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RESUMO 

 

Este trabalho visa a uma comparação entre duas figuras relacionadas ao universo cênico: o 

palhaço popular e o clown. A partir da leitura de bibliografia especializada e de uma pesquisa 

de campo que abarcou a participação em uma oficina de inicialização ao palhaço, 

acompanhamento de treinos e atuações com um grupo de palhaços de Brasília, além da visita 

a um circo familiar, fiz uma breve comparação entre essas duas figuras. No decorrer do 

processo de pesquisa pude perceber que suas diferenças não são tão destacadas. O contraste 

está mais presente nas formas de aprendizagem das técnicas de palhaço, do estudo em “casa” 

aos cursos em uma escola convencional. A comparação entre os dois universos também 

sugere um recorte de classe e de estilos de vida. Por mergulhar nessa pesquisa também como 

aluna na arte do fazer-se rir, fui também levada a questionar a relação desse indivíduo com 

seus defeitos, que devem ser expostos de maneira consciente para que a dualidade palhaço 

seja encontrada. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Meu filho, na vida a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe fazer: o gato bebe 

leite, o rato come queijo e eu sou palhaço." 

Fala de Valdemar (Paulo José) em O Palhaço. 
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INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho optei em discursar sobre a figura que chamamos de palhaço no 

contexto Ocidental não apenas por fazer parte da sociedade em que estou inserida 

(Biernaczky, 1984), mas por estar dentro do meu universo particular de relações sociais. 

Meu objetivo neste trabalho é fazer uma análise comparativa entre duas figuras, o 

palhaço do circo popular e o palhaço de teatro ou clown, que dentro do espaço cênico não 

“interpretam”, mas “são” a personagem. Busco, de maneira geral, traçar similaridades e/ou 

oposições entre suas técnicas, estrutura de criação e modo de apresentação. Mais 

especificamente, interessa a esta pesquisa o processo de formação desses profissionais do riso. 

Como se torna um palhaço? Como se aprende a ser clown?  Que processos subjetivos são 

experienciados na formação dessas duas figuras? Essas são algumas das perguntas que tenho 

como base para o desenvolvimento do presente trabalho.  

O que chamamos de palhaço? O que chamamos de clown? Como essas figuras se 

desenvolveram na história e como elas se relacionam?  Essas perguntas secundárias foram 

feitas para tornar possível chegar à minha questão principal: como ocorre o processo de 

formação dos palhaços e clowns em uma perspectiva comparativa? Para alcançar o mesmo, 

tornou-se necessário procurar na história a origem dessas figuras e seus antecessores para 

visualizar melhor essa diferenciação entre esses dois tipos de palhaços: o do circo popular e o 

de teatro. 

Pretendo partir, então, de uma pesquisa bibliográfica sobre o circo, junto com saídas 

de campo direcionadas, para melhor acompanhar e compreender a experiência dos palhaços 

de Brasília. O circo é apenas uma das muitas formas de linguagem cênica que existem no 

mundo.  Seu diferencial é a utilização do picadeiro1 no lugar do palco e a criação de um 

ambiente de sonhos. Dentro desse ambiente temos personagens típicos: o malabarista, o 

mágico, o apresentador e o palhaço. Cada um desses artistas tem a sua importância dentro do 

ambiente circense, porém não existe circo sem o palhaço. 

Tive certa dificuldade na busca de campo, isto porque o mesmo possui uma 

divulgação um tanto quanto defasada. Optei pela escolha de trabalhar com o Hercley Circus, 

um circo de médio porte, localizado em Samambaia Norte por dois meses (junho e julho de 

                                                      
1 Atualmente é por definição a área central e circular de um circo, mas já foi o local onde se realizavam 
exercícios de equitação. Mais informações ler cap.1. 
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2014), cuja divulgação dos espetáculos foi feita principalmente por caminhões equipados com 

alto-falantes pelas proximidades do espaço em que o mesmo se instalou. O local escolhido 

para a montagem da tenda foi em frente ao Hospital Regional de Samambaia (HRSAM), 

propositalmente escolhido com a intenção de ser visível ao público do hospital. A informação 

da existência do mesmo chegou a mim por um desconhecido em uma das minhas conversas 

casuais na fila da bilheteria do teatro da Faculdade de Artes Dulcina de Morais2. A pesquisa 

de campo foi feita com base em entrevistas com o palhaço Tripinha (Vilck Portugal) 3 e na 

apresentação do palhaço Formiguinha4.  

Ao mesmo tempo fiz uma oficina de introdução à arte da palhaçaria com duração de 

três meses, iniciada em março de 2014 e teve com base a técnica europeia de clown.  Minha 

participação foi como aluna regular da oficina, em que me coloquei como pesquisadora e 

como atriz em busca de aprendizado. Essa escolha da metodologia deu à pesquisa um caráter 

pessoal maior do que o esperado, uma vez que acabei vivendo, mesmo que pouco, como 

indivíduo atuante desse universo. Ser aluna me proporcionou a possibilidade de, além da 

tradicional entrevista, conversar informalmente com o professor e com os outros alunos, 

criando vínculos não esperados. Por ser uma oficina dentro do meu contexto social, diferente 

do Hercley Circus, fiz a oficina com mais duas amigas5. Uma delas eu conhecia pelos cursos 

de interpretação teatral que fiz ao longo da vida e a outra era uma das integrantes do grupo 

Risadinha, grupo que possibilitou minha imersão no contexto do clown e na oficina de 

introdução à arte da palhaçaria.  

Comecei minha saída de campo entrando em contato com o ator e palhaço Gustavo 

Reinecken, um conhecido meu de uma oficina de montagem feita em 2013. Ele era um dos 

fundadores da Escola Teatral Confins Artísticos (E.T.C.A), espaço que estava oferecendo essa 

oficina. Ele mostrou-se bastante receptivo quando o procurei para acompanhar a oficina de 

palhaçaria que ele viria a ministrar no primeiro semestre de 2014. Com não havia a certeza de 

que a oficina ocorresse, me convidou para acompanhar os ensaios do seu grupo de palhaços 

chamado Risadinha. Ele sabia que não era esse o meu foco de pesquisa, porém julgava 

interessante que eu os acompanhasse para entender melhor uma das formas de trabalho do 

palhaço quando não no circo, no teatro. O trabalho realizado pelo grupo Risadinha será 

abordado no cap. 4 em Treino com os profissionais. 

                                                      
2 Local onde posteriormente farei a oficina de introdução ao palhaço. 
3 Terceira geração da Família Portugal, fundadora do Hercley Circus. 
4 Segunda geração da Família Portugal. 
5 Uma delas tornou-se minha amiga apenas depois de finalizada a pesquisa de campo.  
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O processo de pesquisa foi cansativo como qualquer outro, porém muito estimulante 

e desafiador. A todo o momento desafios eram colocados e expectativas eram quebradas. 

Tentei trazer meus momentos de maior prazer em formas de palavras dentro do texto e os 

momentos de dor em forma de crescimento e maturidade para a redação do mesmo. Espero 

que gostem e bom espetáculo. 
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CAPÍTULO 1. O Palhaço no Ocidente 

 

“O Palhaço é a figura cômica por excelência. Ele é a mais enlouquecida expressão 
da comicidade: é tragicamente cômico. Tudo que é alucinante, violento, excêntrico 
e absurdo é próprio do palhaço. Ele não tem nenhum compromisso com qualquer 
aparência de realidade. O palhaço é comicidade pura.” 

Alice Viveiros de Castro. 

 

O circo é apenas uma das muitas formas de linguagem cênica que existem no mundo.  

Seu diferencial é fugir da tradicional estrutura de palco italiano (palco onde o público assiste à 

apresentação apenas pela parte da frente) e criar um ambiente de sonhos. Dentro desse 

ambiente temos personagens típicos como o malabarista, o mágico, o apresentador e o 

palhaço. Cada um desses artistas tem a sua importância dentro do ambiente circense, porém 

não existe circo sem o palhaço. 

A figura do palhaço provavelmente começou com a ideia do “bobo da corte” uma 

vez que, de acordo com Burnier, o clown é um herdeiro do bufão (Burnier, 2001: 216-219). A 

figura do “bobo”, cuja função era entreter a monarquia é um bufão “aceito” em outro contexto 

que não os carnavais de rua. O bufão é uma figura marginalizada por suas deformidades 

físicas como a estatura (pessoas possuidoras de nanismo, corcundas, ausência ou deficiência 

em um dos membros inferiores ou superiores, etc.) e, devido a isso, acaba andando em grupos 

chamados de banda (Burnier, 2001: 216) para ficarem menos expostos às humilhações 

sociais.  

Por ser uma figura ridícula, o bufão não tem vergonha de sua forma e nem de suas 

necessidades mais primárias ao encarar seu público que se identifica com essa somatização de 

deformidades físicas como se essas fossem a própria materialização das dores da humanidade 

(Burnier, 2001: 215). Uma vez excluído por um grupo dentro dos padrões de normalidade da 

época, o bufão usa isso a seu favor e encara como uma forma de liberdade. Sua aparência 

física faz com que não seja levado a sério e isso acaba tornando-se uma vantagem quando o 

assunto é fazer alguma crítica social. 

Muitas vezes, essas figuras atuavam ridicularizando as pessoas influentes do sistema 

– no caso, a monarquia – ou a si mesmos, para fazer graça. Tinha uma carga política em suas 

“palhaçadas”. O “bobo” dançava, cantava, tocava algum instrumento da época e declamava 

poesias. Esse bobo da corte nada mais é do que um bufão que, por meio de um emprego, 
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conseguiu se inserir em outro status social, mas isso não o transforma em um ex-marginal, 

pelo contrário, seu trabalho consiste em ser ridicularizado.  

Em Rei Lear, de William Shakespeare, o bobo é o único que consegue ver a verdade 

das personagens. Em todas as suas aparições ele satiriza a inteligência do rei que não 

consegue ver que está prestes a ser traído. É a falta de vergonha presente no bufão que torna 

permitida a exposição dessa verdade, afinal ele é “apenas um bobo”. 

Mas tal figura não permanecia apenas dentro do espaço da corte. A mesma figura era 

vista como o “arlequim”, personagem da commedia dell´arte, um teatro de improviso feito na 

rua. As personagens eram fixas e não era incomum a um ator morrer tendo feito sempre o 

mesmo papel ao longo da vida. Mesmo com forte semelhança, não podemos inferir que tais 

companhias de commedia dell´arte sejam o mesmo que um circo tal como conhecemos hoje. 

Tratamos aqui de um processo histórico que implica transformações de várias ordens nas 

práticas e nos sentidos a elas atribuídos. 

 

1.1 Surgimento do palhaço na Europa – Um pouco de história 

 

Não tem como definir qual foi o primeiro palhaço ou qual foi o primeiro tipo de 

palhaço a ser identificado e formalizado como técnica. Na sociedade Ocidental, sua estrutura 

representativa está dentro da cultura popular carnavalesca da Idade Média, que dialogava com 

o profano por meio de sátiras e com uma grande liberdade verbal dentro de um contexto 

religioso de ética e moral cristã, em que esse homem, ou mulher, teocêntrico vivia. As 

primeiras figuras semelhantes ao palhaço de que temos registro são os bobos da corte que, 

devido a alguma deformidade física, acabavam no palácio para entreter a nobreza.  

Um bom exemplo para ilustrar essa prática é um trecho específico do livro Notre-

Dame Paris, do escritor francês Victor Hugo, em que o Quasimodo um homem coxo e 

deformado, sai de seu esconderijo para participar de uma festividade de rua chamada 

“Festival de todos os tolos”, quando é coroado o rei de todos os tolos. Quasimodo é um 

exemplo do que atualmente chamamos de bufão, isto é, um ser desfigurado fisicamente que, 

devido à sua condição, provoca o riso. Sua forma grotesca causa um estranhamento e ele se 

utiliza disso para falar o que quiser de uma maneira muito crua e, por vezes, satírica. 

O bufão, então, é o rei dos tolos, o idiota dos idiotas, uma base para o palhaço atual. 

Mas ele é, também, uma figura social, uma personagem à margem de sua comunidade que é 

visto apenas como tolo ou aberração. Alguns realmente tornaram-se grandes artistas 
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apropriando-se de outras técnicas como o malabarismo, porém sem nunca deixar de lado a 

sátira e o falar abertamente, que foram os atributos que o colocaram nessa situação.  

O palhaço se diferencia do bufão na medida em que exagera com roupas e 

acessórios, para ressaltar os estereótipos de ambos. No caso do palhaço esses estereótipos são 

características do individuo (muito magro, careca, ou gordo). No bufão essas características 

são consideradas deformidades físicas como nanismo, deformidades faciais ou até mentais. 

Essa questão será abordada nos capítulos 2 e 3.   

A partir desse momento, já começamos a reconhecer o lugar grotesco da figura do 

palhaço, onde este está vinculado a uma atividade lúdica. Durante todo o período da Idade 

Média podemos observar a dualidade existente entre o grotesco – o ridículo, as deformidades, 

os vícios e os crimes - e o sublime – pureza, ingenuidade e moral cristã - na construção das 

artes, principalmente na cultura popular (Mori, 2009: 200). Essa dualidade presente na figura 

do bufão pela sinceridade exagerada é posteriormente resgatada pelo clown com um foco 

maior no sublime, uma vez que atualmente são as características físicas e psicológicas 

predominantes que são abordadas (tais como um nariz muito grande ou um perfeccionismo 

exagerado) e exploradas e não mais as deformidades físicas (falta de um membro ou o 

nanismo). 

A ideia do estranho e deformado que causa o riso aos poucos foi sendo trabalhada 

como estética para chegar ao palhaço que conhecemos atualmente, em que o grotesco não é 

mais algo que afasta, mas aproxima, justamente por ser a materialização das dores da 

humanidade, como foi dito anteriormente. 

Já no final do séc. XVI e início do séc. XVII, o bufão coexiste junto do ator que 

interpreta essa figura do cômico nas peças de teatro no período Elisabetano. Na obra Sonho de 

uma Noite de Verão, do dramaturgo William Shakespeare, um grupo de atores amadores é 

convocado para apresentar uma peça ao rei, porém estão sem um local para ensaiar, decidindo 

assim entrar no bosque encantado para seu ensaio não ser interrompido e ficar em segredo. 

Bottom é uma personagem egocêntrica ao extremo que, apesar de ser um simples tecelão, se 

considera o melhor ator do grupo. Devido à sua arrogância, Puck, um ser mágico da floresta, 

decide pregar uma peça nele e transforma sua cabeça em uma cabeça de asno.  

Quando seus companheiros percebem a sua transformação, fogem de medo. Ele, sem 

perceber que tem algo de estranho com seu corpo, encontra com a rainha das fadas, que 

imediatamente apaixona-se por ele, depois de tomar uma poção do amor feita por Puck para 

que ela apaixonasse pelo primeiro ser vivo em quem batesse os olhos. Bottom passa a trama 
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inteira se aproveitando da rainha até o efeito da poção passar e não percebe a sua 

transformação em asno. Puck, causador de toda a confusão, se diverte à custa dos conflitos, 

mas após sofrer uma repreensão do rei dos gnomos ele, mesmo com desgosto, começa a 

reverter todas as suas artimanhas.  

Shakespeare viveu durante um tempo na Itália, onde teve contato com a Commedia 

dell’arte. Esse estilo de dramaturgia consistia em um grupo de atores viajantes que 

apresentavam nas praças das cidades pelas quais passavam e no qual todos os atores tinham 

uma personagem fixa que representavam a vida inteira. Existem duas figuras dentro desse tipo 

de encenação que atualmente são enquadradas na categoria de palhaço: o Arlequim e o Pierrô.  

Arlequim é um servo muito atrapalhado que, sempre visando o ganho pessoal ou 

apenas seu entretenimento, provoca uma série de confusões que levam ao riso na plateia. No 

meu ponto de vista, ele é também uma personagem motivadora, por sempre levar uma 

mensagem para a plateia ao final da encenação, mostrando que ele não é essa figura 

atrapalhada como se revela no início. A personagem Puck é o Arlequim de Shakespeare, um 

ser que tem sua própria moral e conhece muito melhor as outras personagens do que ele 

mesmo, por isso suas brincadeiras são eficazes.  

Da figura do bufão que carrega o estigma de uma criatura grotesca que causa o riso 

com sua imagem física, entramos na figura do Arlequim que não é grotesco fisicamente, mas 

tem sua própria moral e age de acordo com o que considera cômico, não levando tão a sério as 

noções de certo e errado. Ele provoca o riso com suas trapaças e, ao final, mostra à plateia que 

não é o idiota que se fez parecer.  

O Pierrô difere muito de ambos. Pierrô é o chamado “palhaço triste” por passar toda 

a trama se lamentando de sua vida geral e, principalmente, sua vida amorosa. Ele é 

apaixonado pela personagem da Colombina, uma serva que nem percebe as intenções 

secundárias do Pierrô e só tem olhos para o Arlequim. Pierrô faz de tudo para conseguir seu 

amor e, no final, perde para o “malandro”, mesmo sendo um “bom moço”. O riso vem dessa 

sua situação.  

Essas três figuras são apenas uma breve introdução ao que chamamos de palhaço. 

Mas, afinal, quem é esse personagem na sociedade ocidental? Existem mais do que esses três 

tipos de palhaços. Os descritos aqui estão dentro de um tempo específico e em uma cultura 

específica que influenciaram outras ao longo dos séculos.  
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1.2 O palhaço na Inglaterra 

 

Essa personagem existia apenas no espaço teatral ou nas festas de carnaval? Citando 

Mario Bolognesi em seu livro Palhaços, noto que “a tradição italiana encontrou-se com a dos 

clowns ingleses, provocando uma aproximação de tipos” e, com essa aproximação, derivou-se 

a concepção do palhaço circense. O clown inglês se apresentava em tendas montadas em 

espaços abertos com cenas de acrobacias fracassadas em cima de um cavalo em movimento, 

em contraponto aos verdadeiros acrobatas em cima de cavalos (Bolognesi, 2003: 20-43). 

Joseph Grimaldi foi o primeiro a mesclar a máscara do Arlequim com a do Pierrô, 

criando uma máscara mais próxima da que reconhecemos atualmente como sendo do palhaço: 

a maquiagem vermelha e branca na face. Ele também acrescentou outras modalidades 

artísticas, a partir do contato com os saltimbancos, à figura do palhaço de circo, que antes era 

apenas uma caricatura de cavaleiro desajeitado. Ele era, então, um excelente malabarista e 

cavaleiro, conseguia fazer o público rir com a sua atuação de cavaleiro desajeitado e seu 

cognome “Joe” veio a se tornar, na Inglaterra, sinônimo de palhaço (Bolognesi, 2003: 63-64). 

Quanto mais coisas um palhaço sabia fazer, mais artifícios ele tinha para entreter o 

público, e o circo moderno ainda se baseia nessas habilidades. 

 

 

Figura 1 - Joe “the clown” 

 

Partindo da fusão do palhaço inglês com o estilo de dramaturgia da Commedia 

dell’arte surgiu o palhaço circense moderno com múltiplas habilidades em malabarismo, 
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equilibrismo e outras, mas esta personagem não se manteve limitada ao espaço do circo 

alcançando, mais tarde, o teatro profissional.  

É apenas no período que abrange a Revolução Industrial e a Revolução Francesa que 

se tem um marco concreto de consolidação da história do circo. Tal referência é atribuída a 

Philip Astley e seu Anfiteatro, em 1768, na capital inglesa. 

O inglês Philip Astley foi um dos fundadores do circo moderno. No final do século 

XVIII, o espetáculo concebido por ele tinha a capacidade de aproveitar as múltiplas formas de 

entretenimento que o espetáculo circense absorvia e estruturava características estas do circo 

de Nova Aliança, em que o palhaço tem papel de destaque e o espetáculo é uma variedade de 

composições e arranjos, com números circenses, shows musicais, peças teatrais, comediantes, 

concursos entre os telespectadores etc. A partir de então, o circo passou por transformações. 

Não se via mais o circo associado aos espetáculos da Antiguidade greco-romana, isto é, à 

noção mítico-religiosa que antes prevalecia (Bolognesi, 2003: 23).  

É interessante ressaltar que, em 1758, já se realizavam espetáculos ao ar livre, “com 

homens em pé sobre o dorso de um ou mais cavalos”. Astley apropriou-se dessa exibição e a 

levou para um recinto fechado, sendo possível a cobrança de ingressos (Bolognesi, 2003: 31). 

  

 

Figura 2 - Joseph Grimaldi 

 

1.3 O palhaço na França 

 

No ano de 1864 a França trouxe ao circo o uso da palavra. Com isso o espetáculo 

tomou uma nova forma, com esse elemento que ajudava na composição da cena e no 

entendimento do público. Foram, então, criadas as entradas e saídas do picadeiro onde eram 
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apresentadas situações com uma forte tensão cômica entre dois novos arquétipos: o Clown 

Branco e o Augusto.  

De acordo com Bolognesi (2003:103), foi na segunda metade do século XIX que os 

palhaços tomaram plena forma na história do circo Ocidental. O autor cita que foram dois os 

fatores que contribuíram para sua solidificação: (1) a exploração do jogo dialogado nas 

entradas de picadeiro, a partir da liberação do diálogo para todos os palcos da França e (2) a 

consolidação da necessária oposição entre o elegante Clown Branco e o desajeitado Augusto. 

O primeiro representa a ordem, as coisas como devem ser, enquanto o segundo o caos, a 

desordem e a imperfeição O Clown Branco seria o opressor e o Clown Augusto o oprimido.  

Voltando ao primeiro tópico do capítulo 1 quando falamos sobre o “bufão” como 

figura representativa do grotesco é agora dividida em dois novos arquétipos: o Branco e o 

Augusto. A dualidade existente entre o sublime e o grotesco na Idade Média é resgatada tanto 

no circo inglês quanto no circo francês, porém enquanto no inglês a dualidade é mostrada pelo 

palhaço em contraste com o acrobata e o grotesco contrasta com o sublime, no francês ela 

pode ser facilmente percebida pela dupla de clowns onde, ao construir uma cena, sempre terá 

um palhaço cuja figura é de fácil associação com um líder. 

Mesmo com toda uma construção cênica – enredo, cenário, figurino, motivação e 

objetivo – e adicionando-se um diálogo, uma entrada circense tem, até os dias atuais, duração 

aproximada de 15 a 20 minutos (Bolognesi, 2003: 103). Especula-se que o termo “entrada” 

refere-se ao momento de divulgação do espetáculo na porta de entrada do recinto, feita com 

uma prévia do que seria apresentado em seguida pelos palhaços e acrobatas (Idem, 2003:103). 

Essa pequena cena, ou esquete como é chamada pelos artistas cênicos, ainda era vista como 

um intervalo de descanso entre uma atração e outra, da mesma maneira que acontecia com o 

palhaço Joe na Inglaterra.  

Nesse pequeno intervalo de tempo, certas coisas já são pré-estabelecidas como, por 

exemplo, quem fará o papel de Branco e quem será o Augusto – essas posições não são 

deterministas e é possível que exista a inversão desses papeis, porém, uma vez que o palhaço 

é construído de acordo com as características físicas e psicológicas do artista, existem pessoas 

que possuem maior facilidade e pré-disposição para chefiar e outras para servir (Burnier, 

2001: 205-220).  
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Esse líder ou “chefe” 6 é chamado de Branco ou maior – devido a sua superior 

hierarquia – e seu “servo” é chamado de Augusto ou menor. Em uma dupla sempre teremos 

um líder/ um seguidor, um patrão/ um servo, um inteligente/ um idiota, sempre nessa relação 

de oposição assumindo o papel de “superior” (Branco ou Maior) e “inferior” (Augusto ou 

Menor). Escolhi colocar “superior” e “inferior” com aspas por ser uma afirmação falsa. Essa 

relação de poder não existe entre eles, ambos são iguais, porém a brincadeira é que o Branco 

sempre tenta tirar vantagem do Augusto.  

O Branco considera-se muito esperto e por algum motivo – combinado previamente 

com os artistas - se irrita com a falta de malícia do Augusto. Esse, por outro lado, admira a 

esperteza ou qualquer outra característica marcante daquele palhaço como beleza ou elegância 

do Branco e tenta de todas as formas possíveis adquirir seu reconhecimento (Burnier, 2009: 

209- 212) 

O desfecho acontece quando o Branco, com toda a sua prepotência, acaba sendo 

satirizado pelo Augusto, mostrando que na verdade o segundo não é tão ingênuo como se 

pensava e nem o primeiro tão inteligente.  Dependendo da dupla, esse final pode ser 

desastroso, como na maioria dos curtas-metragens de Laurel e Hardy (O Gordo e o Magro, 

dupla de comediantes do cinema mudo estadunidense das décadas de 1920 e 1930)7 ou acabar 

com todos felizes e rindo, como na maioria dos episódios de Scooby-Doo (desenho americano 

de 1969)8 em que os personagens Salsicha e Scooby fazem alguma piada relacionada com a 

trama do episódio em questão.  

Observando essas transformações pelas quais os palhaços foram passando, tais como 

as já citadas em sua evolução anteriormente, Jaques Lecoq fundou nos anos 1960 a École 

Internationale de Théatree, uma escola de formação de atores onde um dos estágios pelo qual 

o estudante deveria passar era o da criação do seu próprio clown.  

Para trazer os esquetes feitos pelo palhaço para o interior do teatro e dentro do 

contexto de uma peça, Lecoq desenvolveu uma técnica para que atores trágicos e dramáticos 

pudessem obter o seu próprio clown. O que Lecoq tinha em mente ao elaborar a técnica era o 

aprimoramento do ator. O jogo da verdade proposto por ele entre o ator/clown e a plateia seria 

resultado de um trabalho de aceitação do ator com relação às suas fraquezas, de forma que o 

ator sentisse conforto e aceitação para explorá-las, por vontade própria, levando a plateia ao 

riso, devido a um processo de identificação. Optei aqui por não usar o termo palhaço, pois, até 
                                                      
6 Termo usado por Denis Camargo em suas aulas na oficina de Inicialização na Arte de Palhaçaria. Falarei 
melhor dessa oficina no cap. 3. 
7  Um pouco mais sobre eles disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Laurel_%26_Hardy >.  
8  Mais informações sobre em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Scooby-Doo >. 
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hoje, o termo “técnica do clown” não foi traduzido para o português ou outras línguas, 

diferente da ideia do palhaço.  

Com a criação de uma técnica para o ator achar seu clown, a noção de palhaço 

ganhou outro lugar nas artes cênicas. Não era apenas uma questão de um bom malabarista 

engraçado. Surgiu, então, como protagonista a ideia da desconstrução do ego individual do 

ator para ser possível, a partir da ausência de julgamentos, a construção da figura do palhaço, 

que além de ser uma personagem, é visto como uma parte do próprio ator (Wou, 2009: 58-

59). Essa técnica tem como base uma pesquisa interior, ou seja, busca dentro do ator seus 

medos e tragédias para explorá-los e trabalhá-los em cena, um ambiente seguro e permissivo 

ao fracasso. A diferença aparece em como é entendido esse fracasso, uma vez que tanto o 

erro, quanto a exposição e a estupidez são aceitos e valorizados, pois a busca é pelo ridículo e 

pela fraqueza de cada um (Burnier, 2001: 209). 

 

1.4 Quem é Trickster? 

 

Meu tema central durante a pesquisa foi o palhaço ocidental dentro de uma origem 

europeia, mas isso não quer dizer que não existam figuras equivalentes em várias outras 

culturas.  

De acordo com Carl Jung em seu livro Sobre os arquétipos do inconsciente coletivo, 

existe todo um depósito de uma tradição cultural inerente a todos os seres da qual não 

podemos escapar. Dentro desse inconsciente temos alguns tipos englobados de imagens 

universais que acabam adquirindo a forma de um arquétipo, um condensado de material 

mítico (Jung, 2000: 15-19) 

Os arquétipos emergem sob a forma de imagens arquetípicas – as quais 
temos acesso através dos sonhos ou da arte, por exemplo – que adquirem 
uma forma de acordo com o indivíduo e seu mundo. (Lopes, 2007: 7).  

Por mais que dentro do inconsciente pessoal possa assumir diferentes aspectos, 

sempre estará ligado ao arquétipo original. 

A figura do Trickster é, então, um arquétipo do palhaço, porém ele possui uma 

ambiguidade, também presente no segundo: é ao mesmo tempo brincalhão e temido.  O 

palhaço vem com essa vestimenta brincalhona que, por explorar o cômico dentro de um 

contexto de ingenuidade, acaba por parecer infantil, mas essa ingenuidade é propositalmente 

explorada. É ao mesmo tempo ambíguo e contraditório, como na figura do Trickster, que é 

representada como um herói cômico temido e respeitado por todos (Lopes, 2007: 2). 
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Aureliano Lopes fala em seu artigo do ciclo que compreende quatro heróis entre os 

índios norte-americanos Winnebagos: o Trickster (brincalhão e com impulsos infantis), o 

Hare (civilizador e salvador), o Red Horn (forte e com poderes sobre-humanos) e os Twins 

(irmãos gêmeos, um é o conciliador e o outro é o dinâmico) (Lopes, 2007: 7).  

Durante o mito, o Trickster assume forma de um coiote e, no decorrer de suas 

trapaças, adquire a forma humana. Sua natureza é ambígua em todas as vertentes como no 

sublime e grotesco, e no adulto e infantil. Vive com infrator das normas vigentes para algum 

fim civilizatório ou apenas para seu entretenimento.  

A partir dessa descrição, conseguimos buscar figuras como Macunaíma9, o anti-herói 

preguiçoso apaixonado pela cidade; ou os gêmeos Pud e Pudlere10 , criadores do mundo, do 

sol e da lua. Um era forte e corajoso, o outro gostava de fazer piadas. Pode-se fazer uma 

analogia com o Branco e o Augusto: um é o inteligente e o outro o ingênuo, no imaginário 

indianista brasileiro.  

Dentro de uma tradição afro-brasileira podemos comparar com a figura de Exú. 

Como no caso dos gêmeos Pud e Pudlere, sem Exú o mundo como conhecemos não existiria, 

ele é o orixá que liga o mundo espiritual com o mundo material levando as mensagens 

trocadas entre eles. Quando ocorreu a colonização europeia no continente africano Exú foi 

erroneamente considerado um equivalente do diabo da crença cristã11, sendo que na tradição 

ioruba não se é unicamente bom nem unicamente mal.  

O clown possui as mesmas características do trickster em geral: ao mesmo tempo em 

que se admira pelo seu riso, é temido por poder utilizar qualquer um como fonte de piada. “A 

lógica do palhaço é infantil e o limita no ridículo ao mesmo tempo em que lhe possibilita tudo 

fazer” (Idem, 2007: 7). Devido a essa mesma infantilidade, o trickster acaba por ser insensato 

e provoca situações desastrosas; ao mesmo tempo tem “desejo, fome e prazer” de aprender – 

como dizia Denis Camargo nas aulas do curso de palhaço do qual participei (ver adiante). A 

mesma vontade, o mesmo exagero é encontrado no palhaço, na ambiguidade do 

superior/inferior, belo/grotesco, tudo se ressalta. Como o trickster, não existe palhaço bom ou 

mal, e sim essa gangorra de comportamentos inteligentes com certa insensatez.  

                                                      
9  Protagonista e personagem fictício do romance Macunaíma do escritor Mário de Andrade. 
10 Deuses mitológicos indígenas teriam criado o mundo. Esse conto vem da pesquisa feita em 2011 pela Cia. 
Teatro Balagan com o povo Suruí Paiter, residente em Rondônia. A partir desse trabalho de campo veio o 
resultado na forma da peça Recusa, cujo processo começou em 2009, que foi criada com base na notícia “Funai 
recorre à Procuradoria para proteger área de 2 índios isolados. Sua estreia foi em 2012. Outras informações 
disponíveis em: < http://www.ciateatrobalagan.com.br/espetaculos/recusa/>. 
11  Essa comparação entre o diabo na crença cristã com a figura de Exú deu-se por sua personalidade 
provocadora, astuciosa e sensual.  Com base na teologia ioruba, Exú não está em oposição a Deus e nem é 
personificação do mal. A ele são atribuídas características humanas duais.  
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Claro que em alguns clowns algumas características serão ressaltadas devido 
ao “molde” humano do ator que o incorpora. Mesmo assim, ele mantém a 
totalidade do ser do clown. O palhaço é um transgressor e isto ocorre no 
momento em que, mesmo de forma sutil, oferece uma nova possibilidade 
para aquilo que se encontrava rígido há tempos. É a personificação do 
insólito, do não usual, da não norma. Um ponto interessante a ser ressaltado 
é que tal forma de lidar com o mundo aparece até em suas vestimentas: seu 
nariz é protuberante e vermelho, sua roupa adquire as mais variadas formas e 
texturas, seus sapatos são enormes ou no mínimo diferentes, sua maquiagem 
e cabelo são igualmente livres de modelos prévios e acima de tudo ele 
constitui-se de uma explosão de cores. Ao palhaço todas as cores, formas e 
ações são permitidas. E já que ele possui essa permissão para brincar, acaba 
desempenhando um papel de questionador social. (Lopes, 2007: 8) 
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CAPÍTULO 2. Apresentação da etnografia 

 

Parece que toda criança tem o direito de ver um palhaço. Uma figura estranha de pés 

grandes, cabelo desgrenhado e um grande nariz vermelho. Os pais ficam cansados de ouvir 

seus filhos dizerem que querem ver o palhaço. Brincar com o palhaço. Andar na perna de pau 

do palhaço. Esse “adulto” parece ser o melhor amigo das crianças por seu comportamento 

lembrar o de uma, com toda a sua pureza, inocência e felicidade. Querendo ou não, é do 

espírito dela que muitos deles utilizam quando representam. 

Claro que aqui estou me referindo a uma visão romântica do palhaço. Aquele que 

fazia a animação das nossas festas e nem tínhamos ideia de que por de trás daquele nariz 

existia uma pessoa com todas as inseguranças que lhe são dignas. É certo também que nem 

todos tiveram a mesma sorte que eu tive na minha infância de ser encantada pelas histórias de 

grandes profissionais. Tenho amigos que me perguntaram “por que você vai estudar ‘isso’? 

Palhaços são assustadores!”. Assustadores são aqueles que acham que apenas com um nariz 

vermelho já podem se passar por palhaços e vendem pirulitos de coração nos semáforos das 

grandes cidades do nosso País. Esse nariz tem um peso muito maior do que imaginamos. 

Desde muito nova venho desenvolvendo meu interesse pelas artes dramáticas em 

todas as suas formas de linguagem. A do palhaço, a meu ver, talvez seja a mais terapêutica 

quando pensamos na terapia como um conhecimento próprio. Mesmo com meus estudos em 

Stanislavski12 onde a busca interna do ator para a obtenção da personagem é trabalhada, 

considero a atuação de um palhaço muito mais visceral. O homem é um ser dotado da 

capacidade de rir13 pelo simples fato de ser um humano. Não demorou muito para que esse 

riso se tornasse uma necessidade da experiência do ser, uma vez que é uma forma de 

comunicação.    

Francisco Neto (2010) afirma que o riso é um “segmento comum em todas as 

sociedades” (2010: 118) tornando possível estudar diferentes culturas a partir do mesmo.  Por 

ser uma expressão sonora humana, ou seja, um som produzido a partir da contração de 

                                                      
12 Constantin Stanislavski foi o fundador do Teatro de Arte de Moscou e elaborador de uma técnica de 
representação que ficou conhecida como Método. Ao longo de sua vida Stanislavski buscou a verdade da 
personagem dentro de seus atores. A partir de práticas de observação e reprodução seu sistema percorreu o 
mundo tornando-se uma espécie de Bíblia para grande parte dos atores do séc. XX em diante. 
13  De acordo com a Getologia (ciência que estuda o riso) o riso nada mais é do que uma expressão sonora por 
meio da contração involuntária dos músculos faciais com a finalidade de comunicar sentimentos (Neto, 2010: 
p.113). 
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músculos – um processo similar ao da fala - emissão de sons pela vibração das cordas vocais - 

o “riso e o humor são inerentes ao ser humano e fortemente condicionados pela cultura” 

(2010: p.118). 

Apesar de o riso ser inerente à espécie humana, o cômico, o “do que se ri” é social e 

classicista (Bakhtin, 2013: 63).  Schneegans dividia o cômico em três tipos/categorias de 

cômico: o bufo, o burlesco e o grotesco (Idem, 2013: 265 - 267). Para dialogar com a figura 

do palhaço deixarei o estilo burlesco de fora, uma vez que o mesmo não se assemelha com as 

ideias de deformidade física, exposição ao ridículo da mesma forma que o bufo e o grotesco.  

O palhaço tem a função de se fazer risível pelas suas desvantagens físicas ou 

financeiras – isso varia de acordo com o tipo de palhaço. Aceitar o seu próprio ridículo no 

palco ou em um picadeiro é o primeiro passo para a construção de seu palhaço. Aceitar o seu 

ridículo é aceitar suas características da mesma maneira que faziam os bufões antes deles.  

Quando Schneegans descreve o cômico bufo como direto e ingênuo ele usa o exemplo do 

Arlequim, personagem fixo da Commedia dell´arte ( citada rapidamente no Cap.1). 

Quem são os sujeitos que se dispõem a isso? A mostrar sua total fragilidade em 

detrimento do riso do outro? Foi essa a primeira pergunta que me veio à cabeça quando 

comecei a pensar em escrever sobre o palhaço, porém seria muita pretensão minha querer 

pesquisar e escrever em tão pouco tempo sobre um tema tão amplo. 

No decorrer do processo de pesquisa, que teve seu início no primeiro semestre de 

2013, eu não tinha muita noção sobre o que exatamente poderia pesquisar. Decidi, então, que 

a questão deste trabalho, meu objetivo, seria comparar o palhaço da cultura popular (de rua, 

dos circos...) ao do teatro, tendo por foco seus respectivos processos de iniciação para 

entender melhor suas semelhanças e diferenças. 

Este é um dilema muito comum no meio artístico, principalmente entre aqueles que 

estudam ou trabalham com esse modelo de atuação. Todos os entrevistados nesta pesquisa se 

diziam palhaços. Seria mais lógico do que se chamar de “clown” já que estamos em um País 

de língua portuguesa. Porém, nos cursos oferecidos para iniciação à arte do palhaço que eu 

pesquisei, o nome “palhaço” era substituído por seu correspondente em inglês “clown”.  Esta, 

então, se tornou uma importante pergunta: a diferença entre eles está apenas no nome? 

Palhaço seria o “de rua” e clown o “de teatro?” Um aprendeu “na vida” e o outro seria um 

ator com formação profissionalizante? 

A partir destas perguntas, eu tive então uma tarefa bem mais difícil: desapegar-me de 

minhas convicções e premissas. Por já estar inserida no meio cultural de Brasília, era de se 
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esperar que muitos dos meus amigos e colegas de trabalho conhecessem ou fossem palhaços. 

Talvez minha pulsão mais forte para o tema tenha sido mesmo essa proximidade com o 

campo. Conhecendo tanta gente no meio, pensei que isso me facilitaria o “contato” com meus 

entrevistados facilitando, em última instância, minha pesquisa. Grande ilusão. 

Estar, de certa forma, “inserida” no campo, mesmo que indiretamente (nunca havia 

sequer feito um curso de iniciação ao palhaço), me colocou em um dilema: até onde 

terminava a amiga/atriz para dar o espaço à pesquisadora? Nem sempre os nossos meios de 

convívio são a melhor escolha para uma etnografia. Ou são especialmente desafiadores. 

Esse lugar ficou ainda mais confuso no momento em que foi definida a forma como a 

pesquisa seria levada. Escolhi separar em dois polos: primeiro eu acompanharia uma oficina 

de atores iniciantes, com pessoas que já haviam feito algum curso de palhaço ou não; 

paralelamente, buscaria circos na cidade, de preferência circos familiares, criando um forte 

contraste com a oficina ministrada com um “método” mais acadêmico. 

Fui pega de surpresa quando o mestre Camarguinho (nome do palhaço do ator e 

diretor Denis Camargo) permitiu que a minha pesquisa fosse feita sob a condição de que eu 

participasse da oficina como aluna, uma vez que para eu poder falar do palhaço com 

propriedade eu deveria “sentir” seu processo de construção e formação. 

Meu tempo de pesquisa foi, então, dividido de uma forma bem regular. Como eram 

aulas em uma oficina, existia uma meta de setenta e duas horas em três meses de processo que 

foram divididas em dois dias da semana (terças e quintas-feiras) e com o valor de 

investimento de duzentos reais por mês.  

Como o horário da oficina era de noite, eu tinha tempo durante o dia para fazer as 

entrevistas. Existiam algumas perguntas formuladas na minha cabeça, mas eu preferi que 

meus entrevistados tomassem a liberdade de me contar a sua trajetória sem muita interrupção 

da minha parte. Não sei se devido ao meio em que estávamos inseridos ou se à própria 

personalidade dos entrevistados, todos foram extremamente abertos às minhas perguntas e 

fizeram questão de me explicar cada termo específico da área e abriram meu olhar para 

pequenas coisas as quais eu nem havia imaginado. 

O contato com o circo foi um pouco diferente. Não tinham horários regulares para as 

entrevistas que acabaram ocorrendo de uma forma menos sistemática que a anterior. No 

planejamento do meu campo defini horários regulares para minha pesquisa. Eu iria encontrar 

com meu Mestre e meus colegas de turma sempre no mesmo horário citado acima. Caso eu 

precisasse de uma entrevista particular, eu marcava com eles um horário fora daqueles das 
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nossas aulas.  Durante todo o momento eu era uma aluna desempenhando uma pesquisa, eu 

estava no lugar do observador participante 14. De acordo com Malinowski (1978) a partir do 

momento em que se convivia com os nativos15 era possível observar o ponto de vista dos 

mesmos, mudando o foco central da pesquisa para os próprios nativos e não em como a 

sociedade do pesquisador enxergava os mesmos. 

Essa irregularidade que eu encontrei nesse campo – com o palhaço do circo popular - 

contrasta muito com organização da oficina. Poderia então dizer que isso reflete em uma 

informalidade por parte do campo? Talvez em outra época fosse possível dizer que sim, mas 

devemos ter cuidado com o que consideramos “informal”.  

De acordo com o Dicio (dicionário on-line de português)16 informalidade é uma 

“particularidade específica do que não se encontra em conformidade com a lei”. Outro sentido 

para informalidade seria o de não seguir um cronograma específico, assim pude identificar 

que em ambos os casos o circo da família Portugal não se enquadrava.  A tenda não podia 

simplesmente ser montada em qualquer terreno vazio, o térreo era alugado por um período de 

dois a três meses (o período de turnê variava de acordo com a quantidade de público) pela 

prefeitura da cidade. Caso eles estivessem irregulares com a Receita Federal esse aluguel não 

seria possível. Podia não existir um horário certo para as minhas entrevistas – o Vilck 

(explicarei melhor quem ele é mais à frente) vivia dizendo que era “só chegar” quando eu 

queria combinar algum horário – todos os integrantes do circo eram muito organizados com 

seus horários de treino, descanso e apresentações.  

Com o decorrer da pesquisa, pude desenvolver um forte elo com a figura do palhaço, 

além de simples interesses acadêmicos. A minha relação com a técnica, antes desconhecida 

por mim, e com as pessoas que a desenvolvem, modificou muito a minha relação com o outro. 

Como estudante de Antropologia, o outro sempre vinha carregado com um ar de mistério e 

interesse e como atriz ele aparecia na forma material para estudo. Em ambos os casos, o outro 

é o foco do olhar e a maneira como o vemos resulta em uma etnografia ou uma personagem. 

No caso do palhaço o resultado também é uma personagem, porém o olhar é interior, o foco 

está no “eu”.   

                                                      
14 Bronislaw Malinowski em seu livro Argonautas do Pacífico Ocidental relata sua vivência com os 
trobriandeses. Durante os anos que permaneceu nas ilhas Trobriand Malinowski pôde aprender o idioma nativo e 
presenciar experiências cotidianas com o grupo. 
15  A etnografia surgiu como ciência no séc. XIX, porém seus trabalhos eram feitos por meio dos diários de 
viajantes e missionários (URIARTE, 2012) 
16  Disponível em: http://www.dicio.com.br/informalidade/  
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Essa mudança de olhar logo se mostrou como um grande desafio, que eu confesso ter 

sido muito difícil de encarar; mas mesmo não dando continuidade ao processo de construção 

da minha palhaça ou visitando a família Portugal, o período de convívio que tivemos foi 

muito importante para meu crescimento pessoal e profissional. 

 

2.1 Primeiro contato 

 

Uma vez decidido o cronograma de pesquisa, era chegada a hora de me matricular no 

curso. Meu maior medo era o curso não acontecer. Anteriormente, as oficinas de inicialização 

de palhaço aconteciam no Espaço Mosaico, localizado na quadra 716 Norte, um centro 

cultural que foi fechado recentemente, devido a problemas financeiros. Era muito provável 

que a oficina não acontecesse, uma vez que não havia mais o espaço físico apropriado.  

 

 

Figura 3 - Flayer de divulgação 1 

 

Minha intenção primeira era a de acompanhar o curso de inicialização ao palhaço do 

ator Gustavo Reinecken (Dr. Salsichão) na Equipe Teatral Confins-Artísticos (E.T.C.A), 

localizada também na Asa Norte, mais especificamente na quadra 711. No início de abril, até 

mais ou menos outubro de 2013, quando eu comecei a leitura do material para o presente 

https://www.facebook.com/reinecken?fref=nf
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trabalho, fiz um curso de montagem teatral com o ator e diretor Ricardo Cruccioli, que 

participa do grupo de investigação cênica formado por ex-alunos do Departamento de Artes 

Cênicas da Universidade de Brasília, desde a sua criação em 200117. Foi nessa montagem que 

pude conhecer o Reinecken e falar um pouco sobre a minha pesquisa. Nesse semestre 

(primeiro de 2013), ele ofereceu os cursos dos cartazes (figs 3 e 4). 

Considerei, então, a possibilidade de acompanhar ambas as oficinas, apenas como 

observadora, e traçar uma linha de evolução dos alunos no curso, no seu entendimento da 

técnica e de si mesmos. Como já disse anteriormente, percebi que isso seria abarcar assuntos 

excessivos e não abordar nenhum profundamente, assim fiquei apenas com a oficina de 

iniciação. 

Quando entrevistei o Reinecken, no dia 20 de março de 2014, esse seria o primeiro 

dia do curso “Vivência de Palhaço”.  Expliquei a ele sobre a minha vontade de acompanhar 

um curso, e ele me informou que pretendia abrir esse. O curso seria pago, diferente dos 

ofertados no semestre anterior, e ocorreria às terças e às quintas-feiras, a partir das 19h.  

Liguei na E.T.C.A, onde seria a oficina, por volta das 16h, para perguntar se poderia 

chegar mais cedo para ter uma conversa com ele. Queria explicar melhor meu projeto e dizer 

o que exatamente estaria fazendo em suas aulas. Como anteriormente (havia entrado em 

contato na semana anterior para saber da possibilidade de uma entrevista), ele foi super 

solícito e disse que ficaria lá até às 22h, horário que mais ou menos terminaria o curso. Disse 

que me ajudaria no possível, mas não sabia se realmente chegaria a ter o curso devido à baixa 

demanda. Apenas duas alunas haviam confirmado a presença e ele não sabia se elas realmente 

compareceriam. 

 

                                                      
17  Informações retiradas do site oficial do grupo. Disponível em: http://www.confins-artisticos.com/ 
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Figura 4 - Flayer de divulgação 2 

 

A sede da E.T.C.A fica em um prédio de esquina e sua logomarca são dois pontos de 

interrogação, um normal e outro de cabeça para baixo. Toquei o interfone. O Reinecken abriu 

a porta e me cumprimentou com um beijo na bochecha (já nos conhecíamos). Notei que ele 

estava com um fone de celular no ouvido. Tocava música clássica. Ele pediu um momento 

para terminar um trabalho que estava fazendo. Tinha uma planilha aberta na tela do seu 

computador. Usei isso para anotar como começou esse primeiro contato. Era a primeira vez 

que fazia anotações sobre a pesquisa. Perguntei qual era a música que estava tocando. A 

resposta foi a Sexta Sinfonia de Beethoven.  

Esse dado é interessante no momento em que a partir do gosto musical do Reinecken 

é possível pressupor sua classe social ou um tipo de educação mais formal, uma vez que o 

mesmo é um apreciador de música erudita.  Burnier (2007: 35 - 47) afirma existir uma 

“estética popular”: o cômico. Essa estética posteriormente seria dividida em três categorias de 

cômico: bufo, burlesco e grotesco (Bakhtin, 2013: 265 – 269). Podemos analisar melhor a 

influência da classe social no que se considera cômico centralizando nosso olhar no cômico 

bufo e grotesco. 

Quando o riso é direto ele é classificado como bufo, uma forma de cômico mais 

próxima do Arlequim, personagem da Commedia dell´arte citado no Cap.1, ele não contém 
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malícia e o riso vem da ingenuidade do locutor da ação ( Idem, 2013: 266) . No caso do 

cômico grotesco um fenômeno negativo específico que caracteriza o locutor da ação é 

ressaltado e ridicularizado, o exagero do bufão é levado ao extremo, “tocando a 

monstruosidade” (Ibidem, 2013: 267). 

Mesmo que ambos os exemplos pertençam à cultura popular – tanto o Arlequim 

quanto o bufão – existe a necessidade de um nível de instrução diferenciado entre eles. No 

primeiro caso rimos da simplicidade óbvia da piada18, o riso é classificado como direto, 

mesmo que não seja necessária uma análise sobre o que se ri. Já, no segundo caso, esse 

extremo quase que monstruoso deve-se ao exagero caricatural do fenômeno negativo em 

destaque – pode ser o excesso de peso, um nariz muito longo... - tem a propensão de 

extrapolar limites sociais. Para que o diálogo ocorra é então necessária uma introdução prévia 

ao interlocutor sobre o contexto social do locutor – um conhecimento prévio de leis, 

costumes, tabus, crenças... -, deixando o riso obtido menos direto (Ibidem, 2013: 269). 

Nesses casos citados existe uma gama de conhecimento bem variada entre os dois 

tipos de público a se atingir, como acontece com a música erudita. Mesmo ela sendo parte de 

uma cultura popular, nem todos os ethos sociais tem acesso ou entendem a mesma, devido à 

falta de signos compartilhados (Wagner, 2014: 69 – 106).  

Apesar de já conhecer o Reinecken não éramos íntimos para que conhecesse seu 

gosto musical. Depois desse dia nossa convivência aumentou relativamente e meu embaraço 

com sua presença diminuiu. Quando o conheci vi um homem muito sério e muito bem 

arrumado. Não passava pela minha cabeça que esse mesmo homem fosse também o Dr. 

Salsichão - nome do seu palhaço. Meu embaraço vinha dessa imagem construída de “homem 

sério”. Hoje ainda me sinto um pouco “intimidada”, mas de uma forma diferente. Na verdade 

possuo uma admiração pelo seu profissionalismo como palhaço. Essa imagem foi por mim 

construída devido a uma série de fatores estéticos e comportamentais. Sempre que nos 

encontrávamos na sede da E.T.C.A ele me cumprimentava muito educadamente sem contato 

físico, mas com um aperto de mão. Na maioria das vezes estava sentado em seu computador 

trabalhando e o cumprimento vinha de longe. No dia em que fui fazer o teste para a oficina do 

Ricardo Cruccioli, ele estava junto como avaliador dos participantes. Calado, sentado com as 

pernas cruzadas e com um forte olhar analítico, ele contrastava muito com a figura do Ricardo 

que se mostrava muito mais aberto e acolhedor. 

                                                      
18  Essa ideia será explorada no Cap. 4. 
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Esse primeiro contado com o Reinecken me deixou com a impressão de que ele era 

alguém pouco acessível, diferente do Vilck Portugal – falarei dele mais à frente, 

principalmente no Cap. 4 - que desde o início se mostrou uma pessoa “mais simples” na 

maneira de falar, de se sentar e de observar o outro. Mas essa imagem do Reinecken se 

mostrou completamente errônea quando comecei minha pesquisa, ele era exatamente o 

contrário do que eu havia construído no meu pensamento. Atualmente, dois anos após o início 

da pesquisa de campo, mantemos contato um tanto quanto próximo, bem diferente do que 

aconteceu com o Vilck, que após as minhas visitas ao  Hercley Circus, acabamos perdemos o 

contato.  

Expectativas de como se darão as relações estabelecidas em campo é prejudicial por 

colocar o pesquisador em um estado de defesa onde o mesmo pré-estabelece ações e respostas 

para perguntas que muito provavelmente nem serão feitas. No início da pesquisa eu tentei 

enquadrar a imagem que eu tinha com o modelo de formação e isso contraria Malinowski19. 

Uma ideia já formada sobre o outro impossibilita as relações reais formadas em campo 

durante a pesquisa e acaba por fazer uma etnografia sobre a sociedade em que o pesquisador 

está inserido e não o contrário.  

“Pronto”. Ele havia terminado o trabalho e sentado na outra ponta do sofá que tinha 

formato de um L. Virei-me em sua direção e começamos a conversar. Expliquei melhor meu 

tema de trabalho e como eu pretendia realizar na oficina. Falei da questão do pesquisador 

observador e do pesquisador participante. Da parte dele não haveria problema para que eu 

apenas assistisse às aulas ao invés de participar dos exercícios com os alunos da oficina, mas 

havia um porém. Ele não tinha certeza se a turma seria formada. Explicou que um grupo de 

artistas havia demonstrado interesse em fazer a oficina. No caso, o grupo já tinha um trabalho 

de palhaços e queria um aprimoramento. No entanto,  preferia que essa não acontecesse, seria 

“uma coisa a menos com a qual se preocupar” – palavras dele. 

Não descartando a minha ideia inicial de acompanhar uma oficina perguntei se, caso 

eles aparecessem, estava certo então que eu poderia acompanhar a oficina. Ele me afirmou 

que sim, mas me fez outra proposta.  

Existe um grupo chamado “Risadinha” que se dedica única e exclusivamente a 

apresentações em hospitais do Distrito Federal para pacientes e funcionários de todas as alas 

do hospital onde seu acesso é permitido. “Eu sei que esse não é exatamente seu tema de 

pesquisa, mas talvez seja interessante você assistir uma das nossas reuniões técnicas para ver 

                                                      
19 Retornar a página 25 
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como palhaços já profissionais montam suas cenas e como são seus ‘ensaios’ para uma 

apresentação que ocorre no dia seguinte”. 

O grupo Risadinha é composto por seis palhaços que se apresentam em duplas às 

quintas-feiras em três hospitais do Entorno e do Plano Piloto; além de dois “palhaços 

estagiários”, cuja função é substituir algum dos “fixos” caso os mesmos não possam 

comparecer à visita ao hospital. Quando ele disse “estagiários” não quis se referir a palhaços 

no processo de formação – na verdade, o palhaço sempre está em constante formação, uma 

vez que, quando o indivíduo muda, seu palhaço muda junto –, mas palhaços novos no grupo e 

com pouca experiência, ou nenhuma, em hospitais 

“Sabe os Doutores da Alegria?”, Reinecken me perguntou isso para saber se eu 

entendia o que eles faziam nas visitas aos hospitais. O grupo fora formado pelos próprios 

Doutores da Alegria20 em uma espécie de workshop21 que eles promovem como contrapartida 

do Fundo de Apoio a Cultura (FAC). Diferente dos Doutores da Alegria, o público alvo do 

Grupo Risadinha não se restringe a crianças hospitalizadas e seus pais. São visitadas três alas 

que têm doze quartos com seis pacientes em cada quarto, mais o pronto-socorro. De todas as 

alas o pronto-socorro (PS) é o último e o mais violento, também o único que possui a 

característica de espetáculo. Além do público, a essência do trabalho de ambos é diferente.  

Os Doutores da Alegria informam em seu site que o trabalho gira em torno da 

paródia do palhaço que brinca de ser médico no hospital. Para que essa associação seja válida, 

alguns objetos característicos de um profissional de medicina, como um jaleco e um 

estetoscópio, são utilizados por eles como referência. “Não somos médicos palhaços, somos 

apenas palhaços” – afirmou Reinecken durante a entrevista enquanto apontava as diferenças 

entre os dois grupos. Disse ainda: “também não focamos em crianças com câncer; nosso 

trabalho tem outro foco”. Quando Reinecken faz essas afirmações, tem como objetivo separar 

um grupo do outro para não dizerem que os trabalhos são similares. Mesmo tendo feito um 

workshop com os próprios, o projeto não é meramente um plágio, afinal a organização 

Doutores da Alegria articula iniciativas semelhantes. 

                                                      
20  Os Doutores da Alegria são uma organização sem fins lucrativos que promove e capacita palhaços para visitas 
em hospitais. Utilizando a linguagem do palhaço eles satirizam a rotina hospitalar. Informações retiradas do site: 
http://www.doutoresdaalegria.org.br/conheca/sobre-os-doutores/ 
21 Workshop: seminário ou curso intensivo, de curta duração, em que técnicas, habilidades, saberes, artes etc. são 
demonstrados e aplicados; oficina, laboratório. In: https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=workshop+significado  
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É importante deixar claro essa diferença por ser um projeto financiado pelo Fundo de 

Apoio a Cultura (FAC) 22. Os projetos selecionados pelo FAC são rigorosamente avaliados e 

selecionados, impossibilitando o financiamento de um projeto já existente ou de projetos 

plagiados.  Em sua página no Facebook23, o grupo Risadinha também afirma que trabalha 

com o conceito de palhaço visitador, diferente dos Doutores da Alegria que trabalham com a 

visita contínua, o grupo Risadinha seleciona diferentes setores do hospital para a visita e 

promove uma troca constante das duplas de palhaços e dos hospitais visitados. Quando eles se 

descrevem como palhaços visitadores eles se igualam a figura do acompanhante do paciente. 

Eles pedem permissão para entrar no quarto, perguntam como está a vida, se despedem e 

passam para o próximo paciente a ser visitado.  

Já os Doutores da Alegria trabalham com doações e associação. É possível tornar-se 

um sócio doando uma quantia mensalmente ou efetuar doações únicas em dinheiro, além de 

patrocínio recebido por empresas, venda de produtos exclusivos e cursos particulares de 

palhaço. Os Doutores da Alegria são uma ONG fundada em 1991 e o grupo Risadinha é um 

projeto cultural financiado pelo Ministério da Cultura. 

No pronto socorro do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) que eu visitei junto 

com o Dr. Salsichão (Reinecken) e sua parceira Adelaide Lurdes Marmita (Ludmila Varejo), 

várias pessoas paravam o que estavam fazendo (principalmente os acompanhantes) para 

assistir ao espetáculo. Dentro dos quartos, muitas vezes, os pacientes não conseguiram assistir 

à apresentação. Suas condições não os possibilitavam. Na ala dos queimados, por exemplo, 

passamos por alguns com o rosto enfaixado, sem serem capazes de demonstrar qualquer 

expressão facial.  

Eu não sabia exatamente como me posicionar nessa situação. Os quartos eram muito 

pequenos, com dois pacientes e seus acompanhantes, além da dupla de palhaços. Mais uma 

pessoa dentro do quarto era incabível. Ainda mais uma com um caderno e caneta na mão. 

Sabiamente o Dr. Salsichão me chamava de “chefa” para os seguranças, funcionários e até 

pacientes que vinham perguntar quem eu era. “Ela veio vistoriar nosso trabalho! Disse que faz 

uma tal de Antropologia”, e assim minha presença era usada como contexto para as piadas. 

Posteriormente, irei abordar melhor essa apropriação da situação que o palhaço toma para si 

de forma a construir o ambiente de riso. 

                                                      
22 Fundo de Apoio a Cultura ou FAC é um apoio financeiro para projetos culturais proporcionado pelo 
Ministério da Cultura por meio de editais públicos. 
23 Link: https://www.facebook.com/pages/Grupo-Risadinha-DF/410560905675247?fref=ts 



 

31 
 

Da mesma maneira que eles tinham que lidar com a minha presença seguindo-os 

pelos corredores do hospital, eles tinham que lidar com esses pacientes que não conseguiam 

se expressar. “Pisca uma vez que a gente fica, pisca duas que a gente sai”, repetia Adelaide 

para esses pacientes em estado frágil. Eles entram no quarto apenas com a permissão das 

pessoas doentes.  Por mais que suas intenções sejam as melhores possíveis, aquele não é um 

local em que as pessoas vão para assistir a um palhaço. Não é sempre que eles podem entrar, 

mas também não é uma constante a recusa, pois os pacientes e seus acompanhantes ficam sem 

graça de pedir que eles se retirem. Muitas vezes os pacientes estão dormindo ou fazendo 

algum exame, nesses casos eles apresentam para o acompanhante presente.   

O foco não são os pacientes, mas o hospital como um todo. Pude perceber, inclusive, 

que os pacientes são os que menos dão atenção à apresentação do Dr. Salsichão e da 

Adelaide. Quem realmente interage com eles são os funcionários e os acompanhantes. Todas 

as vezes que passávamos por algum segurança, por exemplo, eles perguntavam quem eu era. 

Após a resposta, os mesmos faziam questão de dizer o quanto gostavam da presença da dupla 

no hospital e de como os aguardavam ansiosamente. Sempre que passávamos por um médico, 

vinha a pergunta: “você é cirurgião?” do Dr. Salsichão ou da Adelaide. Independente da 

resposta – afirmativa ou negativa – logo em seguida vinha um comentário já programado: “é 

que eu preciso fazer uma cirurgia na minha conta bancária! Quero passar ela do vermelho pro 

azul! Tem como?”. A risada era inevitável mesmo por algo tão simples, tão “bobo”. Por 

coincidência, ou não, o palhaço também já foi chamado de bobo.  

Ao mesmo tempo existia essa alegria com a presença deles e a situação debilitada da 

maioria das pessoas ali presentes. As duas horas que passamos lá pareceram apenas cinco 

minutos. Quando percebi, tínhamos voltado para a ala da pediatria, local onde os encontrei 

para colocarem as roupas de Adelaide e Dr. Salsichão. As crianças não eram o foco deles no 

hospital, uma vez que a grande maioria tinha medo das duas figuras. Nesse dia em específico, 

quase não havia crianças internadas. Vimos, no total, quatro crianças: duas de colo e uma de 

aproximadamente sete anos. Novamente a apresentação foi direcionada aos acompanhantes.  

Retornamos ao quartinho dos funcionários, onde estavam guardadas a minha mochila 

e as malas de rodinha com os acessórios de ambos. Em menos de meia hora eles começaram a 

se “desmontar”. Este verbo, na verdade, é pouco usado por eles. A expressão mais usada 

mesmo é “trocar-se”. Uso aqui desmontar pela nítida diferença de estado de espírito deles no 

momento em que o nariz é retirado.  
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Adelaide tem o cabelo curto e o prende com uma Maria-Chiquinha bagunçada, uma 

blusa branca com um laço e uma saia vermelha bem rodada com uma anágua de mesma cor 

para dar volume e sapatos com a ponta redonda.  Me confessou que adorava maquiagem, mas 

evitava usar por causa do Dr. Salsichão. Ele fazia o perfil mais “natural”, sua roupa era um 

vestido de veludo com uma capa.  

Ele tinha três vestidos: um dourado, um vermelho e um preto. Todos do mesmo 

tecido e com uma capa embutida para dar mais “elegância”. “Quando mandei fazer os 

vestidos eu pensei: quero ficar elegante! Veludo era a melhor opção. Aí a meia-calça branca é 

pra deixar minhas pernas mais finas e desengonçadas e também para me cobrir mais”. 

Reinecken continuou explicando que a escolha do vestido era por sempre ter sido tachado de 

homossexual na infância e na adolescência: “sempre fui meio fresco de andar combinando e 

sempre estar arrumado, sempre tinha um que me chamava de gay, “viado”, bichinha, e ainda 

sendo um gaúcho da cidade de Pelotas, era a piada perfeita”. Mais adiante, explorarei melhor 

essa ideia da vestimenta que incentiva e expõe os defeitos e estereótipos.  

Os sapatos do Dr. Salsichão tinham as pontas quadradas e também eram das cores 

vermelho e preto, encomendados de um sapateiro especialista24, um rapaz que faz sapatos na 

Argentina. Ele o conheceu quando foi para a Convención Argentina de Circo, Paysos e 

Espectáculos Callejeros25 que acontece todo ano. Para completar o visual, colocou uma boina 

de gaúcho e um pequeno nariz roxo. “Roxo?”, perguntei. Obtive então como resposta: “o 

nariz não precisa ser sempre vermelho; na Itália ele classifica o palhaço em uma determinada 

categoria. O sapato é mais importante, quando estou sem ele todo mundo pergunta cadê; isso 

não acontece quando estou sem o nariz”. Foi estranho pensar que o símbolo da menor 

máscara (como é chamado o nariz de palhaço), a primeira coisa que pensamos quando 

falamos dessa personagem – pelo menos no meu caso – não é o que provoca o maior 

estranhamento pela sua ausência na roupa (diferente de um ator de teatro, o figurino do 

palhaço é chamado de roupa). Mais à frente, quando for contar sobre a minha experiência na 

oficina de inicialização ao palhaço, trarei uma nova perspectiva em relação ao nariz.  

A roupa, como o figurino para o ator, reflete a personalidade do palhaço. Antes Dr. 

Salsichão usava um macacão preto com meia-calça branca e sapato preto. Conforme o tempo 

passa, nossas preferências, referências e gostos mudam. E uma vez que tenhamos mudado, o 

                                                      
24  Quando o indaguei sobre o mesmo obtive a seguinte resposta: “Bah! Não me lembro o nome da loja... Posso 
procurar... Mas não tenho mais nada dele. Só o sapato! Faz uns cinco anos. Ele fazia outros produtos de circo, 
mas acho que a especialidade dele era o sapato mesmo” 
25 Um dos maiores eventos de circo e palhaços da America Latina 
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nosso palhaço muda com a gente, ele faz parte de quem somos e nos reconhecemos em sua 

figura. Caso o reconhecimento deixe de existir, o palhaço deixa de ter graça. 

 

2.2 Treinos dos Profissionais 

 

Durante a conversa com o Reinecken apareceu o nome Denis Camargo como um 

possível interlocutor de minha pesquisa uma vez que foi o idealizador e fundador do grupo 

Risadinha com O Projeto Risadinha – Uma Ação Pelo Riso e Pela Saúde! “Quando eu era 

aluno da UnB26 conheci o Denis e ele me convidou para participar do grupo, mas atualmente 

ele já está afastado desenvolvendo outros projetos”. 

Na entrevista que eu tive com o Denis Camargo, fundador do grupo e meu professor 

na oficina, ele pôde me contar melhor seu objetivo com o grupo. Mesmo ministrando oficinas 

e dirigindo um grupo de palhaços, Denis não largou sua profissão inicial de auxiliar de 

enfermagem e trabalhava quarenta horas mensais na creche do HRAN.  

Combinamos de nos encontrar em uma quinta-feira no início da tarde e ele perguntou 

se não havia problema ser no seu horário de trabalho. Quando cheguei à creche e toquei a 

companhia, ele me recebeu com uma linda menininha no colo. Toda a nossa entrevista deu-se 

dessa forma: eu, Denis e duas menininhas sapecas que queriam o tempo todo ficar no colo 

dele. A imagem que tenho mais nítida na minha cabeça é a dele me contando sua experiência 

em um curso que fizera na França, enquanto amassava uma banana para cada uma das 

meninas.   

Quando o grupo foi fundado, a proposta inicial não era as duplas de palhaços, mas 

sim um espetáculo com atores, uma peça completa, com cenário, figurino e roteiro decorado. 

Nessa época, Denis estava começando a ingressar no terreno do palhaço e teve a ideia do 

grupo a partir do fracasso que fora a peça no hospital. Primeiro a ideia era que a peça fosse 

montada com os funcionários e pacientes do próprio Hospital Regional da Asa Norte. A partir 

do momento em que isso se tornou inviável, ele tentou inserir alunos do curso de Artes 

Cênicas da UnB para montarem a peça Sonho de Uma Noite de Verão, uma das mais famosas 

comédias do dramaturgo William Shakespeare. O fracasso não foi em relação à direção do 

Denis ou à falta de talento dos atores, mas ao não “encaixe” com o espaço físico em que foi 

encenado (as ambientações do hospital) e com a plateia em questão (funcionários, 

acompanhantes e pacientes).  

                                                      
26 Reinecken foi aluno de Artes Cênicas na Universidade de Brasília (UnB). 
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O formato de uma peça teatral, ainda mais essa em específico, exige um rigor em 

alguns quesitos como uma plateia fixa, que não levanta e sai a qualquer momento, e silêncio. 

Por mais que existam os casos de internação em hospitais onde o paciente reside por semanas, 

ainda é um local primeiramente de passagem e a peça a qual o Denis se propôs montar não se 

encaixava nesse perfil adaptando-se ao contexto do hospital. Para possibilitar a apresentação a 

todos no hospital, foi preferível montar esquetes predefinidos (cenas rápidas e curtas, duração 

de, no máximo, cinco minutos) que pudessem ser reproduzidos em qualquer lugar, diferente 

de uma peça com roteiro e outros atributos. 

Denis confessou a mim que existia na UnB uma matéria de construção do palhaço 

baseada na escola de Lecoq27 que foi citada no cap. 1. De acordo com ele, a experiência com 

essa matéria foi traumática. Reestruturar seu projeto inicial de uma peça teatral com enredo, 

cenário, roteiro memorizado e etc. para esquetes o frustrou por ele ser de teatro acadêmico 

onde referências como as citadas acima são muito valorizadas e seu entendimento sobre quem 

era o seu palhaço ainda estava muito imaturo. Porém, esse sentimento durou pouco, porque 

surgiu essa ideia de trabalhar com palhaços, então o grupo foi montado. 

 

 

Figura 5 - Grupo Risadinha 1 

                                                      
27  Voltar à página 19. 
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O treinamento do grupo Risadinha era feito uma vez por semana e sempre às quartas-

feiras, servindo mais como uma forma de “esquentar”, preparar o grupo para as visitas na 

quinta e um ambiente de troca de cenas e criação conjunta. O grupo, como um todo, decidia 

quais cenas haviam funcionado mais para poderem ser usadas na próxima saída, ou seja, quais 

cenas haviam sido mais bem aproveitadas, quais dariam um resultado mais positivo em 

termos de risos e sincronia da dupla e quais necessitariam de maior treino. 

 

 

Figura 6 - Grupo Risadinha 2 

 

Como havia dito anteriormente, o grupo era composto por seis palhaços e dois 

estagiários. Todos formados em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília. Não podemos 

dizer que ter sido aluno de artes na UnB seja um requisito para ingressar no grupo, mas como 

todos entraram a convite acaba por priorizar a entrada de seus iguais, tanto em ideologia 

quanto em técnica. Mesmo não fazendo mais parte do grupo é nítido como o treinamento para 

as visitas é parecido com as aulas do curso de palhaço do Denis Camargo.  Acredito que isso 

não se deva pela origem de formação do grupo, mas sim a formação anterior de todos os 

integrantes na mesma “escola” de palhaço. 

Para entender melhor essa “escola” me matriculei como aluna na Oficina de 

Inicialização na Arte de Palhaçaria tendo o Denis Camargo como mestre/professor. A 

proposta inicial de participar de uma oficina de inicialização acabou por se transformar em 

algo maior do que eu havia previsto. Meu intuito inicial era o de entender o funcionamento de 
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uma técnica em detrimento de outras existentes28, mas o que eu vivenciei foi uma forte 

centralização na escola de Lecoq pelos atores formados pela UnB, exatamente por ser voltada 

para os mesmos. 

No capítulo seguinte irei mostrar como foi para mim e para meus colegas de oficina a 

vivência no universo acadêmico do nariz vermelho. 

 

 

                                                      
28 Escolhi trabalhar com a escola de Lecoq que “define” o modelo de estudo e prática do palhaço francês com 
foco no ator que também é palhaço e vice-versa. Caso escolhesse abordar uma técnica italiana, o foco seria no 
contexto da Commédia Dell´art; um teatro feito na rua e mais popular. 
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CAPÍTULO 3. Clown: um curso de introdução à arte do palhaço 

 

“Clown” é uma palavra de origem inglesa utilizada no século XVI para designar um 

homem rústico ou camponês, um homem simples, desajeitado, grosseiro. Sua matriz reporta 

às palavras latinas colonus e clod. “Na pantomima inglesa o termo clown designava o cômico 

principal e tinha as funções de um serviçal”. (Bolognesi, 2003: 62) 

Com base na epistemologia da palavra, um curso de clown tem como objetivo 

explorar as características desajeitadas, rústicas e grosseiras dos alunos de forma a extrair das 

mesmas a sua comicidade.  Do século XVI até meados do século XIX, a participação do 

clown no circo era uma paródia às outras atrações, que se dedicava a satirizar o próprio circo. 

Tais cenas eram feitas nos intervalos entre as “verdadeiras” atrações para reorganizar o espaço 

e para a preparação dos artistas de modo que o público não caísse no tédio. Clown era a 

característica grotesca do espetáculo em oposição ao belo dos acrobatas. 

O termo prevaleceu dentro do universo circense europeu principalmente pela 

influência do circo de Astley (Idem, 2003:62), mas o termo acabou sendo usado para 

denominar o Clown Branco, um tipo específico de personagem cômico que tem o Augusto 

como seu contrário. 

Esse clown acabou fundindo-se com a tradição italiana da commedia dell´arte e a 

figura do Arlequim – um serviçal atrapalhado – formando o que conhecemos hoje como o 

clown moderno e circense (como citado anteriormente no capítulo 1). O ator Joseph Grimaldi, 

ou palhaço Joey, é considerado o criador do clown circense pela sua criatividade na fusão das 

máscaras branca do Pierrô com a vermelha do Arlequim. Era excêntrico o suficiente para 

afastar-se da personagem original da commedia dell´arte e ao mesmo tempo deixava de ser 

uma paródia o cavaleiro acrobata como os primeiros clowns. Possuidor de habilidades como 

malabarista e músico, ele mudou a temática da personagem e aos poucos se fixou, de tão forte 

que era essa personagem. Era o clown Joey que se apresentava e não mais um clown 

qualquer.  

Busquei, então, um curso que ensinasse a ser engraçada. A tropeçar de forma cômica 

e a fazer piadas infames, porém não é exatamente assim que funciona. Jaques Lecoq em sua 

escola explorava a característica de cada ator separadamente, onde cada um poderia achar a 

sua maneira de provocar o riso com base em suas próprias características físicas e 
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psicológicas. Imaginei, assim, que dentro do curso eu aprenderia a andar em corda bamba ou 

a fazer malabarismo, e quem sabe até a andar de monociclo. Novamente não encontrei o que 

eu imaginava. 

Acontece que tais habilidades devem ser desenvolvidas pela própria pessoa. Pode 

sim existir um curso de como andar de monociclo, porém não é esse curso que vai te 

transformar em um palhaço que anda de monociclo. Dentro do curso foram trabalhadas 

formas de se usar habilidades já existentes. Um bom exemplo disso é o meu péssimo hábito 

de ser mandona, que dentro das aulas acabou tornando-se muito útil quando eu atuava no 

papel do Branco (ou Maior), que seria o mais bem afeiçoado e o mandão da dupla. 

 

3.1 A escolha pelo curso 

 

Como não sabia exatamente quem eram os grandes palhaços da cidade, fui onde 

estava mais perto de casa, literalmente. Na sede da E.T.C.A, que se situa na  SQN 711, 

exatamente uma quadra acima da minha, dois amigos haviam feito o curso avançado de 

palhaço. Esse curso era apenas para aqueles que já trabalhavam como palhaço em seu dia-a-

dia, mas queriam aprimorar suas habilidades. Não era meu foco, mas não custava nada 

conversar com o Reinecken para saber se teria, durante o meu semestre de pesquisa, um curso 

de iniciação de palhaço.  

Por motivos pessoais ele não daria aulas esse semestre e me indicou o Denis 

Camargo, criador do projeto “Risadinha - ação pelo riso e pela saúde!”, do qual Reinecken faz 

parte29 e hoje faz parte do grupo “BR.SA – Coletivo de Artistas”. Após sua passagem pela 

UnB, Denis concluiu o 1º ano do curso “Formação Profissional em Clown da escola Le 

Samovar” na França, na qual tinha como base a sua técnica de ensino. A proposta de seu 

curso é abordar alguns procedimentos de comicidade da linguagem do palhaço, aproximando 

a estética cênica por meio de experimentos, jogos, exposição do ridículo pessoal, 

improvisações, tentativas e erros.  

Como bem sabem aqueles que têm experiência de investigação, muitas vezes 

contamos com a sorte para conseguir fazer uma determinada pesquisa. O curso do Denis foi o 

único que eu encontrei que ocorreria dentro do meu cronograma e que se enquadrava no meu 

objetivo de pesquisa. Não tive exatamente que decidir entre esse e algum outro curso, mas 

                                                      
29 Rever o capítulo anterior. 
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acredito que mesmo que existisse tal possibilidade teria trabalhado com o Denis, porém não 

podemos negar que foi mesmo uma questão de sorte.  

 

 

Figura 7 - Flayer de divulgação da oficina ministrada por Denis Camargo 

 

3.2 Pesquisadora ou aluna? 

 

Como disse anteriormente, na apresentação do presente trabalho, o tema em questão 

foi escolhido justamente por falta de conhecimento real do mesmo. Eu era apenas uma leiga 

no assunto com alguns amigos que faziam malabares no sinal de trânsito ou cujos parentes 

eram palhaços. Eu sabia um pouco mais do que a maioria das pessoas, porém ainda era muito 

pouco. 

O tema acabou me encantando e assustando ao mesmo tempo. Imaginar o palhaço 

por um ideal romântico como aquele que faz graça de si mesmo para alegrar o outro era ao 

mesmo tempo fascinante e assustador. Em nenhum momento pensei em realmente fazer parte 

desse mundo, um mundo onde os outros o julgam por suas falhas e erros e riem deles. 

Qualquer semelhança com o comportamento social em qualquer grupo existente não é 

coincidência. Aprendi nesse semestre de curso que o palhaço precisa ter a sua verdade, é 

necessário que ele caia de verdade e sofra de verdade, tudo de uma maneira treinada, porém 

sem produzir chacota; é uma arte séria que merece ser respeitada como tal. 

Uma coisa são os outros perceberem seus defeitos e te recriminarem por eles, outra 

bem diferente é ser obrigada a reconhecer livremente os mesmos e os expor, de maneira que 
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aos poucos eles fiquem mais fáceis de serem aceitos e, ao invés de defeitos, serem apenas 

“características cômicas” capazes de serem potencializadas a favor do palhaço. 

A oficina começou em uma quinta-feira à noite na Faculdade de Artes Dulcina de 

Moraes, localizada no Setor de Diversões Sul, mais especificamente no Conic (nome 

popular). Por ser perto da rodoviária, é um local de fácil acesso, porém marginalizado. O 

Conic é um shopping que já foi ponto de encontro entre travestis e possuía um cinema pornô 

há alguns anos. Hoje em dia seu espaço é ocupado por skatistas e seu cinema foi transformado 

em uma sede da Igreja Universal que aluga o teatro da Faculdade de Artes para seus sermões.  

Durante o ano de 2014, houve um forte movimento dos artistas de Brasília para 

salvar esse espaço tão tradicional na cidade. A Faculdade de Artes Dulcina de Moraes corria o 

risco de ser fechada, devido a dívidas com seus professores e funcionários, além de água e luz 

terem sido cortadas por falta de pagamento. Como alternativa ao fechamento do espaço foi 

realizada uma forte campanha de ocupação do local. A proposta era utilizar o seu espaço para 

peças, oficinas, palestras e exposições de forma a mostrar para o governo do GDF a 

importância da Faculdade para a população e apelar a um socorro financeiro para que fosse 

possível sua manutenção. Atualmente, a Faculdade reabriu o vestibular e funciona quase que 

normalmente. A oficina ministrada pelo Denis fazia parte da campanha de ocupação para a 

revitalização do espaço. Em um primeiro momento o local da oficina foi escolhido tanto pela 

revitalização quanto pela legitimidade da mesma. Por ser a primeira faculdade de artes de 

Brasília, o espaço proporcionava prestígio à oficina. Da mesma forma, o espaço era 

legitimado pela oficina do Denis, uma vez que o mesmo é reconhecido no âmbito acadêmico 

e cultural da cidade.  Anteriormente, a oficina foi ministrada no Espaço Cultural Mosaico 

sediado na Asa Norte, mas por problemas de administração ele encontrava-se fechado e sem 

previsão de abertura no período da oficina.  

A escolha do local também reflete no que podemos esperar do trabalho a ser feito. 

Com o deslocamento da oficina da Asa Norte para o centro da cidade30 tornou possível o 

acesso de participantes que residem fora do Plano Piloto, tendo em vista  maior facilidade de 

deslocamento. Uma das alunas morava em Taguatinga31 e não tinha carro, seu deslocamento 

para as aulas no período noturno dava-se por meio do metrô32 possibilitando uma volta mais 

tranquila e rápida. Caso a oficina ainda acontecesse na Asa Norte seria necessário que ela 

                                                      
30 O Conic fica localizado ao lado da Rodoviária de Brasília. 
31 Cidade Satélite localizada no entorno do eixo principal que é Brasília: Asa Sul e Asa Norte que compõe o 
projeto do Plano-Piloto. 
32 O metrô em Brasília é um projeto incompleto que passa pelas cidades de Taguatinga, Ceilândia e Águas 
Claras; pelo Guará e pela Asa Sul.   
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pegasse dois ou mais ônibus para voltar para casa, deixando o trajeto mais cansativo, longo e 

perigoso.  

Como não participei dessa oficina anterior não posso afirmar que a mudança de local 

tenha afetado diretamente no público alvo da oficina já que mesmo estando próxima da 

rodoviária ainda é localizada no Plano-Piloto limitando o público de acesso pelo poder 

aquisitivo. O que posso dizer com toda a certeza é que ela foi pensada para esse público: 

moradores do plano e estudantes de artes. Caso fosse de interesse a presença de moradores 

das cidades satélites o local seria outro para facilitar o deslocamento e, muito provavelmente, 

teria um valor inferior. 

Essas características tão simples acabam por mostrar como acontece a entrada de 

novos palhaços no grupo e de onde surgem esses novos palhaços. A aluna citada que morava 

em Taguatinga já trabalhava como atriz/palhaça há alguns anos e todos os dias vinha para o 

plano por ser onde encontrava-se seu local de estudo, de ensaio e de trabalho. Ela não morava 

no mesmo por escolha devido à especulação imobiliária, porém seu grupo – tanto de relações 

pessoais quanto profissionais - era composto por atores e palhaços dessa região central que, 

como ela, também possuía formação acadêmica na UnB ou na Faculdade Dulcina de Moraes. 

O foco dessa oficina não era o de espalhar a técnica para um público leigo, porque mesmo 

sendo uma oficina de inicialização todos os participantes já haviam feito algum curso similar 

relacionado à arte da palhaçaria ou tinham passado pelo cenário das artes cênicas.  

Apesar de chegar bem nervosa para a primeira aula, meu nervosismo se desfez ao 

encontrar uma amiga que não via há muitos anos. Ela já havia feito o curso de palhaço com o 

Denis no semestre anterior e decidiu “repetir a dose” como ela mesma disse a mim. Tive uma 

sensação de alívio ao saber que a Camaleoa estaria na turma comigo, era alguém conhecida 

que poderia me acalmar.  Lá pela terceira aula a Berruga, integrante do grupo Risadinha33, 

também entrou na turma e aos poucos eu fui me sentindo mais confortável com esses rostos 

conhecidos. 

Mesmo existindo dentro do curso palhaços já profissionais como o Toco Duro e a 

Berruga, a partir desse ponto do meu trabalho as referências a todos os meus colegas serão 

dadas pelos seus nomes de palhaço. Por uma questão de respeito de minha parte e pelo 

próprio método utilizado por Denis, o chamarei agora de Mestre.  

                                                      
33 Ver figuras 2 e 3.  
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Ao todo éramos seis34 (trocadilho infame, afinal estamos falando de palhaços), 

chegamos a dez e terminamos com seis de novo já que não pude participar das três últimas 

semanas de oficina por uma viagem a trabalho. Devido a acasos, a oficina terminou em agosto 

ao invés de julho. Essa instabilidade no número de pessoas é bem normal em oficinas, pelo  

menos nas que eu fiz ao longo da minha formação como atriz de teatro. Sempre teve um que 

acabou por desistir por questão de tempo, dinheiro ou por qualquer outro fator pessoal que no 

final acabamos não sabendo. Querendo ou não foi uma oficina feita em sua maioria por atores 

ou estudantes de artes cênicas, com apenas uma ou duas ressalvas.  

A Michelle saiu do curso antes mesmo que eu pudesse saber seu nome de palhaça. 

Ela estava terminando a pós-graduação e não estava conseguindo administrar seu tempo livre 

com as aulas. “Perdê-la” foi uma pena. Foi o olhar doce que ela tinha (ainda o tem) que me 

fez soltar o primeiro choro na aula. Já o Zé Bolsinha não voltou mais depois de uma dura 

crítica que levou de nós, seus colegas, quanto à sua atuação no “picadeiro” – espaço destinado 

ao palhaço em cena, o mesmo que palco. Começamos a supor que a pressão foi demais. Eu 

comecei a supor. Talvez fosse de meu interesse enxergar isso nos olhos dos outros, mas não 

existiu uma suposição concreta no grupo além de minha parte. Pelos olhos do Mestre, eu via 

lamentação. Maledetta adoeceu por algumas semanas; voltei a vê-la em um happy hour da 

UnB. Com os outros mantenho contato apenas pelo Facebook. 

“Muito bem! Andem pelo espaço!”, disse o Mestre, e começamos a imersão. Aos 

poucos eram dadas algumas coordenadas pelo Mestre sobre para onde deveria ser direcionado 

o nosso olhar. O chão, o teto, o outro, a velocidade do outro, modo de andar, a distância entre 

as portas, a própria respiração, a respiração do outro, o cheiro do outro, o cheiro do espaço, o 

estado do outro, o nosso estado.  

Conforme íamos evoluindo nas semanas, já reconhecíamos o estado de espírito 

daqueles que caminhavam com a gente. Caminhar pelo espaço era como começavam todas as 

aulas depois que havíamos nos alongado. Exercícios que antes eram feitos parados 

começaram a ser feitos em movimento onde deveríamos prestar atenção em todos os fatores 

descritos acima sem errar na dinâmica do exercício. Quando algum comando era mal 

executado ou simplesmente esquecido, levávamos uma “surra” do Mestre com um cilindro do 

tamanho de um cano de pia feito com várias folhas de revistas enroladas. 

“O Mestre não sabe por que está te batendo, mas...?”, dizia o Mestre. “Eu sei por que 

estou apanhando”, respondíamos. Era assim que funcionava a dinâmica da surra. Já na 

                                                      
34 Éramos Seis, romance de Maria José Dupré publicado em 1943. Fonte: 
 https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89ramos_Seis 
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segunda aula, eu me estressei profundamente e comecei a soluçar de choro de uma forma que 

eu não conseguia mais respirar. O comando era efetuar a “entrada de picadeiro”. Saíamos de 

um ponto do palco e corríamos de modo a formar um círculo até chegar ao centro do palco e, 

ao mesmo tempo, deveríamos sorrir e olhar para a plateia. Chegando ao meio deveríamos 

pular no mesmo lugar uma única vez, respirar fundo e dizer nosso nome. Respiraríamos mais 

uma vez, daríamos outro pulo e sairíamos do picadeiro da mesma maneira que havíamos 

entrado. Uma sequência aparentemente simples. 

Fiz uma vez... Surra. Fiz pela segunda vez... Surra. Fiz pela terceira vez e “O Mestre 

não sabe por que está te batendo, mas...?”. Respondi: “Eu também não”. Pronto. O estrago 

estava feito. Não contei quantas vezes ele me bateu até eu começar a chorar. Meu rosto foi 

ficando cada vez mais inchado e vermelho, eu não conseguia segurar as lágrimas nos olhos, 

todos os outros alunos estavam de frente para mim, me encarando sem desviar o olhar. Até 

hoje esse foi o momento mais humilhante da minha vida. 

“Você sabe o que você fez de errado”, falava calmamente o mestre. “Não, eu não 

sei!”, respondia ríspida e com ódio na fala. Eu estava completamente indignada. Meus únicos 

pensamentos eram sobre quem ele pensava que era para me fazer passar por ridículo no meio 

de pessoas que eu nem conhecia. Estava convicta de que por algum motivo pessoal ele queria 

me inferiorizar. Nunca me senti tão burra. Por que ele não falava de uma vez o que eu tinha 

feito de errado? Não! Preferia ficar lá me batendo, dizendo “o Mestre não sabe por que está te 

batendo”.  

Quando ele finalmente percebeu que eu simplesmente não tinha forças para 

continuar, ele parou de me bater, pediu que eu me acalmasse e perguntou por que eu estava 

chorando. Fiquei ainda mais indignada e gritei igual a uma criança que faz birra, que não era 

para eu estar ali. Eu era apenas uma estudante de Antropologia que escolheu um tema 

divertido para pesquisa, não era meu objetivo ser humilhada, apanhar e chorar na frente de 

desconhecidos. Meu objetivo era apenas ficar sentada vendo os outros apanharem e anotar 

tudo no meu caderno. “Como você vai escrever sobre o palhaço sem saber o que ele sente? 

Como você vai ter propriedade de falar sobre cada um presente nessa sala sem sentir 

exatamente o que eles estão sentindo? Você precisa entender o palhaço... Ok? Faz a saída do 

picadeiro”. Cruzei os braços e saí igual a uma criança emburrada que a mãe não quis comprar 

o algodão doce no parque. 

Demorei muito para me recompor, mas continuei fazendo a aula mesmo que 

soluçando. Depois de algumas semanas que fui entender o que o Mestre estava querendo me 
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ensinar. Daí para frente eu comecei a encarar melhor meus defeitos, começando pelo orgulho. 

Quando eu entendi que meu material de trabalho era exatamente o que eu não queria mostrar 

foi bem mais fácil aceitar os outros defeitos que eu tentava esconder, eu estava aprendendo 

uma forma nova de como se aprender. Era necessário agora analisar: o que eu deveria estar 

aprendendo e como eu estava aprendendo.  

Ao longo do presente trabalho foi explorada a ideia de “desnudamento” do ator que 

se propõe a ingressar no universo da palhaçaria. O “desnudamento” objetiva mostrar a 

intimidade, deixá-la à mostra para que seja vista. O meio, ou seja, o nosso como se aprende, é 

pela exposição do seu ridículo, aquela informação pessoal filtrada antes de ser convertida em 

mensagem.  

Por meio de um período de repetição35 dessa exposição – no caso da oficina do Denis 

foram três meses - ela vai gradativamente aumentando de tamanho, os desafios que devem ser 

feitos 36 começam a ficar cada vez mais complicados.  O engraçado é que para descomplicar 

esse processo voltamos para o início desse ciclo, que mais parece uma espiral37, onde é 

necessário lembrar o que se pede, no caso o desnudamento da intimidade. Aos poucos esse 

processo torna-se gratificante, principalmente quando paramos de levar nossa personalidade 

tão a sério (Wagner, 2014: 203), primordial para aceitar essa exposição e entender o sentido 

do termo “sem julgamento” proposto no início da oficina.   

 

3.3 Meu primeiro nariz 

 

Nem todo palhaço precisa necessariamente usar um nariz. Como o próprio 

Reinecken me confessou, o sapato do Dr. Salsichão causa maior sensação de falta no público 

do que o nariz. Na peça que eu assisti do Chups, o Mestre, por exemplo, ele não usava um 

nariz e uma parte da história girava em torno do seu sapato preferido, do qual ele não tinha o 

par.  

A própria máscara usada por Joey não possuía um nariz separado, era apenas pintado 

de vermelho, fosse com pancake ou com qualquer outro tipo de maquiagem. Não sei 

                                                      
35 É uma forte característica das Artes Cênicas a constante repetição das ações para fins de memorização. No 
caso do palhaço e artistas que trabalham com o improviso ou performance, repete-se o comando com algum 
somatório, não repete-se a cena ou contexto dado para a criação da cena. 
36  Cada exercício era visto por mim como um novo desafio, uma vez que sempre era exigido um grau maior de 
exposição, mais intimidade era exposta ao grupo.  
37  Uso a figura da espiral por existir um somatório na repetição. A proposta não é de voltar para um ponto 
anterior como no ciclo. 



 

45 
 

exatamente quando o adereço do nariz falso entrou para a veste do palhaço como um 

acessório característico da personagem, mas não é ele que caracteriza o palhaço. 

Chegou um determinado ponto do curso, mais ou menos no meio dele, que o 

exercício de apresentação no picadeiro tomou um novo significado. Foi pedido que cada um 

fizesse a entrada de picadeiro e depois andasse pelo espaço do palco da maneira que se anda 

no dia a dia. O resto da turma ficava sentado apenas te observando. “Não julga!”, gritava o 

Mestre comigo, caso eu olhasse para alguém de maneira inapropriada. “Esse espaço não é 

para se julgar, todos estamos juntos”. Como o processo das aulas era extremamente delicado, 

no sentido de mexer bastante com o ego pessoal, caso começássemos a julgar os outros ao 

invés de trabalharmos juntos não sentiríamos segurança de nos expor. Essa certeza de estar 

em um ambiente onde não se está sendo julgado é a base de todo o processo.  

Quando chegou a minha vez eu já sabia que vinha coisa feia pela frente. Após andar 

pelo espaço, cada um dos alunos que estava observando deveria dizer qual foi a informação 

que chegou até eles em relação à maneira de andar e de olhar daquele que estava executando o 

exercício. Toco Duro disse que eu era má, Repolho ao Molho concordou com ele e disse 

ainda que eu era muito rígida. Camaleoa falou que meu olhar era triste e eu quase comecei a 

chorar. Nessa hora Toco Duro tomou a palavra novamente para concordar com ela e 

acrescentar que esse olhar era por eu querer esconder meus sentimentos. Eu realmente 

comecei a chorar. Maledetta disse que eu forçava uma seriedade, que queria parecer séria. 

Dumbolina afirmou ter medo de mim e Monga Bagulha foi a única que me sentiu segura ao 

andar, porém com um olhar provocativo. 

Talvez essa parte do texto devesse estar no tópico anterior, afinal nesse momento eu 

mudei de papel. Não entre pesquisadora e aluna, mas sim entre pesquisadora e objeto de 

estudo. A diferença está em que em nenhum momento eles tentaram me entender, me 

fragmentar e me classificar. Apenas informaram suas impressões baseadas no tempo de 

convívio que tivemos e na forma como me posicionei dentro do exercício. 

Coloco essa parte do texto aqui pelo que o Mestre me perguntou em seguida. “Como 

te chamavam quando você era mais nova? Qual era seu apelido?”. Sempre tive problemas 

com meu peso, principalmente dos treze até meus quinze anos, mas nunca cheguei a ter 

realmente um apelido. No ensino fundamental um ou outro garoto me chamava de baleia 

assassina, mas isso durou muito pouco tempo. Foi quando me lembrei de uma característica 

muito peculiar minha no ensino médio. “Diziam que eu era atriz pornô por causa dos meus 
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óculos”. Todos caíram na gargalhada e eu recebi o nome de Atriz Pornô que acabou 

evoluindo para Secretária Pornô com um apelido carinhoso de Dona Secretária. 

Cada um dos nomes citados acima foi escolhido da mesma maneira. A Monga 

Bagulha era chamada de macaca e bagulho; Dumbolina nasceu com orelhas de abano; 

Repolho ao Molho é um cara alto e gordo que transpira durante a aula de uma forma 

assustadora; Toco Duro é tão alto e tem uma coluna tão reta que se ficasse parado parecia um 

pedaço de madeira.  

Por meio dessa forma de aprendizagem acabei criando um vinculo com alguns dos 

alunos – não previamente conhecidos - mesmo sem manter um contado rotineiro. Percebi isso 

quando, certo dia, encontrei a Dumbolina no Departamento de Artes Cênicas da UnB e recebi 

um forte abraço, desses que damos em algum amigo íntimo quando conseguimos revê-lo. Era 

honesta essa saudade, porque mesmo não saindo do contexto de relação dentro do espaço da 

oficina tivemos intimidade. O mesmo aconteceu comigo e com o Toco Duro quando nos 

reencontramos no mesmo lugar. Tivemos um longo abraço bem apertado e seus olhos 

brilharam quando disse ter encontrado com a Dumbolina poucos dias antes.   

Os meus foram contagiados e brilharam em troca. Essa conexão pelo olhar era 

essencial para o desnudamento. Durante os três meses eu percebi o olhar de todos os alunos 

enchendo-se de lágrimas de dor e vergonha, onde muitas vezes nem existia diferença entre 

alegria e tristeza. “Por que você não convida seus amigos para um espetáculo de palhaço?” 

Perguntei certa vez em uma conversa no intervalo de um dia do segundo mês de oficina, 

“porque eu tenho vergonha” ao pronunciar essa frase suas bochechas coraram e seus olhos 

começaram a ficar vermelhos, “a exposição é muito grande” ao inserir essa frase para 

completar a anterior tudo esclareceu.  Eu mais do que entendia, eu compartilhava de um 

mesmo sentimento. 

No grupo Risadinha o processo foi o mesmo, com uma pequena diferença na 

dinâmica do jogo. A Branca de Neve chamava-se Gelatina por ser gordinha e toda mole, 

depois de alguns anos sendo palhaça ela acabou emagrecendo e começou a não se sentir mais 

representada por aquele nome. Não expressava mais uma característica dela, não fazia 

sentido, não provocava o riso. Depois de tentar vários nomes ela sonhou que um menininho a 

chamava de Branca de Neve38. 

Antes de ganharmos nossos nomes, já havíamos recebido nossos narizes, desses que 

se compra um saco com vários nas lojinhas de 1,99. Ele era mais para que nós mesmos nos 

                                                      
38 Voltar ao subcapítulo Treino com os profissionais. 
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policiássemos nos momentos em que estávamos em cena, era um artifício físico utilizado pelo 

Mestre para que conseguíssemos dizer “agora sou o meu palhaço”. Não era exatamente uma 

forma de construir nossa personagem, mas nos introduzirmos aos poucos nessa ideia.  

De primeira, não me senti confortável com meu nome, mas aos poucos fui criando 

um apego com o mesmo. Quando os nomes apareceram, paramos de nos chamar pelos nomes 

de batismo e eu acabei me esquecendo do nome “real” de um ou outro. É interessante notar 

como existe uma apropriação de uma “nova identidade”, uma nova “persona” que toma forma 

nesse “ritual de batismo”. 

Esse batismo segue com a construção de identidade de cada um como palhaço por 

meio da roupa. Como o palhaço é contínuo, ou seja, ele amadurece junto com a pessoa que o 

faz, seu nome, roupa e personalidade não são definitivas, mas seguem uma linha lógica. Dr. 

Salsichão, por exemplo, sempre ressaltou sua magreza, característica física mais marcante, e 

sua origem gaúcha em todas as roupas que chegou a usar até, atualmente, preferir o vestido de 

veludo.  

O que eu chamo aqui de “ritual de batismo” não é algo acabado, a busca pela roupa e 

personalidade do palhaço continua com o passar dos anos por ele ser diferente de uma 

personagem “normal”. O palhaço muda junto com seu interprete, ambos crescem e 

amadurecem simultaneamente. 

Minha experiência nesse ritual ficou incompleta uma vez que não conclui o curso por 

motivos pessoais. Pude sentir que o fato de possuir um nome e um nariz me fez sentir mais 

como a Secretária Pornô e consegui lidar melhor com meus “defeitos” ao ponto de me sentir 

confortável com os mesmos e me divertir com eles. Porém, não ter concluído o ritual  me 

deixou com a sensação de não ter criado a Secretária Pornô, como se ela estivesse incompleta.  

Fico triste de não ter podido terminar o curso e conseguido escolher minha roupa. 

Não presenciei nenhum dos meus colegas completamente vestido. Poderia ter continuado 

sozinha, escolhendo minha própria roupa e construindo essa palhaça em casa longe de um 

mestre ou qual quer um som sua autoridade. Um caminho difícil, mas possível. 
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CAPÍTULO 4. A minha casa é o circo 

 

Talvez o meu medo de acessar o universo do ridículo nem se compare com a ida ao 

circo da família Portugal. Essa é a parte do meu trabalho que mais se aproxima de uma 

etnografia tradicional em que eu fui parar em uma cidade onde não conhecia nada e fui 

procurar um circo que nem sabia se ainda estava montado naquele espaço. Para piorar ainda 

mais a minha situação, estávamos no meio da Copa do Mundo e tinha jogo da Alemanha x 

Argentina em Brasília. A cidade estava um caos, principalmente no metrô, meio de transporte 

que eu decidi usar para chegar à cidade-satélite em que estava localizado o circo: Samambaia.  

Não tinha nem ideia do que veria, tanto pela cidade que eu não conhecia quanto pelo 

circo em si. A última vez que tinha ido a um circo foi na minha infância quando o famoso 

Beto Carreiro estava na cidade, ou seja, fazia anos que não ia a um circo e o dia escolhido por 

mim foi um sábado em plena Copa do Mundo 39 tendo jogo no Mané Garrincha, estádio 

localizado próximo ao Eixo Monumental. Teria sorte se o circo estivesse aberto. 

Não tive também muita flexibilidade com a escolha da data. Fiquei sabendo do circo 

na porta da Faculdade Dulcina de Moraes enquanto esperava o Dennis chegar para a aula de 

clown. Nesse dia encontrei um casal de amigos meus e, enquanto conversávamos antes da 

minha aula, acabei comentado da minha pesquisa e o porquê de eu estar fazendo o curso com 

o Dennis. Comentei também da minha dificuldade em sair da minha rede pessoal de contato e 

em encontrar palhaços que ainda trabalhassem em circos familiares, desses que rodam de 

cidade em cidade se apresentando, onde o circo é a casa dos artistas. Foi nessa conversa 

casual que um deles me disse ter visto um circo perto do Hospital de Samambaia, mas não 

tinha certeza se eles já tinha ido embora. Anotei como chegar ao local, em qual estação descer 

e o endereço formal do lugar. “Qualquer coisa é só você perguntar onde fica o hospital, ele vai 

estar bem na frente”. Decidi que o melhor seria ir nesse mesmo final de semana, quanto antes 

melhor. 

Passei a sexta-feira me preparando e, no sábado às dez da manhã, já tinha saído de 

casa com meu caderno e uma caneta. A euforia era tamanha que posso jurar que ouvia meu 

coração bater. Já em Samambaia e para conter a excitação, comecei a escrever sobre como era 

o local que eu estava, escrevia coisas como o cheiro da cidade, a cara das pessoas à minha 

                                                      
39 O Brasil sediou a Copa do Mundo, evento organizado pela FIFA, de Junho à Agosto de 2014. 
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volta e como elas olhavam para mim. Era impressionante como meu caderno chamava 

atenção na parada de ônibus, tanto de um senhor de uns oitenta anos como de uma menina de 

cinco. “O que você está escrevendo?”, perguntou a menina. “É uma carta de amor para 

arrumar um namorado”, respondeu o senhor de oitenta anos. “Estou escrevendo sobre a minha 

pesquisa”. “Não atrapalha, ela está estudando! Dá tchau pra moça”, respondeu a mãe e eu 

entrei no ônibus para seguir meu trajeto.   

Esse foi o primeiro e talvez único momento da pesquisa em que me senti um ser de 

fora do contexto. Durante todo o período da oficina de clown, eu fazia parte daquele grupo. 

Suponho que isso seja devido não apenas à minha participação como aluna na oficina, mais 

do que isso, deve-se ao fato de ser integrante desse universo que é o mundo do teatro. O 

espaço físico do curso me era familiar, o estilo de oficina – primordialmente prática - me era 

familiar, até as pessoas faziam parte de um contexto familiar.  Eu era vista como parte deles e 

isso realmente foi verdade. Uma vez passando pelo mesmo método de ensino com base na 

exposição completa, os outros alunos se sentiam seguros em não serem julgados por mim.  

Agora nesse novo ambiente, apesar de eu ainda não ter chegado no “meu campo de pesquisa”, 

já fui considerada uma estranha a caminho dele por pessoas que não faziam parte do mesmo. 

Alguma coisa em mim denunciava que eu não pertencia àquele ponto de ônibus. O engraçado 

é que no momento em que cheguei ao circo toda a sensação de não pertencimento 

desapareceu e eu podia sentir o calor humano que aquele lugar proporcionava. 

 

4.1 A Vida no circo 

 

Antes de pensar em palhaços de circo, eu pensava em animadores de festa e palhaços 

de rua, uma vez que, como disse anteriormente, havia anos que não entrava em um circo.  

Um desses que despertou meu interesse foi o palhaço Mandioca Frita, pai de um 

amigo meu. Com uma trajetória de vida muito emocionante, foi dentro do circo e atuante na 

profissão de palhaço que o mesmo formou sua família e achou um lugar de satisfação social e 

profissional.  Após ser acusado de cúmplice em um assalto à mão armada, Mandioca Frita 

conheceu o grupo Carroça de Mamulengo que estava de passagem pela sua cidade. Como 

responderia o processo em liberdade e já morava praticamente nas ruas, não havia nada que o 

prendesse em sua cidade. Ele pediu a Babau, líder do grupo e seu mestre palhaço, para seguir 

viagem com o grupo.  
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A categoria de escada faz referência ao clown Branco, o responsável por ludibriar 

seu parceiro, uma vez que é reconhecido pelo mesmo como superior devido ao seu intelecto. 

Já o Augusto é o perdedor que, por ser ingênuo, sempre fica sujeito aos domínios do Branco, 

mas sua pureza o faz triunfar sobre a malícia do Branco (Burnier, 2009: 206).  

Quando Abaete, professor de uma das oficinas de teatro que eu fiz me contou essa 

história, ele me afirmou que, no circo, o Escada seria o palhaço mais inexperiente e ganharia 

até menos que o palhaço principal. Quando entrevistei o Vilck Portugal, não foi exatamente 

isso que ele me falou. Todos eram palhaços. No contexto do clown ocorre o mesmo, eles são 

uma dupla, um não é mais importante que o outro, mas os dois juntos provocam o público. 

Bolognesi afirma que, nos grandes circos, os palhaços tinham pequenas participações 

nos intervalos das apresentações, ou seja, durante a preparação dos artistas para a próxima 

cena, mas os médios e pequenos, como o Hercley Circus, têm o palhaço como sua “força 

motriz” (Bolognesi, 2003:12). Uma vez que tem maior flexibilidade na construção do 

espetáculo (Bolognesi, 2003: 97), o improviso, artimanha principal do palhaço, acaba 

ganhando maior destaque. 

Assim que cheguei ao circo o Vilck Portugal me recebeu e topou conversar comigo 

sobre seu trabalho e sua vida no circo. 

 

4.2 A Família Portugal e o Hercley Circus 

 

A família Portugal tem descendência portuguesa e, desde o bisavô do Vilck, trabalha 

com arte circense.  Quando seu bisavô e sua bisavó chegaram ao Brasil se fixaram no estado 

de São Paulo e até hoje se consideram metade paulistas e metade portugueses. 

Vilck é um homem magro e alto (na época da pesquisa, com 26 anos de idade), filho 

de um casal de trapezistas. Seu pai, em uma temporada, conheceu sua mãe, casaram-se e 

tiveram o Vilck e sua irmã. Depois de alguns anos, seus pais se separaram e sua mãe saiu do 

Hercley e voltou para sua família. Ela voltou a morar com seus pais no circo que havia 

nascido. Passando mais um tempo, acabou casando-se novamente e tornou-se “civil”. 

O termo civil foi usado pelo Vilck para designar alguém que não é do circo, pessoas 

que vivem uma vida “normal”. A utilização desse termo, acarreta na imagem da policia 

militar por ser um termo muito comum em seu código de linguagem. Ao perguntar o 

significado do termo ele apenas disse: “Por que é engraçado ué, você ligou a polícia não 
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ligou40? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, por isso é engraçado”. Essa minha 

pergunta, na visão do Vilck, pareceu um pouco sem sentido já que para ele associação é 

imediata. Tentar entender o caminho de associação feita por ele usando o meu caminho de 

associação seria inútil (Wagner, 2014). Para atingir o mesmo, eu provavelmente teria que 

passar um tempo maior dentro do campo para aprender essa lógica usada por eles, só assim 

seria possível uma verdadeira análise. 

Com o passar dos anos o pai de Vilck abandonou o trapézio e ficou com a 

organização da parte administrativa do circo. Seu trabalho consiste em pegar aval da 

prefeitura da cidade e negociar o valor do terreno a ser alugado para a montagem da tenda, 

além de quanto cada um recebe e as funções que desempenha dentro do circo. Um trabalho 

burocrático.  

Apesar de seu pai ter essa função, Vilck me afirmou que cada um trabalha com o que 

tem vontade e todos ajudam em tudo. No dia em fui assistir ao espetáculo, por exemplo, ele 

não estava se apresentando como palhaço, sua função no dia era de vender brinquedos para a 

plateia durante as atrações e recolher o ingresso na entrada. O mesmo eu vi acontecendo com 

a contorcionista, que logo após se apresentar já havia trocado de roupa e estava, junto com o 

Vilck, vendendo brinquedos e fotos de recordação do espetáculo.  

“Aqui todo mundo ajuda todo mundo. É uma família, né?! Mesmo eu tendo 
meu pai, meu tio e meus primos, que é minha família mesmo, né, todo 
mundo aqui é família também. Não é porque não é de sangue que não é 
família” (Vilck Portugual).   

Existem aqueles que trabalham no circo que não são da família Portugal e que 

também não são os artistas. Conversei rapidamente com a moça que vendia pastel na praça de 

alimentação – a tenda tem uma estrutura de tamanho médio que é dividida em dois ambientes: 

a praça de alimentação, onde se vende água, pipoca, refrigerante, churros, pastel, batata frita e 

maçã do amor (essa última já não é mais tão comum); e o outro ambiente, onde está situado o 

picadeiro com a arquibancada, o globo da morte, as cortinas, trapézios e tecidos. Esses são os 

que se vê como espectador. Não cheguei a entrar nos bastidores da tenda e nem dentro dos 

trailers que é onde eles se arrumam e onde eles vivem. “É porque é a casa, né”, me explicou 

Vilck quando perguntei se poderia entrar em algum para conhecer. “Ai você vai ter que 

perguntar pro dono da casa, né, porque é a casa dele”. Preferi, então, não entrar mais nesse 

assunto que se mostrou sendo bastante delicado. Contentei-me com o picadeiro, afinal era o 

local onde tudo acontecia.  

                                                      
40 No caso a palavra “ligou” é usada no sentido de “associou”. 
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Para que eu pudesse chegar ao tema que era de meu interesse prioritário, ou seja, o 

“como” ele tornou-se palhaço, era necessário que antes ele continuasse a me explicar como 

foi crescer dentro do circo, como era ter essa família gigante morando junto, trabalhar de noite 

e viver se mudando de cidade em cidade. É um pouco difícil imaginar como uma criança pode 

ser feliz e saudável assim, até porque o contexto social em que me insiro me ensinou a fincar 

raízes, tanto em relação à minha casa quanto em relação ao meu círculo social de amigos e 

familiares, e essa foi uma coisa que o Vilck fez questão de focar em seu discurso: não é 

porque ele era do circo que ele não estudou e não tinha uma casa.  

“Minha mãe matriculava a gente em uma escola toda a vez que estávamos 
em uma cidade nova. Passávamos assim... Um mês ou dois em cada uma e 
ela fazia questão de matricular todo mundo. Até quando ela saiu do circo 
quem começou a fazer isso foi meu pai, ele leva todo mundo pra se 
matricular, meus primos de sangue e os outros primos também, afinal todo 
mundo aqui é primo, né?” (Vilck Portugal). 

Perguntei se ele pensou em fazer alguma faculdade depois que terminou o ensino 

médio e ele me disse que sim, que até passou alguns meses morando com a mãe fora do circo, 

mas que essa vida não é para ele. A saudade foi tanta que ele voltou. Ainda pensa em fazer o 

ensino superior, mas não agora. 

Fiquei me perguntando então como seria a rotina de uma criança dentro do circo. 

“Ah, foi uma infância muito boa!”, me respondeu. Sua rotina começava cedo, eles iam para a 

escola de manhã e almoçavam por volta de uma hora da tarde assim que chegavam, 

descansavam um pouco antes de começar a fazer o dever porque depois de feito eles 

passariam a noite trabalhando no circo. Por volta das 19h já tinham que ter jantado e feito os 

deveres de casa uma vez que às 20h o circo ia abrir e o público começar a entrar, então eles 

trabalhariam na bilheteria, ou vendendo brinquedos ou se apresentando até a hora de 

encerramento do espetáculo. Em um dia normal eles ainda ajudariam os adultos a arrumar o 

local e dormiriam por volta das 23h, mas em dias de desmontagem da tenda, todos ajudavam 

a guardar tudo em seus devidos caminhões, para no máximo às 2h da manhã, já estarem 

pegando a estrada. Depois de todo o trabalho concluído é que eles iam dormir. 

 



 

53 
 

 

Figura 8 - Frente do Hercley Circus 

 

Fiquei impressionada com o tanto de coisa que ele fazia em apenas um dia e ele 

comparou com tarefas diárias que eu mesma tinha que fazer em minha casa, como lavar a 

louça e arrumar a cama. “A gente também faz isso, só que fazemos mais coisas também”. 

Para ele não era nada mais do que a rotina diária de uma criança, só que bem mais 

emocionante do que de uma criança “civil”. 

 

4.3 Palhaço Tripinha 

 

O clown é a exposição do ridículo e das fraquezas de cada um. Logo, ele é 
um tipo pessoal e único. Uma pessoa pode ter tendências para o clown 
Branco ou o clown Augusto, dependendo de sua personalidade. O clown não 
representa, ele é... Não se trata de uma personagem, ou seja, uma entidade 
externa a nós... O trabalho de criação de um clown é extremamente doloroso, 
pois confronta o artista consigo mesmo. (Burnier, 2009: 209).  

Essa afirmação de Burnier faz sentido quando consideramos clown uma coisa e 

palhaço outra. O que pude perceber no decorrer do processo de pesquisa foi que no final, 

todos são palhaços, todos estão inseridos no mesmo gênero de comicidade e profissão. A 

diferença aparece no momento em que uns também são atores (Denis Camargo, Gustavo 

Reinecken), ou seja, possui uma técnica dentro dos parâmetros de pesquisa da formação de 

um ator - o próprio Burnier em seu livro separa o capítulo de clown como um dos requisitos 

para a sistematização, elaboração e codificação da técnica de representação como um todo – e 

outros, como o Vilck, Mandioca Frita e seu tio Formiguinha são palhaços populares. É 
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possível que os mesmos venham a estudar o modelo acadêmico e aprimorem sua atuação, 

porém sempre terão como formação inicial as diretrizes do palhaço popular. 

Vilck começou a trabalhar como palhaço no circo de sua família em 2006, quando 

seu primo precisou formar uma dupla já que seu parceiro havia saído do circo. 

“Antes eu era trapezista que nem meu pai. Meu tio que era palhaço. Quando 
meu primo me convidou eu pensei ‘por que não?’, já conhecia os números 
mesmo... Se você perguntar pra qualquer ator aí da Globo ou qualquer artista 
grande desses musicais aí, ele vai dizer que treina oito horas por dia. Eu vou 
dizer que treino isso se um repórter vier aqui pra fazer uma entrevista, mas 
vou dizer pra você que é tudo mentira. Eu cresci brincando de lançar meu 
primo com a corda, era assim que a gente se divertia. Depois de um tempo a 
gente fica bom, aí é só treinar de vez em quando só pra lembrar mesmo, 
porque aquilo já tá em você! Entende?” (Vilck Portugal). 

Do mesmo modo que com o clown (o palhaço-ator), o palhaço de circo também 

internaliza seus números de modo que começam a fazer parte do mesmo. A diferença entre 

eles está que, no primeiro, o processo é primeiramente interno, você descobre sua graça 

explorando suas fraquezas e defeitos sempre de modo a trazer para a superfície. Uma vez 

aceitas e dominadas é possível que se trabalhe em cima delas, criando um palhaço como uma 

espécie de alterego do ator. Para criar o Tripinha – nome do palhaço do Vilck – ele não 

precisou adentrar de forma tão profunda a sua noção de pessoa. Não houve necessidade de 

explorar as suas fraquezas, ele já as conhecia. “Quando eu comecei não era bom em 

determinada piada, aí meu tio ou meu primo, que contavam depois, eu comecei a ficar bom 

nela e passei a contar também.” O cerne da questão é outro. A graça está mais focada no “o 

que é feito” no picadeiro para depois chegar no “como é feito”. Diferente da lógica do 

palhaço-ator que começa no “como é feito”. 

Anteriormente, vimos que exposição da intimidade leva a um estado de ridículo onde 

é construída a piada, ou seja, existe um esforço no sentido de dar o foco da cena no tornar-se 

piada, bem diferente palhaço popular. Tripinha já é uma piada em si que não tem necessidade 

de ser explorada, sua entrada já é fator de riso na plateia, o riso vem da construção de um 

repertório cômico com piadas prontas e não com o fazer-se piada. Analisando apenas os 

resultados adquiridos em ambos, na visita ao HRAN com o grupo Risadinha e no espetáculo 

do Hercley Circus que presenciei, é muito similar, porém a maneira que determinado trabalho 

é feito para adquirir tal resultado é distinta. (Wagner, 2014). 
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Figura 9 - Palhaço Tripinha 1 

 

A questão do nome exemplifica bem essa ideia. Quando perguntei o porquê do nome 

Tripinha ele me respondeu: “Ué, eu sou magro e alto, né? E meu primo que é mais gordinho é 

o Bolinha, aí formava uma dupla boa.” Indaguei se não era difícil lidar com esse nome, se de 

alguma forma ele não afetava seu ego e expunha suas inseguranças. Ele franziu o cenho, riu e 

disse: “Não, o nome é pra fazer graça e afinal sou magrelo mesmo”. Tornou-se perceptível 

então o perigo que é chegar com definições feitas. Com essa simples frase, Vilck me deixou 

claro a finalidade do nome sem a necessidade de um por que. Passei por uma experiência 

acadêmica, de certa forma, na oficina que fiz de palhaçaria e tomei os conceitos aprendidos 

como absolutos e quis enquadrá-los em outro contexto de aprendizagem ganhando com isso 

alguns risos da parte do Vilck.  

“Palhaço de verdade é palhaço por causa do trabalho, mas essa é a minha profissão. 

Eu sou e não sou um palhaço”. Quando é feita essa afirmação é possível contra argumentar 

com Burnier quando ele afirma que o clown não representa, ele o é. Ficou bem claro que 

dentro do contexto de um circo familiar o fato de ser palhaço é mais uma profissão como o 

trapezista ou até a minha de estudante de Antropologia – exemplo usado pelo Vilck.  

“Ou somos três palhaços no picadeiro, ou dois palhaços e um ‘crom’ ou um palhaço 

e um ‘crom’ ou apenas dois palhaços”. Esse foi outro momento em que tive um conceito 

quebrado. Quando perguntei o que era “crom”, Vilck me disse que era a pessoa que ajudava o 
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palhaço a fazer o número ou a piada. Apareci então com o conceito de “escada” e ele não 

soube associar os dois. Afirmou até que o tio dele, o Formiguinha, poderia me explicar isso 

melhor porque não necessariamente um dos palhaços no picadeiro faz o papel de “crom”. No 

dia em que eu assisti ao espetáculo, por exemplo, o pai do Vilck que estava sendo o 

apresentador era quem conversava com o Formiguinha e dava a brecha para os números e as 

piadas.  

 

 

Figura 10 - Palhaço Tripinha 2 

 

Com receio do que estava falando, Vilck inclusive me confessou não ter certeza se o 

nome usado era esse. “Foi o que meu tio disse”, mas afirmou não conhecer o termo escada. 

“Também não tenho uma preparação, a gente coloca a roupa um pouco antes da hora, aparece, 

faz as brincadeiras, sai e vai fazer outra coisa” – aqui ele está se referindo aos outros trabalhos 

que tem dentro do circo. 

“‘O Clown, ou palhaço propriamente dito, precisa ter conhecimento de 
mímica e ter voz e expressões simpáticas para cativar a plateia, e não é 
qualquer um que pode satisfazer esses requisitos. ’ (ORFEI, 1996, p.213-4) 
Ela (a afirmação) se refere exclusivamente aos tipos próprios dos grandes 
circos, com espetáculos de atrações. A descrição não dá conta, por exemplo, 
dos palhaços dos circos pequenos e médios, que se dedicam às entradas e 
esquetes mais longos, improvisados a partir de roteiros, e muito menos dos 
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palhaços que atuam nas peças teatrais, especialmente comédias.” (Bolognesi, 
2003: 91 - 92) 

Todos são palhaços, o que muda na verdade não é tanto o nome, mas o público que é 

atingido em cada um dos casos, a finalidade esperada em cada um e o meio para chegar a este 

fim. A questão então do sofrimento individual e da “morte” do ego para a criação do palhaço 

vai da afinidade da pessoa com tal metodologia e de sua compreensão particular do que é ser 

palhaço. O fato de não se utilizar desse caminho como no caso do Tripinha não o desmerece 

em sua profissão, mas o coloca em outro lugar que aqueles que não cresceram dentro de um 

circo talvez não possam entender. 

 

 

Figura 11 - Palhaço Formiguinha 
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CAPÍTULO 5. Perspectivas do indivíduo sem o nariz 

 

Mas então quem é esse palhaço? Como ele se manifesta? Na nossa modernidade a 

maioria dos indivíduos está inserida no contexto das grandes cidades onde reações pautadas 

no sentimento, como em uma cidade pequena, por exemplo, são inóspitas. Devido a sua 

organização é estimulada uma rápida compreensão e captação de tudo por parte dos 

moradores dessas grandes cidades impedindo que eles reajam a tudo de forma sensível para 

proteger a sua vida subjetiva, a sua personalidade e individualidade, de forma a se preservar. 

Nessas cidades grandes, modernas, o que mantém seu fluxo “blasé” é basicamente a 

falta de relações pessoais por uma associação com a economia monetária de forma que todo o 

dia é preenchido com base nesse fim. Esse caráter blasé é consequência dos estímulos citados 

no parágrafo anterior como forma de estrutura dessas organizações espaciais. Tantos são esses 

estímulos que passam a ser ignorados. Cria-se uma aversão como forma de proteção, uma 

escolha do indivíduo no sentido de manter sua liberdade pessoal. 

Mas o que afinal a ideia do palhaço tem a ver com o indivíduo blasé da cidade 

proposto por Simmel em sua obra. As grandes cidades e a vida do espírito? As cidades não 

são feitas apenas de economia monetária, existem dentro delas relações qualitativas entre os 

indivíduos que nelas habitam, porém sua massa é composta nesse contexto de apatia.  

A proposta do Circo é a quebra dessa apatia entrando em um mundo de sonhos e 

magia onde, a partir de um acordo entre público e artistas, o vendido é uma fantasia que não 

possui espaço para o caráter blasé. A relação do artista com o público é um grande jogo de 

intimidade. Caso a atenção do público não seja sugada para essa nova realidade, de nada é 

válido todo o trabalho de montagem do toldo, preparação das cenas e maquiagem dos artistas, 

tudo feito para tornar o sonho mais real. 

O indivíduo quer ser roubado para esse mundo, ele precisa disso. Tanto caráter de 

apatia sobrecarrega e enrijece e é nesse momento crítico que o palhaço entra em questão.  

O palhaço é esse ser que tem como objetivo “encenar” para um público que espera 

dele uma determinada forma de ação. O público quer uma resposta aos seus objetivos. 

Goffman, em A Representação do eu na vida cotidiana, utiliza-se do termo “representação” 

para se “referir a toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por 
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sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes 

alguma influência” (Goffman, 2002: 29).  

O autor define então que dentro do âmbito de interações sociais, o ator (no caso aqui 

com o mesmo sentido de indivíduo) assume uma postura de representação para passar uma 

informação desejada sobre a sua definição como indivíduo. Existe um esforço por parte do 

ator para controlar a impressão que o outro tem sobre si. Um “jogo de informação, um ciclo 

potencialmente infinito de encobrimento, descobrimento, revelações falsas e redescobertas” 

(Idem, 2002: 17) que pode ser sincero ou não, dependendo única e exclusivamente que o ator 

que o representa acredite na impressão que cria perante aos outros. 

Vivemos, então, nesse “jogo de informação” que “ganha” quem está mais ciente da 

impressão que passa e que controla todos os aspectos de sua representação dentro de uma 

narrativa relacional com o outro. Como fica então esse jogo da verdade usado pelo indivíduo 

cênico?  

 

5.1 O Indivíduo Cênico. 

 

A experiência é a vida em si. Somos construídos como indivíduos com base em 

nossas experiências vividas por conta própria ou guiadas por nossos pais, professores e outras 

pessoas com as quais convivemos cotidianamente. A experiência é para ser vivida e não 

tipificada, a partir do momento em que pensamos sobre o que estamos fazendo paramos de 

fazer e começamos a pensar sobre como fazer, saindo da instância do presente e entrando na 

do passado. Por isso quando paramos para racionalizar transformamos a experiência em outra 

coisa, uma vez que ela apenas pode ser vivida, ela não existe em um tempo que não o 

presente. Quando pensamos sobre, nos colocamos no passado de nossas vidas (Schutz. 1979). 

Além de buscarmos racionalização, buscamos também expectativas no futuro, que é 

sempre um terreno desconhecido. Criamos projetos baseados em nossas experiências, já 

racionalizadas, construindo uma ponte do que achamos ser o agora até o futuro, porém essa 

ponte é feita do passado para o futuro e ignora completamente o tempo presente que é 

juntamente o caminho a ser traçado para a realização do projeto.  O grande fracasso é que 

tanto o mundo quanto o sujeito estão em um processo contínuo de recriação que é esquecido, 

sendo assim os projetos traçados são feitos com base em quem se foi, ignorando quem se é, e 

sem dar-se conta de quem será. O ideal nunca é alcançado porque o sujeito muda e o projeto 

não. 
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A figura caricata do palhaço é diferente. Seu compromisso é com o presente, não se 

tem um projeto idealizado, não existe uma projeção de expectativas por ele. Peço atenção 

aqui. É claro que o palhaço entra em cena com suas atitudes preestabelecidas, ser palhaço é 

apenas mais uma técnica de interpretação do ator, mas que ganhou autonomia e um estudo 

próprio. Uma máscara quase que fixa de modelo de interpretação, porém, o projeto ao qual 

me refiro não é o mesmo do indivíduo real, uma vez que ele não se importa, caso nada saia 

como o planejado, porque o que vale é o momento a ser vivido. 

Caso consideremos que o palhaço tenha alguma expectativa futura é exatamente isso 

que ele tem, apenas uma expectativa de um bom espetáculo e não um projeto para tal. O 

projeto vem antes, quando o palhaço constrói os seus esquetes – cenas curtas de palhaços 

dentro do circo -, mas quando ele entra em cena já vem com o projeto consolidado, agora com 

expectativas de aceitação por parte do público. A frustração então vem apenas quando não 

existe o divertimento do ator que interpreta o palhaço. 

É isso que acontece no filme O Palhaço (O PALHAÇO. Direção: Selton Mello, 

Distribuidor IMAGENS FILMES, 2011) Benjamim, interpretado por Selton Mello trabalha 

com seu pai Valdemar (Paulo José) como a dupla de palhaços Pangaré & Puro Sangue no 

Circo Esperança, porém Benjamim vive um drama pessoal na busca por sua identidade – essa 

busca é o foco do filme – fazendo com que ele venha a abandonar toda sua antiga vida, 

desistindo do oficio de fazer rir.  

O filme é uma comédia dramática que explora a noção de indivíduo de atores que 

trabalham como palhaços. Artistas como Benjamim passam toda a vida convivendo com dois 

indivíduos que não são separáveis, o Pangaré e o Benjamim. Seu descontentamento com a 

vida vem quando esse não considera mais os dois como uma mesma pessoa e isso o faz 

abandonar o circo. No desenvolvimento da trama ele percebe que o Pangaré faz parte do 

Benjamim uma vez que o primeiro nunca poderia existir sem o segundo.  

No circo é possível verificar uma dualidade entre o sublime e o grotesco. O palhaço é 

esse grotesco, corpo da condição humana. A estrutura do palhaço tem como proposta inverter 

uma ordem preestabelecida da condição humana. Ele busca mostrar a realidade de outro ponto 

de vista, por meio do riso como resposta da plateia. Os bobos da corte eram os únicos que 

podiam satirizar o rei e outros representantes da corte sem serem punidos. Nesse ponto em 

que o circo é um espetáculo de liberdade; liberdade essa maior que a de escolha dos 

indivíduos como proposta por Schutz (1979: cap. 6), uma vez que na condição de palhaço 

pode falar a verdade de seus pensamentos sem ser punido pelos mesmos. O bobo aqui não se 
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encaixa tão bem na figura que pretendo mostrar, mas sim o início dessa ideia de um ser que 

tem nas mãos uma liberdade explícita. 

Tal liberdade tem um peso: o da verdade, e essa verdade é alcançada, quando o 

palhaço tem bem à sua frente uma situação de fracasso. Jaques Lecoq desenvolveu a técnica 

do clown como um elemento capaz de auxiliar o trabalho do ator em cena. Essa técnica veio 

de um “jogo da verdade” onde o ator deveria ser ele mesmo em cena, ou seja, você não faz 

um palhaço, você é um palhaço, e quanto mais ele expusesse suas fraquezas mais engraçado 

ele seria, uma vez que estaria em seu estado puro de humanidade. Ele é mais do que tudo um 

idiota simbólico, uma vez que esse estado “puro” – que de puro, muitas vezes, não tem nada 

como, por exemplo, o bobo da corte, que é muito mais sábio que outros na corte por carregar 

essa liberdade - é visto pela plateia com estupidez, levando ao riso.  

Podemos comparar o “jogo da verdade” de Lecoq com o “jogo de informação” de 

Goffman (2002: cap.1). Esse jogo de exposição que propõe Lecoq seria mesmo uma revelação 

explícita de todos os estigmas do futuro palhaço?  Caso mesmo o fosse, já não seriam visíveis 

para outras pessoas, uma vez que Goffman afirma que estima é a “relação entre atributo e 

estereótipo”? Mesmo o próprio autor querendo modificar essa definição atribuindo a ela 

algumas falhas, ela é utilizada. No presente caso, então, a característica conhecida pelos 

outros ou não, é trabalhada de forma a ser aceita. A questão aqui não é se o palhaço está 

representando para a plateia como se faz na vida social, mas sim como, a partir da aceitação 

de suas falhas, defeitos e medos, utiliza seus estigmas a seu favor, de forma a provocar o riso 

na plateia.   

A grande descoberta do palhaço é dialogar com suas fraquezas, aceitá-las e trabalhar 

com elas. A condição humana é sua matéria-prima para alcançar seu objetivo que é o riso. O 

palhaço não pode ser blasé, ele tem que se deixar afetar pela condição humana para trabalhar 

com suas fraquezas e levá-las para outro estado de linguagem transgredindo a si como uma 

forma de autoconhecimento. Ele é um ser que reconhece suas falhas, reconhecendo, assim, as 

falhas da condição humana. Ele é um indivíduo que aceita seus estigmas e joga com eles. O 

riso também é uma forma de identificação da plateia com esse corpo grotesco. 

O corpo é chamado de grotesco pelo seu caricato. Seu nariz normalmente é vermelho 

levando a uma ideia de constante resfriado, pés e bocas grandes e roupas muito coloridas 

sempre contrastando em estampas e cores que não combinam entre si. O sorriso nem sempre é 

necessário, como se vê no caso do pierrô, o palhaço triste da Commedia dell’arte que perde 

seu amor para o atrapalhado e amoral personagem do arlequim, que é um palhaço mais 



 

62 
 

próximo da figura do bobo da corte. A vestimenta também é descartável; existe um palhaço 

brasileiro que entra em cena vestindo um terno com uma maleta de couro na mão, fazendo 

uma alusão aos nossos políticos. Nos dois casos, o público ri pela identificação. Quem nunca 

perdeu um grande amor por alguém menos qualificado? Quem nunca se sentiu ultrajado por 

um político? O riso vem da aceitação do fracasso com pensamentos como “nossa, eu fui bobo 

no amor que nem ele” ou “sim, eu já votei em um político assim”. 

O palhaço é um transgressor ao “desnaturalizar” a linguagem social invertendo sua 

ordem. Mas essa característica apenas é possível quando o indivíduo se dispõe a ser plateia e a 

jogar um jogo da verdade onde ele mesmo também é exposto quando ri, ao passo que se 

identifica com aquela figura fracassada e, também, assume suas fraquezas.  
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CONCLUSÃO  

 

Claro que o circo não necessariamente existe apenas dentro da cidade e nem o 

palhaço se apresenta apenas dentro do espaço do circo, mas o que tentei mostrar é o contraste 

entre esse indivíduo que parece ser único, mas na verdade tem diferentes roupagens. Existe o 

palhaço que mora na cidade e que quando não está de palhaço pode vir a ser blasé; e existe o 

indivíduo blasé que busca a figura do palhaço para ser tirado dessa condição de apatia. Trata-

se da fuga da realidade com a própria realidade. 

O palhaço, ao aceitar não se colocar em uma situação de vítima ou de superação 

devido aos seus estigmas, encara muito bem o que o define como indivíduo e ainda tem a 

capacidade de transformar fatores depreciativos em riso. Mas, como foi mostrado, ele não é 

apenas essa figura no picadeiro e tem que representar na vida da mesma forma que um 

indivíduo comum. A beleza está em poder ser mais do que apenas uma representação. O 

dramaturgo brasiliense Alexandre Ribondi sempre dizia em suas oficinas de interpretação a 

seguinte frase: “Sou humano e tudo que é humano me diz respeito”. É exatamente essa a ideia 

que carrega a figura do palhaço, a noção de humanidade. Ser palhaço é saber ser humano.  

Ainda assim as representações dos ethos tanto no caso do ator-palhaço, quanto no do 

palhaço de circo popular, são definidoras do formato que esse desenho, essas fronteiras serão 

construídas e organizadas. Fatores como o local em que o Hercley Circus foi montado nos 

evidencia o modelo de público buscado, da mesma forma que a oficina de palhaçaria 

localizada em uma faculdade de artes. Tais escolhas os definem, ainda que de uma forma 

muito “borrada”, como grupo e criam mecanismos de reconhecimento entre os mesmos. A 

identificação prévia – quando todos têm uma mesma “introdução” no modelo de formação – 

que ocorre no grupo Risadinha, por exemplo – todos eram atores formados na UnB -, facilita 

muito o trabalho em grupo uma vez que todos “falam o mesmo idioma”, todos seguem a 

mesma linha de trabalho, uma identificação formalizada e institucional.  

No circo popular a identificação vem por outro aspecto, o da convivência diária. É 

estabelecido um grau muito alto de intimidade e familiaridade com o outro, de forma que eles 

são explorados ao máximo nas apresentações. A intimidade não precisa ser adquirida e 

trabalhada como acontece no grupo Risadinha – mesmo eles se reconhecendo como 

pertencentes de um mesmo ethos essa intimidade foi, e ainda o é, trabalhada ao longo dos 
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treinos. Dentro do espaço do circo popular existe o reconhecimento pela convivência e não 

pelo ethos.  

Temos o ator-palhaço, o clown que, a partir de uma técnica bem estruturada nos 

padrões europeus de representação, busca essa figura para aprimorar seu trabalho como ator e 

acaba por desenvolver sua criação não apenas como forma de aprimoramento de uma atuação 

dramática ou cômica, mas como própria figura de pesquisa e dedicação. O ator-palhaço, onde 

a busca pelo aprimoramento de sua profissão (seu profissionalismo), acaba por ser levado ao 

desnudamento cômico de sua intimidade. A vontade de revelar-se e a revelação em si de sua 

subjetividade, suas fraquezas e anseios mais primários – no sentido de primeiras necessidades 

–, levam-no a obtenção do cômico (objetivo da figura do palhaço e seus antecessores) com a 

própria intimidade. O estado blasé não se coloca como opção. 

O que as definições de palhaço esquecem é que também existem os circos de 

pequeno e médio porte, no caso do Brasil o nosso circo popular, que ainda hoje seguem uma 

tradição familiar onde, além de ser artista, cada um tem alguma outra função para manter a 

estrutura do circo e do espetáculo em funcionamento. O palhaço, então, é mais uma das 

máscaras sociais usadas. Não se é apenas palhaço, se é palhaço e vendedor, ou palhaço e 

bilheteiro, ou até faxineiro. A posição do artista também não é fixa, pode-se começar como 

trapezista e acabar sendo palhaço e talvez em alguns anos vir a ser o administrador do circo. 

Nem todos que moravam no circo eram integrantes da família Portugal, mas a convivência 

cotidiana com um alto grau de intimidade deu-lhes a característica de uma grande família 

consangüínea. Diferente do ator-palhaço, essa intimidade desvelada transforma-o em 

profissional, uma necessidade do próprio lócus (lugar) em que esse grupo social existe, o 

circo.  

No ator-palhaço um objetivo de formar-se clown/palhaço, gera a necessidade de uma 

intimidade; o ambiente familiar, o ambiente de intimidade do circo exige de seus integrantes 

uma contribuição para manter-se funcionando, existe a necessidade de alguém que trabalhe 

como palhaço. Suas fronteiras são difíceis de definir, são borradas, porém muito similares. 

Diferenciam-se nas maneiras que se desenham, são formas muito distintas em ambos os casos.  

Todas essas definições e categorias que tentam enquadrar e diferenciar esses dois 

grupos – os palhaços de circo popular e os atores palhaços/clowns - um do outro como: o 

espaço do ridículo, do transgressor e da ingenuidade ainda é explorado por ambos. O 

diferencial está na maneira do indivíduo em enxergar o caminho para que sejam alcançados.  
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