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“Hoje Tem Espetáculo!!!” é o primeiro espetáculo do grupo, um trabalho 

criado a partir dos clássicos de palhaço, números, entradas e piadas que são vistas no circo 

há pelo menos uns 200 anos. 

As cenas e números de circo recriadas em “Hoje Tem Espetáculo!!!” são adaptações livres 

do Rosa dos Ventos e trazem a marca de seus palhaços verborrágicos, verdadeiros nas 

relações, improvisadores e provocadores da participação popular, num jogo que envolve o 

público antes mesmo do espetáculo começar, já na montagem de cenário, troca de roupas, 

aquecimento, passagem de som, maquiagem, terminando com um músico nada normal e 

quatro palhaços que se revezam nas funções de artistas de circo. O público é convidado a 

entrar no picadeiro e em diferentes momentos são os personagem principais da roda. 

Malabaristas, atiradores de faca, entradas de palhaço, cenas de pura comédia dão forma a 

um espetáculo de rua que mantém as contradições entre o sublime e o grotesco presentes 

no imaginário coletivo do circo como universo fantasioso e mágico.
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Necessidades 

Técnicas

- “HOJE TEM ESPETÁCULO!!!”

Formato do espetáculo em relação 
ao público: 
- Semi Arena

Espaço cênico: 
- 7 m. de largura X 9m. de 
profundidade

Material necessário:
- Mesa de som com 16 canais
- Equipamento de som e Caixas 
suficientes para o espaço, 
Instrumentos utilizados e público 
esperado.
- 1 Retorno

Iluminação:
- Local bem iluminado ou Iluminação 
Geral

Material que o Rosa dos Ventos leva 
e utiliza no Espetáculo:
- Guitarra
- Teclado 
- Bateria
- 5 microfones de bateria
- 4 microfones auriculares
- Um microfone para voz e efeito

Tempo de montagem do cenário e 
passagem de som:
- 2 h 30
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Currículo do Espetáculo

- I Festival do Palhaço – Secretaria de Estado da Cultura – SP – 2002.

- FENTEPP Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente – 2002 e 2005

- Festival de Inverno de Cunha – SP – 2002 e 2003.

- XX Festival de Teatro de Cascavel-PR –2004;

- Possadas – Argentina  Circulação Independente – 2004;

- I Univerão UNESP – São Vicente – SP – 2004;

- Departamento de Atendimento aos Municípios – Sec. do Estado da Cultura – 20 

apresentações em 2004, 20 apresentações em 2005 e 20 em 2006.

- Temporada de em Shopping Centers – Prudenshopping, Shopping Americanas, Assis Plasa - 

Shopping , Aspenpark e Aquarius Shoppingcenter – 2002 a 2006.

- Viagem pelo Brasil de 20 de Dezembro de 2005 a 06 de fevereiro de 2006 - Em Cidades de 

12 estados Brasileiros, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Ceará, Minas Gerais, Goiás, Distrito 

Federal, Bahia, Rio Grande do Norte, Pará e Maranhão.

- Abertura da Mostra Teatral de Esquetes de Araçatuba, 23 de Junho de 2006.

- Festival de MPB de Ilha Solteira, 22 de Outubro de 2006

- Programa Teatro aos Domingos no Shopping Colinas - São José dos Campos SP - 13 de 

Abril de 2008.

- IV Semana de Arte e Cultura de Altinópolis dia 14 de Agosto de 2008.

- Formação de Público – Secretaria de Estado da Cultura – SP, abril e setembro de 2009.

- Super Férias SESI Presidente Prudente – Fevereiro de 2013.

- Colégio Cristo Rei Presidente Prudente – Março de 2013.

- Temporada 4 finais de semana na Federação Prudentina de Teatro – Abril de 2013.

- SESC São José dos Campos – julho de 2013.

- Semana Cultural de Martinópolis SP – Outubro de 2013

- Crás de Tarabai SP – dezembro de 2013.

- SESC Pinheiros – São Paulo – fevereiro de 2014.

- Prudenshopping – Presidente Prudente - agosto de 2014.

- Festival - Janeiro Brasileiro da Comédia – janeiro de 2015.

- ProAC – Circulação de Espetáculos Circenses - Circulação por 10 cidades do Estado de São 

Paulo – março e abril de 2015

- SESC Birigui – Junho de 2015

- SESC Sorocaba – Julho de 2015
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Crítica: Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor!
Por: Adailtom Alves Teixeira

A arte que se coloca na rua, em geral, faz do transeunte um apreciador de obras. No caso do teatro, os 
artistas que se colocam nesse espaço precisam apreender seus códigos, sob pena de serem devorados, 
engolidos, como costuma falar seus praticantes. Nesse sentido, o aquecimento de público ou 
aquecimento da roda é um dos pontos mais importantes. Dessa forma, os momentos que antecedem o 
espetáculo é primordial, sobretudo aqueles em que a participação do público se faz necessária.
Nesse quesito o coletivo Circo Teatro Rosa dos Ventos, de Presidente Prudente, são muito experientes. 
Dentro de um esquema do morde e assopra, isto é, um palhaço rebaixa e outro desfaz a brincadeira com 
o público e entre si. Fazem da rua o quintal de casa ou mesmo a sala de estar, na qual o público vai 
ficando mais que a vontade, vai se sentindo pertencente àquele universo. A saber: ao mundo do circo.
...
Calcado em reprises e esquetes cômicas o espetáculo agrada adultos e crianças. A diferença entre 
reprise e esquete, é que a reprise, tradicionalmente faz piada de um número sério apresentado no circo. 
Foram duas as reprises apresentadas pelo Rosas dos Ventos: a do número de facas, que encerra o 
espetáculo, no qual público e artistas se cumpliciam na realização do mesmo, e da levitação com 
bancos. As reprises/entradas são as também tradicionais do cumprimento e do malabarismo.
Cabe ainda dois destaques do espetáculo: o multi-instrumentista Nicochina (Robson Toma) que 
impressiona pelo trabalho, ao criar e executar toda a música e os sons incidentais ao vivo. O artista 
cria, arranja e executa, tocando bateria, guitarra, teclado e outros instrumentos (alguns inventados por 
ele). Sem dúvida o espetáculo tem um grande ganho com sua presença.

Outro destaque é a utilização da estética do grotesco presente no corpo dos palhaços (baixo corporal) e 
na utilização de duplos sentidos. O grotesco é fundamental na comicidade popular e, apesar de ter sido 
o primeiro espetáculo criado pelo grupo (2001), o coletivo de palhaços aplica muito bem essa estética. 
Não se sabe se foram aperfeiçoando ou já nasceu com essa força grotesca. A verborragia, tão comum 
no palhaço brasileiro, também está presente, sobretudo nos sentidos dúbios.
...

Adailtom é Mestre em Artes pelo IA/UNESP; professor de teatro da Universidade Federal de 
Rondônia; ator, diretor e pesquisador de teatro de rua.
 
Leia a crítica completa no Blog: http://teatroderuaeacidade.blogspot.com.br/
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FICHA TÉCNICA

Adaptação, criação e direção: Rosa dos Ventos
Linguagem: Circo e Teatro de Rua
Estreia: Abril de 2001

Elenco: 
Gabriel Mungo
Luis Valente
Fernando Ávila
Tiago Munhoz.
Robson Toma.
Direção e Figurinos: Rosa dos Ventos
Trilha e Música original: Robson Toma
Cenografia: Deva Bhakta e Rosa dos Ventos
Duração: 50 minutos
Classificação etária: Livre
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