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PRÊMIO APCA 2018 

Indicação na categoria: Melhor Espetáculo de Rua 

 

PRÊMIO SÃO PAULO DE INCENTIVO AO TEATRO INFANTIL E JOVEM 2018 

Indicação nas categorias: Melhor Espetáculo; Trilha Sonora Original; Prêmio Especial (por 

recuperar para novas gerações a figura de um palhaço histórico brasileiro) 

 

FESTIVAL NACIONAL DE GUARANÉSIA / MG – FETEG 2019 

Prêmios nas categorias: Melhor Direção e Melhor Atriz (Nayara Martins) 

Indicações nas categorias: Visualidades Espaciais, Visualidades Corpóreas, Ecologia Sonora, 

Melhor Espetáculo de Rua 

 

FESTIVAL DE ARTES CÊNICAS DE CONSELHEIRO LAFAIETE / MG – XIX FACE 

Prêmios nas categorias: Melhor Direção em Palhaçaria e Melhor Caracterização em Palhaçaria 
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Sinopse 

 

A cia LÚDICOS de teatro popular, inspirada livremente em momentos da 

vida de Piolin, reconta, de forma antropofágica, a história do palhaço que nasceu 

no picadeiro e morreu engasgado com uma bala. Naquela fração de segundo que 

antecede a sua morte sua história vem à tona, desde uma narrativa fantástica de 

seu nascimento até o doloroso despejo do seu circo, passando pelo almoço com 

os modernistas e pela presença semanal em seu circo de figuras importantes da 

sociedade na época, inclusive o próprio presidente da república. 

Com delicadeza, humor e melancolia, PIOLIN propõe uma reflexão sobre as 

principais características da sociedade contemporânea: a valorização das 

praticidades em detrimento do espaço de poesia que precisa resistir dentro de 

todos nós para garantir a nossa humanidade. 

   

 Proposta de Encenação 

 

A criação do espetáculo foi alimentada pela seguinte pergunta: “O que 

precisa morrer para um palhaço nascer?”. Com objetivo de nos aproximarmos da 

atmosfera e da história do circo, e para aprofundarmos nossos conhecimentos na 

criação do espetáculo, iniciamos nossa pesquisa realizando instrumentalizações 

em circo e música. Assim como nos demais espetáculos dessa trilogia, nossa 

criação seguiu caminhos que perpassaram a poesia de cena e a ludicidade. 

Dividimos a peça em três partes: o nascimento, o reconhecimento e o 

"desreconhecimento". Estabelecemos paralelos entre o despejo do circo de Piolin 

e os dias de hoje, afetamo-nos com o texto “A Caixa de Brinquedos” de Rubem 

Alves; e com a frase que José Celso Martinez Corrêa disse para Silvio Santos, 

num vídeo vazado na internet: “Essa cidade não aguenta mais torre. São Paulo 

vai se enfartar de tanto carro e tanta torre! Tem que ter uma transformação!”. 

Estamos, cada vez mais, substituindo o nosso espaço de poesia, dentro e fora da 

gente, por "praticidades" e "utilidades". 
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Justificativa do Espetáculo 

 

A Cia Lúdicos escolheu falar de Piolin em reconhecimento à importância 

que esse artista representa para a pesquisa do grupo e principalmente a sua 

relevância para a cultura brasileira, configurando-se como um símbolo nacional 

nas artes circense e popular. Piolin, que recebeu esse apelido por ter pernas finas 

e compridas, manteve, por mais de 30 anos, o Circo Piolin na cidade de São 

Paulo. Piolin foi considerado, pelos modernistas e pelo grande público, um 

fenômeno, um artista genuinamente brasileiro e popular, dono de um imenso 

talento, representante de uma arte nacional e única, chegando a ser chamado por 

intelectuais estrangeiros de “Chaplin Brasileiro”. 

Dentro das inúmeras abordagens possíveis da trajetória de Piolin, 

identificamos essas duas principais características que aproximam os ideais da 

pesquisa do grupo à sua figura: um artista popular e, sobretudo, brasileiro. Este 

artista de crânio liso, colarinho excêntrico e bengala em anzol, que trouxe a 

comédia humana e a pantomima com extraordinário talento, discutiu no picadeiro 

o palco democrático. Nesse sentido, a Cia insiste no aprofundamento do fazer 

teatral na rua e o compreende como ferramenta potente para o fortalecimento do 

diálogo artístico e cultural, bem como chave essencial para a difusão e fruição da 

arte fora dos grandes centros. 

 

Concepções de cenário, figurinos e música 

 

A criação imagética do espetáculo, no que tange ao cenário, figurinos e 

adereços, traz o clima de um circo, no sentido mais tradicional que essa palavra 

carrega, propondo com esta estética, transportar o público para o ambiente onde 

se desenrola a história de Abelardo Pinto, o palhaço Piolin. 

O palco é definido por uma lona redonda com 07 metros de diâmetro, 

representando o picadeiro do circo, delimitada por uma trança de tecido e vasos 

com flores vermelhas, que fazem alusão ao pano de roda, e o público senta-se ao 

redor e frontalmente. Suspensa por uma vara de pescar, temos um guarda-chuva 

que representa a lona do velho circo de Piolin e que é baixado durante o 

espetáculo no momento em que o circo é despejado, e suspenso novamente no 

momento de sua homenagem no vão livre do MASP. São utilizados, de forma 
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lúdica, portagens, acrobacias e equipamentos de circo como 

bolinhas de malabares, arcos e prato de equilíbrio reforçando a linguagem 

escolhida. Temos 4 tinas de madeira que mudam de lugar e se transformam 

conforme a necessidade das cenas. 

Os figurinos remetem a seres atemporais, trazendo a lógica de que os 

atores representam histórias do passado para falar do presente em uma crítica 

política aos moldes em que vivemos na atualidade, em que constata-se que 

apesar da passagem do tempo, as injustiças e atrocidades continuam abalando 

nossa sociedade. Dessa forma, passado e presente se misturam na tentativa de 

reinventar um futuro melhor. 

As músicas do espetáculo, cantadas ao vivo acompanhadas de 

instrumentos musicais, são de criação totalmente autoral pelos integrantes do 

espetáculo e também dialogam com o universo circense, produzindo um ambiente 

sonoro rico e diverso. 

Todo o conjunto de criação estética do espetáculo seguiu a necessidade de 

trazer um clima de melancolia e nostalgia, em sintonia com o que percebemos 

coletivamente sobre o universo circense e os materiais visitados em nossa 

pesquisa. 

  

Sobre o Palhaço Piolin 

 

Abelardo Pinto nasce num circo na cidade de Ribeirão Preto/SP em 27 de 

março de 1.897. Filho de Dona Clotilde e do Seu Galdino, artistas de circo, inicia 

sua carreira artística aos 6 anos de idade. Mais tarde recebe o apelido de Piolin, 

que significa "barbante" em espanhol. Piolin inaugura seu próprio circo e se 

estabelece na cidade de São Paulo por mais de 40 anos. Em seu auge foi 

reconhecido pelos modernistas, em especial Oswald de Andrade, como um 

"artista tipicamente brasileiro", homenageado num almoço intitulado "Festim 

Antropofágico - Vamos Comer Piolin"; e tinha em seu circo uma cadeira cativa 

reservada ao presidente Washington Luís, que comparecia toda quinta-feira. No 

ano de 1.961, depois de 18 anos instalado na Avenida General Osório da Silveira, 

Piolin recebe uma intimação para desocupar o espaço. Ele passa a morar sozinho 

no seu antigo camarim, uma pequena casinha de madeira. Em 1.972, num evento 

em comemoração aos 50 anos da Semana de Arte Moderna, o circo de Piolin é 
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armado novamente no vão livre do MASP e o dia de seu aniversário 

passa a ser considerado como o Dia Nacional do Circo. Piolin morre no dia 4 de 

setembro de 1.973 em São Paulo, dentro de sua casa, engasgado com uma bala 

e com insuficiência cardíaca. 

  

 

Ficha Técnica 

 

 

cia LÚDICOS de teatro popular  dramaturgia e músicas 

 

 

Cristiane Guerreiro     elenco 

Gizele Panza    elenco 

John Halles      elenco 

Nayara Martins     elenco 

  

 

Paolo Suhadolnik    cenários, adereços e figurinos    

 

Osvaldo Hortêncio    preparação circense 

 

Alexandre Guilherme   direção musical 

 

Manu Costa      fotos 

 

Gira de Oliveira    direção geral e produção 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

Links 
 
 
Teaser: https://youtu.be/E9NRB4ZgysU 

  

Filmagem na íntegra: https://youtu.be/aulK7bI1tHg 

  

Fotos: https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/piolin/#jp-carousel-607 

  

Clipping críticas: https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/piolin/criticas/ 
 
 
Clippping prêmios e indicações: 
https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/piolin/clipping-de-indicacoes/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/E9NRB4ZgysU
https://youtu.be/aulK7bI1tHg
https://youtu.be/aulK7bI1tHg
https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/piolin/#jp-carousel-607
https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/piolin/#jp-carousel-607
https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/piolin/criticas/
https://cialudicos.wordpress.com/espetaculos/piolin/clipping-de-indicacoes/
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Sobre a cia LÚDICOS de teatro popular 
 

A cia LÚDICOS de teatro popular surge em 2000 e tem como base investigar a 

popularização de linguagens, priorizando essencialmente as diversas possibilidades de 

discursos poéticos e ideológicos por meio de dramaturgias além da palavra.  Para dar 

suporte à prática, exploram expedientes do teatro épico e popular, entre eles, a música e 

a construção de discursos poéticos além-realistas, a fim de que se estabeleça uma 

partilha entre espetáculo e público. 

 

Nos quatro primeiros anos, o grupo escolhe obras clássicas, entre elas Ascensão e 

Queda da Cidade de Mahagonny, Vestido de Noiva, O Mambembe, Auto da 

Compadecida e Sonho de Uma Noite de Verão e, devido a aceitação pública, constitui-se 

em repertório. Teve como foco pesquisar a vida e obra de cada autor, levando em 

consideração o contexto cultural e sócio-político, porém, ao transpô-lo para o momento 

presente, a intenção é suscitar o pensamento crítico. 

 

A partir de 2005 estabelecem estudos práticos, integrando quatro linguagens: a música, a 

poesia, o conto e a cena e, para tanto, adotam o princípio de criar dramaturgias 

coletivamente. Surge "Histórias Que o Vento Conta", um projeto infantil baseado na obra 

de Hans Christian Andersen e que resulta em dois espetáculos: "A Arca Encantada" e "O 

Velho do Sono". 

 

Em 2007, a Cia Lúdicos de Teatro Popular iniciou o projeto “Esse homem é brasileiro que 

nem eu...”, que resultou na criação dos espetáculos “A Ciranda do Villa”, texto de Evill 

Rebouças, direção musical Bakhy; “Mário e as Marias”, texto da cia LÚDICOS, direção 

musical Pedro Paulo Bogossian; “Piolin”, texto da cia LÚDICOS, direção musical 

Alexandre Guilherme. Todos os três espetáculos sob direção geral de Gira de Oliveira 



 

 8 

Histórico da cia LÚDICOS de teatro popular 

 

2018 “PIOLIN” Texto e Música da cia LÚDICOS de teatro popular  

2017 “COMO NASCE UM PALHAÇO: CANÇÕES E REPRISES” Dramaturgia da cia 
LÚDICOS de teatro popular  

2013 “MÁRIO E AS MARIAS” Texto da cia LÚDICOS de teatro popular  

2009 “A CIRANDA DO VILLA” Texto de Evill Rebouças  

2006 “A ARCA ENCANTADA” Texto da cia LÚDICOS de teatro popular  

2006 “O VELHO DOS SONHOS” Texto da cia LÚDICOS de teatro popular  

2005 “HISTÓRIAS QUE O VENTO CONTA” Texto da cia LÚDICOS de teatro popular  

2004 “SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO” Texto de William Shakespeare  

2003 “O NOVIÇO” Texto de Martins Pena  

2003 “AUTO DA COMPADECIDA” Texto de Ariano Suassuna  

2002 “UM SOPRO DE VIDA SIMPLES” Texto da cia LÚDICOS de teatro popular  

2002 “O MAMBEMBE” Texto de Arthur Azevedo  

2002 “BIG PISCINÃO DE RAMOS II – SÓ OS BROTHER” Texto da cia LÚDICOS de 
teatro popular  

2002 “VESTIDO DE NOIVA” Texto de Nelson Rodrigues  

2001 “NELSON RODRIGUES EM REVISTA” Texto da cia LÚDICOS de teatro popular  

2001 “ASCENSÃO E QUEDA DA CIDADE DE MAHAGONNY” Texto de Bertolt Brecht  

2001 “PANORAMA DO TEATRO BRASILEIRO” Texto da cia LÚDICOS de teatro popular  

2000 “METRÓPOLE” Canção de Legião Urbana  

2000 “A GATA BORRALHEIRA” Texto Maria Clara Machado  

2000 “A JANGADA” Canção de Dorival Caymmi  

 

 

Todo o repertório da cia tem direção geral de Gira de Oliveira, direção musical de Bakhy, 

exceto “Mário e as Marias”, que tem direção musical de Pedro Paulo Bogossian, e 

“Como Nasce Um Palhaço: Canções e Reprises” e “Piolin”, que têm a preparação musical 

de Alexandre Guilherme. 



 

 9 

 Prêmios e Indicações 

 

Prêmio APCA 

2018 – Piolin (categoria: Melhor Espetáculo de Rua) - indicação 

2013 – Mário e as Marias (categoria: Melhor Espetáculo de Rua para Crianças)  

 

Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem / FEMSA (indicações)  

2018 – Piolin (categorias: Melhor Espetáculo Jovem; Trilha Sonora Original; Prêmio 
Especial: por recuperar para novas gerações a figura de um palhaço histórico brasileiro) 

2013 – Mário e as Marias (categorias: Melhor Trilha Sonora; Categoria Especial – 

Pesquisa de Vida e Obra de Mário de Andrade; e Melhor Produção) 

2009 – A Ciranda do Villa (categorias: Melhor Trilha Sonora; e Melhor Texto)  

 

Prêmio Cooperativa Paulista de Teatro (indicações)  

2013 – Mário e as Marias (categoria: Melhor Trabalho Realizado na Rua)  

2009 – A Ciranda do Villa (categoria: Melhor Trabalho Realizado na Rua)  

 

 

 

A cia LÚDICOS de teatro popular participou de diversos festivais e mostras de teatro, 
porém apenas dois competitivos, e, neles, recebeu os prêmios:  

zsd 

XXXVII FESTE Festival Nacional de Teatro – Pindamonhangaba/SP  

2014 – Mário e as Marias (categorias: Melhor Espetáculo; Melhor Direção; Melhor 
Sonoplastia; e Melhor Atriz – todo o elenco)  

 

3º Festivolpi  

2001 – A Gata Borralheira (categorias: Melhor Espetáculo; Melhor Direção; Melhor 
Sonoplastia; Melhor Atriz; Destaque Masculino; Melhor Cenário; e Melhor Figurino)  

2001 – Ascensão e Queda da Cidade de Mahagonny (categorias: 3º Melhor 
Espetáculo; Melhor Direção; Melhor Sonoplastia; Melhor Conjunto de Atrizes; e Atriz 
Revelação)  
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Contatos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cia LÚDICOS de teatro popular 

Gizele Panza 

Atriz e Produtora 

Telefones: 11 9 6918-9944 / 11 2496-3435 

gizelepanza@gmail.com 

cialudicosdeteatropopular@gmail.com 

 

 

 

 

 

 


