer com 

que as pessoas se esqueçam ou se lembrem do que quiserem, é 

o que Meneses (2012) afirmou como operação “midiográfica”. 

 
Eventos já ocorridos são um ‘presente’ para nós 

pelo tempo em que nosso interesse por eles 

estiver aceso. Para empregar o jargão 

fenomenológico: enquanto eles se mantêm no 

foco do nosso fluxo de consciência. 

(VARELLA, 2012, p. 14). 

 

Outras canções também foram gravadas pelo palhaço 

Arrelia. Gravou canções para o público infantil e também 

canções para todas as idades. Essa foi uma das características 
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desse palhaço cantor, sua aceitação perante as famílias era 

muito grande, fazendo com que seu sucesso chegasse as mais 

distintas formas de público. 

 

Figura 32 – Canções de Arrelia – Revista do Rádio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista do Rádio, 1957, edição 00431, p. 45. 

 

No final de 1957 e início de 1958, Arrelia ascendeu em 

sua carreira musical e firmou contrato com a gravadora 

Copacabana. Fazendo dueto com Pimentinha, ele gravou as 

marchinhas “Hom'essa", "Cacho de banana", "Viagem à lua", 

além das valsas "Valsa de aniversário" e "O dia da vovó. 

“Nesse ano, gravou com o acompanhamento de Altamiro 
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Carrilho e sua bandinha o LP ‘Ride palhaço’ - Arrelia 

interpretando músicas de Lamartine Babo".
24

 

 

Figura 33 – Arrelia – Ride Palhaço – 1958 

 

 
 

Fonte: Disponível em: <http://discotecapublica.blogspot.com.br/>. Acesso 

em: 25 ago. 2016. 

 

Foram as marchinhas de carnaval que compuseram a 

maior parte do repertório dos discos gravados por Arrelia. 

 
Trabalhei a vida toda para as crianças. Quanto 

choro de criança eu ouvi porque queriam que eu 

as levasse para casa! Fiz cinema, teatro, rádio, 

TV, músicas e livros. Hoje estou aposentado e 

satisfeito com meus fãs que me deram muitos 

                                            
24

 Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira. Disponível em: 

<http://www.dicionariompb.com.br/arrelia/discografia>. Acesso em: 14 jun. 

2015. 
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aplausos. Cantaram comigo minhas marchinhas 

de Carnaval, me deram vida com suas alegrias e 

suas gargalhadas. (SEYSSEL, 1997, p. 123). 

 

Figura 34 – Waldemar Seyssel autografando o disco Ride 

Palhaço, gravado com Lamartine Babo 

 

 
 
Fonte: SEYSSEL, Waldemar. Arrelia: uma autobiografia. São Paulo: 

IBRASA, 1997. p. 95. 

 

A capa do disco “Ride Palhaço” representa muito bem 

as canções do palhaço Arrelia, pois na parte superior está a 

representação da bandinha de Altamiro Carrilho, inclusive com 

o rosto de Carrilho inserido no corpo de um dos membros da 

bandinha. Em destaque, sentado numa cadeira em frente ao 

picadeiro Lamartine Babo aparece como um espectador de tudo 

o que acontece. Atrás dele, o restante do público; e, em grande 

escala, o rosto de Arrelia, intérprete das canções. Esse disco 

trazia canções bem infantis como “A...E...I...O...U... (Marcha) 
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– Lamartine Babo e Noel Rosa” ou “Ride Palhaço (Marcha) – 

Lamartine Babo”. Mas ao mesmo tempo havia canções como 

“Só Dando Com Uma Pedra Nela... (Samba) – Lamartine 

Babo”, que incitavam a violência contra a mulher. Como no 

início do texto, utilizando a memória de Arrelia, o exemplo da 

canção em que predominou o preconceito étnico-racial, 

aparentemente não havia a preocupação com os preconceitos, 

apenas com a realização “graça” para o público. Isso continuou 

nas canções gravadas pelos palhaços cantores, como no caso 

citado anteriormente na canção “Só Dando Com Uma Pedra 

Nela”. 

Várias canções fizeram sucesso com a interpretação de 

Arrelia como cantor. Mas, em sua maioria, elas foram gravadas 

como marchinhas de carnaval. Em 1965, Arrelia continuava a 

fazer sucesso com suas canções. 

 
Inclusive uma marchinha que fiz para o 

carnaval, agradou muito. Chamava-se “Fantasia 

de Toalha” e foi cantada em todos os salões de 

São Paulo. Recebi um prêmio por ela e também 

por todas as outras que fiz a seguir, todas de 

sucesso. (SEYSSEL, 1977, p. 171). 

 

Arrelia gravou várias canções, mas sempre deixou claro 

nas entrevistas aos jornais e revistas, e também nos seus livros 

autobiográficos, que a canção “Muito Bem!” foi a que mais 

marcou. Em meio aos inúmeros shows que fazia, Arrelia 

descreveu um que ficou marcado, justamente aquele que mais 

lhe trouxe sucesso. 

 
Num desses shows, eu dei a volta na pista num 

carrinho, o ‘Romi Iseta’ [sic], tão pequeno que 

eu nem sei como entrei. Ao dar a volta fui 

acompanhado por uma música em coro, dos 

espectadores: ‘Como vai, como vai, como vai?’ 

A esta altura eu não pude conter as lágrimas. 

Obrigado, meus fãs! E fogos lançados e bolas 
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coloridas cobriam o céu naquela hora. 

(SEYSSEL, 1997, p. 118). 

 

Por meio da trajetória de Arrelia no início da década de 

1950 foi possível contextualizar a gravação de sua primeira 

canção como palhaço cantor. Palhaço esse que já havia 

participado de transmissão de televisão, trabalhado em rádio e 

gravado a sua primeira canção, permeando a sua trajetória 

pelas novas mídias. 

 

3.3 CAREQUINHA E A CANÇÃO QUE NINGUÉM 

QUERIA GRAVAR 

 
As camadas humildes, entretanto, compostas 

predominantemente por negros e mestiços e 

que constituíam o grosso da base social do Rio 

de Janeiro, só contavam então, além do rádio e 

dos bailes em gafieiras, com oportunidades 

episódicas de diversão, tais como os feriados 

nacionais, o carnaval ou a festa da penha. Era 

nessa circunstância que, como se viu, ia não 

apenas dar popularidade aos auditórios de 

rádio, enquanto teatro-circo dos pobres, mas 

tornar também importantes na vida das pessoas 

determinados programas e horários 

radiofônicos. (TINHORÃO, 1981, p. 135). 

 

Foi nesse contexto social que Carequinha gravou a sua 

primeira canção. Após a gravação da canção de Arrelia, o 

palhaço Carequinha gravou a sua primeira canção em 1957, 

“Fanzoca de Rádio”, e a lançou no carnaval de 1958. Essa 

canção, de autoria (letra e música) de Miguel Gustavo, possuía 

seu ritmo em marcha de carnaval e, interpretada pela banda de 

Altamiro Carrilho, fez grande sucesso. O palhaço Carequinha 

gravou a canção com sua performance característica, mas a 

canção não foi direcionada especificamente para o público 

infantil. Essa canção foi uma sátira às fãs dos cantores de rádio, 
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que liam vorazmente a revista que falava de todos esses 

cantores e do mundo onde eles viviam. 

A Revista do Rádio foi um veículo de grande circulação 

e formadora de opinião perante os consumidores. Esse veículo 

de comunicação ajudou a criar uma grande idolatria pelos 

cantores de rádio. O público era formando principalmente pelas 

camadas mais fragilizadas socialmente. Isso gerou o que Morin 

(1989) chamou de “Star System”, a criação de um sistema em 

que a mídia alimentava os fãs com informações em demasia 

sobre os artistas e, no caso da Revista do Rádio, com 

informações sobre a vida e a carreira dos cantores e cantoras do 

rádio.  

Para Morin (1989), foi o cinema o inventor e quem 

revelou as estrelas. No caso brasileiro, podemos citar o rádio e 

seu instrumento de divulgação, que no exemplo citado foi a 

Revista do Rádio, a qual construiu toda essa mistificação ou 

endeusamento em torno do artista. 

A Revista do Rádio foi responsável pela eleição da 

Rainha do Rádio e também causou diversos estranhamentos 

entre as fãs das cantoras Emilinha Borba e Marlene, por 

exemplo, constituindo-se em tema da primeira canção gravada 

por Carequinha. 

 

Figura 35 – As Rainhas do Rádio 
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Fonte: NAPOLITANO, Marcos. A síncope das ideias: a questão da 

tradição na música popular brasileira. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2007, p. 60. 

 

Na imagem anterior, há três fotografias das rainhas do 

rádio mais famosas. Da esquerda para a direita está Linda 

Batista, que por 12 anos foi eleita a rainha do rádio, seguida de 

Marlene, eleita em 1951, e, por último, de Emilinha Borba, 

eleita em 1953 e em 1954. 

 
A febre em torno do concurso “rainha do 

rádio”, desde 1949, era o auge da participação 

desta nova audiência popular, caracterizada 

preconceituosamente como “macacas de 

auditório”, que parecia dominar o cenário 

musical brasileiro dos anos 50. Na perspectiva 

de um certo elitismo cultural, elas se 

contrapunham ao “respeitável ouvinte” dos 

anos 30, quando o rádio era mais elitizado. 

(NAPOLITANO, 2005, p. 57). 

 

 Nesse contexto, a canção de Miguel Augusto, “Fanzoca 

de Rádio”, foi composta, uma sátira aos novos fãs de rádio, que 

consumiam vorazmente as informações veiculadas pelo rádio e 

por aquilo que noticiasse qualquer coisa sobre os artistas 

idolatrados, fazendo com que os artistas se tornassem estrelas 

“[...] e divinos, análogos em alguns aspectos aos heróis 

mitológicos ou aos deuses do Olimpo, suscitando um culto, e 

mesmo uma espécie de religião.” (MORIN, 1989, p. 10). 

 A reportagem a seguir destaca a produção da canção 

gravada pelo palhaço Carequinha. 
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Figura 36 – Fanzoca de Rádio – Revista do Rádio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista do Rádio, 1957, edição 431, p.32-33. 
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Na reportagem anterior da própria Revista do Rádio, 

percebe-se que esse veículo midiático foi utilizado para falar da 

canção que satirizou as fãs histéricas dos cantores de rádio e 

que prometeu ser um sucesso no carnaval do próximo ano:  

 
Estamos às portas de um novo período 

carnavalesco. E as primeiras composições já 

estão rodando. Entre elas a marchinha “Fanzoca 

de Rádio”, gravada pelo cômico da televisão 

Carequinha com a Banda de Altamiro Carrilho, 

letra e música de Miguel Gustavo. [...] Trata-se 

de uma sátira aos auditórios, aos gritos das fans 

[sic], à idolatria radiofônica do momento. 

(Revista do Rádio, 1957 , edição 00431, p. 33). 

 

Foram destacadas duas imagens da reportagem, a 

primeira no canto superior esquerdo, que demonstra Altamiro 

Carrilho entre George Savalla Gomes (o palhaço Carequinha,  

cantor da música, à esquerda) e Fred (parceiro de Carequinha e 

que também se apresenta como palhaço, à direita). Na página 

seguinte aparece novamente Altamiro Carrilho (à direita da 

fotografia), Miguel Augusto (no centro) e Vicente Paiva, 

diretor artístico da gravadora Copacabana (à esquerda). 

Coincidentemente, Altamiro Carrilho apareceu nas duas 

imagens aqui destacadas, mas a sua atuação tanto na carreira 

do Carequinha como na de Arrelia não foi mero acaso do 

destino. Mas quem foi Altamiro Carrilho na história da música 

nacional? Altamiro Carrilho foi um grande flautista e 

arranjador. Marcos Napolitano (2005), ao falar dos vários 

“pais” do choro brasileiro, deu destaque à figura do flautista 

Joaquim Antônio Calado (Calado Jr.). “[...] Calado Jr. é 

considerado o pai da grande escola de flautistas brasileiros, que 

inclui nomes como Patápio Silva, Pixinguinha, Benito de 

Lacerda e Altamiro Carrilho
25

.” (NAPOLITANO, 2005, p. 45). 

                                            
25

 Instrumentista. Compositor. Consagrado no Brasil inteiro. É considerado 

uma lenda do choro, tendo se apresentado em mais de 48 países, sempre 
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As canções de Carequinha e Arrelia tiveram influência da 

bandinha de Altamiro Carrilho, pois ambos os palhaços 

gravaram com Altamiro. Em um vídeo
26

 gravado para o álbum 

“A Fala da Flauta”, lançado pela gravadora Biscoito Fino, em 

2006, composto por quatro DVDs e um livro, Altamiro e 

Carequinha aparecem juntos relembrando a gravação de 

“Fanzoca de Rádio” e as principais parcerias musicais. Nesse 

mesmo vídeo Carequinha disse que gravou quase duzentas 

músicas, e “só de música de roda com ele (Altamiro Carrilho), 

com a bandinha dele, gravei vinte e quatro músicas”. Altamiro 

Carrilho falou no vídeo que somente após conhecer o 

Carequinha é que teve despertada a vontade de compor. 

Percebeu que poderia compor canções para crianças. Essa 

dupla deu muito certo, pois sua parceria deu origem a canções 

como “Rock do Ratinho” e “Bom Menino”. 

 
Em 1951 Carrilho já era um dos solistas mais 

solicitados. Neste mesmo período, Altamiro 

consolidava-se seu sucesso na rádio nacional, 

integrando o regional do canhoto, um regional 

dos mais importantes da história do Choro, 

extremamente requisitado para gravações e 

acompanhamentos dos cantores no rádio. Na 

sua formação inicial, o regional do canhoto era 

formado por Benedito Lacerda, flauta, Canhoto, 

Cavaquinho, Dino e Meira nos violões. Ao 

deixar a liderança do grupo, por motivos de 

saúde, Benedito Lacerda indicava Altamiro 

Carrilho para ser seu substituto na flauta e, a 

partir desde momento, Canhoto assumia a 

liderança do grupo. Ainda como integrante do 

regional do canhoto em 1955, Altamiro teve a 

ideia de formar uma Bandinha, segundo ele 

                                                                                             
com absoluto sucesso. Disponível em: 

<http://www.dicionariompb.com.br/altamiro-carrilho/biografia.>. Acesso 

em: 14 out. 2015. 
26

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Mkx8R4bsgho>. 

Acesso em: 31 jul. 2014. 
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uma miniatura das bandas de música 

tradicionais, com mais ou menos 8 integrantes 

que tocavam vários instrumentos cada um. No 

repertório músicas simples, composições do 

próprio Carrilho dobrados militares, maxixes 

do Anacleto de Medeiros, Ernesto Nazareth e 

Senhor. Os arranjos eram escritos pelo próprio 

Carrilho, que já tinha uma familiaridade com a 

escrita musical em várias claves. 

(SARMENTO, 2005, p. 69). 

 

A canção “Fanzoca de Rádio” foi campeã do carnaval 

de 1958. “A música é simples e bastante carnavalesca, tendo a 

enriquecê-la o arranjo característico da bandinha de Altamiro 

Carrilho.” (Revista do Rádio, 1957, edição 00431, p. 33). No 

vídeo gravado para o álbum “A Fala da Flauta”, Carequinha e 

Altamiro contam que a canção “Fanzoca de Rádio” foi gravada 

por Carequinha porque ninguém mais queria gravá-la por medo 

das fãs da cantora Emilinha. A canção não foi pensada e feita 

para um palhaço cantor; ela foi gravada por Carequinha porque 

os outros cantores tinham certo receio de gravar uma canção 

que falasse das fãs da Emilinha; tinham medo da represália, 

tamanha era a paixão dessas fãs. Carequinha, que lutava para 

conseguir gravar um disco, enxergou nessa canção a 

oportunidade de iniciar a sua carreira como palhaço cantor. 

Oportunidade essa que começou com a gravação de uma 

canção carnavalesca e que depois Carequinha estendeu por 

meio de suas canções para o público infantil, consolidando-se 

como ídolo da garotada, como ele mesmo gostava de ser 

chamado. 
 

 

 

 

 

 

 



159 
 
Figura 37 – Letra da canção Fanzoca de Rádio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista do Rádio, 1957, ed. 431, p. 32-33. 

 

Abaixo a transcrição da letra da canção “Fanzoca de 

Rádio”. 

 
Ela é fan [sic] da Emilinha 

Não sai do César de Alencar 

Grita o nome do Caubi 

E depois de desmaiar 

Pega a “Revista do Rádio” 

E começa a se abanar... 

 

É uma faixa aqui, 

Outra faixa ali 

O dia inteirinho 

Ela não faz nada 

E enquanto isso,  

Na minha casa 

Ninguém arranja 
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Uma empregada. (Revista do Rádio, 1957, 

edição 00431, p. 33). 
 

A canção criou expectativa por ser diferente. Ela não 

havia sido idealizada para a interpretação de um palhaço 

cantor: “Veremos como o público recebe essa estréia [sic] de 

Carequinha, como cantor, nessa oportunidade que a fábrica de 

Vicente Vitale lhe oferece.” (Revista do Rádio, 1957, edição 

00431, p. 33). Mas a canção “Fanzoca de Rádio” fez tanto 

sucesso, que foi representada no filme “É de Chuá”, em 1958
27

, 

o qual pode ser considerado uma comédia, que foi composta 

por sucessivos números musicais apresentados e uma 

representação da canção aqui problematizada. Na apresentação, 

Carequinha age como se fosse um cantor famoso e canta a letra 

da “Fanzoca de Rádio”. A atriz Marília Pera representou a fã 

desesperada com a Revista do Rádio nas mãos, que luta para 

chegar perto do cantor famoso. Junto com Marília estavam 

outros palhaços que trabalharam com Carequinha, Zumbi, Fred 

e Polydoro, os quais ajudaram a produzir toda a algazarra 

necessária que a música sugeria ao comportamento das fãs 

desesperadas. Ao fundo, aparecia a bandinha de Altamiro 

Carrilho ditando o ritmo carnavalesco. 

 Mesmo após quase 20 anos de seu lançamento, a canção 

continuava como uma das marcas registradas de Carequinha. 

 
Com diversos discos gravados, <Carequinha> 

frisa que pias [sic], já tendo conquistado mais 

de meia centena de troféus. Suas músicas são 

sempre voltadas para o público infantil, mas já 

chegou a <estourar>  num carnaval, com uma 

marchinha cuja letra dizia: <Ela é fã da 

Emilinha / Não sai do Cesar de Alencar / Grita 

o nome do Caubi / E depois de desmaiar / Pega 

a Revista do Rádio / E começa a se abanar...> 

                                            
27

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7qaLPMkES7s>. 

Acesso em: 16 jun. 2015. 
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que até hoje ainda é executada nos festejos de 

momo. Sua agenda está sempre completa para 

aniversários, <shows> em praças públicas, 

campos de futebol, cinemas e teatros, quase 

sempre com espetáculos pagos por prefeituras 

ou governadores de Estados, nada sendo 

cobrado as plateias. (Jornal O Dia. Rio de 

Janeiro. 10 de julho de 1977). 

 

 Não foi apenas a interpretação de canções para crianças 

que fez com que Carequinha tivesse tamanho sucesso como 

palhaço cantor, também gravou canções de outros artistas. 

 
Cinto largo prateado, calça vermelha, casaco de 

retalhos abóbora e marrom, Carequinha não 

resiste: as melhores gravações de A Praça 

(Ronnie Von) e A Banda (Chico Buarque) são 

dele e seu grande truque foi ter criado na 

televisão o palhaço que não apanha: “Como é 

que a criança pode ter um ídolo que está sempre 

apanhando? (Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 

25 de outubro de 1983. Grifos do Autor.). 

 

Essa imagem construída como o ídolo da garotada 

fomentou ainda mais o seu sucesso, chegando a conquistar a 

simpatia de Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil de 1956 

a 1961. Na reportagem com o título “Carequinha − Operário do 

Riso”, de Leila Mendes e fotos de Gervásio Baptista, em 1983, 

é destacada a fama do palhaço cantor. 

 
A inauguração de Brasília, com o espetáculo na 

Praça dos Três Poderes, foi outro momento 

marcante na vida do Carequinha. Tudo 

começou com o LP de músicas de roda, entre 

elas estava uma sátira ao Peixe Vivo, música 

favorita de Juscelino Kubitschek. Na letra 

dizia: - Como pode o Juscelino viver longe de 

Brasília JK tá lá e cá; JK tá cá e lá Juscelino 

bom menino que não para de voar. Juscelino 

gostou da música e não se importou que ela 
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fosse gravada. Assim começou a amizade e 

Carequinha passou a ser a atração principal de 

todos os aniversários das filhas e netos de 

Juscelino. (Revista não identificada – 1983).  

 

O sucesso alcançado com as canções e os programas de 

televisão mantiveram Carequinha na memória de seu público. 

E, a partir das memórias da infância, os pais atuais dos anos 

1980 queriam que seus filhos também ouvissem as canções que 

eles ouviram quando crianças. Era o passado que se tornava 

presente. “É esse passado vivido, bem mais do que o passado 

apreendido pela história escrita, sobre o qual poderá mais tarde 

apoiar-se sua memória.” (HALBWACHS, 2004, p.75). 

 
Quem não se lembra do Carequinha, o palhaço 

mais famoso da televisão? Pelo menos para três 

gerações de brasileiros que acompanham o seu 

trabalho cheio de dinamismo e alegria, com a 

mesma e infalível fórmula, ele continua atual: 

“O bom menino não faz pipi na cama; o bom 

menino não faz malcriação.” Pais que já foram 

seus fãs levam, agora, os filhos para ouvirem as 

cantigas e brincadeiras da sua infância, 

trazendo de volta um tempo bom e que passa 

tão depressa. (Revisa não identificada – 1983). 
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Figura 38 – Carequinha: Operário do Riso  

 

 
 

Fonte: Revista não identificada - Ano 1983. 

 

Foi nesse contexto que as canções dos palhaços 

cantores atuaram como construtoras de memórias. As 

lembranças da infância os pais queriam repassar aos filhos por 

meio das canções. 

 
As lembranças coletivas viriam aplicar-se sobre 

as lembranças individuais, e nos dariam assim 

sobre elas uma tomada mais cômoda e mais 

segura; mas será preciso então que as 

lembranças individuais estejam lá 

primeiramente, senão nossa memória 

funcionaria sem causa. (HALBWACHS, 2004, 

p.66). 
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Nos anos 1990, Arrelia e Carequinha estavam apenas na 

memória dos papais e mamães que foram seu público dos anos 

1950 ao final dos anos 1980. Sua atuação na mídia foi reduzida 

pela inserção de novos apresentadores e cantores que também 

foram influenciados pelos programas realizados nos anos 

anteriores e que continuaram a produzir entretenimento para as 

crianças. Aos poucos novos personagens midiáticos foram 

surgindo, e a memória como o grupo que a constrói pode ir 

desaparecendo.  

 
Não é por má vontade, repulsa ou indiferença 

que ela esquece uma quantidade tão grande de 

acontecimentos e de antigas figuras. É porque 

os grupos que dela guardavam a lembrança 

desapareceram. (HALBWACHS, 2004, p.89). 

 

 Nesse contexto, será problematizada a história da 

produção das canções do palhaço Biribinha, que começou a sua 

carreira no início dos anos 1990 e continua atualmente se 

apresentando. O marco final como recorte temporal desta 

dissertação se estabelece com o lançamento do primeiro CD 

gravado por Biribinha em 2001.  

 

3.4 AS CANÇÕES DE UM PALHAÇO CANTOR 

CATARINENSE 

 

O palhaço Biribinha fez parte de uma geração de 

artistas que cresceu em meio à consolidação das novas mídias, 

como a televisão, o rádio e os discos. Sofreu influências de seu 

passado, aprendeu a atuar e a cantar com a sua família, 

principalmente enquanto assistia seu avô se apresentando. O 

objetivo desta parte final do texto é analisar a história da 

produção das canções por meio das mídias. Como que, com a 

consolidação das mídias surgidas no decorrer do século XX, 

um palhaço de circo-teatro continuou gravando canções e 

produzindo conteúdo? 
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 Esse olhar do presente sobre o passado reconstrói os 

significados dados aos acontecimentos. Assim a história do 

tempo presente continua norteadora desta pesquisa. A 

construção desta narrativa histórica contou com a contribuição 

da história oral, que nada mais é do que uma das metodologias 

possíveis de acessar a memória do entrevistado e problematizá-

la a partir do presente, construindo novos usos para o passado. 

 
Ou, ainda, como afirma Hobsbawn (1993 e 

1998), o tempo presente é o período durante o 

qual se produzem eventos que pressionam o 

historiador a revisar a significação que ele dá ao 

passado, a rever as perspectivas, a redefinir as 

periodizações, isto é, olhar, em função do 

resultado de hoje, para um passado que 

somente sob essa luz adquire significação. 

(VARELLA, 2012, p. 106). 

 

 A opção de entrevistar Franco Adriano, o palhaço 

Biribinha, foi em função de ele se constituir em um exemplo 

regional e também por haver poucas pesquisas sobre o tema no 

estado de Santa Catarina. A entrevista se fez necessária, 

principalmente pela falta de fontes documentais, especialmente 

no estado catarinense. O que é diferente no estado do Rio de 

Janeiro, local onde se pesquisou sobre Arrelia e Carequinha. 

 
A cidade do Rio de Janeiro, uma das nossas 

principais usinas musicais, teve um papel 

central na construção e ampliação desta 

tradição. Cidade de encontros e de mediações 

culturais altamente complexas, o Rio forjou, ao 

longo do século XIX e XX, boa parte das 

nossas formas musicais urbanas. 

(NAPOLITANO, 2005, p. 39). 

 

A história oral não é apenas uma fonte substitutiva, mas 

sim valiosa pela riqueza da memória dos entrevistados. Quando 

Thompson (2002) evidencia a história oral, diz que há uma 
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história recente, que os documentos oficiais ainda não deram 

conta de estabelecer respostas para as perguntas dele em meio à 

história social. O mesmo acontece quando falamos das 

produções da região sul do país em relação aos circos e aos 

palhaços, e, no caso desta pesquisa, sobre a produção das 

canções de palhaços cantores. 

 
O período era muito recente para que uma série 

satisfatória de documentos mais pessoais 

houvesse chegado às repartições oficiais de 

registro. Eu queria saber como era ser criança 

ou pai naquela época; como os jovens se 

encontravam e namoravam; como viviam como 

marido e mulher; como encontravam emprego e 

como mudavam de emprego; como se sentiam 

em relação ao trabalho; como encaravam seus 

patrões e seus companheiros de trabalho; de 

que modo sobreviviam e como se sentiam 

quando desempregados; como variava a 

consciência de classe entre a cidade e o campo 

e entre as ocupações. Não parecia possível 

responder a nenhuma dessas perguntas a partir 

de fontes históricas convencionais [...]. 

(THOMPSON, 2002, p. 121). 

 

A história da produção das canções de palhaços 

cantores em Santa Catarina continua muito recente, havendo 

pouquíssimos trabalhos. E os que existem dão pouco enfoque 

para as canções.  

Na realização deste trabalho, não se considera a história 

oral como um método isolado para a construção de uma 

narrativa histórica, mas sim como uma contribuição. 

 
O método da história oral é utilizado também 

por muitos estudiosos, particularmente 

sociólogos e antropólogos, que não se 

consideram historiadores orais. O mesmo se dá 

com jornalistas. Contudo, todos eles podem 

estar escrevendo história; e, sem dúvida, estão 
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provendo à história. Por motivos diferentes, 

também os historiadores profissionais 

provavelmente não pensam em seu trabalho 

como ‘história oral’. Muito acertadamente, seu 

enfoque é sobre um problema histórico que 

escolheram e não sobre os métodos utilizados 

para resolvê-lo; e geralmente optam por utilizar 

evidência oral juntamente com outras fontes, e 

não sozinha. (THOMPSON, 2002, p. 104). 

 

Além da entrevista realizada com Franco Adriano, 

foram utilizadas como fontes jornais, CDs e fontes 

audiovisuais. Possuindo dois CDs com canções gravadas, o 

palhaço Biribinha apresentou outra característica que se 

assemelhou aos palhaços de meados do século XX: ele adaptou 

o circo-teatro às novas mídias. O principal exemplo disso foi a 

gravação de suas peças de circo-teatro em DVDs, em que o 

palhaço ainda era o personagem principal de toda a trama. 

As apresentações de circo-teatro no Teatro Biriba 

também usufruíam das canções como recurso cênico. Como 

explica Biribinha: 

 
Biribinha: Tem algumas músicas que a gente 

faz na segunda parte do espetáculo. Assim, 

nosso espetáculo hoje é dividido em duas 

partes. Na primeira parte tem a peça, algumas 

peças ainda têm alguma parte cantada, mas são 

bem poucas. Na segunda parte que é o ato 

variado que a gente fala, que às vezes pode ser 

uma esquete, pode ser uma dança e às vezes é 

uma música. Aí a gente usa aquelas músicas de 

antigamente. (ROSA, 2016). 

 

 Isso ficou bem claro na apresentação que há no volume 

dois do DVD de Biribinha. O personagem escada tocava violão 

e Biribinha cantava, errando as letras e construindo paródias 

com temas atuais. Isso lembra o que Seyssel (1997), o palhaço 

Arrelia, dizia sobre a originalidade da piada do palhaço: Como 
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que um palhaço fazia sucesso? Escrevendo as suas próprias 

cenas e piadas. Essa originalidade se perpetuou pelo trabalho 

de Biribinha. O melhor exemplo foram as canções compostas 

por ele. Na verdade, compostas por ele com a ajuda de seus 

familiares, adaptando aquilo que ele se lembrava do período 

em que ouvia o seu avô cantando. 

 
Biribinha: Esse é o segundo CD. Eu fiz mais 

com piadas, mas tem aqui a faixa bônus, que é 

a música “Prima” que é uma embolada também 

que eu dei uma versão mais atual para uma 

música que eu escutava meu vô cantando, mas 

eu não me lembrava muito, daí eu fui recriando, 

recriando e gravei de novo. E o desafio da 

Manuela. São as duas últimas faixas desse CD 

aqui. Porque o primeiro CD que eu fiz eu lancei 

em 2001, gravei no ano 2000 e lancei em 2001 

e eu fiz uma música e uma piada, uma música e 

uma piada, tinha 07 músicas e 06 piadas no CD. 

Eu recriei essas emboladas. (ROSA, 2016). 

 

Biribinha lançou dois CDs, um em 2001 e outro em 

2007. Duas canções que estavam no CD de 2001 foram 

regravadas em 2007. Essas duas canções foram “O desafio da 

Manuela” e “A Prima”. Nesse caso, há a significação do tempo 

presente perante as lembranças do passado, destacando a 

canção como uma das formas de evocar o passado.  
   

Diogo: Você se lembrava da sua infância e 

recriava? Não tem uma autoria? 

Biribinha: Não. É tudo domínio público. 

Diogo: Então não tem o domínio? Você vai 

criando e readaptando? 

Biribinha: Readaptando.  E daí assim, mas por 

que eu fiz aquele primeiro CD? Por causa do 

Tiririca. O Tiririca lançou a música: (cantando) 

“Florentina, Florentina, Florentina de 

Jesus...”, que, na verdade, ele só fez o quê? Ele 

só deu uma adaptada na música Catarina, que é 
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assim: (cantando) “Catarina vem cá embaixo, 

nessa hora que estou aqui, a lua tá tão clara, 

que eu não posso mais dormi”. Que o Biribinha 

vai contar, vai contar a história de uma serenata 

que ele foi fazer. Que é o mesmo conselho da 

música da Florentina. Só que a original mesmo 

é a Catarina. Até na época deu uma polêmica, o 

Tiririca mudou coisa e tal. Ele plagiou? Não! 

Ele só deu uma coisa diferente. Talvez ele só 

achou melhor aquela Florentina, Florentina... 

Mas assim, de São Paulo para o sul, talvez a 

música fosse Catarina, de São Paulo para cima, 

nordeste, talvez a música fosse Florentina.  Ele 

conhecia como Florentina e a música fez 

sucesso e deu. (ROSA, 2016). 

 

 Essa situação em relação à produção das canções de 

Biribinha aqui estudadas destacam a importância dos meios 

tecnológicos que repercutiram no processo de autoria das 

canções. O trabalho de Biribinha gravar as canções que seu avô 

cantava merece créditos. O problema é que não se sabe ao certo 

quem realmente compôs essas canções, isso se houve 

compositores. Como citado por Biribinha, o exemplo da 

música do palhaço cantor que ficou famoso nos anos 1990 no 

Brasil, o palhaço Tiririca, com a canção “Florentina”, lançada 

em 1996
28

, segundo Franco Adriano, foi apenas uma adaptação 

de uma canção que todos que trabalhavam no circo conheciam. 

As gravações das canções pelos palhaços cantores 

fizeram com que essa prática de utilização das canções por 

todos fosse interrompida. Hermeto (2012) lembrou a situação 

de Cartola
29

, que fez sucesso com suas canções, mas que nunca 

tinha gravado um disco. Após um período de sumiço, foi visto 

trabalhando como porteiro. Um produtor musical o trouxe 

                                            
28

 Disponível em: <http://dicionariompb.com.br/tiririca/discografia.>. 

Acesso em: 31 ago. 2016. 
29

 Compositor, cantor e violinista. Disponível em: 

<http://dicionariompb.com.br/cartola.> Acesso em: 31 ago. 2016. 
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novamente para o cenário musical e juntamente com um 

jornalista que divulgou o disco, Cartola fez enorme sucesso. 

 Essa relação entre a produção das canções e a 

divulgação por profissionais interessados somente na 

alimentação dessa indústria voltada especificamente para o 

consumidor tem as suas vantagens e desvantagens. Na 

entrevista, Biribinha disse que fez as suas produções, tanto os 

CDs como os DVDs, para ser uma venda independente. 

 
Biribinha: Vendeu. Vendeu. É que todo o 

trabalho que eu fiz de CD e DVD, eu nunca 

quis que ele fosse um trabalho amplo, um 

trabalho que fosse para colocar em uma 

gravadora para vender. Tudo que eu fiz sempre 

eu fiz para quê? Para ficar aqui no circo. 

Diogo: Um trabalho independente? 

Biribinha: Um trabalho independente, e as 

pessoas que vem no circo: Ah eu quero levar 

uma lembrança! Ai vai levar isso daqui. Nunca 

quis ahh, assim e tal. O meu negocio sempre foi 

ficar aqui em torno do circo, em torno disto 

aqui. (ROSA, 2016). 

 

Biribinha buscou divulgar o nome do seu circo-teatro 

em diversas esferas midiáticas, mas em relação às produções 

musicais e as gravações das peças de circo-teatro disse que 

optou por manter como produções independentes. Foi possível 

perceber na entrevista certa contradição ao dizer que sua 

produção audiovisual não almejada maiores divulgações ou 

vendagens maiores do que aquelas possibilitadas pelo público 

que se fazia presente em seu circo-teatro. Será que se realmente 

tivesse a oportunidade de aumentar a repercussão de seus CDs 

e DVDs por meio de um maior alcance midiático não o faria? 

 Como Biribinha foi quem teve a iniciativa de gravar as 

canções do período em que o seu avô cantava, e também por 

inserir novos elementos como trechos de letras e demais 
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adaptações, ele ficou na posição de compositor final das 

canções. 

 
Diogo: Tu sabes de ouvir essas letras? 

Biribinha: Tudo foi de eu escutar, as músicas, 

de escutar o meu vô, comentava com os amigos 

dele e tal. Ai quando eu quis gravar esse CD, ai 

eu comecei a ir atrás dessas músicas. A minha 

mãe e a minha vó me deram bastante respaldo, 

pode de lembrar alguma coisa lembrar outra, 

muitas coisas a gente não lembrava, daí eu tive 

que dar uma adaptada e tal, mas foi assim. Mas 

as melodias tudo eu procurei manter o original. 

(ROSA, 2016). 

 

A troca de saberes dos artistas circenses, de maneira 

geral, era feita por meio da tradição oral, e a formação dos 

palhaços não se dava de maneira diferente, ou seja, era feita 

observando-se os mais velhos, ouvindo as instruções e ao 

mesmo tempo inserindo as suas próprias impressões ao testar e 

se reinventar o tempo todo. Não havia fórmula mágica ou 

maneira específica para a formação de palhaços, mas sim cada 

um era único em sua forma de se construir enquanto palhaço 

cantor. 

As canções utilizadas para demonstrar a história da 

produção das canções de Biribinha foram duas emboladas.  

 
Diogo: O que é uma embolada? 

Biribinha: Embolada é, por exemplo, assim, tu 

já ouviu, com certeza, porque tu é um cara que 

gosta da música. Da Manuela. (Cantando) Eee, 

Manuela, Manuela, Manuela, queria ser 

qualquer coisa para ficar juntinho dela. Eee 

Manuela, Manuela, Manuela, queria ser 

qualquer coisa para ficar juntinha dela. Eu 

queria ser, tatata... daí a trova e volta pra ti o 

desafio. (ROSA, 2016). 
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As emboladas caracterizam canções que podem ser 

facilmente adaptadas com temas contemporâneos nas 

gravações. Também se tornavam um recurso muito utilizado 

em apresentações de circo-teatro, pois o palhaço cantor poderia 

improvisar de acordo com a reação do público. Segue a letra da 

canção “O desafio da Manuela”. 

 

 
O desafio da Manuela 

 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela  

 

Eu queria ser um peixe no oceano da Manuela 

E eu queria ser o anzol pra pescar o peixe dela 

 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela  

 

Eu queria ser um buraco na parede da Manuela 

E eu queria ser uma tábua pra tapar o buraco 

dela 

 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela  

 

Eu queria ser uma perereca no brejo da 

Manuela 
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E eu queria ser um sapo para afofar a perereca 

dela 

 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela  

 

Eu queria ser um cachimbo na boca da Manuela 

E eu queria ser o fumo para entupir o cachimbo 

dela 

 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela  

 

Eu queria ser uma teta da vaca da Manuela 

E eu queria ser o terneiro para mamar na teta 

dela 

 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela  

 

Eu queria ser um repolho da horta da Manuela 

E eu queria ser um porco pra fuçar o repolho 

dela 

 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela  
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Eu queria ser um rego... 

“Peraí”! O que é rego? 

Oh, Biribinha, você não sabe o que é rego? 

Claro que eu sei! É a valeta onde começa a 

bunda! 

Rego é o córrego que fica no quintal de casa. 

Ah... Tudo bem. Vamos lá agora. 

 

Eu queria ser um rego, o rego da Manuela 

E eu queria ser a água pra escorrer no rego dela 

 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela 

Oi Manuela, Manuela, Manuela 

Queria ser qualquer coisa para ficar juntinho 

dela. (BIRIBINHA, 2001). 

 

 Diferente das marchinhas de carnaval gravadas pelos 

palhaços cantores anteriores, Biribinha fez uma mistura de 

gêneros musicais e ritmos. O seu objetivo foi atingir o público 

em geral, não apresentou em suas canções um direcionamento 

para o público infantil. As suas canções buscaram o riso, o 

jocoso, aquilo que lhe traria a graça. As suas canções não 

possuíram nenhum tipo de tentativa moralizadora, ao contrário, 

por meio do humor pastelão
30

, procurou cativar mais público. 

Nesse sentido, quando Villaça (2004) definia as canções do 

movimento tropicalista, enaltecia as diferenças e misturas. Nas 

canções de Biribinha isso também foi perceptível. 

 
As fusões de ritmos, estilos e gêneros são muito 

frequentes e consoantes com dois 

procedimentos bastante usados pelos 

tropicalistas: a paródia musical (imitação 

integral ou parcial de determinada obra) e a 

                                            
30

  Feitos historicamente por Charles Chaplin, "O Gordo e o Magro" e "Os 

Três Patetas". 
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colagem (somatória ou justaposição de 

elementos musicais variados) – recursos que 

lhes permitem rechear as canções de citações 

melódicas e rítmicas, remetendo o ouvinte – 

através da reprodução fiel de determinado 

excerto ou da simples alusão temática – a 

gêneros diferentes daquele predominante na 

canção. (VILLAÇA, 2004, p.169). 

 

 A composição das letras, em sua maioria em verso, com 

palavras engraçadas rimando, buscava no público a sensação 

de apreensão por não saber o que o cantor iria dizer na próxima 

frase. As canções apresentavam, geralmente, uma melodia 

alegre, com instrumentos de corda, como violão e contrabaixo. 

Na canção “O desafio da Manuela”, há uma sanfona que 

constrói o andamento rápido da canção, encaixando a melodia 

com a letra. 

 Em “A prima”, a canção continua com a letra em verso, 

mesmo sem ter um refrão tão repetitivo quanto a canção 

anterior. Ela apresenta palavras do senso comum, exaltando a 

transcrição fonética da fala e não tanto a grafia. 

 
A prima 

 

Eu tenho uma prima zaroia 

Gênio levado da breca 

Maneta da mão esquerda 

Não tem cabelo, é careca 

 

Ela é frouxa da bexiga 

Ela parece uma louca 

Pra completar a feiura 

Só tem dois dentes na boca 

 

Que feia. Que feia. Que feia que ela é. 

E todos os homens ao vê-la 

Com certeza até perdem a fé 

 

Ela arranjou um namorado 
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Isto fez bem para o seu ego 

Mas depois eu descobri que o rapaz 

Não enxergava, era cego 

 

Dizia pra ele que é linda 

Eu tô com pena do homi 

Eu vou falar para o coitado 

Que ela é igual a um lobisomi 

 

Que feia. Que feia. Que feia que ela é. 

E todos os homens ao vê-la 

Com certeza até perdem a fé 

 

Ela ia casar com o cego 

Mas teve um grande azar 

Quando entraram na igreja 

É um milagre! 

O cego voltou a enxergar 

Quando ele viu a cara dela 

Saiu gritando pro povo 

Casar com ela é pior que levá uma bolada nos 

ovo 

 

Que feia. Que feia. Que feia que ela é. 

E todos os homens ao vê-la 

Com certeza até perdem a fé. (BIRIBINHA, 

2001). 

 

 Essa canção possui um andamento bem mais lento que 

a anterior. Mantendo o humor pastelão, Biribinha utilizou as 

piadas do circo-teatro para construir essa canção. A referência 

de palhaço para Biribinha, e também quem ouviu cantar foi o 

palhaço Biriba, como citado anteriormente. Biribinha parece 

manter as influências de seu avô, que foi influenciado pela sua 

época do início do século XX. Nesse período, Saliba (2002) 

destaca sobre o que se podia rir na travessia do século XIX 

para o XX e nas primeiras décadas: 
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Embora fosse difícil estabelecer uma fronteira, 

já que ela implicava um exercício de 

distanciamento do sujeito – exercício já quase 

impossível no século do romance engajado e do 

mergulho naturalista –, de qualquer modo o 

cômico tolerado era aquele que provocava o 

“bom riso”, aquele que não exprimia rancor, 

que não se dirigia contra “algo” ou “alguém” 

em especial, aquele que não degradava o objeto 

risível. (SALIBA, 2002, p. 46). 

 

Resquícios desse humor do início do século XX são 

perceptíveis nas canções de Biribinha. A partir de seu presente, 

o palhaço Biribinha gravou as canções com os usos de seu 

passado e por meio da tradição oral dos saberes. 

As canções dos palhaços cantores influenciaram 

gerações de crianças e adultos, desde as bandas circenses do 

início do século XX (SILVA, 2007) aos palhaços cantores que 

iniciaram uma carreira nos programas de rádio e de televisão. 

As suas canções foram gravadas em discos e propagadas pela 

indústria fonográfica após 1950, caracterizando a canção 

proveniente do ambiente de circo-teatro como heterogênea e 

plural; influenciando e deixando-se maleável o suficiente para 

se reconstruir de acordo com a cultura com que se encontrou. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde os primeiros contatos com o mundo circense em 

2013, venho me surpreendendo com o que aprendi e descobri 

com os artistas circenses. Percebi nas primeiras entrevistas 

como era forte a questão da tradição oral dos saberes, e como 

os artistas se orgulhavam de dizer que eram de segunda, de 

terceira geração de família circense. Foi possível notar o quão 

importante era dizer que não tinham começado a se apresentar 

havia poucos anos, e que carregavam consigo o conhecimento 

acumulado das gerações anteriores. Foi esse “acúmulo de 

conhecimento” nos três palhaços pesquisados, que influenciou 

a história de produção de suas canções. 

Tornou-se necessário estabelecer essa relação entre a 

trajetória dos palhaços pesquisados, sua repercussão nas mídias 

e as canções que ainda continuaram presentes no decorrer do 

período do recorte temporal estabelecido. Ao analisar as 

trajetórias dos palhaços cantores aqui pesquisados, apenas 

foram contextualizadas as suas carreiras, para que fosse 

possível a construção da narrativa histórica por meio desses 

exemplos.  

Os palhaços pesquisados ingressaram no rádio e na 

televisão devido ao sucesso que já faziam nos circos. Quando 

as novas mídias aumentaram a sua visibilidade, trouxeram para 

esse novo ambiente as influências de suas construções 

enquanto artistas de circo. Por isso a necessidade de analisar a 

trajetória de cada palhaço, pois foram formações diferentes e 

em nenhum momento objetivou-se estabelecer um cenário 

único para a história da produção das canções dos palhaços 

cantores, mas sim o contrário, ou seja, por meio dessas três 

trajetórias, buscou-se exemplificar como esse ambiente plural 

que foi o circo brasileiro no século XX influenciou na 

formação dos palhaços cantores, que gravaram grande 

quantidade de canções. 
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Em meados do século XX, quando houve uma ruptura 

nos meios de comunicação, os palhaços de circo, acostumados 

a realizar apresentações em picadeiros, em praças e onde mais 

fossem requisitados, se depararam com novas tecnologias, com 

novos meios de comunicação, os quais interferiram em suas 

apresentações artísticas.  

No decorrer desta pesquisa foi possível compreender 

essa transição, do contato com o público frente a frente e, 

posteriormente com milhões de pessoas, fosse pelo rádio, pela 

televisão ou por meio da gravação dos discos. Quando os 

palhaços deixaram de realizar apresentações somente nos 

picadeiros e começaram a se apresentar no rádio, na televisão e 

a gravar discos com suas canções, teve início o processo 

histórico que esta pesquisa analisou. 

As apresentações que até então podiam ser vistas 

apenas nos circos e em ambientes similares, com a inserção 

dessas novas mídias, passaram a estar acessíveis às pessoas 

bem ao lado de sua poltrona, em casa, especialmente as piadas 

(com personagens e esquetes) dos palhaços dos circos, que 

eram transmitidas pelo rádio, pela televisão e por meio dos 

discos.  

Foi nesse contexto que tantos discos de palhaços 

cantores foram vendidos, especialmente dos palhaços Arrelia e 

Carequinha, dos anos 1951 ao final dos anos 1980. 

Primeiramente, foram gravadas marchinhas de carnaval com 

intenções cômicas; depois, o nicho de mercado para o público 

infantil tornou-se realidade para os dois palhaços citados. As 

canções para as crianças estavam em discos, tornava-se 

possível ouvir ao momento que fosse mais propício para cada 

família. Pela primeira vez, foi possível ter em casa, por meio 

das novas mídias, o que antes era possível somente com a ida a 

um local físico e específico com as apresentações daquilo que 

se buscava. 

Essa mudança dos locais de apresentações fez com que 

os artistas circenses, especificamente os palhaços cantores, 
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mudassem a maneira de produção de suas canções. De acordo 

com as novas mídias, novos elementos foram incorporados a 

suas produções, os quais foram se misturando com aquilo que 

havia sido aprendido no decorrer de suas trajetórias dentro dos 

próprios circos. A partir de meados dos anos de 1980, os 

palhaços cantores aqui pesquisados “perderam” espaço na 

mídia. Uma nova formatação de programas infantis foi inserida 

na grade televisiva.  

A partir de 1990, a história de produção das canções foi 

contextualizada e analisada a partir da trajetória do palhaço 

Biribinha. A influência do ambiente circense na construção das 

canções foi percebida nas canções do palhaço Biribinha, que 

adaptou as canções que ouvia o seu avô cantar. Houve um 

processo semelhante neste caso pesquisado, pois no final dos 

anos 1990 Biribinha fez o que Carequinha e Arrelia fizeram em 

meados dos anos 1950, ou seja, inseriu suas influências 

circenses nas canções, adaptando-as com aquilo que acontecia 

ao seu redor no período em que viveram.  

Dessa forma, a História do Tempo Presente torna-se 

possível, demonstrando a influência dos palhaços cantores do 

século XX no início do século XXI. 

 
A linguagem em que a canção popular é 

veiculada, assim como o contexto histórico e 

artístico em que está inserida, portanto, têm 

implicações muito grandes sobre as 

apropriações que dela serão feitas. Assim 

sendo, os estudos de História que partam da 

canção popular brasileira precisam levar em 

consideração o meio de comunicação em que 

ela circulou, bem como refletir sobre como o 

público a integrou à memória social e os 

diferentes significados que lhe foram 

atribuídos. (HERMETO, 2012, p. 101). 

 

 Não se problematizou a recepção das canções dos 

palhaços cantores, apenas a história da produção das canções 
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pelas novas mídias do século XX. Por isso, sugere-se para 

futuros pesquisadores essa alternativa. As imagens em anexo 

também não foram problematizadas, mas servem de caráter 

ilustrativo e informativo para possíveis futuras pesquisas que 

caracterizem os palhaços cantores nas primeiras décadas do 

século XXI. 

No final do século XX e início do XXI, houve 

novamente uma ruptura em relação às novas mídias e às 

apresentações de palhaços cantores. Por meio da trajetória do 

palhaço Biribinha, foi possível compreender isso. Novos 

suportes midiáticos, como o CD e o DVD, se tornaram 

presentes nas carreiras dos palhaços. Esses suportes foram se 

consolidando durante os anos 1990 e os palhaços cantores de 

circo-teatro se adaptaram mais uma vez, como aconteceu nos 

anos de 1950. Esses produtos da indústria cultural e da mídia 

fizeram com que o artista ou palhaço de circo-teatro e cantor se 

renovasse muito mais vezes para se manter na mídia e também 

para se sustentar. 

As mídias pesquisadas (jornais, revistas e documentos 

audiovisuais) foram as grandes responsáveis pela construção da 

memória em relação às canções dos palhaços cantores, a qual 

continuou viva e ainda é ressignificada no tempo presente. 

O palhaço Carequinha participou do programa de tevê 

da Rede Globo chamado "Escolinha do Professor Raimundo” e 

nele realizou a contação de piadas, comentando situações da 

sociedade contemporânea. O programa humorístico comandado 

por Chico Anysio (Professor Raimundo) tinha o formato de 

uma escola e os alunos, ao serem chamados pelo professor, 

respondiam às perguntas ou contavam histórias. Carequinha era 

um dos alunos, e sempre que era chamado pelo Professor 

Raimundo, respondia com o seu bordão: “Tá certo ou não tá!”.   

No século XXI, foram realizadas regravações das 

canções dos palhaços cantores pesquisados. Em 2005 foi 

lançado um CD de regravações de canções do palhaço 

Carequinha. As canções dos anos 1950 e 1960 ainda 
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continuaram a ser reconstruídas no presente, além da canção 

gravada pelos palhaços Patati e Patatá. Passados mais de 60 

anos desde as primeiras gravações das canções de Arrelia e 

Carequinha, palhaços como Patati e Patatá continuam gravando 

canções específicas para o público infantil. Em 2012 a dupla de 

palhaços citada regravou em uma única canção duas letras de 

canções de Arrelia e Carequinha. Gravaram juntas as canções 

“Muito Bem!”, do Arrelia, e “O Bom Menino”, de Carequinha. 

Foi realizado um videoclipe dessa regravação das duas canções 

compactadas em uma, o qual foi disponibilizado no site de 

vídeos YouTube com o nome de “Patati Patatá - Bom menino / 

Muito Bem (DVD Coletânea de Sucessos)”
31

. O vídeo dessa 

canção está com quase 24 milhões de visualizações. As duas 

canções foram gravadas com uma única melodia, como se 

fosse uma única canção.  

Essa situação da regravação das duas canções de Arrelia 

e Carequinha, em 2012, foi um dos fatos que mais me chamou 

atenção, pois no início da pesquisa pensei que essas canções 

estariam na memória de pessoas que viveram suas infâncias no 

período em que elas foram lançadas; mas não, a partir do 

presente, o passado continuou sendo refeito. As crianças que 

tiveram as suas infâncias em 2012 terão uma construção de 

memória quanto a essas canções. As canções dos palhaços 

cantores ainda continuam fazendo com que o passado esteja 

presente. 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rk_PovR6XYw.>. 

Acesso: 01 set. 2016. 
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ANEXOS 

 

Discografia Carequinha 

 

                                            
32

 Parte do material audiovisual e canções aqui citadas encontram-se 

disponíveis em: https://drive.google.com/folderview?id=0B6-

AIXQR3UVpTkhpR3lPOEF2SDA&usp=drive_web 
33

 O que foi exemplificado nos anexos compõe apenas uma parte do 

material audiovisual produzido pelos palhaços cantores. 
34

 Dicionário Cravo Albin.  

Disponível em: 

<http://www.dicionariompb.com.br/carequinha/discografia.> Acesso em: 14 

jun. 2015. 

Músicas Chiado.  
Disponível em: 

 <http://musicachiado.webs.com/gravacoesraras/Carequinha.htm.> Acesso 

em: 26 set. 2015. 

 TV Cultura.  

Disponível em:  

<http://www2.tvcultura.com.br/culturanointervalo/linhadotempo.asp?progra

maid=17.> Acesso em: 01 mai. 2015. 

 

 

Ano
32

 Disco
33

 Gravadora
34

 Formato 

2005 

Carequinha - 90 anos de 

espetáculo! 

EMI (Electric 

and Music 

Industries) CD 

1985 A maior festa das crianças Copacabana LP 

1964 Amiguinho das crianças Copacabana LP 

1964 Baile do Carequinha Copacabana LP 

1964 Carequinha Copacabana LP 

1964 

Vaca malhada/Joaquim, cadê 

sua meia? Copacabana 78 

1963 Bloco do Carequinha/É... Bebé? Copacabana 78 

1963 

Os três guardas do céu/São João 

amigo Copacabana 78 

1963 

Francisquinho/Saudação à 

Portugal Copacabana 78 
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1963 Plebiscito no salão/sofrimento Copacabana 78 

1963 Nenêm ranheta/Menino mau Copacabana 78 

1962 

Twist do 

cachorrinho/Chicotinho 

queimado Copacabana 78 

1962 

Aniversário do 

papai/Aniversário da mamãe Copacabana 78 

1962 

Meu Papai Noel/Chegou Papai 

Noel Copacabana 78 

1961 

Escolinha do Carequinha/Rock 

do ratinho Copacabana 78 

1961 

Furaram meu balão/Quadrilha 

enquadrilhada Copacabana 78 

1961 

Canção da primeira 

comunhão/Canção da criança Copacabana 78 

1961 Aninha/Menino legal Copacabana 78 

1961 

O velhinho de barba 

branca/Salve Papai Noel Copacabana 78 

1961 Fantasma camarada/Bilu-bilu Copacabana 78 

1961 Rock da alegria/Carnaval legal Copacabana - 

1961 

Carnaval legal/Menino legal no 

carnaval Copacabana 78 

1961 O engraxate/Salve a professora Copacabana 78 

1961 

Cha-cha-cha da 

baratinha/Toureiro brasileiro Copacabana 78 

1961 

Foi mamãe/Rainha do meu 

coração Copacabana 78 

1961 Carequinha no Parque Shangai Copacabana - 

1960 O bom menino/História do gago Copacabana 78 

1960 É mamãe/Canção das mães Copacabana 78 

1960 Papai resolve/O sorriso do papai Copacabana 78 

1960 

Obrigado minhas fãs/A careca 

do careca Copacabana 78 

1959 

Parabéns! Parabéns!/Prá você, 

mãezinha Copacabana 78 

1959 

Papai é o maior/É sempre o 

papai Copacabana 78 

1959 A banda do papai/Valsa da mãe Copacabana 78 
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Filmes Carequinha 
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 CASTRO, Alice Viveiros de. O Elogio Da Bobagem - palhaços no 

Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Editora Família Bastos, 2005. p. 196. 

preta 

1959 

Missa do galo/Meu bom Papai 

Noel Copacabana 78 

1959 

Não tem solução/Carnaval do 

J.K Copacabana 78 

1959 É a maior/Garota travessa Copacabana - 

1958 

Leilão de São João/Alma de 

palhaço Copacabana 78 

1958 

Lá vem Papai Noel/Saudade de 

Papai Noel Copacabana 78 

1958 

Rei do futebol/Fanzoca do 

mundo Copacabana 78 

1958 

As brabuletas de Brasília/Dá um 

jeito, Nonô Copacabana 78 

1957 

Fanzoca de rádio/O preço da 

gripe Copacabana 78 

Ano Filme
35

 Diretor Produção 

1959 

O Palhaço, o 

que é? 

Carlos 

Manga Atlântida Cinematográfica Ltda 

1958 

Sherlock de 

Araque 

Victor 

Lima 

Produções Cinematográfificas Herbert 

Richers S. A. 

1957 

Com Água na 

Boca 

J. B. 

Tanko 

Produções Cinematográfificas Herbert 

Richers S. A. 

1956 Sai de Baixo 

J. B. 

Tanko 

Produções Cinematográfificas Herbert 

Richers S. A. 

1956 Com Jeito Vai 

J. B. 

Tanko 

Produções Cinematográfificas Herbert 

Richers S. A. 
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Discografia Arrelia 

 

Ano Disco
36

 Gravadora Formato 

1964 Fiquitinho/Para o mundo aí Copacabana 78 

1963 Galo de ouro/Quem foi Copacabana 78 

1963 De touca e chupeta/Fantasia de toalha Copacabana 78 

1961 Esse cara me deve bem/Três assovios Copacabana 78 

1960 Louco por tuba/Valsa de aniversário Copacabana 78 

1960 Mustafá/Tá louco seu Copacabana 78 

1959 Pra macaco vigiar Copacabana 78 

1959 Iaiá boneca/E a família, como vai? Copacabana 78 

1958 Home'essa/Viagem à lua Copacabana 78 

1958 Cacho de banana/Ride palhaço... Copacabana 78 

1958 

Só dando com uma pedra 

nela/A...E...I...O...U... Copacabana 78 

1958 Valsa de aniversário/O dia da vovó Copacabana 78 

1958 

Ride palhaço - Arrelia interpretando 

músicas de Lamartine Babo com a 

Bandinha de Altamiro Carrilho
37

 Copacabana LP 

                                            
36

 Dicionário Cravo Albin. Disponível em: 

<http://ww.dicionariompb.com.br/arrelia/discografia.> Acesso em: 14 jun. 

2015. 
37

 Foram 12 canções: Lado A 

01 – Ride Palhaço (Marcha) – Lamartine Babo 

02 – Moleque Indigesto (Marcha) – Lamartine Babo 

03 – Ahi, Hein !?...(Marcha) – Lamartine Babo e Paulo Valença 

04 – História... Do Brasil (Marcha) – Lamartine Babo 

05 – A...E...I...O...U... (Marcha) – Lamartine Babo e Noel Rosa 

06 – Linda Morena (Marcha) – Lamartine Babo 

 

Lado B 

01 – Só Dando Com Uma Pedra Nela... (Samba) – Lamartine Babo 

02 – Isto É Lá Com Santo Antônio (Marcha – Canção) – Lamartine Babo 

03 – Babo...Zeira... (Ranchera – Charge) – Lamartine Babo 

04 – Chegou A Hora Da Fogueira (Marcha) – Lamartine Babo 

05 – Boa Bola (Marcha) – Lamartine Babo e Paulo Valença 
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1958 Que coisa!/O que é que é Copacabana 78 

1951 Muito bem! Copacabana 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
06 – Teu Cabelo Não Nega!... (Marcha) – Lamartine Babo e Irmãos 

Valença. 

Disponível em: <http://discotecapublica.blogspot.com.br/>. Acesso em: 25 

ago. 2016. 
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CD de Piadas e Canções – Palhaço Biribinha

38
 – 2007  
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 O CD é composto por 20 piadas e 02 canções. As canções são: “A prima” 

e “O desafio da Manuela”.  
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DVD do Biribinha – Volume 01 - 2007 
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DVD do Biribinha – Volume 02 – 2009  
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DVD do Biribinha – Volume 03 – 2011  
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DVD do Biribinha – Volume 04 – 2014  
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Canções – Palhaço Biribinha
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 Disponível em: <http://www.teatrobiriba.com.br/> Acesso em: 01 mai. 

2015. 
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Na sequência a aprovação para realização das entrevistas. 

Comitê de Ética – Plataforma Brasil 
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