
 

 

O grupo de samba e pagode Só 

Diretoria não foi batizado à toa: três 

de seus cinco integrantes são ou já 

foram diretores de colégios. 

Robson Fragoso Sobral [de azul, na 

foto], diretor auxiliar em Foz do 

Iguaçu, toca percussão e canta no 

grupo, que foi criado há quatro 

anos. Seu filho, Robson Junior [de 

preto, abaixo do pai], que é 

professor da rede pública, também 

é integrante da banda.  

“Gosto de música desde os 13 anos, 

quando via os pais dos amigos 

tocando. A gente, do grupo de 

moleques, resolveu tentar também. E, 

agora, deu certo”, conta Robson. 

Além de tocar em casas noturnas, 

restaurantes e festas, a banda também 

tem o projeto SambaclubFoz, que faz 

sambas beneficentes para pessoas em 

situação de vulnerabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na orquestra de Rosane 

Arminda Pereira, cada um leva 

seu instrumento de preferência 

e toca da maneira que quiser — 

o importante é se divertir. 

Agente de execução da Seed-

PR em Curitiba, ela é produtora 

da Sinfônica Desarmônica, uma 

equipe de voluntários que leva 

alegria a hospitais, casas de 

repouso e orfanatos. “Sempre 

gostei de brincar, mas demorou 

para eu entender que isso era 

um dom”, diz Rosane, que 

atua como palhaça em hospitais 

há cinco anos. “Palhaço é a 

essência do que se é. Faço por 

amor, porque me completa.”  

Além de dar vida a Blu (como se 

chama a palhaça que 

interpreta), Rosane ainda é 

praticante da capoeira e escreve 

poemas, principalmente no 

formato de cordel, sobre temas 

como a existência da mulher 

negra, a arte, a capoeira, o circo 

e a liberdade de ser palhaça. 

 

Diretor também faz samba — e em família 

Circo e Capoeira, de Rosane Pereira 

Negros como Benjamin. 

Negros de Bimba. 

Juntos; aplausos para a alegria! 

Companhias do sucesso coletivo. 

Expressões marciais? 

Partes de diferentes culturas. 

Roma, Ruanda são iguais. 

Diversão, arte. 

Um salto! Ambas são ancestrais. 

Malabaristas da ginga, 

Trapezistas do berimbau, 

Palhaços da mandinga, 

São mágicos da vida. 

Do AU Palhaço ao globo da morte. 

Das armadas do picadeiro. 

Respeitável Público! 

Respeita o Mandingueiro! 

A lua que é meia fica de frente para 

o espetáculo. 

Capoeira que salta muito, não é 

acrobata. É palhaço. 

Palhaço que que dá cambalhota é 

acrobata. 

Viva o Circo, viva a Capoeira! 

Que me fez entender que a vida... 

É uma grande brincadeira. 

 

Rosane Arminda Pereira 

A fabulosa orquestra da palhaça Blu 


