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O grande circo do mundo é uma peça de teatro e também
um livro que a gente pode ler sozinho e quieto em casa, no nosso
cantinho preferido.
O título foi inspirado numa peça escrita há mais de trezentos
anos, por um autor espanhol chamado Pedro Calderón de la Barca.
A peça de Calderón — O grande teatro do Mundo — é muito
séria e tem o Mundo como personagem.
Aqui, o circo é uma espécie de miniatura do mundo, e as
personagens são aquelas que a gente normalmente encontra nos
circos — mesmo os mambembes e de lona furada —, mas são
também gente como a gente, e falam de seus problemas, de suas
conquistas, de seus medos, de suas alegrias.
Divirta-se na companhia do Domador, do Trapezista,
do Palhaço, da Bailarina e de outros artistas deste circo diferente,
circo mágico, de poesia.

Palco em arena, simulando um picadeiro de circo. Quando o
público chega para o espetáculo, um grupo de crianças já está
nas arquibancadas, brincando, como se tivesse apenas chegado
mais cedo. Elas estão vestidas normalmente, mas na verdade com
põem um coro infantil, que vai comentar a ação, à maneira do
coro do teatro grego clássico. Quando a música começa — uma
ouverture, isto é, uma espécie de abertura em que se executam
trechos de todas as canções —, acompanhada da iluminação,
anunciando o início do espetáculo, o Coro se senta, agrupado, e
permanece calado. Só se perceberá que é parte da peça quando
houver sua primeira intervenção. Música de banda, típica de circo.

Mestre

de

CeriMônia (no tom solene e enfático dos mestres de ceri

mônia dos circos tradicionais)
Respeitável púúúúblico!!!
Tenho a honra de apresentar
O Grande Circo do Mundo!
Nele trabalham artistas
Das mais variadas espécies:
Tem palhaço, equilibrista,
Uma linda bailarina
E até contorcionista!
Um homem que engole fogo,
Uma mulher que tem barba,
Um incrível trapezista,
Um mágico, um domador,
Leões da selva africana,
Ursos, tigres de Bengala.
Pasme, meu caro senhor:
Até macaco que fala!
Agora, nobre plateia,
Vamos todos nos calar!
Atenção, muita atenção,
Pois o show vai começar!

