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UNIVERSO REDONDO – os circos de Benjamim. 
 
Chegança 
 
O público entra e músicos tocam músicas com temáticas de circo enquanto 
Gabriel e Martha recebem o público: 
 
 
Gabriel e Martha - Conversa inicial/ recados/ aquecimento/ Bom espetáculo! 

Prólogo 1 

Músicos tocam tema instrumental. Martha abre um guarda-chuva. 

Música Em/ B7/Em/C#m 

Martha - Circo de verdade tem que ser armado em chão de terra e debaixo de 

lona. De preferência tem que ter duas cores.Ter um picadeiro só. No máximo 

quatro mastros. Pipoca, cachorro-quente, algodão doce. Trapezistas, 

malabaristas, mágicos, contorcionistas, bailarinas, engolidor de facas, um 

apresentador e uma boa bandinha. Ah, claro, e não podem faltar – ou não 

haverá espetáculo (ou nem será circo)... os palhaços! 

Martha coloca o guarda chuva no chão. Gabriel e Martha colocam 

narizes.Vinheta circo. 

Prólogo 2 

Martha - É muito difícil dizer quando o circo nasceu. Talvez com um primeiro 

homem da caverna que tendo feito uma caçada muito boa, voltou pulando de 

alegria para caverna e escorregou e bateu de bunda no chão (prato) levando 

seus companheiros a darem uma boa gargalhada. (clarineta) 

Gabriel - Na China antiga, artistas já se apresentavam para as autoridades 

reais, exibindo habilidades como o contorcionismo, o equilibrismo, o 

malabarismo, o funabulismo... (Enquanto fala, Martha faz os movimentos um 

pouco contrariada. Prato) 

Martha - Em Roma, o chamado “Circo Máximo” era um espaço cheio de 

palanques de madeira onde o povo se reunia para assistir as atrações 

organizadas pelas autoridades. Tanta madeira foi a desgraça de tudo. Um 

pavoroso incêndio acabou com esse verdadeiro monumento de diversão! 

Gabriel - Depois disso, vários artistas saltimbancos vagavam pelas cidades 

demonstrando suas habilidades em praças públicas em troca de algum 

dinheirinho. Habilidades como o contorcionismo, o equilibrismo, o malabarismo, 

o funabulismo... (Enquanto fala, Martha faz os movimentos, mas um pouco 

mais contrariada. Prato) 
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Martha - Mas o circo como um show de variedades assistido por um público 

pagante quem teve a idéia foi o inglês e militar Philip Astley. Por volta de uns 

250 anos atrás, ele criou um novo espaço redondo que fez toda diferença, era 

lá que apresentava seus números de acrobacia com cavalos, acompanhado 

sempre de um tambor (tambor), que lembrava as bandas militares. O Circo de 

Cavalinhos, como ficou conhecido, fez tanto sucesso que Astley que para atrair 

mais público contratou outros artistas... 

Gabriel – Ah, já sei aqueles artistas que tinham habilidades como o 

contorcionismo, o equilibrismo, o malabarismo, o funabulismo (Dessa vez 

Martha não faz os movimentos) Quem sabe o ilusionismo? (Martha faz número 

de ilusionismo. Músicos tocam música de suspense/ trinado na clarineta). 

Gabriel - Depois disso, outros circos foram surgindo e começaram a percorrer o 

mundo inclusive o Brasil para onde vieram várias famílias de circenses há 

cerca de 190 anos. O primeiro circo que chegou aqui foi o circo Bragassi 

(Clarineta/ Martha abre um guarda-chuva). Não, acho que eu me enganei, acho 

que foi o Circo Chiarini! (Clarineta/ Martha abre outro guarda-chuva). Não, não, 

desculpa, ah, agora sim, o primeiro circo que chegou no Brasil foi o Circo do 

Patati Patatá! (Clarineta/ Martha abre outro guarda-chuva, depois vai pegar o 

pandeiro). Ah, desculpa, também não foi esse, mas isso na verdade não 

importa, pois afinal antes disso, já existiam pequenos circos improvisados por 

aqui e cada circo que chegava estimulava mais ainda que outros viessem, pois 

corria a noticia de que havia bastante dinheiro a ganhar por aqui e que em 

Minas Gerais (Gabriel e Martha cantam “Oh, Minas Geraes, quem te conhece 

não esquece jamais...”) o ouro brotava da terra (Martha sacode as platinelas do 

pandeiro) que nem água. 

Martha toca pandeiro. Gabriel pega o cavaquinho. Lucas no violão e Mariana 

toca Clarineta. 

C   G7 

Tombei, tombei, tornei tomba 

                  C 

A brincadeira já vai começar 

Tombei, tombei, tornei tomba 

A brincadeira já vai começar 
 

Oh! Raio o sol, suspende a lua  

Olhe o palhaço no meio da rua 

Eu vou ali e volto já 

Eu vou comer maracujá 

Eu vou ali e volto cedo 

Eu vou chupar limão azedo. 

Eu vou ali volto depois 

Eu vou comer feijão com arroz. 

Eu vou ali não volto não. 

Eu vou come seu macarrão. 
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Cena 1 

Martha - Há algum tempo atrás, no tempo em que nesse país ainda havia 

escravos e os homens brancos se achavam superiores aos homens negros, e 

olha que isso acontece mesmo hoje em dia, existiu um menino que não era 

escravo, mas era filho de escravos. 

Gabriel - Existiram muitos meninos brancos, negros, índios e amarelos, esse 

por acaso era negro, mas não por acaso a sua história merece ser contada, 

pois nessa época não era fácil para um negro se destacar. Mas o menino da 

nossa história não só se destacou, como entrou para a história do nosso Brasil. 

O seu nome era Benjamim de Oliveira, mas quando criança era mais 

conhecido como Beija. 

Martha – Beija? 

Gabriel – Beija. 

Martha – Beija? 

Gabriel – É! Beija. (Gabriel dá um beijo em Martha e sai pra buscar o boneco 

do Benjamim criança). 

Martha – (como mãe) – Beija! Beija! Beija! 

Gabriel (boneco) – Oi mãe!  

Martha – Toma meu filho! Tá aqui tabuleiro! Vai vender as broas de milho da 

tua mãe e só volte quando vender tudinho em! Aproveita que hoje o circo 

chegou na cidade. Vai lá pra frente do circo que você vende esse tabuleiro em 

dois tempos. E quando vender tudinho... 

Gabriel (boneco) – Eu posso ver o circo mãe? 

Martha (mãe) – Ver circo? Onde já se viu! Nada disso. Você volta aqui pra 

pegar outro tabuleiro. Agora vai, anda logo pra não se atrasar. 

Gabriel – Ah, tá bom! Bença mãe! Óia broa-de-milho! Quem vai querer? Óia 

broa-de-milho! 

Sai Gabriel passa pela plateia e depois sai com o boneco. Músicos tocam 

vinheta circo chegando. Martha faz movimentos com guarda-chuva e acende a 

luz. 

Cena 2 

Martha - Naquela noite o circo tinha chegado na pequena cidade de Pará de 

Minas, lá em Minas Gerais onde Beija nasceu. E foi para lá que ele seguiu com 

o seu tabuleiro de broa. Beija nunca tinha ido ao circo e morria de curiosidade 

para espiar nem que fosse um pouquinho. Mas sabia que não tinha dinheiro 

para comprar o ingresso, mas a vontade era grande. Benjamim, sem que 
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ninguém visse, se aproximou da grande lona, agachou-se, levantou a saia do 

circo e entrou. Chegou justamente no momento da pantomima, que é uma 

cena em que não há texto, como uma mímica, mais ou menos assim. 

Pantomima da pipoca. Gabriel toca cavaquinho e kazú. Mariana toca zabumba 

e apito. Lucas toca a caixa. Música: “Papai eu quero me casar/ o minha filha 

você diga com quem”. 

Gabriel - Benjamim adorou o que viu e segurou o riso com as mãos, com medo 

que alguém escutasse e o expulsasse dali, mas depois percebeu que ele não 

ria sozinho,e então tirou as mãos da boca e abriu um baita d´um sorriso e 

desejou nunca mais sair dali. 

Martha (pega boneco)- E não é que não saiu mesmo. Depois do espetáculo 

Benjamim se encheu de coragem e foi falar com o Dono do Circo, mas estava 

tão nervoso que não parava de gaguejar. 

Martha (boneco)- Bo-Bo- Boa Noite! Eu me chamo Be-Be- Benjamim e queria 

muito se-se-ser um arti-ti-tista de ci-ci-ci-circo. 

Gabriel - Muito bem rapazote, você sabe alguma coisa de circo? 

Martha - Na-na-não senhor! 

Gabriel - Bem se vê que só sabe mesmo equilibrar broa de milho na cabeça, 

mas tem mesmo vontade de aprender? 

Martha - Si-si-sim senhor! 

Gabriel - Pois muito bem, posso sentir que você tem garra rapazote! Passei 

minha vida toda embaixo da grande barriga de lona e portanto meu faro é 

apurado. Posso ver nos seus olhos que você fala a verdade. Pois bem, seja 

bem vindo ao circo Sotero! 

Martha – E quando eu começo? 

Gabriel – Agora mesmo! Vai pegando uns baldes ali atrás e vai lavando o 

picadeiro, depois pega a vassoura e varre bem toda a arquibancada. Ah, e 

depois não esquece de alimentar os animais... 

Martha – Ma-mas eu queria ser um arti-tista de circo! 

Gabriel – Benjamim, Benjamim, aprenda a primeira lição: para ser um grande 

artista primeiro precisa aprender a fazer as coisas mais simples. No circo todo 

mundo faz de tudo. Agora vamos lá que não temos tempo a perder. Vai 

pegando os baldes que eu pego as vassouras... 

Martha – Benjamim queria ser um artista de circo e estava disposto a tudo para 

realizar o seu sonho e com isso ser cada vez mais e mais livre. Quando o circo 
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partiu dias depois Beija fugiu com ele deixando pra trás o pai, a mãe, os irmãos 

e é claro o tabuleiro de broa-de-milho também. 

Martha pega o guarda chuva (circo) e simula viagem atravessando a cena e 

colocando-o no outro lado. Música Tema da Fuga. 

Tema da Fuga 

C            G/B      Am 
Abaixa o mastro, dobra a lona/ é hora de seguir 
C            Am    G 
Fecha as malas, guarda tudo/ o circo vai partir 
C      Am.     Dm G7 C      G/B   Am  E7  
Deixa saudades em quem fica/ Leva quem vai fugir. 

  A           G 
Deixa a vida para trás/ que uma outra te espera 
          A (A  G  A) - 2x 
Sobe aqui, desce lá/ Que esse mundo é uma esfera. 
 
Cena 3 

Gabriel - No início Beija fazia de tudo. Era carregador, limpador, menino de 

recados, e ainda por cima tinha que treinar muito para ser um bom trapezista. É 

claro que ele morria de medo. Afinal de contas, voar lá nas alturas dava um frio 

na barriga (Mariana - conduíte). Benjamim rezava pra tudo que é santo que 

conhecia (Gabriel e Martha se ajoelham e rezam terminando juntos com 

“Amém”). Mas aos poucos ele foi dominando essa arte e então voar lá nas 

alturas foi ficando cada vez mais fácil. 

(Músicos tocam tema do vôo enquanto Martha voao com Benjamim pela cena). 

Gabriel – Éh, mas a coisa ficou feia mesma quando ele começou a aprender 

acrobacias. Ih, aí a coisa piorou... 

Gabriel (treinador) – Vamos Beijamim! Eu quero ver você saltar com perfeição 

e para isso vou te ajudar com um pequeno estímulo. Você vai saltar nesse 

corredor aqui feito de enxadas, estacas e cadeiras de cabeça pra baixo. Se 

você errar não sou eu que vou me estrepar. 

Martha (boneco) – Ma-ma-mas senhor treinador! 

Gabriel - Vamos, salte Benjamim! Eu não tenho todo o tempo do mundo! 

Mariana faz trinado na clarineta. Martha simula salto com o boneco. 

Martha – Ainda bem que ele era bom no que fazia e não errava nunca, mas 

cismou que aquilo era perseguição e decidiu fugir pela segunda vez com um 

outro circo que conheceu. 

Martha pega o guarda chuva (circo) e simula viagem atravessando a cena e 

colocando-o no outro lado. Música. Tema da Fuga instrumental. 
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Cena 4 

Martha - No Circo seguinte a situação era ainda pior. O Dono do Circo batia 

muito nele sempre que bebia. 

Gabriel – Vem cá Benjamim, que eu vou tirar o seu couro seu moleque danado! 

Martha - No dia seguinte não se lembrava de nada. 

Gabriel – Meu querido Benjamim, você sabe que eu te adoro, não sabe meu 

menino? 

Martha – Então Benjamim decidiu fugir de novo.  

 

Cena 5 

Martha – Dessa vez ele encontrou em seu caminho um grupo de ciganos 

(Músicos tocam música cigana) que eram ladrões de cavalos. Um dia 

decidiram trocar Benjamim por um cavalo. Por sorte, havia uma menina 

chamada Jandira, filha do líder dos ciganos, que gostava muito de Beija e que 

contou a ele o que iam fazer. Jandira fez um plano com ele, então combinou 

uma senha: tossiria duas vezes quando todos estivessem dormindo no meio da 

madrugada e foi dessa forma que ele conseguiu fugir mais uma vez (para 

música). Mas acabou sendo pego por um fazendeiro que achou que ele era um 

escravo fugido. 

Gabriel – Cê ta pensando que vai aonde seu negro fujão? Vou te levar 

agorinha para as autoridades que vão encontrar seu dono. 

Martha (boneco) - Seu coronel, não sou negro fugido não. Sou é artista de 

circo! Eu me apresento no picadeiro fazendo acrobacias. 

Gabriel – Ce tá pensando que eu vou cair nessa, é? Nunca vi negro 

trabalhando em circo. 

Martha – Mas é verdade. 

Gabriel - Se for verdade então você vai ter que provar ou eu vou te levar agora 

pras autoridade. 

Martha – Então, Benjamim precisou improvisar um número ali mesmo para 

provar o que dizia. 

Clarineta trinado e Martha simula salto. 

Gabriel – Óia, num é que ocê é bom nisso mermo menino! Ocê num de dá um 

austrógrafo? 
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Martha – Um o quê? 

Gabriel – Austródromo, aus-tró-gramo, ah, sei lá, deixa pra lá. O que importa é 

que ocê provo que artista mermo. E se provo tá provado. Pode seguir seu rumo 

menino! 

Martha - E dessa forma o menino Beija foi crescendo, se apresentando aqui e 

ali, lá e acolá, passando por muitos circos e dominado cada vez mais a sua 

arte. 

Gabriel pega cavaquinho e kazú, Lucas o violão, Mariana tamborim e Martha a 

zabumba e o apito. Simulam um bloquinho de carnaval. 

 

Canção de Benjamim 

(C G7 C/ C7 F G7 C) 

Corre Benjamim, corre vai buscar. 

Corre atrás do sonho até encontrar. 

 

Se o teu sonho é grande não vá 
censurar, 

Pois não deve haver medida pra 
sonhar. 

Cena 6 

Gabriel – Benjamim já era um rapaz quando chegou no Circo do Frutuoso 

Pereira Martha apita e abre novo guarda-chuva). Ele não sonhava ir tão longe, 

mas um dos seus grandes sonhos não estava ainda realizado. Benjamim 

sonhava em ser palhaço... 

Martha – O quê? Palhaço? Alguém sonha em ser palhaço? 

Gabriel – Ah, muita gente sonha em ser palhaço. Benjamim sonhava, mas 

sabia que isso não era pra qualquer um. O palhaço era a alma do circo. O circo 

que não tivesse um bom palhaço estava fadado ao fracasso. Ele já começava a 

desistir do seu sonho e a se contentar com o que tinha conseguido ainda que 

uma vozinha dentro dele dissesse: 

Fundo de clarineta. 

Gabriel - Não se conforme Benjamim! Não se conforme enquanto não 

conquistar o seu sonho. 

Martha - Um dia o palhaço da companhia ficou doente e alguém precisava 

substituí-lo, afinal circo sem palhaço não é circo, não é? Todos os artistas se 

reuniram para decidir quem seria o substituto (Gabriel, Martha e Mariana 

discutem de costas para plateia). Ninguém queria se arriscar. Era muita 

responsabilidade. Então o Dono do Circo teve que decidir: 

Gabriel - (para a plateia) Você não! Você não! Você também não! Já sei. 

Benjamim vai fazer o palhaço! E a estreia é amanhã! 
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Martha - Benjamim de negro ficou branco. (Entra em cena Benjamim adulto) 

Depois tremeu (trinado clarineta). Depois fez até xixi na calça de tão nervoso 

que ficou ao saber da notícia. Ele que tanto tinha sonhado com aquele 

momento agora estava morrendo de medo. Mas não tinha conversa. Estava 

decidido. E chegou então o grande dia da estreia! 

Gabriel - Senhoras e senhores com vocês Benjamimm de Oliveira! 

Martha (boneco) – Ooooooiiiiiii! E aí? Eu, eu, eu, eu... Aiaiai!. 

Gabriel - Benjamim entrou no picadeiro tremendo mais que vara verde. Não 

conseguia dizer uma palavra. Não parava de gaguejar. A coisa foi tão feia que 

na estreia levou uma vaia que poucos levaram na vida.Foi mais ou menos 

assim. Úúúúúúhhhh! Pobre Benjamim. Ficou arrasado, arruinado. Mas não há 

situação ruim que não possa piorar. Na segunda noite não foram só vaias que 

ele recebeu, mas também batatas, tomates e ovos podres. Na terceira noite 

atiraram um tamanco na cabeça do coitado. Benjamim era um fracasso. Um 

palhaço sem graça que não conquistava ninguém. Já estava disposto a fugir de 

vez e abandonar aquela vida de circo, quando ouviu mais uma vez aquela 

vozinha dentro dele: 

Volta fundo de clarineta. 

Gabriel - Você perdeu a confiança em si mesmo Benjamim. Um verdadeiro 

artista jamais desiste do seu sonho! 

Martha - E na noite seguinte Benjamim reagiu diferente. 

Gabriel - Senhoras e senhores com vocês Benjamimm de Oliveira! 

Benjamim exita em entrar. 

Gabriel – Vai Benjamim! Benjamim, não seja mal educado. Dê seus 

cumprimentos a plateia! 

Martha (boneco) – 30 cm de perna, 20 cm de cabeça, meio metro de barriga... 

Gabriel – Nada disso Benjamim. Diga palavras doces para sua plateia. 

Martha – Cocada, beijinho, pé de moleque... 

Gabriel – Não! Benjamim, não é isso. Diga palavras que vem de dentro de 

você. De dentro Benjamim. 

Martha – Esôfago, intestino, estômago, coração... 

Gabriel – Não Benjamim! Faça como eu faço. Eu faço e você repete tá bem? 

1,2,3 (Dando passos até plateia). Bom dia menino distinto! 

Martha – 1,2,3, bom dia menino sem pinto! 
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Entra vinheta de circo clássica de fim de gag. Martha guarda boneco. Gabriel 

pega paletó. 

Cena 7 

Martha – E o palhaço foi enfim aprovado e a partir daí sua vida jamais seria a 

mesma. Começou a fazer sucesso e a receber mais do que qualquer artista 

negro já tinha recebido. 

Gabriel – Foi em seguida convidado a trabalhar em um outro grande circo 

(apito, guarda-chuva). O dono se chamava Sr. Amaral, mas era mais conhecido 

como Comendador Caçamba. Dizem que ele era tão gordo que parecia mesmo 

uma caçamba. É claro que ele não gostava desse apelido e dava uma paulada 

em qualquer um que o chamasse assim. 

Gabriel – E então Benjamim, já pensou no meu convite? 

Martha (boneco) – Claro, Sr. Caçamba (Benjamim leva uma paulada a cada 

vez que fala Caçamba) Será uma honra trabalhar no seu circo Sr. Caçamba. 

Ainda mais que eu soube que estão partindo para o Rio de Janeiro. Sr. 

Caçamba, essa é a cidade que eu sempre sonhei conhecer. Mas sabe Sr. 

Caçamba, eu só espero que sobre alguma cabeça até chegar lá porque com 

tanta paulada assim Sr. Caçamba eu não sei não. 

Gabriel – Ainda bem que sobrou e Benjamim seguiu viagem para o Rio de 

Janeiro. 

Cena 8 

Vinheta. 

Martha - Ali seria ainda mais respeitado e admirado por todos, até mesmo pelo 

presidente da república Floriano Peixoto que não perdia uma sessão. Mas 

Benjamim alcançou mesmo a glória foi em outro circo, o Circo Spinelli, onde 

atuou por mais de 30 anos e onde passou a ser reconhecido não só como 

palhaço. Ali ele tornou-se respeitado como um homem de circo. Além de 

palhaço, ele também foi músico, ator e diretor de peças teatrais, pois quando o 

circo entrou em decadência foi dele a ideia de criar o circo-teatro. Na primeira 

parte do espetáculo tinham circo (prato) e na segunda parte tinha teatro (prato): 

Cena melodramática Peri e Ceci. 

Gabriel - Benjamim tinha enfim entrado para a história para jamais sair. O triste 

é que no Brasil não se reconhece na maioria das vezes aqueles que realmente 

contribuem para o crescimento do país e depois de velho Benjamim passou 

muitas dificuldades e morreria na mais completa miséria, se não fosse o 

reconhecimento sim de alguns artistas da época que solicitaram ao governo 

uma aposentadoria para Benjamim. 
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Músicos começam a tocar a última música. 

Martha – Foi dessa forma que o nosso querido Benjamim chegou ao fim da sua 

vida. Estava cego, esquecido pela maioria do seu público e o dinheirinho que 

ganhava mal dava para sobreviver, mas estava feito, o seu nome estava escrito 

na história. Seu sonho tinha sido realizado. Tinha voado o nosso menino Beija. 

E com ele voaram muitos outros artistas que aprenderam com ele a 

acreditarem em seus sonhos e a não desistirem nunca. 

Martha pega os bonecos que se despedem do público. 

 

 

        Dm      G7           C  

Vai, vai, vai terminar a brincadeira  

          A7                    D  

Que a charanga tocou a noite inteira  

          B7  

Morre o circo, renasce na lembrança 

  Dm      G7                    C   Dm G7 C  

Foi-se embora e eu ainda era criança 

 

Despedida 

Gabriel toca cavaquinho. Martha pega o pandeiro. 

Tombei, tombei, tornei tomba 

A brincadeira já vai começar 

Tombei, tombei, tornei tomba 

A brincadeira já vai terminar. 

 

Hoje tem espetáculo? 

Tem sim, senhor. 

Hoje tem marmelada? 

Tem, sim senhor. 

E o palhaço o que é? 

 

Gabriel - A benção Tomé, o grande palhaço acrobata, da família Olimecha! A 

benção Ripolim, o primeiro da tradicional família Queirolo! A benção o grande 

Chicharrão e seu filho Torresmo! A benção Benjamim de Oliveira, o primeiro 

palhaço negro do Brasil! 
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Martha - A benção o amado Piolim, cuja data de nascimento, 27 de março, se 

comemora o dia do Circo! A benção Arrelia, da voz impagável, que fazia rir 

mesmo sem contar piada! A benção o querido Carequinha, nosso conterrâneo, 

o palhaço moderno, embora fizesse as mesmas coisas que os antigos! A 

benção a estes e a tantos outros grande palhaços deste país, mestres do riso, 

que tiveram glórias na juventude e foram esquecidos na velhice! 

Gabriel - A benção também a nova geração de palhaços que fazem com que 

essa arte resista mesmo em tempos de tantas tecnologias. A benção Xuxú! A 

benção Café Pequeno e Currupita! A benção Cuti-cuti! 

Martha - A benção Zambelê, o mestre de Brasília! A benção os palhaços e 

palhaças do Teatro de Anônimo!  A benção as Marias da Graça! A benção 

Ângela de Castro, considerada a primeira palhaça brasileira! A benção 

Spirulina! A benção aos palhaços e palhaças do grupo Lume de São Paulo. 

Oh! Raio o sol, suspende a lua  

Olhe o palhaço no meio da rua 

Eu vou ali e volto já 

Eu vou comer maracujá 

Eu vou ali e volto cedo 

Eu vou chupar limão azedo. 


