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RESUMO 
 
 
NASCIMENTO, Maria Silvia do. Olha a palhaça no meio da praça: Lily Curcio, Lilian 
Moraes, questões de gênero, comicidade e muito mais! 225 f. Dissertação (Mestrado). 
Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
São Paulo, 2017. 
 
 
Esta pesquisa aborda as questões de gênero relacionadas à palhaçaria valendo-se do 
repertório e experiências das artistas Lily Curcio e Lilian Moraes. Para tal aproximação, 
sua metodologia inclui a apreciação crítica de apresentações de diversas palhaças, 
entrevistas com artistas e análise de suas biografias, vivência em processos de formação 
em palhaçaria e as experiências da própria autora enquanto pesquisadora e palhaça. São 
abordados diversos referenciais teóricos acerca da palhaçaria, dos percursos das mulheres 
nessa arte e possíveis aproximações com demais atuações cômicas femininas. Também se 
busca a compreensão de conceitos relacionados ao gênero enquanto marcador social de 
diferença e uma maneira de compreender as especificidades da comicidade feita por 
mulheres por meio da palhaçaria, com destaque para os processos de subversão e 
desestabilização das normas impostas socialmente às mulheres. Posteriormente, se 
analisa detalhadamente a criação das palhaças Jasmim e Currupita, a criação dos 
espetáculos A-las-pi-pe-tuá e A Borralhona, propondo a reflexão acerca dos 
procedimentos de criação, recursos próprios da palhaçaria, dramaturgia, partituras 
corporais e vocais, relações com o público, sublinhando uma perspectiva da comicidade 
em relação às questões de gênero.    
 
 
Palavras-chave: Atuação feminina. Comicidade. Gênero. Palhaçaria. Repertório. 
Área de conhecimento: Artes (Estética e Poéticas Cênicas) 

 
  



 

 

RESUMÉ 
 
 

NASCIMENTO, Maria Silvia do. Voilà la clowne au milieu de la place: Lily Curcio, 
Lilian Moraes, les questions de genre, la comédie et plus encore! 225 f. Mémoire. 
Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
São Paulo, 2017. 
 
 
Cette recherche s'approche des questions de genre liés à clownerie en utilisant le 
répertoire et des expériences des artistes Lily Curcio et Lilian Moraes. Pour une telle 
approche, la methodologie contient l'appréciation critique des présentations de divers 
clownes, des entretiens avec les artistes et l'analyse de leurs biographies, l'expérience 
dans les processus de formation des clowns et les expériences de l'auteur elle-même 
tandis que chercheur et clowne. Il s’agit de la diversité des concepts concernant le 
clownerie, des parcours des femmes dans cet art et des approches avec d'autres 
performances comiques féminines. Il cherche également à comprendre les concepts liés 
au genre comme marqueur social de la différence et une façon de comprendre les 
spécificités du comique faite par les femmes à travers la clownerie, en mettant l'accent 
sur les processus de subversion et de déstabilisation des normes imposés socialement aux 
femmes. Plus tard, la création des clowns Jasmine et Currupita sont analisés dans le 
détail plein, la création des spectacles À-las-pi-pe-tuá et A Borralhona, proposant la 
réflexion concernant les procédures de création, les propres ressources de clownerie, 
dramaturgie, le comique et des partitions vocales, des relations avec le public, en 
soulignant le rapport du comique en relations avec des quéstions de genre.  
 

 

Mots-clés: Performance feminin. Comique. Genre. Clownerie. Repertoire. 
Domaine: Arts (Esthétique et Poétiques de la scène) 
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Introdução 
 

Peço licença aos cânones da academia para iniciar essa introdução ainda em tom de 

agradecimento. O agradecimento faz parte desta metodologia. Agradeço pelos encontros 

proporcionados por esta pesquisa. Os encontros com as mulheres palhaças Lily Curcio e 

Lilian Moraes, as palhaças Jasmim e Currupita. Elas são os “objetos de pesquisa”, mas muito 

mais do que isso se tornaram amizades, aliadas para enfrentar as dificuldades e lutar pela 

alegria. Esta pesquisa representa também um encontro comigo mesma por meio do 

entendimento da palhaça Clowndette Maria que criei há dez anos. Ela significa em minha vida 

a definição de palhaça dada por Lily e Lilian: o melhor de mim.   

Agradeço aos encontros com teorias, intelectuais, professoras/es que possibilitaram 

ampliar meu olhar para o mundo e me fazer enxergar aquilo que eu, como toda mulher, sofro. 

Entender que as minhas próprias dificuldades em prosseguir com esta pesquisa se referiam 

àquilo que eu estudava, à cultura falogocêntrica, machista, patriarcal (da razão-ego-homem 

branco-cis-heterosexual) que me educou a não desagradar, não ser inconveniente. Também 

me ensinou a me dedicar ao que é de outro, a servir, e não ao que é meu de direito, minhas 

crenças, meus projetos de vida, meu prazer. A mesma cultura que afeta as mulheres ao redor 

de mim e para quem dedico meus cuidados. 

É com o olhar de mulher, artista e palhaça que realizo esta pesquisa. Por isso, por 

vezes, coloco-me em primeira pessoa, narro algumas de minhas experiências, como num 

caderno de processo artístico. Por outras, adoto uma postura mais próxima aos conceitos 

acadêmicos que passaram a formar as lentes que ampliaram e aperfeiçoaram minha visão para 

realizar meus trabalhos, apreciar as demais palhaças e a arte da palhaçaria em geral1. Tento 

me entender como sujeito dessa pesquisa que está “dentro” e “fora” da palhaçaria, ora como 

observadora – distanciada, pretensamente objetiva – ora como artista e palhaça – incorporada, 

com impressões subjetivas e com os conceitos sentidos “na pele”. Assim como parte da crítica 

feminista2, acredito que essa “posição de sujeito” torna-se um lugar de contestação 

interessante, imbricado com a “prática” pessoal e relacionado com a “teoria”, visando sempre 

incentivar a ação reflexiva.  

                                                           
1 Mas, na verdade, é tudo misturado! 
2 Se fui capaz de perceber, embora não tenho conseguido formular em meus primeiros trabalhos, que o cinema e 
as teorias narrativas eram tecnologias de gênero, não foi apenas por ter lido Foucault e Althusser [...], mas 
também porque eu tinha absorvido como experiência pessoal (através de minha própria história e envolvimento 
na realidade social e nos espaços “gendrados” das comunidades feministas) o método analítico e crítico 
feminista, a prática da autoconscientização. (LAURETIS, 1994, p. 25-26) 



14 

 

Eu iniciei meus estudos acerca da temática de mulheres palhaças durante a graduação 

em meu projeto de iniciação científica (PIBIC-CNPq), abordando o trabalho de Cida 

Almeida. Foi então, que entrei num contato mais profundo com o processo de formação, 

ensino e aprendizagem da arte da palhaçaria. Então, pude elaborar uma visão histórica da 

transmissão desse saber no país, ou melhor, nos eixos de produção cultural mais próximos a 

mim. Descobri a “linha imaginária que divide” clown e palhaço, as disputas de saber dentro 

da arte, a ideologia por trás de cada escolha estética. Em adição, a trajetória da artista Cida 

Almeida que passou de Zé Bozélis – o primeiro personagem palhaço que criou – para 

Chiquinha Bozélis – sua personagem palhaça até os dias de hoje – projetava questões de 

gênero, mais profundas do que aparentava.  

Em meu trabalho de Conclusão de Curso em Licenciatura em Arte–Teatro na UNESP, 

eu conheci Andrea Macera, a palhaça Mafalda Mafalda. Sua atuação peculiar traz uma 

dramaturgia particular, ligada à fábula, a uma visão do mundo que passa pelas diversas 

nuances de sua subjetividade. Nas palavras de Rhena de Faria, diretora do espetáculo solo de 

Andrea Macera, denominado “Sobre tomates, tamancos e tesouras”: o espetáculo trata de 

assuntos considerados masculinos como crimes, alcoolismo, delegacia, porém, é a visão de 

uma mulher e sua subjetividade.  

O trabalho com Andrea Macera trouxe à tona a importância da busca de repertório das 

palhaças, com novas criações e adaptações do arcabouço de esquetes, gestualidade, gags, 

figurinos já existentes, proporcionando um trânsito potente entre universos ditos femininos e 

masculinos. Seus questionamentos levaram-na a criar o Pré-Encontro Nacional de Mulheres 

Palhaças de São Paulo em 2013, do qual fiz parte como organizadora e mediadora de uma das 

mesas de bate-papo. Em 2014, demos continuidade a essa parceria e realizei junto à sua 

companhia, O Teatro da Mafalda, o Encontro Internacional de Mulheres Palhaças em São 

Paulo3. Nesses encontros desenvolvemos o debate sobre a questão das mulheres na arte da 

palhaçaria que já estava em pauta nos outros três festivais de palhaças realizados no país e em 

diversos outros festivais espalhados pelo mundo, realizados principalmente a partir de 2005.  

Viva os encontros! 

Apesar de um tema novo, a investigação sobre mulheres palhaças já está sendo 

desenvolvidas por diversas palhaças e pesquisadoras por meio de pesquisas acadêmicas, como 

os estudos brasileiros de: Mariana Rabelo Junqueira, Sarah Monteath dos Santos, Elaine 

Nascimento, Katia Maria Kasper, Renata Franco Saavedra, Fernando Chuí Menezes. Além 

                                                           
3
 Encontro Internacional de Mulheres Palhaças em São Paulo teve sua 2ª edição em 2016. 
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disso, Michelli Silveira da Silva criou a revista Palhaçaria Feminina, em sua terceira edição, 

na qual dá voz a diferentes palhaças brasileiras e discute inúmeros temas relacionados. Há 

também sites e blogs dedicados a catalogar palhaças, divulgar seus trabalhos e diversas 

questões que concernem a suas atuações.  

Todas essas ações significam que as mulheres estão se movimentando a fim de 

legitimar sua atuação como palhaças. Há uma latente necessidade de (re)construção de uma 

narrativa acerca das mulheres na arte da palhaçaria e na comicidade em geral. É necessário 

evidenciar alguns aspectos imprescindíveis como a visibilidade e divulgação de referências, a 

criação e a adaptação de repertório, o entendimento de processos de ensino/aprendizagem, as 

barreiras enfrentadas pelo gênero feminino, o histórico das mulheres no circo e no teatro e a 

importância de eventos com foco em gênero para a troca de experiências e a criação de uma 

rede de artistas e a valorização da arte da palhaçaria feita por mulheres. 

Apesar disso, a reflexão sobre marcadores sociais de diferença, principalmente gênero 

e raça, torna-se sempre muito polêmica nos meios de discussão acerca do cômico e da 

palhaçaria. Há um mal-estar e diferentes formas de “driblar a discussão”, diminuí-la e – claro! 

– satirizá-la! Eu presenciei algumas. Porém, com o contexto sócio-politico atual, a pesquisa 

vem se ampliando e sendo cada vez mais aceita. 

A onda conservadora, que assola não só o nosso país, mas o mundo, deixa evidente a 

necessidade de posicionamentos políticos contundentes, observando todas as conquistas em 

termos de igualdade. Ao mesmo tempo, a reação é implacável e as conquistas das mulheres (e 

outros oprimidos) e suas reinvindicações por igualdade e liberdade vêm sendo combatidos por 

crimes violentos e a cultura do estupro; a extinção de direitos; os ataques simbólicos 

constantes; e representações e construções do gênero feminino como “primeiras-damas” e 

“escolas de princesas”. Dessa forma, tais relações de poder não podem ser negligenciadas por 

quem deseja pesquisar a arte da palhaçaria, estimulando um fazer relacionado com o contexto 

social atual.  Por isso, esta pesquisa é direcionada a palhaças, palhaços, artistas circenses, do 

teatro, formadores de artistas e pessoas interessadas em pesquisar questões de gênero, visando 

a (re)construção de uma poética que nos liberte das “caixinhas” impostas socialmente e que 

nos inspire a criar, nos movimentar, dar piruetas, cair e levantar.  

Dentro deste cenário, procurei desenvolver uma pesquisa que contribuísse para essa 

legitimação da mulher na arte da palhaçaria, partindo das pesquisas já realizadas e agregando 

novos modelos de pensamento, buscando o estudo das questões das mulheres e gênero, bem 

como os diferentes recursos cômicos e significantes empregados por essas artistas nos níveis 
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das dramaturgias corporais, textuais e vocais. Também esboço o potencial transgressor dessa 

linguagem e sua contribuição para a crítica à sociedade falogocêntrica e novas representações 

da categoria mulher.  

O encontro com as artistas Lily Curcio e Lilian Moraes deu-se a partir da apreciação 

de seus desempenhos como as palhaças Jasmim e Currupita. Também nos encontramos em 

entrevistas, almoços e cafés, sala de ensaio, durante o sétimo módulo da ESLIPA4 (2016) e o 

quinto e do sétimo módulo do ESLIPA (2017), dentro das cercas do Circo do Tubinho. Pude 

acompanhar as metodologias das duas artistas em processos de ensino e aprendizagem, 

apreciar seus espetáculos apresentados no Largo do Machado (Rio de Janeiro-RJ), analisar o 

registro em vídeo e refletir, ao lado das artistas, acerca de seus repertórios e trajetórias. 

Também realizei entrevistas com Andrea Macera (Teatro da Mafalda), Cida Almeida 

(Clã-Estúdio das Artes Cômicas), Samantha Anciães (grupo As Marias da Graça) e Nara 

Menezes (Cia. Animé), participei dos Encontros Internacionais de Mulheres Palhaças de São 

Paulo (2013, 2014 e 2016), assisti diversos espetáculos com a atuação de palhaças e mesas de 

conversa. Além disso, minha experiência enquanto palhaça contribuiu deveras para a reflexão 

acerca das questões levantadas. Como embasamento das reflexões, busquei referenciais 

teóricos acerca da palhaçaria, da comicidade, das questões de gênero – prioritariamente pelo 

viés da antropologia. 

A partir dessas considerações, a narrativa desta pesquisa segue a seguinte linha de 

raciocínio.  

No primeiro capítulo, procuro traçar o universo da palhaçaria de forma a buscar 

definições que deem conta de suas multiplicidades. Também procuro diferentes reflexões 

acerca dessa arte, enumerando alguns ícones da palhaçaria, conceitos atrelados ao tema e o 

seu histórico intimamente ligado à produção artística de homens e a ideias de masculinidade.  

No segundo capítulo, investigo possíveis “nascimentos” das palhaças, isto é, busco 

entender quando e como as mulheres passaram a se identificar como palhaças. Abordo a 

criação das escolas de circo e a ampliação do número de palhaças, como consequência. 

Apresento também alguns casos anteriores de mulheres como palhaças, como o de Maria 

Eliza Alves que atuava como o palhaço Xamego, buscando cuidadosamente contribuir para a 

memória das mulheres palhaças, do circo-teatro e do cenário circense paulistano em meados 

do século XX. Também proponho um alargamento do conceito de palhaça a fim de conhecer 

vestígios da atuação de mulheres na comicidade como as personagens caricatas e soubrettes 

                                                           
4
 Escola Livre de Palhaços, criada pelo Grupo Off-Sina 
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dos circos-teatro e, ainda, a atuação das vedetes nos teatros de revista. Finalizo o capítulo 

demonstrando os conflitos enfrentados e as propostas trazidos pelas mulheres na arte da 

palhaçaria mesmo após a aparente conquista desse ambiente de atuação, destacados durante 

encontros, discussões e textos de revistas e sítios da internet. 

No terceiro capítulo, apresento uma parte da teoria crítica feminista, como o conceito 

de performatividade de gênero, paródia de gênero e tecnologia de gênero. Traço algumas 

normatizações impostas pela sociedade para as condutas e os corpos das mulheres e as 

possibilidades do discurso cômico como desestabilização de padrões e subversão. Aprofundo-

me na investigação do corpo da palhaça, corpo livre e grotesco que rompe com a 

normatividade, voyeurismo e hipersexualização. Discuto como o discurso cômico pode estar 

permeado de relações de gênero e assim causar diferentes efeitos sob essa ótica. Cito também 

as experiências das apresentações das palhaças da ESLIPA (Escola Livre de Palhaços do 

Grupo Off-Sina/RJ) e como elas criam entradas de palhaçaria e sua repercussão.  

No quarto capitulo, preocupo-me com a criação de repertório das palhaças abordando 

o estudo de caso da artista Lily Curcio (Seres de Luz Teatro-Campinas/SP). Descrevo a 

oficina ministrada pela artista e realizada durante o 7º módulo da Escola Livre de Palhaços 

(ESLIPA – Grupo Off-Sina/RJ) para compreender sua abordagem durante os processos de 

ensino e aprendizagem. Por meio dessa trajetória, analiso os recursos empregados em sua 

atuação como palhaça no número “Inocêncio” e na montagem do espetáculo “A-las-pi-pe-

tuá”.   

No quinto capítulo, trago o histórico de Lilian Moraes, sua atuação como a palhaça 

Currupita, seu trabalho no Grupo Off-Sina, ao lado de Richard Riguetti, o aprendizado da arte 

da palhaçaria por meio da relação mestre e aprendiz com Doraci e Alvina Campos. Ainda 

apresento a criação da ESLIPA (Escola Livre de Palhaços) e a perspectiva do circo-teatro de 

rua, termo cunhado pelo Off- Sina. Também analiso o espetáculo A Borralhona de autoria e 

atuação de Lilian Moraes, buscado seus métodos de criação, seus elementos de composição e 

suas reverberações no campo da recepção. 

No sexto capitulo, ou nas considerações finais, realizo uma síntese das reflexões 

trazidas pelos capítulos anteriores, propondo considerações finais acerca da atuação das 

palhaças e questões de gênero. Por meio dessa discussão, acredito que seja possível a 

construção de um pensamento crítico e aprofundado sobre a atuação das mulheres palhaças 

que aborde as diferentes forças que agem sobre esta linguagem.  
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Os capítulos são intermediados por inserções poéticas, divagações e causos, 

proporcionando fôlego à leitura e um espaço para expor criações menos acadêmica e escritas 

mais despojadas. Trata-se de um epílogo, cinco entreatos e um prólogo, maneiras de construir 

conhecimento que perpassam outras percepções e tornam estas páginas mais vivas.  
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Prólogo 

Para quem não sabe, 

palhaços são feitos da 

ingenuidade e curiosidade 

infantis. 

São feitos da coragem de 

lançar-se na essência da 

condição humana: a 

ambivalência, a incerteza e 

a possibilidade de errar e 

ser ridículo. 

Para quem não sabe, os 

palhaços são feitos da 

transitoriedade dos fatos, 

da aceitação do que se 

apresenta e da 

transformação. 

De tudo isso e mais, para 

quem não sabe, são feitos 

os palhaços. 

Tudo recoberto para o que 

se sabe: que palhaços são 

feitos de maquiagem. 

roupas coloridas e 

sorrisos. 

De Morgana Masetti (MASETTI, 2017) 
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1. Histórias e conceitos para laçar palhaços 
 
 

A palavra palhaço provém do vocábulo italiano pagliàccio, cheio de palha, pois o 

primitivo traje dessa personagem era preenchido com palha para amortecer as suas constantes 

quedas. “Seus sinônimos são bufão, saltimbanco, arlequim, personagem cômica que provoca 

o riso” (CUNHA, 1986).  A palavra clown, derivada de clod, ou rústico, caipira, camponês, 

no idioma inglês. Segundo Burnier (2009, p. 205) “palhaço e clown são dois termos distintos 

para se designar a mesma coisa”. Para essa pesquisa, os dois termos são adotados como 

sinônimos.  

Durante o estudo para a realização deste trabalho foi possível verificar diferentes 

caminhos traçados por diferentes autores e autoras para definir o conceito de palhaço. Definir, 

porém, não seria a melhor maneira de se chegar à ideia do que – ou quem – seriam os 

palhaços e palhaças, prefiro então buscar caminhos para cercar a definição do termo.  

Vamos tentar cercar essas criaturas tão imprevisíveis e que estão, a todo momento, 

desafiando os padrões e suas próprias definições. Vamos tentar... Mesmo sabendo que, em 

algum instante, irão pular a cerca! 

 
 

1.1. Palhaços históricos 
 

 

Uma primeira forma seria seguir em busca de narrativas que descrevem o primeiro 

clown ou palhaço, procurando na história um ponto no tempo e espaço que mostre um 

“começo de tudo”. Olhando por essa perspectiva, encontramos o inglês Joseph Grimaldi 

(1778-1837), considerado um dos primeiros palhaços da história e cuja atuação era 

prioritariamente em teatros de feira na Europa.  

Há também o caso como o de Tom Belling (1843-1900), na Alemanha, que é tido 

como o criador do tipo Augusto, pertencente à “linhagem” de palhaços consolidados no circo, 

da qual surgiram diversas tipologias criadas conforme seus papeis no espetáculo5. A história 

de seu surgimento6 torna-se mais pertinente na medida em que demonstra não só uma posição 

                                                           
5 Dentre as diferentes tipologias de palhaços, encontra-se os tipos tramp (os ditos vagabundos), tony de soirée 
(que desenvolve sozinho pequenos intermezzi), palhaços dos tipos músicos, acrobatas, malabaristas, entre outros.  

6
 Conta-se que, em 1869, o cavaleiro Tom Belling havia sido demitido por uma apresentação desastrosa no Circo 

Renz. Estava ele nos bastidores brincando com seus amigos com as vestimentas ao contrário e uma peruca velha 



21 

 

de tempo e espaço da criação do Augusto, mas as circunstâncias, os mecanismos que levaram 

à sua criação, que lidam com o improviso e o ridículo7.  

Há biografias de grande relevância como Jean-Gaspard Deburau (1796-1846). Footit e 

Chocolat, palhaços franceses responsáveis pela consolidação da dupla Clown Branco e 

Augusto.  Os célebres irmãos Fratellini, de tradicional família de artistas franco-italianos cuja 

atuação era feita em trio. Depois Grock, um palhaço músico que consolidou um espetáculo no 

qual era o protagonista, uma atuação quase solo que se apoiava em parceiros de cena. 

No Brasil, Benjamim de Oliveira (1870-1954) é considerado o primeiro palhaço 

brasileiro de grande destaque. Filho de negros escravizados, ele tornou-se acrobata, músico, 

ator e autor, realizando pantomimas circenses, representando a tradição brasileira dos 

palhaços-cantores e tocadores de violão, que contribuíram para a disseminação de ritmos 

brasileiros como o lundu e a chula.  

O palhaço Piolin, Abelardo Pinto (1897-1973), talvez um dos palhaços paulistas de 

maior relevância, esteve ativo com seu circo de 1920 a 1970 e foi homenageado pelos artistas 

modernistas na Semana de 1922, por representar “a síntese da alma brasileira” (SOUSA 

JUNIOR, 2010). As duplas: Arrelia8 (Waldemar Seyssel, 1905-2005) e Pimentinha (Walter 

Seyssel, 1926-1992) e Carequinha (Jorge Savalla Gomes, 1915-2006) e Frederico Viola (Fred 

Villar, 1909-?), que seguiam a caracterização mais próxima das figuras do Augusto e Clown 

Branco e representaram o circo brasileiro nas lonas circenses, em teatros, na TV e no cinema.   
                                                                                                                                                                                     

quando foi surpreendido pelo dono do circo que, ao invés de repreendê-lo, admirou a pilhéria e resolveu incluir o 
número nas atrações do espetáculo. Belling entrou atrapalhado, tropeçou, caiu com o rosto no chão e seu nariz 
ficou avermelhado. O público então gritou: “Aujust!” - o que, no dialeto de Berlim, remeteria à ideia de ridículo. 
As características principais do Augusto são: a estupidez, a indelicadeza, as roupas exageradas e o nariz 
vermelho, onde a maquiagem de cor branca não recobre todo rosto e as cores primárias são usadas para enfatizar 
as linhas e traços de expressão. No circo brasileiro, muitas vezes, é chamado simplesmente de palhaço.  
(GUINSBURG, 2006. p. 47) 
7 Outra anedota de criação da personagem Augusto é relatada por Tristan Rémy (1945) e indica que a origem do 
Augusto ocorreu quando um jovem cavaleiro embriagado entrou no picadeiro vestindo trajes de cerimônia 
desproporcionais, o que, por consequência, satirizou o Mestre de Pista e provocou gargalhadas. 
8
 O palhaço Arrelia iniciou sua carreira de palhaço por meio de uma anedota muito parecida com aquelas 

contadas sobre o “nascimento” do tipo Augusto. Sua verdadeira estreia como palhaço [Arrelia] aconteceu em 
Uberlândia, Minas Gerais, no dia 27 de março de 1927 e foi uma surpresa para ele. Seu pai estava doente e 
preocupado em formar um novo palhaço para substitui-lo. Experimentou com os filhos e sobrinhos, mas não 
ficou satisfeito. Faltava apenas experimentar Waldemar, agora estudante da tradicional Faculdade de Direito no 
Largo de São Francisco. Convidado a assistir ao espetáculo, permaneceu atrás das cortinas, sem desconfiar de 
nada. De repente, seus irmãos mais velhos o agarraram e começaram a vesti-lo e a maquiá-lo à força. Pronto: o 
palhaço forçado é imediatamente atirado no picadeiro e, ainda tonto, entra tropeçando e cai. O público ti. 
Atordoado, Waldemar se atrapalha cada vez mais, apanha dos outros palhaços e resolve dar um tapa num 
ajudante que enrolava o tapete. Confuso, em vez de dar um tapa falso – a claque – bate de verdade, o que termina 
por provocar a fúria do ajudante. Quando vê que está sendo perseguido pelo agredido, Waldemar sai correndo, 
mas erra e, em vez de sair pela cortina do fundo, acaba atropelando os espectadores dos camarotes na frente do 
picadeiro. O público adora a comédia improvisada e aplaude entusiasmado o novo palhaço. Seu pai fica feliz, e o 
menino arreliado, que todos já chamavam o Arrelia, torna0se um palhaço de verdade. (CASTRO, 2005, p. 102) 
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Os trapalhões, grupo de humor composto pelos personagens Dedé, Didi, Mussum e 

Zacarias, respectivamente, Manfried Santana, Renato Aragão, Antônio Carlos e Mauro 

Gonçalves teve grande representatividade na TV e no cinema. Sua caracterização, no entanto, 

não seguia a maquiagem dos palhaços citados anteriormente, mas é notável como são 

percebidos e se declaram palhaços9. 

Há ainda aqueles que são reconhecidos como palhaços, mas os negam, criando um 

impasse pelo qual Frederico Fellini foi surpreendido. Segundo Sachet (2009), Fellini indagou 

Groucho Marx acerca de clowns e ele respondeu que não entendia de clown apenas de 

cômicos americanos, ou seja, ele não se julgava um clown10.   

Seria então a definição de palhaço realizada por “autodenominação”?  

Essa visão panorâmica deixa evidentes as diferentes formas pelas quais se apresenta a 

arte da palhaçaria. Todas as formas de palhacear são legitimas e encantadoras justamente por 

suas singularidades e, ainda, por possuírem uma identidade enquanto uma categoria de artistas 

que se firmou no imaginário popular. 

Gostaria de encontrar um termo que designasse essa arte que não gostaria de chamar 

de arte do palhaço, procurando uma linguagem não-sexista. Também não é possível dizer 

apenas palhaçada, pois sua significação corrente não envolveria a técnica e a linguagem 

complexa e até pode chegar a ser pejorativa. Talvez arte da palhaçada, isso me agradaria, pois 

manteria o termo em português comum e indicaria a complexidade de sua linguagem e o 

caráter profissional.  No entanto, meus colegas e minhas colegas de pesquisa, costumam 

utilizar o termo palhaçaria e, como a ideia aqui é colaborar, fazer alianças, esse é o termo 

adotado para esta pesquisa. Palhaçaria é a linguagem própria de palhaços, palhaças e as 

diferentes tipologias que podem ser criadas a partir desses, levando em consideração as 

reflexões aqui apresentadas.  

  

1.2. Em busca de conceitos 
 

                                                           
9
 Segundo SACCHET (2009), Renato Aragão apresentou-se no programa especial Criança Esperança da Rede 

Globo da seguinte forma: nós, os palhaços, os clowns, os palhaços ou clowns que é a mesma coisa [...] 
10

 « Me foi pedido para escrever qualquer coisa sobre clowns. Eu de clowns não sei nada e os poucos que 

tenho visto me parecem iguais e pouco divertidos. Eu entendo somente de cômicos americanos, como Buster 

Keaton, Charlie Chaplin e outros, mas não creio que isto possa servir para aquilo que pretendes fazer”. 

(SACCHET, 2009, p. 13) 
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De acordo com Bolognesi (2003) e Pantano (2007), a personagem palhaço, é uma 

personagem arquetípica, ou seja, segue alguns padrões estabelecidos ao longo da história, o 

que pode caracterizá-la como uma personagem universal. Basta apresentar alguns elementos 

chave do palhaço que ele será reconhecido, geralmente: o nariz vermelho, as roupas 

desproporcionais, uma comicidade principalmente baseada em situações corporais. Há ainda 

gags, entradas e esquetes típicos que podem ser reconhecidos pelo público e determinar a 

personagem mesmo que ela não esteja caracterizada da forma corrente. Muitas vezes, é difícil 

precisar quais seriam esses elementos e está justamente aí o grande diferencial da palhaçaria. 

Porém, é reconhecível um repertório semelhante que possibilita agrupar diferentes artistas da 

palhaçaria como pertencentes a uma mesma linguagem cênica. 

Contudo, além de uma personagem universal, o palhaço é uma personagem individual. 

Cada palhaço/a agrega à sua atuação elementos pessoais, criações e características que podem 

ser próprias do artista: sua voz, seu nome, traços de comportamento, formas de andar, formas 

de se vestir, maquiagem, entre outros elementos. Essa importância da criatividade do artista 

para a construção da personagem permite, por exemplo, que surjam palhaços tão 

diferenciados entre si. Assim sendo, cada personagem expressa a subjetividade do artista que 

o compõe. “Nesse sentido, é praticamente impossível escapar de si mesmo ao construir uma 

personagem [palhaço]”. (PANTANO, 2007. p. 52) 

 

As reflexões de Jacques Lecoq (2010) vão ao encontro do conceito de Bolognesi 

(2003) e Pantano (2007) no que tange à necessidade do palhaço de exteriorizar a subjetividade 

do artista que o compõe. Dessa forma, Lecoq determina que o processo de ensino de 

palhaçaria passa pela descoberta de um “clown próprio” de cada artista, assim, “o clown não 

existe fora do ator que o interpreta”. Sua ótica pedagógica tornou-o conhecido por seu método 

de ensino de atores e, principalmente, pela difusão da linguagem do palhaço no meio teatral 

europeu, influenciando o contexto brasileiro, que utiliza o nariz vermelho – denominando-a 

de “menor máscara do mundo” – como elemento principal para o aprendizado da linguagem 

da palhaçaria. Seria a máscara do nariz vermelho que permitiria ao sujeito trazer sua 

ingenuidade e sua fraqueza para a cena. A primeira qualidade ligada à capacidade lúdica de 

“jogar com um clown”, ou seja, brincar verdadeiramente. A segunda está ligada à ideia de 

“fiasco”, alcançado quando o artista se revela inteiramente, quando é “ele mesmo”, sem 

esconder suas características ridículas e risíveis. Seu fiasco está na esfera do lúdico, do 
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espetacular11. “Peça a um clown que dê um salto mortal, ele não consegue. Dê-lhe um chute 

no traseiro, e aí ele o faz sem se dar conta! Nos dois casos, ele nos faz rir. Se ele não 

conseguir nunca, caímos no trágico” (LECOQ, 2010, p. 216).  

 

Burnier (2009) procura investigar o palhaço – clown, nas palavras dele – por meio de 

seus possíveis ancestrais: o bufão e as personagens cômicas da Commedia dell´Arte. Ele 

chama esse processo de genealogia e indica as transformações dessas personagens ao longo 

dos contextos sociais que se ramificaram no palhaço. O palhaço “herda” dos bufões, 

geralmente pessoas com deformações físicas, um ponto de vista da margem, um 

posicionamento carnavalesco e contestador da ordem, a qualidade grotesca e sarcástica. 

Porém, há a significativa diferença entre um e outro, pois os bufões e bobos da corte, do 

período medieval e renascentista europeu, não representavam personagens, eles exerciam a 

bufonaria durante todo o tempo de sua vida. Burnier afirma que os bufões “encarnavam uma 

forma especial de vida, simultaneamente real e irreal, fronteiriça entre a arte e a vida”. O 

palhaço, por outro lado, está inserido no contexto espetacular: suas roupas, maquiagem, 

postura, diferenciam o artista e a personagem, apesar do imbricamento entre ambos. O 

palhaço é uma atração dentro da empresa do divertimento. 

No ambiente espetacular também estava a Commedia dell´Arte, marco da 

profissionalização dos comediantes, da arte como ofício e do espetáculo como produto.  Os 

Zanni – os empregados famintos, ingênuos e astutos – têm grande semelhança com os 

palhaços, principalmente por sua gestualidade dilatada, decorrente da utilização das máscaras 

e, também, pelo repertório ligado a trapaças, quiprocós, necessidades do baixo ventre: fome, 

desejo sexual e escatologias. Porém, há a diferença entre personagens-máscaras da Commedia 

dell´Arte e o palhaço: suas personagens-tipo eram codificadas por máscaras e tinham 

definições sobre sua idade, categoria social (servos e patrões), personalidade, postura e gestos. 

A personagem-palhaço, ao contrário, possui uma liberdade maior para que o artista construa 

seu repertório cômico a partir de sua subjetividade e das mais variadas situações.  

Preocupado com o processo de ensino/aprendizagem de palhaçaria, Burnier aponta 

que o processo de iniciação de palhaços está ligado “à exposição ao ridículo”. O artista passa 

por um treinamento no qual se deve “colocar o ator em situação de desconforto” surgindo 

                                                           
11

 Lecoq afirma que, durante o aprendizado do palhaço, o pedagogo deve ter atenção para que o ator “não 

entre no jogo do próprio clown”. Ou seja, por se tratar de um território dramático muito próximo ao próprio 

artista, deve-se cuidar para que ele não se sinta ridicularizado, pois “a experiência do clown nunca deve ser 

dolorosa”. O público não ri do artista, ele ri do palhaço, o riso provocado está no campo da representação. 
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“uma série de pequenos gestos que ‘escapam’ ao seu controle”, caracterizando-se como 

“sementes” para o futuro palhaço.  

Nessa concepção encontra-se um ponto de intersecção com as anedotas contadas sobre 

surgimento de palhaços – como é o caso se Tom Belling e também do palhaço Arrelia. A 

característica principal do palhaço configura-se como um intermediário entre a personagem e 

o artista; sua atuação está também entre a ficção e a realidade. Ele seria a “sombra”, o espirito 

zombeteiro que não é revelado na vida em sociedade pelas inúmeras coerções sociais, tanto no 

nível individual quanto no nível social.  

Alice Viveiros de Castro (2005) produz um alargamento do conceito de palhaço, 

incluindo bufões, bobos da corte e outras personagens cômicas para demonstrar a existência 

de uma figura cômica em diversas sociedades do mundo e em diversas épocas, sustentando a 

tese de que há sempre o espaço e a necessidade para um discurso de derrisão que 

complementa e subverte a ordem social. Em sua visão, os palhaços (todos os tipos 

considerados por ela) são o contraponto da vida em sociedade, mostrando o oposto do que 

seria o correto, modificando os modelos de pensamento e resolução de problemas, 

promovendo diversão. A autora foca o aspecto arquetípico do palhaço para defini-lo e produz, 

conforme proposto pelo título de seu livro, uma homenagem a uma figura tão significativa 

para a cultura de um povo. 

Castro indica uma característica atávica das sociedades de possuir pessoas 

encarregadas de promover o prazer do riso. Por meio dessa prerrogativa, os estudos de 

palhaços sagrados como o Hotxuá (PUCCETTI, 2007), pertencentes à tribo Kraho no estado 

de Tocantins, aproximam as culturas branca e indígena, mostrando as suas semelhanças e 

diferenças, mas apontando o reconhecimento de ambos como iguais no ofício de transmitir 

alegria12. 

Katia Maria Kasper (2004), procura enfocar o processo de construção e/ou descoberta 

do/a palhaço/a por meio da ideia de “gestos em fuga”, baseada nos treinamentos do LUME-

Campinas-SP. Para a autora pode-se “pensar no clown, além de uma ampliação, uma 

dilatação da pessoa, como um potencializador de devires” (KASPER, 2004, p.362) Dessa 

forma, o clown/palhaço/a representa também novas possibilidades de vida, também representa 

o devir e, consequentemente, uma quebra de espectativa, uma resposta não programada aos 

acontecimentos.  

                                                           
12 “Do que presenciei durante esta semana, pude constatar que os hotxuás tem importante participação no 
cotidiano da comunidade, sempre com o viés da comicidade, arrancando riso das situações do dia a dia e 
brincando com as possibilidades de ver a vida sob outros ângulos”. (PUCCETTI, 2007, p.158)  
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1.3. O palhaço faz rir 
 

O palhaço caracteriza-se pela alegria e pelo riso. Dentro do universo do circo de 

variedades, considera-se que o palhaço seja a expressão do grotesco em contraponto ao 

sublime. Enquanto acrobatas, trapezistas, malabaristas, mostram-se superiores à lei da 

gravidade, aos limites do corpo, quase como deuses, como heróis capazes de desafiar a morte 

e trazer a tensão ao público. O palhaço tem a tarefa do alívio cômico, é a expressão do 

fracasso, da bobeira, da queda e do erro. Porém, seu fracasso é apenas um jogo. Um jogo no 

qual artista e personagem são sujeitos e objetos do riso, ou seja, são os provocadores do riso. 

O palhaço manipula os recursos para o risível e, ao mesmo tempo, se expõe a eles.   

 

Neste tipo de arte da bobagem, a experiência humana com a comicidade é própria de 
um ser que é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto da ação cômica. Este aspecto é, de 
fato, algo inerente à condição humana. O homem é, na perspectiva antropológica, 
descentralizado: ao mesmo tempo em que é corpo, é também percepção sobre este 
corpo. [...] Conforme Peter Berger, a experiência cômica é a de um riso que ocorre 
num homem que é, além de objeto da graça, também o sujeito que se vê no momento 
da graça. (DORNELES, 2009, p. 26) 

 

Os palhaços não só fracassam, mas enfrentam o fracasso mostrando sua força vital, 

são superiores ao seu próprio ridículo, encaram-no, mostram-no diante da plateia, transpondo 

qualquer situação que, se real, causaria sofrimento. O palhaço propõe esse tipo de 

distanciamento emocional, constatado por Henri Bergson (2007) como fundamental para o 

riso. O autor exemplifica a situação: não é possível rir do tombo de uma senhora de idade, 

pois dele sente-se piedade, no entanto, se o tombo for de um colega que provavelmente não 

tenha consequências graves, o tombo é risível. 

Nada parece grave ou digno de piedade para o palhaço. Ele pode perder o emprego, 

perder seu amor, ser zombado pelos colegas, mas todas as suas respostas são com bom humor, 

com atitude, sem desistência. Ele consegue transpor a qualquer tipo de situação, seja se 

utilizando da astúcia, da trapaça, seja passando pelas quedas e tapas sem se machucar. Pode 

ser até que ele não compreenda o que se passa consigo mesmo e, assim, dá curso à vida 

naturalmente, ignorando qualquer tipo de adversidade.  

Na linguagem do palhaço, ele não parece sentir dor, por isso, rimos com ele e não 

dele. O riso proveniente disso é um riso festivo, pois ele nos remete a um ser que cai e não se 

machuca; que leva bofetões que não doem; que tem fome, mas não passa fome; que é sozinho, 

mas não solitário. Para os palhaços, os tapas não expressam violência, mas apenas um conflito 

traduzido em gesto. As quedas não são acidentes, mas decorrência da inconstância da vida. Se 
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ele não parece sofrer, pode-se rir com ele. Não é preciso achar-se superior a ele, como afirma 

Bergson, quando deduz que o riso é um processo racional13. Basta saber que pra ele tudo é 

uma brincadeira ou um jogo. Tanto é assim que o palhaço faz chorar quando notamos, num 

átimo, que talvez o que lhe aconteceu possa provocar sofrimento. É o caso emblemático de 

Carlitos (Charles Chaplin) que, muitas vezes, apesar de suas cenas cômicas, torna-se 

emocionante e, também, crítico da sociedade. Como determina Aristóteles (ALBERTI, 1995), 

o cômico consiste “em um defeito ou torpeza que não causa nem dor nem destruição”, o 

cômico está em oposição ao trágico. 

Mais do que o erro, o palhaço representa a transgressão daquilo que seria o correto. O 

cômico se vale do contraste, do estranhamento e da ruptura. Numa perspectiva freudiana, o 

riso está próximo ao sonho, trazendo o conteúdo inconsciente (o encoberto e o “não-dito”) à 

tona, por meio de chistes, piadas e paródias. 

 

[para Freud] O riso funcionava, nas suas mais diversas manifestações associativas, 
como um libertador das emoções reprimidas. O riso compensava, em seus efeitos, o 
dispêndio contínuo de energia exigido para manter as proibições que a sociedade 
impõe e os indivíduos internalizam. (SALIBA, 2002, p. 23)   

 
O palhaço então pode tornar público, por meio do cômico, o que deveria ser 

silenciado: o duplo sentido, o sexual, a trapaça, a irreverência, o enfrentamento da autoridade. 

“Os palhaços, sempre falam da mesma coisa, eles falam da fome: fome de comida, fome de 

sexo, mas também fome de dignidade, fome de identidade, fome de poder...” (FO, 1982, p. 

83) 

Luigi Pirandello “situa as causas do risível nas imprevisíveis rupturas da realidade que 

marcavam o cenário da época em que vivia” (SALIBA, 2002, p.24). No intuito de revelar as 

possibilidades cognitivas do humor, Pirandello afirma que, no humor: “tudo aquilo que nos é 

familiar é colocado num contexto desconhecido ou estranho, o senso comum é rompido, o 

inesperado é evocado – e o humor se transforma numa estratégia de desfamiliarização”. Para 

Pirandello, o humorista representa o fluxo contínuo da vida e se contrapõe a todas as formas 

lógicas que têm como princípio deter esse fluxo da vida. “A atitude humorística é 

desmistificadora por excelência, porque no momento mesmo que as formas lógicas tentam 

deter e paralisar esse fluxo, o humorista mostra que elas não se sustentam e revela o que elas 

são: máscaras” (SALIBA, 2002, p. 27). Assim, o humorista, neste caso, o palhaço, desafia “o 

que deveria ser”. Sua performance desestabiliza imposições racionais. Sua presença poderia 
                                                           
13 Afinal, a ideia de racionalidade do seculo XIX já foi derrubada. E eu perguntaria: sentir-se superior a outra 
pessoa é um processo racional? 
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tornar-se uma chave para a reflexão que não se realiza apenas na razão, mas no corpo e no 

prazer, o/a palhaço/a pode ser também um produtor de saber. O riso exibe outra forma de 

encarar a vida, num perspectiva contemporânea, com mais sabedoria, pois “trata-se de 

provocar o descontrole da razão, de ultrapassar seus limites, única forma de ainda filosofar” 

(ALBERTI, 1995).  

 

 

1.4. O corpo como princípio 
 

O palhaço tem uma relação muito peculiar com o seu corpo. Para ele não há nada 

subentendido ou nas entrelinhas, suas intenções e sensações estão codificadas no seu corpo. 

Se está com medo, treme as pernas. Se ele está determinado, estufa o peito. Arrependido, ele 

caminha pra frente, mas olha para trás. Se ele está excitado, projeta o quadril pra frente. “O 

clown é um ser que tem suas reações afetivas e emotivas todas corporificadas em partes 

precisas de seu corpo, ou seja, sua afetividade transborda pelo corpo, suas reações são todas 

físicas e localizadas.” (BURNIER, 2009, p. 217) 

Não há nada que lhe escape ao corpo e, portanto, não seja materializado e tornado 

presente diante do público. Seus movimentos são amplos, seus gestos são exagerados em 

relação ao cotidiano. Seu repertório é corporal: quedas, gags, cascatas, claques (tapas). O seu 

corpo fala e sua fala tem corpo, ou seja, a voz faz parte do corpo como melodia, com intenção 

expressa em agudos e graves, volumes e velocidades, rimas, aliterações, assonâncias, 

onomatopeias. Muitas vezes, essas características dos sons são mais importantes que o próprio 

significado das palavras.  

A ingenuidade – ou sacanagem! – dos palhaços retorce os sentidos das palavras. Para 

os palhaços, as palavras remetem a ideias concretas: se lhe dizem “a noite caiu”, ele responde 

“onde?” e procura as estrelas no chão. O palhaço concretiza, materializa, torna visível o que 

não é visível, por exemplo, por meio da mímica. Seus gestos são contundentes e significativos 

e podem trazer novos sentidos para os objetos por meio da ressignificação. “A lógica do 

clown é físico-corpórea: ele pensa com o corpo”. (BURNIER, 2009, p. 217)  

O corpo do palhaço não é um sistema fechado, não se encerra em si. Ele está aberto e 

em trânsito com o ambiente externo, o que o caracteriza como grotesco (BAKHTIN, 2008). 

Esse seria um corpo incompleto que se opõe à ideia de perfeição. De tal modo que está ligado 

ao meio externo e não se encerra em si próprio. Ele é ilimitado: pode penetrar e ser penetrado; 

digerir e excretar fluidos. O grotesco seria aquele corpo popular – que tem fome, sede, desejos 
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sexuais – enquanto o corpo belo é individual, encerra-se em si mesmo, sem contatos com os 

demais.  

O grotesco não obedece aos cânones de beleza, ele está mais próximo dos dois 

extremos da vida – infância e velhice – e não da maturidade. O corpo grotesco é deformado, 

exagerado, desproporcional. Assim, a maquiagem e figurino do palhaço servem para acentuar 

essa característica. Elas produzem diversos tipos de efeitos como engordar e emagrecer, 

estender partes do corpo e diminuir outras. Além disso, são importantes para destacar as 

expressões faciais e o corpo do palhaço em ambientes de grande distância – como os circos de 

lona e a rua. 

O palhaço possui o corpo como princípio e somente por essa característica já pode ser 

um agente transgressor numa sociedade na qual os corpos são socialmente regrados. Os 

corpos dos palhaços representam a liberdade das noções de disciplina, de utilidade para o 

trabalho e são cobertos pelo prazer do riso e da liberdade para expor-se. Sua comicidade é 

gerada pelo próprio artista como sujeito de seu desempenho. “É um corpo que tem o domínio 

espiritual do ator, em estado pleno de alerta, porque sua interpretação não está prevista 

anteriormente em um texto dramatúrgico e muito menos na quietude da plateia.” 

(BOLOGNESI, 2003, p. 198). De acordo com Kasper, na linguagem da palhaçaria, há a 

produção de “corporeidades outras, voltado principalmente para a produção desse corpo 

aberto para afetar e ser afetado". (KASPER, 2004, p. 365) 
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Entreato I: O surgimento da palhaça Clowndette Maria, um vibrador e a 
concepção desta pesquisa 
 

A ideia de realizar a pesquisa sobre mulheres palhaças surgiu durante a graduação de 

Licenciatura em Artes-Teatro, quando eu atuava como palhaça nas companhias Clã Estúdio 

das Artes Cômicas e Asfalto de Poesia. Naquele momento, a arte da palhaçaria chegava a 

mim como uma grande possibilidade de criação e expressividade, por meio da qual eu 

conseguiria ser “eu mesma”.  Eu poderia dar vazão às piadas e escárnios que sempre fiz 

durante toda minha adolescência, às vezes, acusada de indisciplina e, na idade adulta, taxada 

de inconveniente. Poderia discutir os assuntos mais sérios, com a veemência de sempre, o que 

muitas vezes, aos outros, parecia patético ou desmedido e, assim, provocava risos. Poderia 

acessar sentimentos tão ingênuos, sem censuras, sem amarras, sem constrangimentos, uma 

ingenuidade infantil e, como tal, risível. Poderia expor, ou melhor, escancarar meus próprios 

“defeitos”, antes fontes de traumas de criança e adolescência, pois me afastavam dos 

conceitos de beleza e “adequação” social enquanto mulher. A partir dessa descoberta, adotei a 

arte da palhaçaria como linguagem, fiz espetáculos, números e intervenções e, assim, 

encontrei minha forma mais genuína de expressão. 

O caminho para amadurecer a ideia da pesquisa acadêmica sobre mulheres palhaças se 

iniciou enquanto fazia parte do Grupo de Estudos de Clowns Anônimos II (GECA-II), 

coordenado por Cida Almeida. Durante a pesquisa teórico-prática do grupo, eu e minha dupla 

Vanessa Gutz criamos uma cena na qual as duas palhaças faziam truques de mágica 

desajeitados e charlatões para fazer aparecer e desaparecer objeto. De repente, descobrem um 

objeto fálico – e brilhante! – que teriam que fazer desaparecer Aquele objeto ainda vibrava, o 

que dificultava seu manuseio. Era um vibrador, mas não se tratava de um vibrador figurativo, 

aqueles que imitam o pênis tal e qual, era apenas algo cilíndrico, de dimensões semelhantes. 

Ao tentar escondê-lo, elas descobriam o prazer que ele poderia proporcionar: cócegas no 

pescoço, nas axilas e na vagina. A cena terminava então num grande gozo das duas palhaças 

que, obviamente, era hiperbólico, simbólico e desconstruía o orgasmo em si ao exagerá-lo. 

Essa “cena do vibrador” foi apresentada primeiramente no Circo da Barra (IA-

UNESP) em 2010. A plateia, composta por crianças e adultos, ria de formas diferenciadas. 

Vanessa e eu, tínhamos certo pudor e dúvidas sobre a aceitação do público, além do receio da 

cena ser “apelativa”. Esse cuidado excessivo deixava escorrer pelas beiradas os resquícios do 

que havia sido nossa educação moralizadora, castradora e, principalmente, machista. A cena 
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era coerente com a prática de todos os palhaços que já havíamos visto e era delicada na 

sugestão dos acontecimentos, pois o significado de cada ação era completado pela percepção 

do público, de acordo com seu entendimento. A produção de sentido – ou duplo sentido – é 

relacional e está intimamente ligada com a intenção das palhaças e o imaginário de cada 

pessoa do público.  Já havíamos visto diversos palhaços brincando com suas bengalas como 

projeção de seu pênis. Por que nós não poderíamos fazê-lo? A mudança do sujeito da ação 

cômica de masculino para feminino modificou o seu significado. O que é feito por uma 

mulher passa a não ser visto com a mesma “naturalidade” daquilo que é feito por um homem. 

Para ele, a irreverência faz parte de sua formação, exibição de seu corpo e falo, palavrões, 

piadas, discursos. Para ela, há uma série de comportamentos já formatada para “tornar-se uma 

mulher”, as pernas cruzadas, o vocabulário contido, a delicadeza e a discrição.  

De qualquer forma, o que o público via ali eram duas palhaças sentindo cócegas de 

forma exagerada, sendo que adultos entenderiam que o prazer era sexual e crianças 

provavelmente não. Sobretudo, a representação desmedida das cócegas era a principal fonte 

de riso, mesmo que houvesse diferentes percepções das camadas de construção desse sentido. 

Adultos talvez se chocassem com duas mulheres naquela situação, ou ainda, sentiriam mais o 

prazer do riso ao ver a conduta feminina socialmente ideal sendo afrontada por duas palhaças 

que não se importavam – ou pelo menos não pareciam se importar – com o que deveria ser as 

atitudes “corretas para uma mulher”. A arte da palhaçaria tem um potencial extremamente 

acessível, pois é sintética, ou seja, possui diferentes recursos simbólicos que, sobrepostos num 

arranjo particular, produzem a comicidade. Naquele momento, não foi possível elaborar um 

pensamento sobre a situação. Hoje, considero que a experiência foi fundamental para 

desencadear a reflexão sobre a atuação da palhaça. 

No mesmo período, também participei do projeto “Entre risos e lágrimas” do Centro 

de Memória do Circo-SP. O projeto consistia em oportunizar o encontro dos palhaços ditos 

tradicionais com os novos palhaços, num processo de aprendizagem que incluía conversas, 

apresentações de esquetes e oficinas para ensino de recursos cênicos da linguagem. Durante 

as discussões, surgiam sempre dúvidas relacionadas à existência das mulheres palhaças, às 

possibilidades de mulheres atuarem como palhaças... Entretanto, a maioria dos “novos 

palhaços” eram mulheres. Lembro-me até de uma passagem na qual um dos palhaços 

tradicionais elogiou o trabalho de uma palhaça dizendo que “ela atuou tão bem que parecia 

um homem”. 
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Essa experiência tornou evidentes as barreiras existentes para as mulheres na arte da 

palhaçaria. A valoração dessa arte é nitidamente enraizada na valoração da masculinidade. 

Essas barreiras são muitas vezes negligenciadas pelo senso comum que afirma que a 

dificuldade para as mulheres atuarem como palhaças é a mesma existente em qualquer outra 

profissão. Muitas vezes, afirma-se a ausência de palhaças seria apenas decorrência do fato de 

que, historicamente, o espaço das mulheres restringia-se ao privado, enquanto aos homens 

cabia o espaço público. Todavia, a ausência ou silenciamento das mulheres enquanto palhaças 

vai além desse fato. Se as mulheres já participavam de espetáculos circenses e gêneros ditos 

ligeiros de teatro, por meio de diferentes personagens, o que haveria de diferente na figura do 

palhaço que impediria a atuação do gênero feminino? 

Desse modo, percebi que inquietações, que me pareciam individuais e particulares, 

estendiam-se a outras mulheres que queriam ser palhaças. A discussão saiu daquele conflito 

pessoal, daquela cena apresentada na faculdade e ganhou a coletividade, ou melhor, um 

período histórico de renovação/revolução do pensamento tanto feminista quanto da 

palhaçaria. Hora de estudar, encontrar outras mulheres e lá fui eu! Lá vamos nós! 
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2. Mulher palhaça existe? 

 

As diferentes formas de se conceituar o palhaço servem para balizar a investigação 

sobre as palhaças. Haveria um substantivo feminino para palhaço? Não é evidente para o 

grande público e também para os dicionários de português, francês e inglês14. Enquanto 

palhaça, eu posso afirmar que já fui muitas vezes chamada de palhaço e ouvi as expressões de 

estranhamento de crianças: “Você é palhaço? você é mulher?”. Essa variação de gênero para a 

palavra palhaço dá certo “nó” na percepção das pessoas. Esse “nó” pode ser um incômodo, 

mas muitas vezes, torna-se possibilidade de piada e jogo e, assim mesmo, de reflexão. 

Lilian Moraes, fundadora do Off-sina e a palhaça Currupita, conta um acontecimento 

que ilustra a construção do imaginário acerca da palhaça. Quando ela participava do Encontro 

de Famílias e Artistas Circenses, em 2009, na cidade de Araraquara, foi abordada depois de 

seu espetáculo, por um rapaz de família circense acompanhado de sua filha. O rapaz estava 

muito incomodado com a apresentação de Lilian, pois ela havia “desmentido” o que ele falava 

para sua filha sobre a existência de mulheres palhaças. 

 

Ele falou assim: porque a minha filha me perguntou se existia palhaça, porque ela 
quer ser palhaça, mas eu falei pra ela que palhaça não existe que só existe palhaço. [...] 
Ela viu o espetáculo de vocês, virou pra mim e falou ‘viu pai você mentiu pra mim, 
palhaça existe’. Eu [Lilian] falei: então fica pra você a lição de nunca mentir pra sua 
filha. Palhaça existe e se você não conhecia, passa a conhecer a partir de agora. E a 
menina toda feliz, aquela festa toda. Mas ele estava transtornado com essa revelação. 
(MORAES, 2016) 

 

 Ainda não é evidente uma mulher ser palhaça. As situações do cotidiano revelam essa 

marca contida na historicidade da personagem e sua concepção estritamente relacionada com 

o masculino. As artistas que o fazem têm sempre alguma história pra contar sobre isso. Dentro 

do imaginário comum sobre palhaços, existem diversas formas de expressar a arte da 

palhaçaria, mas a presença feminina ainda causa certa estranheza. Dentre as opções de 

carreira artística para uma mulher, a palhaçaria ainda está sendo conquistada. Val de Carvalho 

                                                           
14 No idioma inglês, encontra-se a palavra “clown” para palhaços homens e mulheres, pois, nessa língua não 
ocorre concordância de gênero. Mesmo assim, num segundo momento, quando se quer determinar uma palhaça e 
salientar seu gênero feminino, utiliza-se a expressão “female clown” que poderia ser traduzida como “palhaço 
feminino” ou “palhaça”, das quais opto sempre pela última alternativa. Na língua francesa, na qual a variação de 
gênero, existe o termo “clownesse” que poderia fazer referência ao termo masculino “clown”, mas que, contudo, 
não se refere exatamente a isso. Na França, quando se diz clownesse a referência é, prioritariamente, à figura das 
amazonas que se apresentavam vestidas de maneira irreverente (função executada apenas por mulheres), mas 
essa não corresponde exatamente à figura de um palhaço. As clownesses são protagonistas de muitos quadros 
pintados pelo francês Toulouse-Lautrec na Paris do final do século XIX, das quais Cha-U-Kao é a mais retratada.  
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(São Paulo-SP), palhaça que iniciou sua carreira na década de 1980, aprendiz de Roger 

Avanzi (Palhaço Picolino do Circo Nerino), conta que quando, no início de sua carreira, 

trabalhava com animação de festas, o contratante pagava metade do cachê por se tratar de 

uma palhaça mulher. Gena Leão15 (Natal-RN), por não conseguir espaço como palhaça, 

construiu uma personagem masculina, o palhaço Ferrugem, com o qual trabalhou mais de 

cinco anos. Isso ocasionou “um problema na voz, por fazer esforço para ficar com a voz 

masculina” (SILVA, 2012) e, aos poucos, foi “revelando seu segredo” até tornar-se a palhaça 

Ferrugem. 

Um olhar desatento diria que se trata de uma questão comum a todas as outras 

enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho e demais esferas sociais. Sem dúvida, as 

condições sociais da mulher com suas inúmeras restrições influenciam a ausência de mulheres 

palhaças. Porém, dentro do universo do circo e do teatro, as mulheres tiveram o espaço da 

esfera artística, ou seja, elas participam da esfera pública no que diz respeito ao trabalho 

artístico, com diferentes tipos de apresentações. A questão estaria então em desvelar o(s) 

porquê(s) do caso específico da palhaçaria, configurar-se como um terreno exclusivamente 

masculino em sua representação.  

Existem diversas regras sociais que afastaram a mulher de uma qualidade de 

representação que a caracterizaria como palhaço, das quais: o lugar do improviso, contato 

com o público, ser sujeito do riso, ter liberdade com o corpo e com a sexualidade. 

O tema mulheres palhaças já foi investigado por outras pesquisadoras na academia, 

deu origem a festivais específicos de mulheres palhaças, revistas, sítios na internet, grupos de 

discussão, sempre na busca de entender quais as restrições historicamente impostas para as 

mulheres e quais os caminhos a serem percorridos para conquistar o espaço das artistas e 

diferentes formas de representação da mulher na sociedade, para as quais a palhaça pode 

representar um lugar de contestação. 

 

2.1. Mulheres palhaças e o circo-família 
 

Para o entendimento do percurso das mulheres palhaças, Sarah Monteath dos Santos 

(2014) recorre à história do circo no Brasil que, até meados dos anos 1950, esteve 

caracterizada por um modo de organização denominado de circo-família. O circo-família, 

                                                           
15 Gena Leão também criou a Epac (Escola Potiguar das Artes do Circo) e a cia. Circo Grock. 
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termo cunhado por Ermínia Silva (2007), define a produção circense realizada nos circos de 

lona, no trabalho itinerante e muitas vezes chamado de “tradicional”.  

A organização do circo-família tinha grande complexidade principalmente no que 

tange às divisões do trabalho e aos processos de formação, ensino e aprendizagem. Todos os 

participantes dos circos-família ficavam encarregados do oficio circense. Dessa forma, eles 

tinham conhecimento de todo o processo de trabalho, desde o preparo do terreno onde o circo 

chegava, montagem e desmontagem da lona e dos aparelhos circenses, as defesas (venda de 

alimentos), figurinos e cenários, exercícios de aprendizagem das habilidades, encenação de 

números circenses, esquetes e peças de circo-teatro. Esses saberes circenses complexos e 

múltiplos que incluíam desde a infraestrutura até os conceitos estéticos do espetáculo eram 

transmitidos de geração em geração, de forma oral, coletiva, por meio do convívio diário, da 

observação dos mais novos e de lições dos mais velhos.  

Nesse sentido é importante definir que os circenses seguiam métodos próprios 

legitimados pela tradição. Assim, o circo preservou seus saberes e perpetuou, na rotina de 

aprendizado, paradigmas já delineados pelas gerações passadas. Por exemplo, dividindo o 

aprendizado das habilidades circenses por gênero, reproduzindo assim, a divisão do trabalho 

artístico entre homens e mulheres. 

 

A formação coletiva compreende a transmissão dos saberes circenses, sobretudo das 
técnicas corporais que condicionam fisicamente as crianças para o desenvolvimento 
de seus futuros números, por meio do treinamento diário, orientado por um adulto 
responsável por todas as crianças. Há diferenças no treinamento, de acordo com a 
idade e o sexo. Geralmente, as meninas iniciam o treinamento por atividades de 
contorcionismo e os meninos por atividades de salto e equilíbrio, porque as atividades 
futuras, de maneira geral, demandarão habilidades e respostas diferentes de cada 
corpo: suavidade, flexibilidade, leveza e elegância para as mulheres; agilidade e força 
para os homens. PIMENTA, 2012. p.20) 

 

A vida itinerante dos circenses lhes conferiu características complexas que deveriam 

intercambiar sua relação de preservação da cultura circense (“dentro da cerca”) e, ao mesmo 

tempo, a aceitação do grupo pelas cidades onde chegavam (“os de fora”). Assim, a produção 

circense respondia às exigências da sociedade na qual estava inserida para não sofrer 

represálias e, principalmente, para cativar seu público. O imperativo das relações circenses é o 

verbo agradar, ou seja, ser querido, não criar conflitos, proporcionar alegria e diversão, 

evitando atritos sociais. Dessa forma, os circenses estão sempre em relação com os chamados 

“de fora”, pois a especificidade da vida itinerante circense não lhes permitia, por exemplo, 
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isolar-se já que dependiam do bom relacionamento com a cidade para tirar seu sustento por 

meio de apoios e bilheteria (SILVA, 2005).  

No entanto, a vida itinerante causava certa estranheza e, muitas vezes, preconceito nas 

pessoas da cidade, cuja vida era pautada na residência fixa e costumes burgueses. Diante dos 

valores da família tradicional burguesa nos quais as mulheres deveriam restringir-se ao espaço 

doméstico e privado, as mulheres circenses enquanto artistas que se expunham para o público, 

muitas vezes em trajes considerados sumários, representavam uma grande afronta. Não é de 

se admirar que recaia sobre as mulheres circenses a discriminação e o adjetivo de “mal 

faladas” e, muitas vezes, como resposta, as famílias circenses procuravam proteger-se por 

meio de rigorosas regras na conduta das mulheres. 

 

Entretanto, nos relatos de alguns circenses, memorialistas e parte da 
bibliografia pesquisada (GARCIA, 1976; SEYSSEL, 1977; MILITELLO, 
1978; DUARTE, 1995; AVANZI; TAMAPKI, 2004; SILVA, 2009), ao 
mesmo tempo em que eram admirados pelas suas artes, também sofreram 
preconceitos dos habitantes de várias localidades em relação ao seu modo 
itinerante de vida e trabalho, procuravam proteger-se (e também às suas 
mulheres e filhas) dos olhares da cidade. (SANTOS, 2014) 

 

Na busca da aceitação das cidades e também na reprodução de seus valores 

tradicionais, os circenses constituíram uma divisão sexual do trabalho diferenciada daquela 

existente na sociedade burguesa, que restringia o espaço público às mulheres. Como as 

mulheres das classes populares (PERROT, 1992), as mulheres circenses trabalhavam para 

ajudar no sustento da família e, por isso, “simultaneamente ao fazer doméstico, a mulher no 

circo desenvolvia outras habilidades: era preparada também para ser uma artista, pois as 

atividades corporais não eram exclusivas do corpo masculino”. (PANTANO, 2007. p. 25). 

Assim, o trabalho artístico circense brasileiro incluiu as mulheres, com restrições apenas em 

dois tipos de tarefas: a de “fazer a praça” e a “de palhaço” (SANTOS, 2014).  

“Fazer a praça” significa preparar toda a documentação, infraestrutura e logística na 

cidade para a qual o circo pretende passar. Essa tarefa inclui as “relações empresariais”, como 

o contato com prefeitos e demais autoridades da cidade, negociação de terrenos, água e luz, 

divulgação e apoios culturais. Nesse âmbito, é possível inferir que as atividades de negócio e 

gerência são historicamente masculinizadas, além disso, há restrição de direitos cíveis para as 

mulheres desde a possibilidade de andar e viajar sozinha, até assinatura de contratos, contas 

bancárias até meados do século XX.  

Sobre o oficio de palhaço, as restrições para as mulheres estão centradas no campo das 

representações do gênero feminino dentro do espetáculo. Ou seja, no que se refere apenas ao 



37 

 

trabalho como artista, não haveria restrições legais para mulheres atuarem como palhaças, 

uma vez que já atuavam como trapezistas, equilibristas, contorcionistas, bailarinas, atrizes, 

entre outros. Mesmo nesses papeis “permitidos” às mulheres dentro do espetáculo, a mulher já 

produzia uma “quebra” nas regras de conduta social de mulheres ao exibirem seu corpo e sua 

beleza. 

 

Existem fotografias que documentam a exposição pública do corpo da mulher no 
circo em um maiô de duas peças já em 1943. O umbigo não tinha permissão para ser 
visto em filmes de Hollywood até o ano de 1966! O biquíni era proibido na 
competição Miss Universo em 1951 como algo degradante para a mulher! Uma 
acrobata vestida com um figurino em duas partes, fora do picadeiro seria vista como 
uma prostituta. Mulheres, vistas como mais delicadas e como sexo frágil, não 
deveriam expor quaisquer atributos corporais, especialmente a força. (KRALJ, 2011, 
p. 49-51. tradução minha.) 

 

Justamente por essa exposição de corpos, as mulheres ficavam mal faladas, eram 

acusadas de sedutoras, mulheres da vida, desavergonhadas, prostitutas. Daí a necessidade de 

reação dos circenses em defender-se por meio de medidas que refletissem os valores da 

sociedade burguesa. 

 

Ao mesmo tempo em que garantiam em seu território a preservação do modo de se 
constituírem como um grupo singular, o controle externo desse modo de vida fazia 
com que, para serem aceitos, sentissem necessidade de demonstrar que eram 
possuidores daquelas mesmas características constituidoras “dos de fora”, porém, sob 
uma ótica própria daquele grupo. O circense dentro de sua singularidade, sempre 
esteve em sintonia e fora contemporâneo àquela sociedade; pois, diferentemente dos 
ciganos, tinha como proposta desenvolver estratégias para serem aceitos ou agradar a 
população à sua volta. (SILVA, 2005, p. 5) 

 

 Qual seria então a especificidade do ofício do palhaço que o tornaria restrito aos 

homens? Para Santos (2014) seria justamente a exposição ridícula dos corpos e “o jogo que 

esta criação cênica tem com o público” que restringiram o espaço das mulheres na arte da 

palhaçaria. Para as mulheres o espaço dentro do circo era prioritariamente a exposição da 

beleza e das destrezas (BOLOGNESI, 2003). No entanto, a presença da mulher nas partes 

cômicas é expressiva no circo-teatro, possuindo personagens cômicas especificamente 

femininas – mesmo que ainda não pertencessem à categoria “palhaço”. 

 

2.2. Personagens cômicas femininas brasileiras 
 

As mulheres representavam personagens cômicas nas peças de circo-teatro 

consideradas como personagens-tipo, ou seja, personagens que conservavam características 
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fundamentais e com determinados papeis, mesmo se tratando de enredos de diferentes peças. 

Esse tipo de personagem tem semelhanças com as personagens advindas das máscaras da 

Commedia dell´Arte. 

No caso feminino, há a figura das soubrettes (GUINSBURG, 2009; ANDRADE, 

2010; JANNUZZELLI, 2015), também chamadas de “criadinhas”, são espertas, astutas, 

falantes e contribuem para os quiproquós das comédias, participando das intrigas domésticas 

como alcoviteiras e protetoras dos casais apaixonados. São personagens características das 

comédias de costumes brasileiras e dos circos-teatro16. As soubrettes apresentam influências 

das servas da Commedia dell´Arte, das quais se destacam a Colombina e a Ragonda, sendo 

que a primeira é mais ingênua e a segunda mais esperta – num paralelo com a dupla Arlequino 

e Brighella.  

Outra personagem de grande importância no circo são as caricatas17 (ANDRADE, 

2010; JANNUZZELLI, 2015), cuja característica principal é a comicidade exagerada que 

reflete em seus gestos, maquiagem e adereços. Junto aos cômicos, as caricatas são 

comparadas aos palhaços sem maquiagem, pois “têm um ótimo tempo para a comédia, são 

extremamente criativos, irreverentes e transgressores”. A caricata tem menor “compromisso 

com a lógica”, maior liberdade com marcações e repetição de cenas, em comparação com a 

soubrette.  

As duplas compunham também a parte cômica do espetáculo circense. As caipiras18 

eram mulheres que produziam uma personagem com sotaque do interior, cantavam e tocavam 

instrumentos e apresentavam piadas e canções engraçadas, além de uma caracterização para 

esse tipo cômico com tranças, chapéus de palha, vestidos coloridos. 

Essas três personagens cômicas são de grande importância para o desenvolvimento da 

comicidade circense. Porém, é intrigante perceber que mesmo próximas à figura do palhaço as 

mulheres não eram alçadas a essa nomenclatura, ou seja, não eram considerados papeis 

análogos ao do palhaço apenas variando seu gênero.  

O circo e o teatro classificado como ligeiro – teatro de revista, music-hall e café-

concerto – eram ambientes que se intercambiavam: seja nas influências estética, seja na 

presença dos artistas. Assim, entender as atuações cômicas femininas para se buscar pistas 

                                                           
16 No contexto atual, Guinsburg (2009) exemplifica a soubrette pela atuação da atriz Denise Fraga em seu na 
comédia “Trair e coçar é só começar” de Marcos Caruso. Zezé Macedo ficou conhecida como a “empregadinha 
do Brasil” por sua excelente atuação. 
17 Alguns exemplos de caricatas são: Dercy Gonçalves, Lucélia Reis (Circo de Teatro Tubinho), entre outras. 
18 As caipiras citadas são: Nhá Tica (Abigail de Almeida), Chica Pelanca (Ruth Rangel), Nhá Barbina 
(Conceição Joana da Fonseca), Iracema Pires.  
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sobre as palhaças exige também uma investigação do teatro ligeiro, no qual as mulheres 

tinham notória importância.  

As chamadas vedetes19 – termo incorporado do francês que significa “estrela do 

espetáculo” – ganharam maior importância a partir de 1925, quando a Revista Brasileira 

influenciou-se pela Revista francesa Ba-ta-clan e pela Revista espanhola Velasco e passou a 

valorizar o corpo e a sensualidade femininas. Relacionadas comumente à sensualidade, as 

Vedetes também apresentavam caráter cômico e, ainda, uma relação de extrema aproximação 

com a plateia conferindo pistas sobre o espaço das mulheres na comicidade na primeira 

metade do século XX. 

As vedetes tinham como uma de suas principais atrações o número de plateia, no qual 

desciam do palco, junto aos espectadores, e dirigiam-se diretamente ao público realizando 

brincadeiras, “exercendo seu poder de sedução enquanto cantavam canções cujas letras 

continham um duplo sentido” (GUINSBURG, 2009). Além disso, acrescentavam “cacos” aos 

textos, ou seja, improvisavam com comicidade, dentro dos esquetes e comédias.  

 

Na revista, as vedetes eram, geralmente, ou populares ou sensuais. Dificilmente 
acumulavam as duas qualidades. Assim, aquela que tinha o público nas mãos só com 
uma piada dificilmente faria boa figura ao pavonear-se, desfilando nas escadarias das 
apoteoses. Margarida Max, Otília Amorim e Aracy Cortes faziam parte de uma 
minoria esplêndida que quebrava essa exceção [sic]. Sintetizavam os dois estilos. 
(MONTEIRO, 1996, p. 87) 

 

 As discussões sobre a representação feminina realizada pelas vedetes são vastas, pois 

algumas vezes são entendidas como formas de representação a partir dos olhares masculinos, 

da beleza e da objetificação da mulher, porém, em outras vezes, são tidas como transgressoras 

da ordem vigente de extrema normatização do comportamento feminino (COLLAÇO, 2010). 

Não cabe aqui estender esse debate, mas principalmente sublinhar que para além da 

sensualidade, as vedetes também podem ser consideradas cômicas. E elas representam as 

potenciais antecessoras das palhaças, mesmo porque a sensualidade não está fora do campo de 

atuação da arte da palhaçaria e, além diasso,  o teatro ligeiro é terreno de grandes cômicos que 

são considerados como pertencentes da palhaçaria brasileira. Recolhe-se assim, as pistas da 

                                                           
19

 Em crítica à atriz de teatro ligeiro Alda Garrido (1896-1970), Décio de Almeida Prado afirma “uma 
personalidade genuinamente cômica. Quando representa, a graça não está nunca na personagem: está na 
intérprete, no que esta possui de inconfundível, de inimitável. O que admiramos não é a peça, mas a própria Alda 
Garrido, com o seu grão de irreverência e de loucura, que lhe permite comportar-se sempre de maneira menos 
convencional possível, e também com o seu grão de inesperado bom senso, que a faz sempre achar a resposta 
mais desconcertantemente terra a terra, mais prosaicamente adequada. Alda Garrido, muito mais que atriz, é uma 
grande excêntrica, a exemplo desses cômicos de cinema e de teatro musicado norte-americano - um Groucho 
Marx, um Danny Kaye"  
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relação entre mulher e comicidade para circunscrever o universo das mulheres palhaças, visto 

que a procura por referências é uma das principais formas de escrever sua história. 

 

2.3. Mulheres palhaças no circo e Xamego 
 

No universo do circo de variedades, sabe-se que havia mulheres que acompanhavam 

os palhaços como partners e eram denominadas de clownettes. As clownettes 

desempenhavam o papel de escada, segundo cômico ou baixo cômico, mantendo uma postura 

que não se ligava diretamente ao ridículo e ao riso.  

Anteriormente ao advento das escolas de circo, que é tido como marco principal para o 

“fenômeno” das mulheres palhaças (SANTOS, 2014), há casos isolados sobre as artistas que 

atuavam na arte da palhaçaria. Afirma-se comumente que as mulheres que desempenharam o 

papel de palhaço trajavam-se como homens e escondiam o fato de serem mulheres. 

Em pesquisa no Centro de Memória do Circo, encontram-se casos de mulheres que 

passaram pelo circo como palhaças e foram anunciadas como tal. Como já é sabido, são raras 

exceções. Encontrei no cartaz de divulgação do Circo Theatro França (192?) “a queridíssima 

da elite paulista, Diva Lopes, clown futurista com suas finíssimas pilhérias”. No Grande Circo 

Gonzaga (192?) havia o anúncio das “novas entradas pela senhorita Havdèe Bastos, clown, e 

o inseparável Parafuso”, na dupla Havdèe tinha o papel do “segundo palhaço” ou Clown 

Branco e, depois de casada, passa a se chamar Haidée Fernandes e destaca-se no programa de 

Chico Anísio, no quadro de Azambuja. 

Há pouco tempo20, foi rememorada a história de Maria Elisa Alves, filha de João 

Alves, proprietário do Circo Guarani, o palhaço Xamego. A história de Xamego foi trazida à 

tona por sua neta Mariana Gabriel, palhaça e cineasta que produziu um documentário sobre a 

história da avó. Xamego tornou-se assim a história emblemática sobre a presença feminina na 

arte da palhaçaria no Brasil, anteriormente às escolas de circo e à mudança ocorrida nessa arte 

a partir das décadas de 1970 e 1980. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 A primeira menção pública ao palhaço Xamego por Mariana Gabriel e Daise Alves foi no Pré-Encontro 
Nacional de Mulheres Palhaças em São Paulo em 2013. 
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Dessa forma, apenas nos últimos anos foi possível reescrever a história de uma 

palhaça brasileira anterior ao fenômeno das escolas de circo. Uma história que transmite as 

dificuldades da mulher na arte da palhaçaria e, ainda, sua grande capacidade de transposição 

das adversidades. É muito possível que ela não seja a única, nem a primeira, podem ter havido 

outras tantas, porém, essa história trazida com detalhes configura-se como um ícone para as 

palhaças, reverberando no imaginário de quem pretende entender pela singularidade, a 

coletividade. 

O Circo Guarani foi um circo de grande sucesso na cidade de São Paulo e que viajava 

o interior do estado em itinerância desde o fim do século XIX a meados do século XX. De 

início, sua arquitetura era provavelmente a de circo de pau-a-pique e seu repertório, o do circo 

teatro tradicionalmente brasileiro. Seu proprietário era João Alves, negro e de mãe 

  

Figura 1 – Cartazes de Diva Lopes e Havdèe Bastos 
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escravizada21, grande personalidade de sua época junto aos diferentes empresários da 

categoria. Também era artista: ensaiador e ator principal. Era um circo itinerante grandioso 

que viajava pelo país utilizando vagões de trem e que contava com animais de grande porte 

como elefantes, leões e um elenco de diferentes famílias que apresentavam seus números 

específicos. 

  

Foi uma época mesmo grandiosa, onde eles tiveram dentro do circo, por exemplo, 
Grande Otelo [Sebastião Bernardes de Souza Prata] e Oscarito [Oscar Lorenzo Jacinto 
de la Imaculada Concepción Teresa Diaz]. A Ondina [Santana], e ela era uma 
Contorcionista, conhecida como a Mulher Cobra, e era tida na época como a grande 
Contorcionista né? E ali eles tinham pessoas dessas famílias todas, Stankowich, os 
Tangará, os Seyssel, que também são a família do Arrelia e Pimentinha [Walter 
Seyssel] né, que era a família Seyssel. E daí... Ah sim, e os Temperani, que ficaram 
famosos porque faziam o globo da morte, que na ocasião também era uma grande 
atração né, no circo. Então, era uma época que não tinha atrações de fora, era o grupo 
dali, os Trapezistas inclusive né, que era uma atração à parte então, eram pessoas que 
moravam todas em barracas, junto, na região onde o circo, onde a praça que o circo 
ficava situado. E era um circo itinerante, mas era tão grande que pra se deslocar de 
uma praça pra outra tinha que fretar os vagões de trem. (ALVES, 2016) 

 

 

Maria Eliza Alves (1909-2007), filha de João Alves, nasceu em São José do Rio 

Pardo-SP. Primeiramente, ela seguiu a carreira de cantora no Rio de Janeiro-RJ, junto com 

sua irmã mais velha, Efigênia, formando a dupla Irmãs Alves. Chegaram a fazer parte dos 

empreendimentos de Benjamin de Oliveira e, mais tarde, participaram da companhia de 

revista de Genésio Arruda e cantaram também na Rádio Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
21

 Segundo Ermínia Silva, Regina Horta Duarte, no livro dela Noites Circenses deixa evidente a presença de 
negros na produção circense e em demais produções artísticas brasileiras como a música. Dessa forma, a 
historiadora sublinha a necessidade de um olhar historiográfico que enxergue a condição do negro como sujeito 
da cultura brasileira que foi silenciado e não apenas como objeto de troca e submissão.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Depois, com a morte da mãe, as duas retornaram a São Paulo e acompanharam o pai 

no circo da família que mais tarde viria a se tornar um pavilhão. Maria Eliza assumiu o papel 

de caricata e Efigênia o de m

palhaço Gostoso, a atração do circo Guarani. Ele adoeceu e Maria Eliza prontificou

substituí-lo, visto que tinha temperamento para comédia, inclusive como caricata, mas o pai 

não aceitou a ideia. Ela então passou pelo 

me rir. Nele, o pai, João Alves dava

rir e, se conseguisse, teria a permissão de tornar

e teve êxito. Passou então a representar Xamego. O que seria temporário tornou

Figura 2 – Cartazes do Circo Teatro Guarani (192?) 

Depois, com a morte da mãe, as duas retornaram a São Paulo e acompanharam o pai 

no circo da família que mais tarde viria a se tornar um pavilhão. Maria Eliza assumiu o papel 

de caricata e Efigênia o de mocinha. O irmão mais novo da família Alves, Antônio, era o 

palhaço Gostoso, a atração do circo Guarani. Ele adoeceu e Maria Eliza prontificou

lo, visto que tinha temperamento para comédia, inclusive como caricata, mas o pai 

ideia. Ela então passou pelo teste muito conhecido no meio da palhaçaria: faz

me rir. Nele, o pai, João Alves dava-lhe a chance de utilizar qualquer recurso a fim de fazê

rir e, se conseguisse, teria a permissão de tornar-se o palhaço daquele circo. Mar

e teve êxito. Passou então a representar Xamego. O que seria temporário tornou

Cartazes do Circo Teatro Guarani (192?) – Coleção Júlio Amaral – Centro de Memória do 
Circo-SP 
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Depois, com a morte da mãe, as duas retornaram a São Paulo e acompanharam o pai 

no circo da família que mais tarde viria a se tornar um pavilhão. Maria Eliza assumiu o papel 

ocinha. O irmão mais novo da família Alves, Antônio, era o 

palhaço Gostoso, a atração do circo Guarani. Ele adoeceu e Maria Eliza prontificou-se para 

lo, visto que tinha temperamento para comédia, inclusive como caricata, mas o pai 

conhecido no meio da palhaçaria: faz-

lhe a chance de utilizar qualquer recurso a fim de fazê-lo 

se o palhaço daquele circo. Maria Eliza o fez 

e teve êxito. Passou então a representar Xamego. O que seria temporário tornou-se 

 

Centro de Memória do 
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permanente, pois o irmão não se recuperou e teve que amputar as pernas. Em 1939, Maria 

Eliza, então, assumiu a responsabilidade de um dos ofícios mais importantes do circo 

brasileiro: o palhaço.  Sua filha Daise Alves conta: 

 

Aí ela tentou convencer meu avô, que era o proprietário do circo, que tinha sido 
grande que estava numa fase difícil, e ele, e ela convencendo meu avô de que ela 
poderia ser o Palhaço né? E meu avô falou, ‘imagina!’, né? Ele era muito severo, 
monossilábico, eu lembro da imagem do meu avô é essa né? Que ele morreu com 
oitenta e um anos e eu tinha seis, mas eu lembro que ele era bravo. Aí, ela começou a 
se arrumar, botar a roupa e fazer né, vamos dizer graça pra ele, acrobacias... E ela 
negra, cabelo pixaim, muito grande, e gordinha, porque a minha mãe sempre foi 
gordinha, baixinha, então ela soltou o cabelo, assim armado, pôs uma... Ela contava 
pra mim né? Pôs uma cartola pequenininha e começou a fazer graça, uma, duas, três 
vezes, até que meu avô começou a dar risada né? (ALVES, 2016) 

 

Xamego era um palhaço homem. Maria Eliza não deixava que percebessem que havia 

uma mulher por baixo do figurino e todos no circo Guarani guardavam esse segredo. Daise 

Alves, filha de Maria Eliza, declara que muitas moças que assistiam ao espetáculo 

apaixonavam-se por Xamego e queriam marcar encontros após a função. Dirce Militello em 

seu livro de memórias “O terceiro sinal” descreve a cena em que viu, quando criança, um 

palhaço amamentando um bebê. Pela época e local, trata-se provavelmente de Maria Eliza 

amamentando o filho Aristeu.   

 

Ela carinhosamente me dizia que não deixava o pai colocar substituto. Ia fazendo o 
Palhaço, quebrando o galho, até o dia em que ele pudesse voltar. Nunca se identificou. 
Muita gente esperava na saída o Palhaço que nunca apareceu. Aos mais insistentes 
diziam que ele já havia saído, assim que terminara a sua apresentação. A foto que não 
foi batida, que ficou dentro dos olhos, e ainda vejo quando rebusco dentro de mim nos 
meus velhos guardados, o Palhaço amamentando o filho que chorava. No camarim o 
menino chorava, ela o amamentava mesmo sem tirar a maquiagem, e trocar de roupa. 
Lá fora muita gente esperava querendo conhecer o simpático Palhaço, principalmente 
as moças. Engraçado como as moças se apaixonavam pelos Palhaços, mesmo sem 
conhecer o rosto. O rosto é que desperta mais atenção, primeiro talvez a curiosidade, 
por saber quem está atrás daquela maquiagem, ou mesmo pela necessidade de sorrir. E 
ela continuou a ser o Palhaço do circo, esperando a recuperação do irmão que não 
aconteceu nunca. Criou seus filhos, acho que foram os únicos que foram amamentados 
pelo Palhaço. Ela fez segredo desse trabalho nas praças onde o circo se instalava, nem 
mesmo os artistas comentavam. Ela não sabia que sua imagem com as roupas e a 
maquiagem, num passado distante, está sempre presente, na marcada lembrança de 
uma criança que viu o seio do Palhaço. (MILITELLO, , apud GABRIEL, 2016) 

 

Maria Eliza vestia-se como Xamego também para fazer doma de animais: cachorros, 

gatos e galinhas. Segundo o senhor Tabajara Pimenta (GABRIEL 2016), Xamego era palhaço 

do tipo excêntrico e fazia dupla com Reis. No espetáculo, Maria Eliza estabelecia com o 

marido, Eurico Alves dos Reis, uma relação de Augusto e Branco, respectivamente. Maria 
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Eliza mudava o tom de voz e ninguém desconfiava que se tratava de uma mulher. A dupla 

fazia entradas grandes, no meio do espetáculo, era anunciada, utilizava como entrada a música 

de Luíz Gonzaga “Xamego”22 e era muito aplaudida. Era uma grande atração do espetáculo, 

fazia esquetes como “morrer pra ganhar dinheiro”, fazia cambalhotas, tinha os bordões “ai, ai, 

Reis, ai, ai, Reis” e “No me lo diga Reis, no me lo diga”. Xamego também desempenhava um 

número musical no qual produzia músicas por meio de seu figurino. Havia diversos guizos 

prateados espalhados pelo casaco e conforme ia se mexendo e batendo em diferentes partes do 

corpo compunha uma música.  

 

O número era assim, tinha um guizo na cabeça, tipo coroa, num braço, no outro, numa 
perna e noutra, e ao longo do capote tinham as notas musicais, que ela ia usando pra 
dar a graça né? [...] tinha hora que ela fazia assim, aí assim, na barriga, e a grande 
graça era na bunda né? E era muito engraçado né? E ela teve esse capote, ela que 
construiu, porque a minha mãe montava a escala musical [...] porque eram as coisas 
que eu digo o artista circense até hoje é assim cria o número, faz os seus aparelhos, 
cuida, mantém. (ALVES, 2016) 

 

Daise Alves conta também um pequeno esquete de Xamego. 

 

Então, era um contexto de bar, ela fazia aquele garçom malandro né, com 
aventalzinho também e tal, tinha talvez alguma gravatinha aqui que mudava um pouco 
o tipo. Sozinha, na mesa, aí a plateia já começava a rir. Daí ela pegava uma garrafa e 
um copo, escondido, aquela coisa de quem está tomando escondido... Porque não 
pode, o garçom só tem que atender, não tem que beber. Aí ela pegava a garrafa, punha 
no copo, tomava, aquela coisa prazerosa, ela pegava a garrafa e falava “L-I, li, M-O, 
mo, N-A, na, D-A, da... GA-SO-AS”. (ALVES, 2016) 

 

Xamego também entrava em peças de comédia tradicionais de circo-teatro levadas 

pelo Circo Guarani, mantendo a maquiagem e a “cabeleira”. Em sua maquiagem, Xamego 

usava pomada Minâncora como branco e Quilon para fazer o nariz, deixava a boca mais larga 

pintando o lábio de preto e deixava a sobrancelha mais alta, em forma triangular. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Sabe-se que Luiz Gonzaga fazia shows no circo de João Alves, especula-se ainda que a música “Xamego” 
possa ter sido feita para a personagem de Maria Eliza, cuja letra parece fazer uma alusão à sua situação: “todo 
mundo quer saber/O que é o xamego/Ninguém sabe se ele é branco/Se é mulato ou negro”. Além de Luiz 
Gonzaga, o Circo Guarani recebia Cascatinha e Inhana; a Caravana do Peru Que Fala, com Silvio Santos e 
Ronald Golias. E grandes palhaços como Arrelia e Carequinha. 
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Mesmo depois do fechamento do Circo Guarani, Maria Eliza continuou trabalhando 

como palhaço, chegando a se apresentar na TV Paulista, canal cinco. O final de sua carreira 

não foi fácil pelas dificuldades enfrentadas pelo circo no país e por sua família em particular. 

Seu marido passou por um difícil acidente no circo, no qual o mastro caiu sobre sua perna e 

teve que ficar mais de um ano afastado. O circo da família teve de ser vendido. Maria Eliza 

trabalhou como palhaço até mais de 70 anos de idade em diferentes locais. Sempre foi uma 

pessoa alegre, disposta e “trabalhadeira”.  

 

Ela manteve até onde deu e eu não sei até quando foi a vida trabalhando no circo. Ela 
ensaiava as crianças, ela ia às matinês, ela, minha mãe saía e não dizia pra onde ia 
sabe? Uma vez ela foi, operou, voltou pra casa e tinha sido operada. (Risos) (ALVES, 
2016) 

 

 

Maria Eliza trabalhou como Xamego por volta das décadas de 1940, 1950 até 1960. 

Os filhos não seguiram com o circo, Daise Alves tornou-se professora e Aristeu tornou-se 

 

Figura 3 – O palhaço Xamego (esquerda) e Maria Eliza Alves (direita) – Blog Palhaço Xamego 
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músico. A neta Mariana Gabriel é cineasta e palhaça, a Birota, e responsável por rememorar a 

história da avó no documentário “Minha avó era palhaço” (2016). Segundo Ermínia Silva 

(2016), a história de Xamego surpreende porque mostra os “silêncios” presentes na arte 

circense e na sociedade em geral, pois mesmo diante de tantas pesquisas já realizadas, uma 

história tão potente quanto a de uma mulher que se apresentava como palhaço e com tanto 

sucesso ainda não tinha vindo à tona. Essa história aparentemente singular e individual vem 

descortinar as práticas culturais e outras histórias semelhantes. “Porque falar de Xamego é 

revelar histórias de Xamegos”. Uma mulher negra, de classe trabalhadora, circense que 

encarou uma profissão masculinizada que é a do palhaço, enfrentou diversas barreiras e, ao 

mesmo tempo, não pode romper com a masculinidade do palhaço, tão forte essa se estabelecia 

no palhaço brasileiro.  

 

E imagina naquele tempo? Ela devia cantar, ela devia dançar, ela devia fazer piada de 
duplo, triplo, quinto sentidos, primeiros sentidos, certo? Porque era chegada de 
Palhaço, num foi inventado agora, tá certo? A chegada de Palhaço não era só 
bonzinho pra criança, a noite tinha coisa que, chamada picante, tá certo? A Xamego 
não rompe barreiras. Ela rompe e não rompe. Ela é uma história atípica, porque ela 
também assume que tem que ser homem, pra não enfrentar outras barreiras. É que 
nem eu falei uma barreira de cada vez né? (Risos). Já era nômade, circense, todo 
mundo dormia junto, negra, caramba, deixa eu fingir que eu sou homem? Uma coisa 
de cada vez’. E mulher lá dentro né, porque ela era mulher circense, os de fora a viam 
como mulher né? E durante muito tempo, ainda como prostituta. Em trinta, quarenta 
ainda é vista assim. (SILVA, 2016) 

 
 

2.4. Mulheres palhaças no circo internacional 
 

A presença das mulheres na arte da palhaçaria também se caracterizava como uma 

exceção em outros países até meados do século XX. Na França, no período do pós-guerra, 

Annie Fratelini (1932-1997) tornou-se a palhaça mais célebre, a “primeira” a fazer o papel de 

Augusto. Herdeira da tradicional família circense Fratelini, Annie relatou que durante sua 

juventude seu pai, Victor Fratellini, lamentava o fato de ela ser mulher, pois isso a impediria 

de ser palhaço. Annie construiu sua carreira no cinema e na música. Sua reaproximação com o 

circo e a palhaçaria é atribuída a seu segundo casamento, com o palhaço Pierre Étaix. Annie e 

Pierre formaram uma dupla de palhaços, de gênero masculino, que obteve muito sucesso nos 

anos 1970. Criaram a primeira escola de circo francesa, a Escola Nacional de Circo Annie 

Fratellini (École Nationale du Cirque Annie Fratellini) em 1972, que funciona até os dias 

atuais. Quando Pierre seguiu por outro caminho, depois de três anos de duo, Annie relutou até 



48 

 

formar dupla com sua filha, Valérie Fratelini. As duas seguiram carreira durante 25 anos e 

obtiveram grande sucesso mundial. 

Há referências a outras mulheres presentes na arte da palhaçaria registradas por Tristan 

Rémy (1945), em um capítulo dedicado às chamadas femmes clowns (mulheres palhaços) 

dentro de seu livro sobre palhaços. No contexto da França entre guerras o autor destaca que a 

atuação das mulheres no circo é prioritariamente como amazonas e trapezistas. No entanto, 

havia as clownesses que seriam figuras graciosas e elegantes ligadas ao clown branco e que 

não desempenhavam o tipo augusto, ou seja, o cômico, o bobo, o desajeitado. Destaca-se o 

trabalho de Mme Atoff de Consoli, conhecida como Miss Loulou, ex-aramista que se 

apresentava como clown branco no Cirque d´Hiver, ao lado do marido, Atoff de Consoli no 

início do século XX. Yvette Spessardi fazia parte do trio de palhaços do Circo Pinder na 

função de contra-augusto, uma espécie de “bobo intermediário” que não leva surras, mas que 

não chegava a ter a autoridade do clown branco. O trio era composto também por Marcel 

Léonard, seu marido, que atuava como clown branco, e por Eugène Léonard, seu cunhado, 

que atuava como augusto, ambos de família tradicional circense e proprietários do circo.  

Nota-se aí duas características marcantes na atuação dessas mulheres. A primeira é 

que representavam personagens que não eram necessariamente reconhecidas como do gênero 

feminino, onde Rémy ainda destaca: “As mulheres, no circo e nas entradas, revelam-se 

melhores cômicas quando escondem, sob as vestimentas do augusto e sob as sábias 

maquiagens, as qualidades de sua feminilidade” (RÉMY, 1945. p. 439). A segunda é que 

essas mulheres trabalham ao lado de seus maridos, principalmente substituindo outros 

palhaços. Rémy aponta, ainda, que as mulheres – denominadas por ele de “sexo belo” – 

parecem apresentar mais medo de passarem por situações ridículas e esse seria o motivo que 

as afasta da palhaçaria.  

 

 

2.5. As novas formas de transmissão da arte da palhaçaria 
 

O circo passou por grandes transformações durante o século XX. A partir de meados 

desse século, as famílias circenses dos chamados circo-família passaram a educar seus filhos 

para uma vida “fora do circo”, deixando de transmitir os saberes circenses para as novas 

gerações por conta das adversidades. Houve também a grande competição da televisão como 

meio de entretenimento; o encarecimento de terrenos e estrutura para armar lonas circenses 

nas cidades; uma grande tragédia com o Gran Circo Americano em Niterói-RJ (1960); o 
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desincentivo a estar nas ruas pelo medo e moralidade impostos pelo período da ditadura civil 

militar (PIMENTA, 2009). Assim, muitos circos encerraram suas atividades. 

A arte circense, no entanto, ramificou-se em novas perspectivas. As famílias 

começaram a “parar” com o circo e, por outro lado, o aprendizado do fazer circense passou 

para as recentes escolas de circo a partir do fim da década de 197023. Essa nova configuração 

do processo de aprendizagem trouxe às escolas de circo mestres provenientes da vida circense 

e aprendizes que não eram necessariamente de famílias circense. Assim, uma tradição que 

passava de geração para geração, passou a ser ensinada de mestre a aprendiz, com horário fixo 

e outras regras didáticas que traziam mais abertura às antigas divisões de função por gênero. 

“Houve uma ruptura no processo coletivo de transmissão da memória oral” (SILVA, 2009).  

O advento das escolas de circo proporcionou a construção de novos sujeitos históricos 

na teatralidade circense, pois há uma nova relação dos artistas com o fazer circense. Nesse 

contexto, as artistas mulheres colocaram-se como aprendizes da arte da palhaçaria. O 

processo de ensino e aprendizagem da arte da palhaçaria, porém, era controverso. Mesmo 

dentro do ambiente do circo-família muitas pessoas acreditavam que tal arte não se ensinaria, 

pois na tradição circense o palhaço muitas vezes é alguém mais experiente, que já passou por 

diferentes funções no espetáculo. Seria um ator, um acrobata, com múltiplas capacidades no 

fazer artístico. 

No mesmo período, artistas provenientes do teatro passaram a se interessar pela 

linguagem do palhaço no Brasil. Mario Bolognesi (BOLOGNESI, 2006) enumera as 

principais correntes de pesquisa: uma advinda diretamente do estudo com palhaços circenses, 

também nas escolas de circo; outra feita pelo grupo LUME (Campinas-SP) liderado por Luis 

Otávio Burnier que estudava máscaras como uma passagem da pré-expressividade para a 

expressividade; e os trabalhos de Maria Helena Lopes (UFRGS), Elizabete Lopes (Unicamp) 

e Francesco Zigrino (diretor italiano que lecionou oficinas de clown na Escola de Artes 

Dramáticas da USP nos anos 1980), concepções “filtradas” dos diretores franceses Jacques 

Lecoq (1921-1999) e Étienne Decroux (1898-1991).  

Nos diferentes ambientes em que se ensinava a arte da palhaçaria, as referências 

permaneciam masculinas. Isso acarretava na criação de personagens masculinos mesmo feitos 

                                                           
23 Academia Piolin de Artes Circenses funcionou de 1978 a 1982 na cidade de São Paulo; Circo Escola 
Picadeiro, fundada por José Wilson Moura Leite em São Paulo em 1984; Escola Nacional de Circo criada em 
1982 pelo Governo Federal na cidade do Rio de Janeiro; Escola Picolino de Artes do Circo fundada por Anselmo 
Serrat e Verônica Tamaoki em 1985 na cidade de Salvador-BA. 
O mesmo período é considerado na França como início do “circo contemporâneo”, no qual há uma mudança no 
espetáculo, que passa a agregar diferentes linguagens e algumas mudanças como a restrição à utilização de 
animais.  
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por mulheres, como foram os casos de Cida Almeida e suas colegas da Escola de Arte 

Dramática – EAD/USP (ALMEIDA, 2012).  

A exigência de uma figura masculina para legitimar a arte da palhaçaria fica evidente 

em algumas declarações como a de Franca Rame (2004) quando coloca que os mestres de 

clown europeus eram sempre homens, havia uma falta de referências para as mulheres e a 

exclusão da feminilidade como algo passível de ser cômico. “Existem escolas para atrizes 

clown em que o ensino de expressão corporal castra toda a feminilidade. O clown é unissex, 

afirmam; ou seja, só macho!” (RAME, 2004, p. 344). Dessa forma, mesmo que aparentemente 

permitida às mulheres, a arte da palhaçaria mantém entraves quanto a sua atuação. Ideias 

como a neutralidade da personagem corroboram a concepção de que o corpo masculino seria 

o neutro em nossa sociedade, enquanto o feminino é visto como “outro”, marcado por gênero.  

Marie-Carmen Garcia (2011) indica que ainda nos tempos atuais as divisões de papeis 

artísticos por sexo/gênero criam certas hierarquizações nas escolas de circo francesas. 

Segundo a autora, há uma propensão para que as mulheres assumam o papel de partners, 

deixando o protagonismo para os parceiros ou desenvolvendo habilidade que anteriormente 

não eram de seu interesse para servir aos números em conjunto. Segundo a autora, as 

mulheres das escolas de circo são aconselhadas a desenvolver habilidades consideradas inatas 

de seus corpos. Elas ainda tendem a serem mais obedientes aos seus instrutores, por vezes, 

tornando-se dependentes do olhar de fora, por vezes não ousando na criação. Isso ocorre tanto 

por incentivo das/os professoras/os, quanto por atitudes internalizadas de estudantes. 

   

2.6. Os desafios da arte da palhaçaria para as mulheres: os encontros de 
mulheres palhaças e outros lugares de diálogo  

 

A entrada das mulheres na arte da palhaçaria por meio do ensino formal em escolas 

tanto de circo como de teatro configurou-se como um marco importante pra mudança de 

paradigma no fazer da palhaçaria. No entanto, uma arte que durante mais de dois séculos se 

constituiu como masculina continuou carregando em si traços da construção de  

masculinidades. Essas masculinidades se expressam tanto na presença exclusiva de homens, 

como em figurinos, maquiagens, repertório corporal e repertório dramatúrgico. A atuação das 

mulheres, então, passa a enfrentar barreiras menos óbvias como a simples “proibição” ou 

“falta de representação” e precisa combater os efeitos enraizados das masculinidades em todo 

campo de atuação. 
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O surgimento dos encontros de palhaças tornou nítida a necessidade de se criar 

espaços reservados nos quais as mulheres exerçam o protagonismo no debate do tema. Nas 

últimas duas décadas, ocorreu um considerável número de festivais, encontros e mostras de 

palhaças pelo mundo, como “El Festival Internacional de Pallasses de Andorra”, que teve 

início em 2001 e contou com três edições até 2009, em Andorra; o Ciclo de Mulheres Palhaço 

promovido pela Companhia Teatral Chapitô, em Lisboa-Portugal, com edições anuais de 

2008 a 2013; os ciclos “Very important women” no espaço “Armazen” em Barcelona-

Espanha; “Clownin”, festival de mulheres palhaças que ocorre na Áustria bienalmente, de 

2006 a 2012; o “Red Pearl Festival" na Suécia e Finlândia, com edições em 2012, 2013, 2014, 

2016.  

No Brasil: o “Festival Internacional de Comicidade Feminina - Esse Monte de Mulher 

Palhaça”, organizado pela Cia. As Marias da Graça, no Rio de Janeiro, com edições em 2005, 

2007, 2009, 2012, 2013, 2016; o “Encontro de Palhaças de Brasília”, organizado pela palhaça 

Manuela Mathusquella, com edições em 2008, 2010, 2012 e 2014; e o Festival Palhaçaria de 

Recife organizado pela Companhia Animée que ocorreu em 2012 e 2014. Em 2013, participei 

da realização do “I Pré-Encontro Nacional de Mulheres Palhaças de São Paulo” junto ao 

Teatro da Mafalda e ao Centro de Memória do Circo e o I Encontro Internacional de Mulheres 

Palhaças de São Paulo, realizado em 2014. 

Os encontros realizam o debate acerca da presença da mulher na arte da palhaçaria por 

meio de oficinas, exibição de documentários, bate-papos, espetáculo, cabarés, cortejos, aula-

espetáculo, demonstrações artísticas, fóruns e entrevistas. Por meio dessas atividades busca-se 

a (re)construção de uma narrativa acerca das mulheres na arte da palhaçaria e na comicidade 

em geral, evidenciando alguns aspectos imprescindíveis como a busca de referências, a 

construção de repertório, o entendimento de processos de ensino/aprendizagem, as barreiras 

enfrentadas pelo gênero feminino, a valorização da arte da palhaçaria feita por mulheres, o 

histórico das mulheres no circo, a criação de uma rede de artistas e o processo de troca de 

experiências, bem como o potencial transgressor da arte da palhaçaria no que se refere ao 

marcador de diferença social gênero. 

A companhia As Marias da Graça, organizadoras do Festival Esse Monte de Mulher 

Palhaça, declaram que criaram o festival exclusivo para mulheres, pois não encontravam 

espaços nos festivais de palhaços (ANCIÃES, 2016). A curadoria do festival é pautada no 

critério de trazer visibilidade a trabalhos de diferentes palhaças do país que não tiveram 

oportunidade de mostrar seu trabalho para o grande público.  
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Acreditamos que aquela palhaça que tem dificuldade de realizar um trabalho de 
“excelência”, na maioria das vezes, não consegue justamente pela falta de 
intercâmbio, de encontros, de incentivos. E não faria o menor sentido para nós, excluir 
justamente aquela que não se encontra dentro de um padrão de exigência  marcado de 
festival. Nosso objetivo é trocar, “intercambiar”, dar oportunidade. (ANCIÃES; 
CONCÁ; RIBEIRO; VARGAS, 2016, p.18) 

 

A presença de homens nesse festival é restrita aos chamados “homens de família”, que 

seriam os familiares e/ou acompanhantes das palhaças que desenvolvem junto a elas um 

trabalho que não interfere no protagonismo feminino. Em outras atividades que não os 

espetáculos e apresentações há a presença de homens e mulheres sem distinção. Sobre o 

projeto do primeiro Festival de Mulheres Palhaças do Brasil, a instituição apoiadora FASE24, 

emitiu o seguinte parecer: 

 

Investimos no fortalecimento desta associação por acreditarmos que sua existência 
tem uma singular importância cultural para as mulheres. As Marias da Graça são 
mulheres que organizam e desenvolvem um fazer artístico que historicamente foi 
marcado pela presença masculina, produzindo culturalmente uma leitura da 
impossibilidade da existência do ser “palhaça”. Portanto, para além de sua 
possibilidade de desenvolver sua arte a partir do cotidiano feminino, sua existência 
através dos tempos torna-se também um instrumento de resistência e de promoção de 
mudanças nas relações de gênero. (ANCIÃES; CONCÁ; RIBEIRO; VARGAS, 2016, 
p. 18) 

 

Manuela de Castro Branco, a palhaça Mathusquella, é a responsável pela criação do 

Encontro de Palhaças de Brasília/DF, e afirma que a missão dos encontros é dar visibilidade 

aos trabalhos das mulheres palhaças, mas, além disso, contribuir para a equidade de gênero na 

sociedade como um todo. Nas palavras da criadora, a missão do encontro seria “promover 

uma discussão sobre o sexismo nas relações de trabalho, e em suma, promover o 

empoderamento da mulher visando verdadeira justiça social. Em todos os sentidos. Inclusive 

naqueles que não podemos tocar, pegar. Que é o imaginário” (BRANCO, 2012, p.12). 

A companhia Animée, responsável pelo festival Palhaçaria no Recife/PE, tem como 

objetivo principal a divulgação e o estabelecimento de “mercado de trabalho” para as 

palhaças, pois esse é um campo muito novo de atuação das artistas (MARX; MENEZES, 

2015). A entrada de homens neste festival está restrita aos espetáculos, podendo participar das 

demais atividades. 

                                                           
24 “A FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – foi fundada em 1961. É uma 
organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua hoje em seis estados brasileiros e tem sua sede 
nacional no Rio de Janeiro. Desde suas origens, esteve comprometida com o trabalho de organização e 
desenvolvimento local, comunitário e associativo”. 
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No encontro Internacional de Palhaças de São Paulo/SP, o funcionamento é bem 

próximo aos demais festivais brasileiros, no entanto, há o espaço para apresentações 

masculinas no chamado Cabaret´rans, no qual homens apresentam-se travestidos de mulheres 

e vice-versa. É uma forma paródica de lidar com as questões das masculinidades e 

feminilidades e mostra-se pertinente para esse tipo de debate dentro da arte da palhaçaria.  

Durante o Pré-Encontro Nacional de Mulheres Palhaças de São Paulo, Verônica 

Tamaoki afirmou que a mulher no circo é representada com maior frequência ligada à beleza 

e a sensualidade e que o papel cômico ainda se coloca como uma barreira. 

 

O palhaço no circo, ele não tem gênero até então. Você vê a Florzita, ou mesmo você 
vê aquela palhaça que a Dirce Militelo fala, o Xamego, que é um palhaço. Isso torna 
ainda muito mais forte a luta das mulheres de afirmarem esse gênero, porque isso 
inclui a descoberta/criação de uma dramaturgia. As piadas que tem no circo para 
mulher é só o papel da “gostosa” nos esquetes. Não tem essa busca de criar uma 
dramaturgia das palhaças. Ao mesmo tempo, eu acho muito importante essa luta por 
afirmar as mulheres. (TAMAOKI, 2013) 

 

A importância de eventos que promovem o protagonismo, a apreciação e admiração de 

mulheres por mulheres, o diálogo entre as diferentes formas de realizar a arte da palhaçaria e a 

oportunidade de abertura do olhar do público e crítica é enfatizada por todas as promotoras 

dos eventos. “Porque fazer um festival só de mulheres? Essa pergunta vem na mesma linha de 

pensamento que justifica a existência de uma lei para defender as mulheres da violência 

doméstica e de um dia mundial para comemorar o dia das mulheres”, nas palavras das Marias 

da Graça: 

 

Esse monte de mulher palhaça faz parte de um conjunto de ações que levam à 
transformação do mundo em que vivemos para um mundo melhor. Um mundo com 
equidade entre gêneros. Pois equidade, “não corrige o que é justo na lei, mas completa 
o que a justiça não alcança”. (ANCIÃES; CONCÁ; RIBEIRO; VARGAS, 2016, p. 
18) 
 

 
 Michelle Silveira da Silva, criadora da Revista Palhaçaria Feminina – já em sua 

terceira edição – também dá voz a diversas palhaças em artigos escritos por elas sobre suas 

trajetórias como palhaças. É intrigante acompanhar os relatos de cada uma de como “se 

descobriu” palhaça. Por meio dessas declarações, é possível entender a relação da personagem 

palhaça com a subjetividade de cada artista, entendendo suas concepções e modos de criação. 

A própria organizadora da revista define a sua descoberta como palhaça como “a jornada, 

ainda que inconsciente, ao que eu considero ser uma das melhores contribuições que eu tenho 

para tornar o mundo um pouco melhor”. (SILVA, 2012, p. 08). Ela ainda associa a arte da 
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palhaçaria às ideias de “a revelação do seu eu, a exposição do ridículo, deixar cair as 

máscaras, resgatar a criança interior, o desnudamento de si mesmo”. 

 Outras palhaças contam como foi o processo de encontrar na linguagem da palhaçaria 

uma forma de expressão e ofício. Enne Marx afirma que, antes de conhecer os Doutores da 

Alegria, ela não se considerava uma pessoa engraçada. Foi durante o exercício onde o palhaço 

deve “se matar” que encontrou o seu “fiozinho inicial para a clowneria”.  

 

Quando chegou minha vez eu tentei me matar de várias formas, mas nada funcionava. 
As pessoas (meus colegas de treinamento e meus treinadores) não estavam se 
divertindo. Ah, claro, eu também não estava! Até que, desesperada, gritei: 
- Eu vou se mataaaaaaaar!! 
Alguém disse:  
- Vai o que? 
Respondi: 
- Vou se mataaaaaaaar!! 
E de novo perguntava-se e eu respondia, e as pessoas começaram a rir, a rir... 
(MARX, 2013) 

 

A trajetória de Enne Marx mostra como conseguiu tirar do constrangimento e da 

ridicularização de si, o riso e o prazer. Daniely Alves (Campo Grande/MS) fez uma oficina 

com Ana Luiza Cardoso e descobriu “a verdade de ser palhaço” [sic] – eu diria, palhaça - 

durante um exercício no qual deveria descrever uma receita de comida “em italiano”, porém, 

não falava a língua e, aí descobriu que o que mais interessa para a palhaçaria é acreditar no 

que se está fazendo e fazer as coisas “com verdade”. Daniely ressalta que quando se vestiu 

pela primeira vez como palhaço foi por meio de uma figura masculina e, apenas 

posteriormente, apresentou-se sob o gênero feminino: 

 

Eu seguia um tipo masculino, pois minhas maiores referências sempre foram 
masculinas, desde criança meus amigos eram meninos, meus três irmãos eram 
meninos e até meus cachorros eram machos. Muitas mulheres quando começam a 
buscar ser palhaço, deparam-se com um tipo masculino. Coisa muito normal e 
facilmente explicada num mundo ainda tão dominado pelos homens e onde as 
referências masculinas são abundantes e fortes. [...] Foi de extrema importância para 
mim, passar por este processo, e mais importante ainda encontrar e desenvolver a 
minha feminilidade, até então oculta para mim e para os outros. (ALVES, 2012, p. 15) 

 

Michelli Silveira da Silva (2012) indica que descobriu a questão de gênero na 

palhaçaria em 2009, pois antes não tinha conhecimento do histórico das mulheres nessa arte e 

constatou que o humor também é um terreno que está sendo conquistado, aos poucos, pelas 

mulheres. 
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Até então pra mim existia apenas a linguagem do palhaço que se aplicava 
tanto ao homem como a mulher e nisso eu não via problemas. Mas fui descobrindo 
que por muitos anos as mulheres quiseram ser palhaças, ser cômicas, quiseram 
abordar a relação com o seu corpo de forma que fosse muito além da submissão ou da 
sensualidade por muito tempo não puderam, foram discriminadas por inúmeros 
motivos, inclusive a descrença que a mulher tivesse a capacidade de fazer o público rir 
com um humor que fosse além da temática do seu cotidiano, por muitos considerados 
fúteis, como batons e sapatos. Mas chegou um momento urgente, em que elas foram 
conquistando com maestria um espaço que também podia ser delas. E comeram a 
provar que o humor feminino pode ser bobo, profundo, crítico, humano e 
transformador.  

Acredito que humor não tenha, ou não deva ter gênero. Humor é humor, com 
todo o seu poder crítico, político, lúdico, revelador. Sendo assim, palhaço e palhaça 
devem ser vistos com igualdade quanto a sua ação de transformação da humanidade. 
(ALVES, 2012, p. 15) 
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Entre ato II - A palhaça Clowndette Maria resume tudo em uma página  
 

Chamo aqui a co-autora desse trabalho: Clowndette Maria. Clowndette Maria que não 

é de família tradicional de circo, mas que vem de uma linhagem de mulheres palhaças desde 

sua avó: que não se apresentavam na praça, mas sabiam fazer graça! Uma família de Marias: 

Ligia Maria, Maria Lúcia e Edna - que não é Maria – e, não poderia me esquecer, a mãe 

adotiva: Maria Aparecida! Mais precisamente: Clowndette Maria é a palhaça a quem Maria 

Silvia do Nascimento dá vida. Ou seria ela quem dá vida à Maria Silvia do Nascimento? 

Senhoras e senhores, “respeitávio” público e “respeitávia” pública, apresento-vos-

lhe as palhaças Jasmim e Currupita ! Amigas de Chiquinha Bozélis e Mafalda Mafalda! 

Exemplos vivos da existência de mulheres palhaças! E de onde vem esse fenômeno? Vou 

contar-lhes de maneira sucinta!  

E no início, Deus criou o dia e a noite e depois o homem e a mulher. Mas, diferente do 

que fez com o dia e a noite, para o homem e a mulher, Deus esqueceu-se que havia a aurora, 

o crepúsculo, a tardinha, o dia nublado, a noite de luar... E decidiu que seria bem assim: ou 

homem, ou mulher! É um ou outro! 

Então, já depois do pecado e do descanso, ele castigou-os com a divisão do trabalho! 

E a mulher ficou com o trabalho de parir, cuidar da casa, arrumar o quarto, lavar a roupa, 

cuidar de quem está doente, ser bonita, ser delicada, ser sensual – mas não provocante! Ao 

homem poderia trabalhar fora, ganhar bem, ser respeitável e ser engraçado, ser patrão e ser 

palhaço! 

Mas a mulher, por palhaça que naturalmente também era, não quis obedecer as 

regras. Então, brincou de ser o que queria ser!  

Brincou de ser um palhaço de saias, que então era uma palhaça. E que, por ser 

palhaça, levantou a saia e mostrou a calcinha, que era de bolinhas! E mesmo sendo mulher 

também usou calças... Não queria usar roupa de miss! E tropeçou... E caiu... E bateu o nariz! 

O nariz ficou vermelho, mas não passou pó de arroz pra cobrir... Porque não é vergonha 

nenhuma rirem da gente por a gente ser assim do jeito que a gente é!  

Então, ela riu muito e gargalhou... e fez os outros rirem também! E, como as deusas 

que vieram antes de Deus, pode ela mesma trazer alegria e vida à Terra! 

E não foi feliz para sempre... Mas soube para sempre que poderia ser feliz! 

 

Clowndette Maria (2013) 
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3. Olha a palhaça no meio da praça 
 
 

No capítulo anterior, constatou-se que as palhaças existem. Porém, o “problema” dessa 

pesquisa vai além de constatar sua existência. Queremos saber quais os desafios, como 

surgem e quais as implicações de seus desempenhos no campo da arte da palhaçaria e também 

nos discursos sobre gênero. Interessa investigar, como as palhaças, com seus corpos, vozes, 

repertório, mediam os símbolos sociais sobre as mulheres e homens, ou como os transgridem. 

Para observar as palhaças busquei entender o conceito de gênero (complementado pelo 

histórico da luta das mulheres no apêndice desta pesquisa), para enxergar com olhos mais 

atentos as questões debatidas em cena. Depois, observei os encontros da ESLIPA (Escola 

Livre de Palhaços) no Largo do Machado e a atuação das aprendizes palhaças. 

 Porteriormente, dediquei-me às análises e reflexões  das artistas Lilian Moraes e Lily 

Curcio, de forma mais aprofundada, para entender seus “surgimentos” como palhaças, suas 

criações de repertório, a significação de seus trabalhos, a reverberação de seus corpos na 

praça.  

 
 

3.1. O conceito de gênero como ferramenta  
 

Para tratar do tema mulheres palhaças, acredito que se faz necessário um olhar que 

utilize o conceito de gênero para uma investigação que dê conta da complexidade da 

discussão acerca da presença das mulheres na comicidade e na arte da palhaçaria, em especial. 

Durante essa pesquisa, notei que muitas das discussões que participei25 careciam de 

alguns conceitos-chave para derrubar visões de senso comum e muitas vezes premidas por 

preconceito26.  

Gênero é um marcador social de diferença juntamente à classe, raça, idade/geração, 

sexualidade. Esses são mecanismos pelos quais as organizações sociais produzem 

desigualdades e hierarquias. É importante ressaltar que tais conceitos têm base nas ciências 

sociais, mesmo que muitas vezes sejam discutidos com base nas ciências biológicas. Assim, 

grosso modo, o conceito de gênero propõe distanciar-se das concepções das ciências 

biológicas de sexo, pois se baseia nas incidências no campo da sociabilidade e não nos termos 

da genética, medicina e anatomia.  

                                                           
25 Abrace, Circusp, I Encontro de mulheres palhaças de SP, Seminário ESLIPA.  
26 Corro o risco de ficar enfadonho para algumas pessoas, mas acredito que valha a pena correr esse risco! 
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Num primeiro momento, gênero foi a palavra empregada para delimitar a construção 

da identidade social de uma pessoa relativa a seu sexo27. Nesse modelo dicotômico, o sexo 

estaria para a natureza, como o gênero para a cultura. O sexo seria ligado à biologia com as 

variáveis: hormônios, genes, sistema nervoso e morfologia. O gênero, pertencente à esfera da 

cultura, estaria relacionado à psicologia, sociologia e o aprendizado relativo ao gênero ao 

longo da vida. Ou seja, ao nascer uma pessoa é classificada como homem ou mulher devido a 

seus aspectos biológicos, porém, essa mesma pessoa constitui sua identidade de gênero como 

mulher ou homem a partir de aprendizados culturais28.  

As diferenças notadas entre homens e mulheres no campo da biologia não 

correspondem diretamente às diferenciações sociais impostas a ambos. Sendo assim, há um 

conjunto de construções sociais sobre homens e mulheres que não é determinado por suas 

genitálias, pela predominância de hormônios, características genéticas e fenótipos. Essas 

normas sociais impostas a homens e mulheres vão além das decorrências biológicas e têm um 

caráter eminentemente social e, como tal, resultam em diferentes relações de poder29.  

Em resumo, a imposição de uma relação hierárquica entre homens e mulheres define-

se como um sistema que transforma as diferenças entre ambos – descritivas e, muitas vezes, 

bem menos significativas do que o senso comum crê – em desigualdades, ou seja, em relações 

de opressão, privação de direitos fundamentais e violência.  

No Apêndice 1, fiz um pequeno panorama das lutas das mulheres e do percurso dos 

estudos de gênero.  

 

3.2. Gênero como discurso 
 

                                                           
27 Haraway (2004) indica que o termo gênero foi cunhado em 1963, tratando do modelo de identidade de gênero. 
Assim, no Congresso Psicanalítico Internacional, o psicanalista estadunidense Robert Stoller procurou distinguir 
a natureza da cultura. 
28 Esse processo torna-se mais nítido nos casos de pessoas intersexo ou sexo ambíguo (anteriormente 
denominadas de hermafroditas) que, por determinação médica, ao nascerem eram submetidas a intervenções 
cirúrgicas para a definição de um sexo do modelo binário (masculino ou feminino), sob a alegação de que a sua 
socialização como homem ou mulher não dependeria de sua genitália de nascença. 
29 Traçando um paralelo com os marcadores sociais de raça, hoje, é um consenso científico que biologicamente 
as raças na espécie humana não existem. Porém, há socialmente um processo de racialização e, consequente, 
racismo que tem fundamentos na esfera social, histórica e política. 
 



59 

 

As concepções mais recentes do conceito de gênero criticam a diferenciação entre 

sexo e gênero, uma vez que essas concepções partem de uma negação das distinções fixas 

propostas entre natureza e cultura30.  

Judith Butler (2015), grande expoente da filosofia sobre gênero na atualidade, segue o 

pensamento de Michel Foucault (2015) no que diz respeito ao entendimento das relações de 

poder. Assim, as relações de poder não se delimitam apenas nas leis do Estado e instituições 

legalistas, mas em um poder pulverizado num contexto social amplo. Grosso modo, o poder 

seria assim descrito como um conjunto de relações de forças que produzem subjetividades. 

Nesse caso, são as relações de poder que constituem os sujeitos e, assim, o poder não é 

somente opressivo, mas cria ideias, desejos e comportamentos. 

Assim, as relações de poder produzem discursos que regem a vida das pessoas em suas 

diferentes esferas: do que é considerado público/social ao que é tido como privado/particular. 

Esses discursos são, por sua vez, disseminados por inúmeras instituições como família, 

educação, medicina, trabalho, além, da polícia e outros poderes claramente estatais. 

Perpetuando-se, assim, a relação saber-poder.   

São essas relações de poder que Foucault (2015) denomina biopolítica. A biopolítica 

age na vida das pessoas controlando atitudes e apreensões de si e do entorno. Uma das 

expressões mais contundentes dessas relações de poder são os discursos produzidos 

historicamente sobre a sexualidade, que evidenciam uma forma de ação das estruturas de 

poder que não significa a nítida repressão, mas sim a contenção, ordenação e criação da 

sexualidade. 

 

Censura sobre o sexo? Pelo contrário, constitui-se uma aparelhagem para produzir 
discursos sobre o sexo, cada vez mais discursos susceptíveis de funcionar e de serem 
efeito de sua própria economia.  
[...] 
Cumpre falar do sexo como uma coisa que não se deve simplesmente condenar ou 
tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, fazer 
funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, administra-se. 
(FOUCAULT, 2015. p.27 e 28) 

 

As relações de poder não só anulam, negam, oprimem ou reprimem, mas também 

criam, regem, proliferam e determinam a vida das pessoas. “Entre o Estado e o indivíduo, o 

sexo tornou-se objeto de disputa, e disputa pública; toda uma teia de discursos, de saberes, de 

análises e de injunções o investiram” (FOUCAULT, 2015, p. 30). De forma resumida, o 
                                                           
30

 Intersexos estariam neste limiar, no qual a própria natureza desestabiliza a fixidez dos sexos. A “nova política 
de gênero” reivindica os direitos de intersexos, transexuais e travestis. Essas pessoas não se classificam como 
mulheres ou homens, pois não correspondem à classificação binária do gênero. 
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conceito principal é que esses discursos premidos pelas relações de poder vão constituindo as 

pessoas, em seus comportamentos, atitudes e corpos.  

São esses discursos que criam os seres humanos engendrados, ou seja, que aparentam 

determinados gêneros. Por consequência, essas relações criam um gênero reificado, isto é, 

uma configuração de corpos que, apesar de social, é apreendida de forma naturalizada.  

 

A “nomeação” do sexo é um ato de dominação e coerção, um ato performativo 
institucionalizado que cria e legisla a realidade social pela exigência de uma 
construção discursiva/perceptiva dos corpos, segundo os princípios da diferença 
sexual. Assim, conclui Wittig, “somos obrigados, em nossos corpos e em nossas 
mentes, a corresponder, traço por traço, à ideia de natureza que foi estabelecida para 
nós [...] ‘homens’ e ‘mulheres’ são categorias políticas, e não fatos naturais” 
(BUTLER, 2015a. p. 200 e 201) 

 

As categorias políticas reconhecidas como gêneros, então, são percebidas comumente 

como pertencentes a uma “essência”, mesmo que sejam instituições criadas discursivamente. 

Essas instituições produzem um contrato heterossexual que segue uma norma que torna 

inteligível apenas um tipo de comportamento sexual: aquele que apresenta uma reconhecida 

coerência entre sexo/gênero e sexualidade/comportamento sexual. Assim, essa matriz de 

coerência de gênero cria uma regra que, como tal, produz aquelas pessoas que são aceitas e 

aquelas que são excluídas. “Conceitos, categorias e abstrações, argumenta [Wittig], podem 

praticar uma violência material contra os corpos que eles afirmam organizar e interpretar” 

(BUTLER, 2015, p. 201).  

Prioritariamente, a homossexualidade fica fora da norma, portanto, muitas vezes, a 

matriz de coerência de gênero é chamada de matriz heterossexual. Ademais, é preciso 

estender essa exclusão para todo comportamento que não corresponde ao esperado para 

homens e mulheres, por exemplo. Ou seja, há uma divisão binária dos gêneros em masculino 

e feminino e, ainda, uma imposição do que é coerente para homens e para mulheres 

respectivamente, não sendo possível aceitar socialmente nada que esteja “entre” as duas 

possibilidades ou que as misture ou, ainda, que borre as fronteiras dos dois gêneros. 

A heterossexualidade compulsória e a as marcações binárias de gênero impõe que uma 

vez nascido homem, a pessoa deve identificar-se com as imposições e enquadramentos do 

gênero masculino, ter desejo sexual pelo “sexo oposto” e práticas ditas ativas. Para Butler 

(2015), aquelas pessoas que não se encaixam nessa norma seriam consideradas “abjetas”, ou 

seja, privadas de seus direitos como seres humanos, sofrendo violência de diversas formas. 

Dessa forma, o conceito de gênero atualmente abrange os diferentes movimentos para 

garantir dignidade para mulheres, homossexuais, transexuais, intersexo e todas as pessoas 
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consideradas diferentes em termos de gênero e sexualidade. Assim, o conceito de gênero não 

é empregado apenas para distinguir homens e mulheres, mas também para criticar as ideias de 

masculinidade e feminilidade em combinação com outros marcadores de diferenças e para se 

opor à diferenciação binária dos gêneros. 

 

3.3. A performatividade de gênero e o processo de generificação 
 

Nesse momento, é pertinente trazer à discussão o conceito de gênero sob a ótica da 

“performatividade” proposta por Butler (2015a), na qual a feminilidade e masculinidade são 

efeitos de atos performativos e sua repetição e não – como crê o senso comum – a essência 

verdadeira/interna/natural de cada pessoa. 

 

As próprias noções de sexo essencial e de masculinidade e feminilidade verdadeiras 
ou permanentes também são construídas, como parte da estratégia que oculta o caráter 
performativo do gênero e as possibilidades performativas de proliferação das 
configurações de gênero fora das estruturas restritivas da dominação masculinista e da 
heterossexualidade compulsória. (BUTLER, 2015a. p. 244) 

 

Assim, não há uma forma pré-discursiva de corpo, ou seja, não há um “corpo vazio” 

ou “em branco” sobre o qual se inscreva o processo de generificação. A construção do corpo 

em si é um efeito das inscrições normativas ao longo do tempo.  

 
Em outras palavras, o "sexo" é uma construção ideal que é forçosamente materializada 
através do tempo. Não é um simples fato ou condição estática do corpo, mas um 
processo pelo qual as normas regulatórias materializam o "sexo" e conseguem essa 
materialização por meio de uma reiteração forçada daquelas normas. (BUTLER, 1993. 
p. 1 e 2. Tradução minha)31 

 

A materialização de um gênero inteligível socialmente é tida como necessária para que 

o corpo engendrado seja humanizado e, assim, constitua um sujeito. Ademais, a sedimentação 

do discurso de generificação constitui pessoas por meio de mecanismos de punição aos atos 

performativos de gênero desses.  

Nesse sentido, o gênero funciona como uma ideologia, cuja “função (que a define) [é] 

de constituir indivíduos concretos em sujeitos” (LAURETIS, 1994). Assim, o gênero, “como 

representação e como auto representação”, é produto de diferentes tecnologias sociais como a 

                                                           
31

 “In other words, “sex” is an ideal construct which is forcibly materialized through time. It is not a simple fact 
or static condition of a body, but a process whereby regulatory norms materialize “sex” and achive this 
materialization through a forcible reiteration of those norms”.  
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mídia, os sistemas de educação, a família, o cinema, epistemologias e práticas críticas 

institucionalizadas, bem como das práticas da vida cotidiana. O sistema sexo-gênero opera 

ainda em instâncias nas quais se espera estar afastado ou imune, como as práticas artísticas de 

vanguarda, nas teorias radicais e até mesmo no feminismo. 

Enquanto ideologia, o sistema de sexo-gênero é uma construção sociocultural que 

determina os sujeitos masculinos e femininos de forma diferenciada por meio de “tecnologias 

de gênero”. Dentro de uma sociedade que produz uma diferença dicotômica e excludente 

entre masculino e feminino, o sistema sexo-gênero diferencia os dois sujeitos de forma que o 

fato de alguém ser representado ou se representar como masculino ou feminino contém em si 

uma totalidade de atributos sociais presentes nessa representação social. A representação de 

gênero torna-se então a sua construção, pois “a construção do gênero é tanto o produto quanto 

o processo de sua representação”. O sistema de sexo-gênero também é “um aparato semiótico, 

um sistema de representação que atribui significado (identidade, valor, prestigio, posição de 

parentesco status dentro da hierarquia social, etc.) a indivíduos dentro da sociedade”. (Ibidem, 

p. 212) 

O discurso dominante impõe diferenças essenciais entre homens e mulheres, 

colocando-os como opostos universais e com características excludentes. Nesses termos, para 

uma visão crítica do sistema sexo-gênero enquanto ideologia é necessário desconstruir essa 

percepção binária, pois tomar a mulher como simplesmente diferente, ou seja, “o outro” do 

homem, acarreta na aceitação dos “discursos culturais dominantes e das narrativas fundadoras 

que lhes são subjacentes – sejam elas biológicas, médicas, legais, filosóficas ou literárias – e 

assim tenderá a reproduzir-se” (Ibidem, p. 207). 

 

A polaridade “masculino”/“feminino” tem sido e ainda é um dos temas centrais de 
quase todas as representações da sexualidade. Dentro do “senso comum”, as 
sexualidades masculina e feminina aparecem como distintas: a sexualidade masculina 
é considerada ativa, espontânea, genital, facilmente suscitada por “objetos” e pela 
fantasia, enquanto que a sexualidade feminina é vista em termos de sua relação com a 
sexualidade masculina, como sendo basicamente expressiva e responsiva à masculina 
(BLAND, 1981, p. 57 apud LAURETIS, 1994, p.223). 

 

São diversas as normatizações do comportamento e corpo feminino que se utilizam 

das diferentes tecnologias de gênero para sedimentar códigos de conduta das mulheres. No 

século XIX, a mulher está no centro de um discurso excessivo, repetitivo, obsessivo e 

mitológico, que a aproximava da natureza em suas representações – feitas por homens. São 

imagens que perpetuam uma visão dicotômica do feminino e masculino. Além disso, 

oferecem representações alegóricas das mulheres e uma simbologia “congelada no jogo dos 
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papéis”, sempre pela visão “do outro”, do masculino. Algumas de suas representações em 

aproximação com a natureza seriam, segundo PERROT (1992): 

 
Mulher-fogo, devastadora das rotinas familiares e da ordem burguesa, devoradora, 
consumindo energias viris, mulher das febres e das paixões românticas que a 
psicanálise, guardiã da paz das famílias, colocará na categoria das neuróticas; filha do 
diabo, louca, histérica herdeira das feiticeiras de outrora.  
Mulher-água, fonte de frescor para o guerreiro, de inspiração para o poeta, rio 
sombreado e pacífico para o banhar-se, onda enlanguescida cúmplice dos almoços na 
relva; mas ainda água parada, lisa como um espelho oferecido, estagnante como um 
belo lago submisso; mulher doce, passiva, amorosa, quieta, instintiva e paciente (...) 
Mulher-terra, enfim, nutriz e fecunda, planície estendida que se deixa moldar e 
fustigar, penetrar e semear, onde se fixam e se enraízam os grandes caçadores 
nômades e predadores; mulher estabilizadora, civilizadora, apoio dos poderes 
fundadores, pedestal da moral [...] (PERROT, 1992, p. 187-188). 

 

No século XX, a mulher na sociedade de consumo é influenciada pela publicidade e 

propaganda a consumir produtos em prol do elemento tido como fundamental do feminino: a 

beleza. A “ditadura da beleza” (BELELI, 2007) impõe um padrão único de beleza (pele clara, 

cabelos lisos, esbelta, jovem), tais valores não se realizam no “olhar no espelho”, mas sob o 

olhar do outro. A beleza torna-se moeda de troca, forma de valor para as mulheres. “Os 

corpos femininos – ‘figurinhas carimbadas’, algumas vezes literalmente, na publicidade – são 

expostos como um ‘patrimônio’, um capital cultural que suplanta a inteligência, a 

competência, atributos tidos como constituidores da masculinidade” (ibidem, p. 202). Outras 

construções do sistema sexo-gênero marcam a feminilidade por meio do corpo como capital 

cultural e o depositário ou objeto de desejo (objetificação do corpo das mulheres), capital a 

ser conquistado, que serve como expressão de valor a quem o possui. Já a masculinidade é 

ancorada na força, potência, posse de bens, no sujeito do desejo sexual, na conquista e na 

valorização de “quem possui”. A feminilidade também é o local da falta, enquanto a 

masculinidade é completa. A feminilidade é dependente enquanto a masculinidade é absoluta.  

A crítica feminista cinematográfica preocupa-se com o processo de sexualização e 

generificação do corpo feminino, analisando as técnicas cinematográficas e a forma de olhar 

(o olhar voyeurista do espectador). Por meio dessa abordagem produzem uma “crítica dos 

discursos psicossocial, estético e filosófico, subjacentes à representação do corpo feminino 

como locus primário da sexualidade e do prazer visual”. (LAURETIS, 1994, p. 221) Tais 

estudos revelam também como ocorre a interpelação, ou seja, “o processo pelo qual uma 

representação social é aceita e absorvida por uma pessoa como sua própria representação, e 

assim se torna real para ela, embora seja de fato imaginária”. (LAURETIS, 1994, p. 220). 
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A antropóloga Heloisa Buarque de Almeida (2002) analisa as telenovelas brasileiras 

como tecnologia de gênero e como elemento de extrema relevância na construção da 

feminilidade no país.  O processo de feminilização das telenovelas associa as narrativas ao 

feminino por meio de uma abordagem dita “emotiva”, da ambientação na família e no 

ambiente doméstico (maternidade e casamento), no amor romântico. As telenovelas têm como 

público-alvo as mulheres, porém, é sabido que as famílias brasileiras como um todo assistem 

às novelas e a tomam como representação de diversos tipos de relações sociais, portanto, de 

poder. Tanto é que o horário dito “nobre” é ocupado pela publicidade voltada para o público 

feminino com produtos de casa, ligados à beleza e que consideram a mulher como fator 

decisivo para a compra.  

 

3.4. A categoria mulher, agenciamento e paródia de gênero 
 

Se o discurso dominante forjou uma categoria Mulher – como “outro”, subjetivo, 

parcial, emocional, consumista, depositário do desejo, objetificado – o discurso feminista 

pode incorrer no mesmo pressuposto ao descrever um “sujeito do feminismo” que acredita 

estar fora da ideologia de gênero, mas que está dentro dela. Isso ocorre quando não leva em 

consideração as diferenças entre as mulheres e a categoria Mulher – ideal – e ainda as 

diferenças entre as mulheres. 

Por outro lado, negar a existência do sistema de sexo-gênero seria negar as relações de 

poder que constituem a opressão sexual das mulheres e ainda permanecer dentro da ideologia 

do sistema sexo-gênero e, consequentemente, reproduzir as desigualdades existentes entre 

homens e mulheres. 

As questões de gênero então se definem como  de alta complexidade. As mulheres, 

enquanto sujeitos do feminismo, estão ao mesmo tempo “dentro” e “fora” da ideologia de 

gênero e realizam esse trânsito de forma consciente, deslizando entre as fronteiras e contornos 

de sua representação. O questionamento da ideologia de gênero, feito por Lauretis (1994), 

incorre no “sujeito do feminismo” como desconstrução da representação de uma essência de 

Mulher – “que já foi vista como Natureza, Mãe, Mistério, Encarnação do Mal, Objeto do 

Desejo e do Conhecimento [Masculino], ‘O Verdadeiro Ser-Mulher’, Feminilidade” – e 

também como diferente de uma ideia de mulher como seres reais e históricos que são 

definidos pela tecnologia de gênero (LAURETIS, 1994, p.12).   
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A discrepância, a tensão, e o constante deslize entre, de um lado, a Mulher como 
representação e, de outro lado, as mulheres como seres históricos, sujeitos de 
“relações reais”, são motivadas e sustentadas por uma contradição em nossa cultura, 
uma contradição irreconciliável: as mulheres se situam tanto dentro quanto fora do 
gênero, ao mesmo tempo dentro e fora da representação. Que as mulheres continuem a 
se tornar Mulher, continuem a ficar presas ao gênero assim como o sujeito de 
Althusser à ideologia, e que persistamos em fazer a relação imaginária mesmo 
sabendo, enquanto feministas, que não somos isso, e sim sujeitos históricos 
governados por relações sociais reais, que incluem predominantemente o gênero – esta 
é a contradição sobre a qual a teoria feminista deve se apoiar, contradição que é a 
própria condição de sua existência. Obviamente, então, o feminismo não pode ser tido 
como ciência, como um discurso ou uma realidade que está fora da ideologia, ou fora 
do gênero como instância de ideologia. (LAURETIS, 1994, p. 217) 

 

Thereza de Lauretis (1994) procura explicações para as diferenças entre homens e 

mulheres de forma que se possam encontrar caminhos para as mudanças. Ou seja, a ideologia 

de gênero mesmo em sua complexidade, da qual seria muito difícil escapar, não deve se 

apresentar como um determinismo discursivo, mas sim como possibilidade de agenciamento. 

Assim, todas as ações, relações e práticas são locais potenciais para se configurar como a 

possibilidade de “agenciamento (e não escolha) percebida pelo sujeito que sofre opressão 

social ou desautorizada pelo discurso hegemônico do poder-conhecimento”. 

 

Ao afirmar que a representação social de gênero afeta sua construção subjetiva e que, 
vice-versa, a representação subjetiva de gênero – ou sua auto representação – afeta sua 
construção social, abre-se uma possibilidade de agenciamento e autodeterminação ao 
nível subjetivo e até individual das práticas micropolíticas cotidianas [...] 
(LAURETIS, 1994, p.216) 

 

Assumindo a “performatividade” como determinadora do gênero, Butler (2015a) 

propõe que a mesma seja a fonte de subversão das estruturas de dominação. “Podemos 

entender as relações de poder, como penso que devem ser entendidas, como relações 

restritivas e constituintes das próprias possibilidades de volição” (BUTLER, 2015a. p. 215) 

Em outras palavras, por meio de atos performativos subversivos é possível desmascarar ou 

escancarar as estruturas de poder que “erguem” as fronteiras binárias de gênero. 

Esses atos performativos subversivos propostos por Butler são chamados de paródias 

de gênero. São, por exemplo, os atos das drag queens, “sapatões”, “bixas”, “travestis”. Esses 

atos parodiam o que seriam as características “originais” dos gêneros masculino e feminino, 

mas, mais do que isso, escancaram que não há realmente um “original” a ser parodiado.  

 

Consequentemente, há um riso subversivo no efeito pastiche das práticas parodísticas 
em que o original, o autêntico e o real são eles próprios constituídos como efeitos. 
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[...] 
A repetição parodística do gênero denuncia também a ilusão da identidade de gênero 
com uma profundeza intratável e uma substância interna. Como efeito de uma 
performatividade sutil e politicamente imposta, o gênero é um “ato”, por assim dizer, 
que está aberto a cisões, sujeito a paródias de si mesmo, a autocríticas e àquelas 
exibições hiperbólicas do “natural” que, em seu exagero, revela seu status 
fundamentalmente fantasístico. (BUTLER, 2015ª, p. 252 e 253) 

 

A paródia de gênero, então, se propõe como uma forma de proliferar as configurações 

de sexo/gênero e denunciar o seu caráter “não natural” e, ainda, abalar a classificação binária 

e hierárquica dos gêneros. Porém, a mesma autora pondera que o caráter performativo do 

gênero não lhe confere a qualidade de plenamente voluntário, consciente ou deliberado.  

 

Em primeira instância, a performatividade não deve ser entendida como um "ato" 
singular ou deliberado, mas, sim, como a prática reiterativa e citacional pela qual o 
discurso produz os efeitos que ele denomina. O que vai, espero, tornar-se claro no que 
se segue é que as normas regulamentares do "sexo" trabalham de uma forma 
performativa para constituir a materialidade dos corpos e, mais especificamente, para 
materializar o corpo sexuado, para materializar a diferença sexual a serviço da 
consolidação do imperativo heterossexual. Nesse sentido, o que constitui a fixidez do 
corpo, os seus contornos, seus movimentos, será totalmente material, mas a 
materialidade vai ser repensada como o efeito de poder, como efeito mais produtivo 
do poder32. (BUTLER, 1993. p. 02. Tradução minha) 

 

Não obstante, há uma diferença muito pertinente entre performance e 

performatividade. O primeiro conceito pressupõe-se como uma situação ficcional na qual é 

possível dizer: é apenas uma representação. Porém, no segundo, os atos performativos são 

realizados na vida cotidiana, percebida como “real”.  

 

Nomeadamente o facto de o acto [teatral/performático] não se definir por contraste 
com o real, mas antes constituir uma realidade que é num certo sentido nova, uma 
modalidade de género que não pode ser prontamente assimilada pelas categorias pré-
existentes que regulam a realidade do género. Partindo do ponto de vista dessas 
categorias estabelecidas podemos querer dizer, ‘oh, mas na realidade é uma rapariga 
ou uma mulher’, ou ‘na realidade é um rapaz ou um homem’, e ainda podemos 
acrescentar que a aparência contradiz a realidade do género, e que a realidade discreta 
e familiar deve estar lá, nascente, temporariamente não apercebida, talvez apreendida 
em outros períodos de tempo ou noutros lugares. O travesti, contudo, pode fazer mais 
do que simplesmente expressar a distinção entre sexo e género. Ele desafia, pelo 
menos implicitamente, a distinção entre a aparência e a realidade, que estrutura uma 

                                                           
32

 In the first instance, performativity must be understood not as a singular or deliberate “act”, but, rather, as the 
reiterative and citational practice by wich discourse produces the effects that it names. What will, I hope, become 
clear in what follows is that the regulatory norms of “sex” work in a performative fashion to constitute the 
materiality of bodies and, more specifically, to materialize the body´s sex, to materialize sexual difference in the 
service of the consolidation of the heterosexual imperative. In this sense, what constitutes the fixity of the body, 
its contours, its movements, will be fully material, but materiality will be rethought as the effect of power, as 
power´s most productive effect.  
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boa parte do pensamento popular sobre a identidade de género. (BUTLER, 2011, p. 
82) 
 

Apesar da nítida distinção entre performance e “performatividade”, os termos podem 

se intercambiar produzindo estratégias efetivas para a desconstrução da normatividade de 

gênero.  Assim, acredito33 que uma performance possui um caráter subversivo, nos termos da 

paródia de gênero, mesmo que em diferentes proporções da performatividade na vida 

cotidiana. E, ainda, é possível afirmar que os próprios corpos de artistas sejam performativos, 

a despeito de serem supostamente “conscientes”. Realizo aqui uma aliança entre performance 

e performatividade, visando a ideia de paródia de gênero no ambiente do espetáculo e da 

representação das artes da cena, pois: 

 

Ao imitar o gênero, a drag revela implicitamente a estrutura imitativa do próprio 
gênero – assim como na contingência. Aliás, parte do prazer, da vertigem da 
performance, está no reconhecimento da contingência radical da relação entre sexo e 
gênero diante das configurações culturais de unidades causais que normalmente são 
supostas naturais e necessárias. No lugar da lei da coerência heterossexual, vemos o 
sexo e o gênero desnaturalizados por meio de uma performance que confessa sua 
distinção e dramatiza o mecanismo cultural de sua unidade fabricada (BUTLER, 
2015a. p. 237 e 238) 

 

Assim, na representação por meio de tecnologias de gênero, como teatro e o cinema, a 

parodia de gênero pode agir para a desconstrução da naturalização do gênero e de sua matriz 

de coerência, mesmo que na esfera da representação – que, por sua vez, não pode ser 

totalmente separada da esfera do “real” e, pelo contrário, relaciona-se de forma estreita com 

este.  

 
 

3.5. A presença das mulheres na comicidade  
 

Uma perspectiva feminista para o entendimento da comicidade das palhaças 

demonstra, primeiramente, que não há barreiras “naturais” para as mulheres praticarem a 

palhaçaria. Se houve em algum momento esse tipo de restrição, ela estava pautada na própria 

ideologia de gênero que restringia o cômico às mulheres para manter privilégios masculinos 

dentro da sociedade. Nesse sentido, é preciso desconstruir falácias como a da “incapacidade 

inata” das mulheres em reproduzir um repertório cômico. 

                                                           
33 Concordando com as afirmações da profa dra Lucia Romano durante a disciplina A performatividade do 
gênero feminino no teatro, ministrada no curso de pós-graduação em Artes na UNESP, no segundo semestre de 
2015. 
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A pesquisadora Renata Franco SAAVERO (2011) indica um trecho da obra de George 

Minois (2003), como uma mostra de que a teoria sobre a comicidade também está sujeita a 

ideologia de gênero e, assim, exclui as mulheres como sujeitos da produção e provocação do 

riso. 

 

Não há mulheres-palhaças, não há mulheres-bufas. Um rápido exame do mundo dos 
cômicos profissionais, do show business atual, lhe dá razão [a Dupréel]. Mesmo 
vestida de homem, a mulher não é engraçada, ao passo que o homem vestido de 
mulher faz rir, Só a mulher velha, justamente aquela que perdeu a feminilidade, pode 
fazer rir. No jogo da sedução, o riso supre a ausência de charme (MINOIS, 2003, p. 
611). 

 

No entanto, ao afirmar que a feminilidade exclui a comicidade, o autor ajuda no 

raciocínio sobre o cômico feito por mulheres. Ao analisar a lógica do excerto acima, se chega 

ao seguinte raciocínio. Se existe um momento em que a mulher perde a feminilidade, então 

quer dizer que: mulher e feminilidade não são a mesma coisa. Ou seja, a feminilidade é um 

conjunto de aparências, ações e expectativas que uma mulher pode ter ou não ter. Portanto, 

feminilidade não emana das mulheres, pelo contrário, é uma condição conjuntural. Ao utilizar 

“feminilidade” e “charme” como sinônimos, ele compartilha da ideia de que a feminilidade 

está intrinsecamente ligada à sexualização (ou hipersexualização) da mulher, ou ainda, a sua 

posição como objeto de desejo.  

Se houve um apagamento das mulheres na comicidade, ele se deu de forma histórica 

por mecanismos de coerção social, por discursos que se proliferaram a fim de normatizar a 

conduta das mulheres, impedir o prazer do riso, do gozo e o acesso ao local público tanto do 

trabalho quanto da festa. 

A atriz e escritora italiana Franca Rame (RAME, 2004) conta que, a princípio, as 

mulheres participavam livremente dos rituais em suas sociedades, como comprovam algumas 

histórias mitológicas que consagram o papel importante das mulheres nessas celebrações. O 

rito elusinio era derivado do mito grego de Baubo34, jovem que fizeram um jogo bufo para 

                                                           
34 O mito de Deméter (deusa da fertilidade) conta que sua filha Perséfone foi raptada por Hades. A mãe se 
desesperou e caiu em profunda desolação, descendo à Terra numa saga a procura de sua filha. Em seu caminho, 
Deméter passou por Elêusis, onde ficou por um tempo considerável e foi recebida com grande veneração. Apesar 
disso, Deméter estava extremamente desolada por não conseguir resgatar sua filha e sua tristeza causou a 
infertilidade da terra –  por ser ela a deusa da fertilidade. A criada Baubo (também chamada de Iambe), a fim de 
alegrar a Deusa, ofereceu-lhe bebida, mas a deusa recusou. Baubo, então, reproduziu no próprio corpo o desenho 
de um rosto: em seu ventre, pintou dois olhos, um nariz e uma boca e colocou raízes e folhas ao redor para 
representar os cabelos da figura. A criada aproximou-se de Deméter, mostrou-lhe seu ventre desenhado e iniciou, 
então, diversos movimentos com o ventre. Depois lhe contou histórias obscenas e engraçadas, arrancando-lhe 
gargalhadas. O riso de Deméter fez a Terra florescer novamente. Assim, nas palavras de Franca Rame: “a filha 
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alegrar a deusa Demeter. Já no Japão, conta-se mito de Uzume que também se valeu de jogo 

cômico corporal para alegrar a deusa Amaterasu35. Nos dois casos, o riso proveniente do 

obsceno é libertador, não só de um indivíduo, mas do todo. Segundo Rame, o riso nas 

representações populares traz harmonia e elimina o ressentimento e o ódio, é responsável pela 

libertação do corpo e da moral. 

A partir de um decreto do século VII A.C. as mulheres foram proibidas de 

participarem do teatro grego. No Ocidente, durante a Antiguidade e até pelo menos o século 

XVI as mulheres não podiam estar no teatro nem como atrizes nem como público. Mas, nesse 

mesmo período, elas ocupavam as ruas, como a atriz itinerante Isabella Andreini, que 

representou diferentes personagens da Commedia dell´Arte. 

Segundo Alice Viveiros de Castro (2005), as mulheres também exerciam o papel de 

bobos da corte na Europa a partir do fim do século XV. As mulheres mais famosas que 

exerciam essa atividade foram Madame Rambouillet, na corte de Francisco I, e de Cathelot, 

que serviu também à Margarida de Navarra, Margarida de Valois, Eleonora da Áustria e suas 

filhas Madalena e Margarida. A mais famosa de todas as bobas foi Mathurine36, da corte 

francesa, que serviu a Henrique III, Henrique IV e Luis XII.   

 

                                                                                                                                                                                     

da terra consegue livrar a mãe terra da tristeza” (FO, 2004. P. 360). O jogo cômico de Baubo deu à Demeter 
força e alegria para continuar a procurar sua filha e, enfim, resgatá-la. 
35 Na origem do Teatro Nô japonês, está o mito da deusa Sol, chamada Amaterasu, ela cuida dos homens e os 
enche de benefícios, na religião xintoísta. Amaterasu brigou com seu irmão, Susanoo (deus do oceano) e ficou 
tão triste que se escondeu numa caverna, de onde se recusava sair. O mundo, então, ficou em trevas, pois Sol não 
banhava mais a Terra com seus raios. Não era possível enxergar mais nada, tanto os homens como os deuses não 
podiam ver, tamanha a escuridão. Os deuses, então, se reuniram em frente à caverna onde estava Amaterasu. 
Fizeram uma fogueira e tentaram convencê-la a sair. Nada adiantava. Até que Uzume, uma deusa muito 
graciosa, aproximou-se do fogo, começou a dançar e tirar suas vestes de forma jocosa. Mostrou seus seios e 
genitais, numa dança grotesca. E, com isso, ela agradou muito aos deuses, que riram e a aplaudiram. Ouvindo a 
alegria dos demais, Sol resolveu olhar por uma fresta o que estava acontecendo. Seus raios atingiram o corpo de 
Uzume (a deusa da alegria), que a cada instante ampliava mais seus movimentos. Ao vê-la, Amaterasu começou 
a rir, aplaudir e assoviar. Resolveu, então, sair de dentro da gruta. Naquele instante, seus raios atingiram toda a 
superfície da Terra e ela se viu refletida nos espelhos que os deuses haviam colocado ao redor da fogueira. 
Lembrou-se de sua beleza e de sua importância para o mundo. Decidiu, assim, não ficar mais reclusa. “É o fim 
das hostilidades. A vida recomeça”. (FO, 2004. p.360). 
36 Antiga cantineira do exército, Mathurine vestia-se como um soldado e dizem que sabia brigar com o mais 
valente deles. Sua linguagem era a de um carroceiro, mas parece que justamente sua graça – uma mulher de 
modos repugnantes, que falava tudo o que os outros pensavam, mas não tinham coragem de expressar. Privava 
da intimidade de Henrique IV e estava com ele à mesa quando, em 27 de dezembro de 1594, há uma tentativa de 
assassinato contra o rei. Arma-se uma grande confusão e, por um momento, o rei chega a pensar que foi a boba 
quem lhe agrediu, quebrando-lhe um dente – o que bem demonstra a delicadeza da donzela... Mas, entre todos os 
presentes, é Mathurine, a boba, quem tem a presença de espírito de fechar a porta, impedindo que o assassino 
escape. (CASTRO, p. 34 e 35) 
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Michelle Perrot (1992) indica que os ambientes de mulheres populares na Europa do 

século XIX – como as reinvindicações proletárias37, os presídios38, as feiras e os lavadouros – 

eram plenos de derrisão, música, dança, charivaris, atos obscenos, escárnios. O 

comportamento feminino era, então, visto como inadequado tanto para autoridades como os 

homens proletários, pois o ideal de virilidade e respeitabilidade cunhado no século XIX não 

admitia e considerava-o desorganizado. As lavadeiras tornaram-se o símbolo da irreverência 

feminina, com uma forma peculiar de comunicação e linguagem que resistia à normatização 

da cultura burguesa. “Nessas circunstâncias, não admira que, na segunda metade do século 

XIX, a Serração da Velha, festa das lavadeiras, substitua o Carnaval agonizante no cortejo das 

festas populares, consagrando o lavadouro como ponto alto do bairro do folclore urbano”. 

(PERROT, 1992, p.229) 

 

3.6. O discurso cômico 
 

Qual seria então a peculiaridade da comicidade que a levou a ser excluída das práticas 

do gênero feminino? O gênero masculino configurou-se como o protagonista do discurso 

cômico e quais as implicações dessa masculinização da comicidade?  

Henri Bergson (2007), em seu ensaio sobre o riso, já afirmava em seus cânones para 

definir a comicidade: o riso é social. O riso se dá em comunidade e diante de certa identidade 

de um grupo de pessoas. Ele necessita de “eco social”, pois remete a “inteligência”, por 

consequência, a jogos lógicos que se realizam por meio de significantes compartilhados 

socialmente. 

As noções de “não adaptação” e “rigidez de comportamento” perpassam todo o 

trabalho de Bergson (2007). Ele demonstra, dessa forma, que a comicidade cria tipos sociais 

                                                           
37 Em Montceau-les-Mines, durante a grande greve de 1899, as mulheres vão em procissão até Châlons, para 
solicitar audiência ao subprefeito, e quando este, pouco disposto a recebe-las, aparece na varanda, elas se viram 
e, num movimento conjunto perfeito, que supõe conivência, mostram-lhe o traseiro. Inversão, derrisão: armas 
clássicas das mulheres. (PERROT, 1992, p. 211) Em Vizille, durante a longa greve das tecelãs em seda (cem 
dias de 1905), as mulheres organizam charivaris noturnos; armadas com panelas e utensílios de cozinha, elas 
escarnecem dos patrões, do prefeito e seus ajudantes por vários dias seguidos, na mais franca alegria, como 
antigamente, junto com os jovens da aldeia, faziam para os velhos tolos que casavam com moças novas. Até o 
dia em que os socialistas da cidade, temendo ao mesmo tempo os confrontos com as forças da ordem e o 
ridículo, pedem-lhes que se abstenham e recorram a outras formas de ação, mais decentes. A greve não podia ser 
uma festa. (Ibdem, p. 212) 
38 Sobre os presídios femininos do século XIX na França: Cantam com vozes roucas, praguejam com vozes 
desagradáveis, traduzem poesia em gíria, parodiam a justiça, zombam da polícia correcional, brincam 
alegremente de tribunal, pelourinho e guilhotina ao som de uma nova cantiga romântica. Comparada às celas das 
mulheres, a dos homens merecia um atestado de bom comportamento e bons costumes. (PERROT, 1992, p. 206) 
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que possuem uma fixidez de caráter, gestos e comportamento. Na visão do autor, essas 

personagens estereotipadas não se adequam ou adaptam às circunstâncias e, assim, não 

atendem às exigências da vida. Suas personalidade e atitudes são rígidas, fixas e incapazes de 

se modificar de forma que, por isso, são materializadas – característica oposta à imaterialidade 

e fluidez do ideal do espírito. 

A incapacidade de adaptação e de adequação ao que é socialmente aceito é o que torna 

as pessoas, personagens e situações ridículas e, então, risíveis, na visão de Bergson. O riso, 

assim, castigaria costumes e vícios que não corresponderiam às expectativas sociais. O 

raciocínio baseia-se no fato de que existe um sujeito que ri e um objeto (mesmo que humano) 

do qual ou de quem se ri. Esse riso então provoca aversão/medo e é algo a ser evitado. 

Portanto, seu efeito é o postulado: evitar ser/estar/fazer aquilo que é motivo de riso. Assim, o 

riso agiria também como uma coerção social, mais um mecanismo de controle dos 

comportamentos das pessoas, uma tecnologia do poder sobre os comportamentos. 

Nesse mesmo sentido, Bergson (2007) define a obra cômica – expressão artística do 

riso – enquanto “não desinteressada como a arte pura”. Ou seja, incapaz de desvencilhar-se da 

vida social. A comicidade, ainda, é focada em generalidades, tipos-sociais, enquanto a 

tragédia e o drama conduzem para uma visão individualizada das personagens. Para o autor, 

por estar entre a vida e arte, a comédia é classificada hierarquicamente como “meia-arte”, 

colocada abaixo da “arte séria”.  

 

Por isso é que a observação cômica vai instintivamente para o geral. Ela escolhe, entre 
as singularidades, aquelas que são passíveis de reproduzir-se e que, por conseguinte, 
não estão indissoluvelmente ligadas à individualidade da pessoa, singularidades 
comuns, poderíamos dizer. Transportando-as para a cena, ela cria obras que 
pertenceriam sem dúvida à arte por só visarem conscientemente a agradar, mas que se 
distinguirão das outras obras de arte por seu caráter de generalidade, assim como pela 
intenção inconsciente de corrigir e instruir. Tínhamos portanto razão de dizer que a 
comédia intermedia entre arte e vida. (BERGSON, 2007, p.127) 

 
 

Todavia, o que para o autor seria um “demérito” da arte cômica, para este estudo, é 

uma pista do imbricamento entre riso e dispositivos de coerção social. Ou seja, é possível 

discutir a partir dessa perspectiva como o riso pode configurar-se como uma forma de 

violência simbólica, pois é notável “o poder que têm os discursos de violentar as pessoas, uma 

violência que é material e física, embora produzida por discursos abstratos e científicos, bem 

como pelos discursos da mídia” (LAURETIS, p. 22).   

Para Dahia (2008), o riso pode agir como um discurso mediador dos valores da 

sociedade, fazendo parte de um discurso que não é passível de represálias legais. Apesar 
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disso, o discurso cômico possuiu um conteúdo latente dos valores da comunidade que ri. Por 

meio das piadas racistas, por exemplo, o racismo brasileiro encontrou uma forma ambivalente 

de expressão que visa segregar negros e brancos, porém, que é dificilmente detectada como 

agressiva. Assim, o racismo encontrou subterfúgios para sua continuidade, desviando-se das 

condenações às quais o discurso sério tornou-se passível após a promulgação das diversas leis 

antirracistas39. 

  

O discurso jocoso passa a ser empregado amplamente como um rico recurso 
simbólico. Essa opção, politicamente não comprometedora, caracteriza um tipo de 
posição de caráter indefinido, frequentemente adotada pelo brasileiro para fugir de 
questões não conciliatórias, como a questão racial. (DAHIA, 2008. p. 703) 

 

Em um mecanismo semelhante, o discurso cômico pode também colaborar com a 

perpetuação dos valores sexistas40 e misóginos de uma sociedade. A propaganda anti-

sufragista na Inglaterra do início do século XX utilizava-se em demasia do discurso cômico 

para desmoralizar as mulheres que reivindicavam o direito ao voto41. Cintia Lima Crescencio 

(2013) afirma que o discurso cômico foi empregado como forma de desqualificar o discurso 

feminista dos anos 1970 e 1980 no Brasil. As piadas do jornal alternativo “O Pasquim”, por 

exemplo, ao mesmo tempo em que entrevistavam mulheres que lutavam pela igualdade de 

gênero, dando-lhes voz, também produziam o escárnio das reinvindicações das mulheres. 

Dessa forma, o riso produzido por meio de um discurso sexista, comportou-se como violência 

simbólica contra as mulheres que reivindicavam igualdade e criou estereótipos sobre as 

mulheres como “feias”, “mal-amadas” e “mal-humoradas” que persistem até a atualidade42.  

Charles Baudelaire (2016), em seu tratado sobre o riso escrito em 1855, aponta a 

característica ambivalente do riso. Em sua concepção de riso, há a comicidade significativa 

(comique significatif) que se aproxima com aquela descrita por Bergson por lidar com a ideia 

da moral. E a comicidade absoluta (comique absolut) que seria uma antítese do riso ligado a 

moral, ela está ligada ao lado primitivo, ao cômico, à inocência e à alegria em si.  

                                                           
39

 Joana Plazza Pinto (2015) analisa o quadro “Adelaide” do programa humorístico Zorra Total da TV Globo. A 

personagem principal – interpretada pelo ator Rodrigo Sant’Anna, entre os anos de 2012 e 2013 – é uma mulher 
negra com feições exageradas, ridicularizadas e caricatas. Ela fala errado, o que reforçaria o preconceito 
linguístico.    
40 O mesmo programa de TV Zorra Total também apresentou o quadro de “Valéria” – uma transexual 
interpretada por Rodrigo Sant’Anna – que aconselhava a amiga “Janete” – interpretada por Talita Carauta – a 
agradecer por estar sendo assediada sexualmente no transporte público, pois ela “era feia”.  
41 https://www.ideafixa.com/inacreditavel-propaganda-contra-o-voto-feminino-em-1900 
42 Durante o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff, a campanha para seu afastamento foi 
permeada por diversas propagandas sob o discurso cômico sexista para desmoralizá-la, dentre eles, comentários 
sobre sua roupa, adesivos apelando para abuso sexual e ataques a sua postura “não-feminina”. 
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Seguindo mais adiante na segunda perspectiva de Baudelaire, é possível uma 

investigação acerca da comicidade que enxerga a relação do riso com a norma social de forma 

a destituí-la de seu poder de coerção. Mikhail Bakhtin (2008) analisa o cômico por meio de 

conceitos cuja concepção de riso é mais ligada ao prazer do que à punição.  

Em seus estudos, Bakhtin elabora o conceito de “riso festivo”: uma possibilidade de 

riso coletivo, isto é, não é um riso de derrisão, mas um riso de prazer e comunhão. É um riso 

que não realiza a divisão: sujeito que ri do objeto de riso, pelo contrário, o “riso festivo” é um 

riso em que todos riem de todos e de si mesmos ao mesmo tempo.  

O riso, nesta concepção, não representa um castigo ou uma lição aos comportamentos 

inadequados, mas sim uma celebração da possibilidade de uma nova ordem para a vida social: 

uma ordem de vida às avessas. O riso representa uma segunda vida, ou seja, uma vida 

desprovida de coerções sociais. Durante a Idade Média e o Renascimento, o carnaval seria a 

festa popular na qual é possível identificar essa vida às avessas, podendo haver o rompimento 

de barreiras sociais, como: o ato de se travestir, a troca de hierarquias e outras possibilidades 

de comportamento transgressor. 

 

Os espectadores não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o carnaval pela sua 
própria natureza existe para todo o ‘povo’. (...) Os outros festejos de tipo carnavalesco eram 
limitados e encarnavam a ideia do carnaval de uma forma menos plena, no entanto, a ideia 
subsistia e era concebida como uma fuga provisória dos moldes da vida ordinária [isto é, não 
oficial]. É a segunda vida do povo, baseada no princípio do riso. (BAKHTIN, 2008, p. 6 e 7) 

 

São apresentadas assim duas visões antagônicas do riso: o “rir de” e o “rir com”. 

Porém, juntos, os autores corroboram a premissa de que a comicidade está intimamente ligada 

à regra social. No primeiro ponto de vista, o cômico age contendo e sublinhando as normas, 

também como forma de ataque e agressividade. No segundo, a comicidade significa o 

relaxamento e/ou a quebra das normas sociais, a irreverência e o prazer.  

Diante do fato da comicidade configura-se então como ambivalente e com potencial 

para os diferentes tipos de efeitos, seria intrigante refletir sobre quais as desvantagens das 

mulheres quando privadas do discurso cômico enquanto sujeitos. Por um lado, não poderiam 

valer-se da chacota para zombar e “rir de” quem lhes oprime, destituindo seu poder. Por outro 

lado, não poderiam participar de locais onde o riso do prazer quebra as normas sociais e as 

coerções e, assim, “rir com” quem compartilha da mesma necessidade de libertar-se de tais 

restrições. 
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3.7. Comicidade feminina  
 

As mulheres como protagonistas do cômico, o que inclui as palhaças, podem 

modificar substancialmente a comicidade e a arte da palhaçaria, porém, partindo dos 

pressupostos específico das questões de gênero, elas não produzem uma “outra comicidade”, 

uma comicidade feminina (em oposição à masculina). A comicidade feita por mulheres e 

homens não seria assim excludente, pois se acreditássemos nisso se estaria corroborando com 

a própria ideologia de gênero.  

Por isso discordo de Mariana Rabelo Junqueira (2012), em sua dissertação sobre 

palhaçaria feminina, quando traça uma tipologia específica para as palhaças mulheres como: 

molecas, ingênuas, mulher mais forte do mundo, travestidas. Essa seria uma cilada, pois 

retrata as mulheres como essencialmente diferentes dos homens. Essas características, como 

personagem-palhaça partem da subjetividade da artista que a compõe e não se caracterizam 

em diferenças que a tipifiquem.  

Nesses termos, não há a priori um repertório de palhaçaria que não possa ser realizado 

pelas mulheres. As mulheres têm as mesmas capacidades físicas de realizar o que é realizado 

pelo homem. É possível observar que no senso comum, alguns dos recursos cômicos 

empregados pela arte da palhaçaria foram masculinizados como tapas, tropeções, 

cambalhotas, saltos e outras capacidades de acrobacia, porém, essa seria mais uma falácia, 

pois eles não se categorizam como próprios de homens ou mulheres. Para ilustra essas 

afirmações: palhaços consagrados como Leo Bassi (Itália/Espanha) e Márcio Balas (Jogando 

no Quintal-SP), trabalham essencialmente com palavras e jogo de ideias e nem por isso sua 

atuação é prejudicada. Diversas outras falácias são levantadas para explicar as barreiras para 

atuação de mulheres na arte da palhaçaria que reiteram sempre os adjetivos comumente 

associados ao ser masculino (força, agressividade, atividade) e feminino (delicadeza, cuidado, 

passividade). Sendo assim, como se explicaria a comicidade de palhaços tão delicados como o 

“rei dos palhaços”, o suíço Grock (1880-1959), e os palhaços de tanta relevância no Brasil na 

atualidade, Zabobrim (Ésio Magalhães-Campinas- Brasil) e Teotônio (Ricardo Puccetti-

Campinas-Brasil)? E a comicidade cortantes e agressiva das palhaças Elizabeth The Queen 

(Bete Dorgan-São Paulo-Brasil) e Mafalda Mafalda (Andrea Macera-São Paulo-Brasil)? Há 

quem diga que a questão chave para a impossibilidade das mulheres atuarem como palhaças 

estaria na beleza ou sensualidade: a imprensa francesa afirmava que Annie Fratellini (França) 

era bonita de mais pra ser palhaço, no entanto, ela é referência mundial nessa arte.  
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A inconsistência de explicações para o impedimento de mulheres como palhaças 

demonstra que as barreiras femininas não são inatas, naturais, físicas ou psicológicas. As 

barreiras impostas às mulheres para a atuação cômica estão no campo simbólico, da aparência 

e do discurso – mesmo que esses tenham implicações concretas e objetivas. 

Tomando como base as tipologias de palhaços, suas classificações na maioria das 

vezes se referem ao tipo de papel que realizam no espetáculo e ao tipo de repertório que 

empregam. Talvez uma palhaça esteja mais próxima a um palhaço do que de outra palhaça 

dependendo de seu repertório. Ou seja, por exemplo, é mais provável que a palhaça Jasmim 

(Lily Curcio) esteja mais próxima à tipologia de Teotônio (Ricardo Puccetti), pois produz, 

como ele, uma comicidade mais corporal, sem falas, com trabalhos solo e de temperamento 

ingênuo do que da palhaça Rubra (Lu Lopes) que tem seu repertório baseado na fala e na 

música, além de um temperamento mais debochado. Em todo caso, as duas são vistas como 

mulheres e isso implica em uma série de significações estabelecidas sob seus corpos e 

comportamentos. 

Comicidade feminina é uma expressão usada comumente para definir a comicidade 

feita por mulheres. Para Elaine Nascimento (2014), que investigou a o assunto em sua 

dissertação de mestrado, a comicidade feminina seria um termo relevante para estabelecer as 

mulheres como protagonistas do discurso cômico e, além disso, a comicidade feminina seria 

composta por “mecanismos cômicos pautados ou tematizados por um universo feminino 

construído a partir das transformações físicas e sociais operadas pelas mulheres”. Porém, 

acredito que a expressão “universo feminino” é controversa. Se há um delineamento sobre o 

universo feminino, ele faz parte de um discurso, ele é histórico e se modifica com o tempo.  

Talvez o universo feminino do qual cada palhaça trata estaria mais ligado à sua 

subjetividade em particular do que a de um feminino ideal – externo a ela – visto que ela 

escolhe seus procedimentos cômicos a partir de suas referências. Porém, é sabido que as 

mulheres têm uma experiência de vida diferente da dos homens justamente pelas opressões 

sociais, sendo assim, podem compartilhar de símbolos e significados comuns entre elas, 

gerando uma identidade de gênero enquanto aliança, enquanto categoria política43.  

Talvez seja o caso de pensar uma comicidade feminista? Ou seja, uma comicidade 

cujo sujeito, como explicou Lauretis (1994), estaria dentro e fora da ideologia de gênero. Ela 

compartilharia de símbolos e experiências que são próximas às mulheres pelo fato de serem 

mulheres. Porém, são mulheres diferentes entre si e que enxergam a construção do feminino 
                                                           
43 Isso ocorre nos casos dos festivais de palhaças, nos sites para catalogar as artistas, em cabarés e em formas de 
associação entre as mulheres para buscar espaços na arte da palhaçaria. 
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como um invólucro e, assim, por meio de sua atuação cômica chegam a desconstruir e a 

reconstruir o que é tido como “feminino”.   

Enquanto representação do feminino, as palhaças produzem novas significações 

mesmo realizando os mesmo números e movimentos realizados por palhaços. Isso porque 

socialmente a representação de uma mulher resulta em diferentes entendimentos. 

Assim, os repertórios realizados por elas passam por uma revisão de significado 

quando se tratam de uma relação homem e mulher e brincadeiras ligadas à sexualidade, por 

exemplo. A revisão oxigena principalmente as piadas e os esquetes com discursos que 

sedimentaram os valores da sociedade patriarcal/machista, dentre eles: a objetificação das 

mulheres e a reprodução de estereótipos (mulher burra, mulher feia a procura de marido, 

mulher interessada apenas em consumir). A extensa discussão sobre as questões de gênero 

traz a reflexão de que a presença das mulheres nessa arte modifica seus significados em 

diferentes níveis. Uma vez que as mulheres se colocam como sujeitos atuantes na palhaçaria, 

elas trazem novas corporalidades, novos motes para o improviso, a crítica ao local da mulher 

como o “outro” dentro da palhaçaria. Por fim, considerando a ambivalência do riso, a 

comicidade feminista tem a possibilidade de romper com as imposições das normas sociais 

para mulheres e, assim, produzir novas representações de gênero e reflexões para o público. 

 

3.8. Palhaças a procura de repertorio: a (des)construção da arte da palhaçaria  
                                                                                                                                                                                                                              

Uma vez que o corpo das mulheres tornou-se o local de materialização de diversos 

discursos e arte da palhaçaria possui o corpo como principio, a atuação das palhaças possui 

um grande potencial de atrito com a normatividade que constitui o “corpo feminino” ao longo 

da história.  

Enquanto corpo ligado ao grotesco, a arte da palhaçaria lida com as questões do baixo 

ventre, da sexualidade, da fome, da excreção. As palhaças jogam com a desproporção e a 

descontração, não precisam ser discretas e esperar o momento de falar. As palhaças podem ser 

sensuais, grotescas, inteligentes, bobas, sacanas, ingênuas, fortes, frágeis, feias e bonitas. 

Tudo ao mesmo tempo, porque elas são protagonistas dos seus corpos, de seus gestos, de suas 

dramaturgias. Elas têm a liberdade de criar, de mostrar as suas questões, a sua forma de ver o 

mundo e de improvisar com o público. Elas manipulam todas as suas qualidades e ações. E 

isso quebra com o que é imposto às mulheres socialmente, as mulheres “perfeitas”, 

“gostosas”, “belas, recatas e do lar”. 
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Dessa forma, há um grande potencial de romper com os padrões empregados 

socialmente. Quando as palhaças trazem para a cena questões individuais, de cada artista, que 

criam segundo sua subjetividade, elas dizem respeito a todas as outras mulheres.  

A comicidade mostra-se criativa para lidar com diversas adversidades ao longo do 

tempo. Ela é crítica e subversiva. Portanto, entender o posicionamento marginal das mulheres 

diante das questões de gênero não se caracteriza como uma “falta”, um “impedimento” ou um 

“fator limitante”. Pelo contrário, essa posição de sujeito das mulheres palhaças oferece a elas 

– a nós! – ainda mais material para o trabalho. De alguma forma, todas as palhaças podem 

contribuir para a causa feministas, mesmo que isso passe despercebido para elas, pois lidam 

com o fato de serem mulheres por uma perspectiva fora do usual, do hegemônico44. 

Fernando Menezes Chui (2011) faz uma análise da palhaça Judite – a artista Elena 

Cerântola, no espetáculo do Circo Vox – na qual descreve o corpo da palhaça como um corpo 

feminista, justamente por sua liberdade em lidar com o corpo e a sexualidade.  Para ele, “o 

corpo exposto da mulher em seu desconcerto cômico traz ao picadeiro uma nova leitura sobre 

o corpo feminino” e assim poderia “dizer que foi a revolução feminista que possibilitou 

Judite” (MENEZES, 2011, p. 165).  

O autor ainda revela que a palhaça foi criticada em cursos de palhaçaria por exagerar 

em “caretas”, mas que decidiu fazer a seu modo e, assim, descobrir “sua própria palhaça”. 

Dessa forma, por uma ação disruptiva da artista que ignora cânones e enxerga os espaços 

ainda não habitados para atuar, por meio do corpo e da intuição. Essa trajetória levou-a a ter 

êxito na principal característica da arte da palhaçaria: fazer rir. E, segundo Menezes, esse é o 

fator legitimador de sua atuação como palhaça.  

 

Judite apresenta sinais de que o corpo feminino pode ser belo mesmo sem ser frágil e 
mesmo sem ser pornográfico, ser grotesco sem ser masculino e igualmente descobrir e 
revelar sua comicidade sem se preocupar com a sua obrigação cultural de sedução e 
erotismo. O surgimento do gênero “palhaça” no universo do circo traz a exposição do 
avesso do feminino, que não é necessariamente o masculino, mas algo que, de uma 
forma ou de outra, se forja na própria mulher. A negação do grotesco na figura da 
mulher é provavelmente um dos maiores asseguradores da cultura patriarcal, em que o 
ideal romântico deseja preservar a mulher sob a imagem divina, intocável e 
absolutamente distanciada de sua realidade política. No momento em que, na 
personagem Judite, o corpo da mulher rejeita o rótulo do feminino, ele imediatamente 
se torna um corpo feminista, ao pôr em xeque os valores objetais, depositados 
historicamente no corpo da mulher. Ao se colocar no lugar da pessoa que faz rir, ela 
inverte conceitos e adentra o território do poder de sedução pelo riso, atribuído 
historicamente apenas aos homens como instrumento de conquistas sexuais. 
(MENEZES, 2011, p. 166) 

                                                           
44 Porém, mesmo como palhaça, é possível reproduzir esteriótipos atribuidos às mulheres e/ou ridicularizar, no 
sentido satírico e destrutivo, o gênero feminino. 
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Outra coisa muito importante é a preocupação em não reproduzir estereótipos sobre 

mulheres, formas reducionistas de representá-las, piadas machistas e outras coisas. Essa 

consciência nos permite refletir sobre isso e dar um passo a frente. Também nos permite 

entender o quanto alguns tipos de riso desclassificam as mulheres e minorias, são visões de 

um riso de “castigo”, de “humilhação”, porque nos remetem à violência já sofrida por essas 

pessoas e que, portanto, não tem graça. Esse é sempre um cuidado que uma visão feminista 

nos fornece. E aí o feminismo não interessa só às mulheres, mas também aos homens. O que o 

entendimento da sociedade com seu caráter machista e patriarcal pode trazer de diferente para 

o trabalho de homens e mulheres a fim de que o riso seja um riso prazeroso, de partilha, de 

comunhão de subversão e de impulso para a vida. 

As palhaças têm potencial pra fazer tudo isso, mas como? Pode ser direta ou 

indiretamente. Um tema relacionado à opressão das mulheres pode estar em pauta, de forma 

nítida e aberta. Ou o simples fato das mulheres estarem tão “à vontade” com seus corpos a 

ponto de brincar com eles já configura uma tecnologia de gênero que atuam no sentido oposto 

ao hegemônico. Assim, fica evidente o potencial libertário da arte da palhaçaria, como afirma 

Sylvia Cavasin45 e ponto de vista do qual compartilho:  

 

Eu perguntei aos meus pares e às pessoas que eu conhecia no momento, durante essa 
semana. “Mulheres riem de coisas diferentes dos homens? Existe humor das mulheres 
diferente de humor dos homens? Existe uma questão de gênero entre o que as 
mulheres curtem e os homens curtem?” A pesquisa diz que tem diferença. Eu quero 
acreditar que não. Quero acreditar que a imensidão de possibilidades não exploradas, 
que existe uma imensidão de possibilidades não exploradas e não quero mais uma 
caixinha para ver a palhaça dentro dela. Eu quero a palhaça fora da caixinha. Livre e 
liberta! Então está posta a questão pra vocês! (CAVASIN, 2013) 

 

3.9. Olha a palhaça no meio da praça 
 

O oficio das mulheres palhaças encontra-se num processo de afirmação e 

consolidação, lidando com as questões aqui levantadas. Neste caminho, são realizadas 

algumas ações de grande importância como a busca de referências advindas de diferentes 

meios como circo, teatro, circo-teatro e manifestações populares. Junto a essa demanda 

aparecem necessidades de dramaturgia, figurinos, temáticas e outros expedientes que 

abarquem a expressividade das palhaças, acompanhado de formas de transmissão de saberes 

                                                           
45 Sylvia Cavasin é antropóloga e criadora da ONG ECOS – que tem como foco as questões de gênero aplicadas. 
Participou do Pré-Encontro de Mulheres Palhaças de São Paulo (2013) e do I Encontro Internacional de 
Mulheres Palhaças de são Paulo (2014) 
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discutidos/experienciados em conjunto a fim de transcender as barreiras ainda existentes. Há 

ainda um grande potencial subversivo e libertário no que tange às opressões de gênero, 

sobretudo sexuais, no campo de atuação das mulheres palhaças.  

Com intuito de contribuir à construção de referências e reflexões acerca da atuação de 

palhaças, proponho a apreciação da atuação de algumas delas, promovendo uma discussão a 

partir de pesquisa empírica. Analiso de forma ilustrativa as aprendizes da Escola Livre de 

Palhaços (ESLIPA-Grupo Offsina) que, durante o sétimo módulo da turma de 2016 – módulo 

dedicado à temática das mulheres palhaças –, pude observar em duas apresentações realizadas 

no Largo do Machado na cidade do Rio de Janeiro-RJ.  

 

a. Reco-reco, “o piano” e “a calcinha” 

 

Denise Bruno, a palhaça Reco-Reco, realizou a entrada clássica do Piano junto com o 

palhaço Pipiu (Aldrey Rocha). Reco-reco fez o papel de palhaça Branca (ou escada, ou clown 

branco). Nessa entrada, o palhaço Pipiu e a palhaça Reco-reco são demitidos pelo dono do 

circo, pois ele está a procura de músicos. Reco-reco, então, diz que os dois são músicos e para 

provar, cobre Pipiu com um tecido. Os dois realizam juntos um jogo para enganar o dono do 

circo, mas são descobertos por conta das trapalhadas de Pipiu46. Essa é uma entrada que 

permanece quase sem nenhuma alteração pelo fato de se trocar os gêneros dos palhaços 

envolvidos.  

Nas duas apresentações da ESLIPA que presenciei, Reco-Reco também fazia um 

intermezzo muito simples e de alto efeito cômico. No intervalo entre uma cena e outra, ela 

passava correndo pelo palco segurando uma calcinha como as duas mãos como se fosse uma 

                                                           
46 Essa entrada é descrita por Bolognesi (2003). Dois palhaços (1 e 2) e o mestre de pista (3). 3 (expulsando a 
dupla de palhaços.) – Vocês estão despedidos. 2 – Não, dá uma chance pra gente ?! Somos pianistas e seu circo 
precisa de um piano. 1 (admirado e espantado) – Pianistas? 3 – Estão contratados! Cadê o piano? 2 – O piano 
está na rodoviária. Eu vou buscar! 1 (cochichando) – Mas a gente não tem piano! (o palhaço 2 manda o 
palhaço 1 calar-se. 3 – Está bem! Se o piano não estiver aqui em 1 minuto vocês vão entrar no pau.! (o mestre 
de pista sai. O palhaço 2 coloca um pano sobre o palhaço 1.) 2 – Na hora que você ouvir um tossido você toca a 
flautinha. E na hora que eu bater o pé no chão, você para. Vamos ensaiar então! (Tosse e o palhaço 1 toca a 
flautinha; ele bate o pé, e o palhaço 1 para.)  Muito bem é isso aí. (o mestre de pista volta com um pau na mão) 
Aqui está o piano! 3 – Mas que piano esquisito! 2 – É um piano japonês! 3 – Então toca uma música: um 
noturno de Chopin! 2 – Noturno? Muito bem! 1 – (Cochichando) – Eu não sei nem tocar o diurno, quanto mais 
o noturno! (o palhaço 2 tosse e o palhaço 1 começa a tocar a flauta. Após um tempo, o palhaço 2 bate o pé e o 
piano para. 3 – Muito bom! Agora eu quero outra música. Um tango de Gardel! 1 – Não pode ser um bolero de 
bordel? 2 – (dá umas pancadas no palhaço 1) – tango de Gardel! Atenção... (tosse, e o palhaço1 começa a tocar 
o mesmo som anterior, até o sinal das batidas de pé no chão) 3 -  Você sabe que eu estou um meio doente e... 
(tosse, e o piano toca sozinho) 2 – (batendo o é no chão) Não, é o outro que deu o sinal! 1 – Mas eu sabia! (o 
mestre de pista tosse novamente, o piano volta a tocar sozinho e o dono do circo sai batendo nos dois) 
(BOLOGNESI, 2003, p. 230 e 231) 
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bandeira ou cartaz. Ela se valia tanto do efeito cômico da surpresa, no nonsense, como da 

repetição, pois na terceira vez que passou com a calcinha durante o espetáculo a plateia caiu 

na gargalhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ela e o “Amor elétrico” 

 

A palhaça Ela (Ana Oliveira) realizou um número com seu colega Lautaro 

denominado Amor Elétrico. É uma cena baseada em gags corporais ensinadas pelo mestre 

Fernando Sampaio, como chutes, claques (tapas), cascatas, quedas, cambalhotas e equilíbrio 

(portô e volante). Ela chama Lautaro para dançar e ele recusa. Então, os dois passam a 

desenvolver uma cena onde a recusa para a dança se transforma numa briga do casal. Ela 

atinge Lautaro com uma voadora, ele foge e usa uma criança da plateia como escudo. Ela 

encaminha a criança de novo para seu local de origem e se joga nos braços dele. Ele a deixa 

cair. Ela responde com um chute entre as pernas. Ele cai e tenta fugir engatinhando. Ela 

monta em cima dele e o doma. Ele cai e Ela lhe dá uma mordida nas nádegas. Ele fica 

arrasado e desnorteado. Ela o levanta como se fosse um boneco e depois dança com ele e o 

arrasta para fora de cena. 

Trata-se de uma cena que lida com certa violência, porém, por meio da linguagem da 

arte da palhaçaria que a torna apenas um jogo, onde é possível ver a artificialidade de cada 

ação. Porém, as significações da cena tornam-se diferentes por tratar-se de um homem e de 

uma mulher. O interessante foi notar que as mulheres da plateia da praça fizeram uma espécie 

 

Figura 4 – Reco-reco e a calcinha 



 

de torcida por Ela. Quando ela batia em Lautaro, elas aplaudiam. Quando Lautaro, mesmo 

sem perceber, por ser desengonçado,

quando Ela sai vitoriosa, elas vibram com ela. 

O efeito cômico do número se dá pelo contraste entre a delicadeza de Ela e sua 

capacidade de vencer Lautaro na força bruta. Ele, por outro lado, é al

desconfigurado no final da cena, cambaleando, com as pernas arqueadas, sem folego, com 

expressão de medo exacerbada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Super Ela e o equilíbrio 

 

A aprendiz Lelê Marins, a palhaça Super Ela, apropriou

equilíbrio em quatro cadeiras para demonstrar a “força da mulher”. Super Ela entra no 

pequeno picadeiro e diz que irá mostrar “a força da mulher”, para isso, ela chama quatro 

rapazes da plateia. Primeiramente, ela ensina uma dança para os rapazes, dança

exagerada e rebolando. De repente ela para, manda a m

com o desempenho do quarteto. Mostra sua indignação: “gente, é igualzinho, na mesma hora, 

vamos lá!”. Todos riem. Ela pede p

palhaça coloca quatro bancos no centro do picadeiro, dispostos como vértices de um 

quadrado, faz os rapazes se sentarem e deitarem o tronco um no colo do outro. Inicia

música de suspense. Ela indaga, então, o público. “Vocês a

mês e ser acusada de TPM?”. Em seguida, tenta retirar um banco que não sai com facilidade. 

de torcida por Ela. Quando ela batia em Lautaro, elas aplaudiam. Quando Lautaro, mesmo 

sem perceber, por ser desengonçado, atingia Ela, as mulheres ficavam indignadas. E

quando Ela sai vitoriosa, elas vibram com ela.  

O efeito cômico do número se dá pelo contraste entre a delicadeza de Ela e sua 

capacidade de vencer Lautaro na força bruta. Ele, por outro lado, é al

desconfigurado no final da cena, cambaleando, com as pernas arqueadas, sem folego, com 

expressão de medo exacerbada.  

Super Ela e o equilíbrio  

A aprendiz Lelê Marins, a palhaça Super Ela, apropriou-se do esquete clássico 

equilíbrio em quatro cadeiras para demonstrar a “força da mulher”. Super Ela entra no 

pequeno picadeiro e diz que irá mostrar “a força da mulher”, para isso, ela chama quatro 

rapazes da plateia. Primeiramente, ela ensina uma dança para os rapazes, dança

exagerada e rebolando. De repente ela para, manda a música cessar. Ela não está satisfeita 

com o desempenho do quarteto. Mostra sua indignação: “gente, é igualzinho, na mesma hora, 

vamos lá!”. Todos riem. Ela pede para que a música volte. Dançam novamente. Então, a 

palhaça coloca quatro bancos no centro do picadeiro, dispostos como vértices de um 

quadrado, faz os rapazes se sentarem e deitarem o tronco um no colo do outro. Inicia

música de suspense. Ela indaga, então, o público. “Vocês acham que ser frágil é sangrar todo 

mês e ser acusada de TPM?”. Em seguida, tenta retirar um banco que não sai com facilidade. 

 

Figura 5 – Ela e “o amor elétrico” 
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de torcida por Ela. Quando ela batia em Lautaro, elas aplaudiam. Quando Lautaro, mesmo 

atingia Ela, as mulheres ficavam indignadas. E, ao final, 

O efeito cômico do número se dá pelo contraste entre a delicadeza de Ela e sua 

capacidade de vencer Lautaro na força bruta. Ele, por outro lado, é alto e forte e se vê 

desconfigurado no final da cena, cambaleando, com as pernas arqueadas, sem folego, com 

se do esquete clássico de 

equilíbrio em quatro cadeiras para demonstrar a “força da mulher”. Super Ela entra no 

pequeno picadeiro e diz que irá mostrar “a força da mulher”, para isso, ela chama quatro 

rapazes da plateia. Primeiramente, ela ensina uma dança para os rapazes, dançando de forma 

sica cessar. Ela não está satisfeita 

com o desempenho do quarteto. Mostra sua indignação: “gente, é igualzinho, na mesma hora, 

am novamente. Então, a 

palhaça coloca quatro bancos no centro do picadeiro, dispostos como vértices de um 

quadrado, faz os rapazes se sentarem e deitarem o tronco um no colo do outro. Inicia-se uma 

cham que ser frágil é sangrar todo 

mês e ser acusada de TPM?”. Em seguida, tenta retirar um banco que não sai com facilidade. 
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Ela manda: “levanta essa bunda!”. Risos. Assim, consegue retirar o banco e mostra que o 

grupo fica equilibrado mesmo sem um banco. “Vocês acham que ser frágil é sair todo dia na 

rua e ouvir ‘fiu, fiu’? Vocês acham que isso é fácil? Isso não é fácil não! É muito difícil!”. 

Retira outro banco. “Uma pessoa que tem que ser bonita, cheirosa, depilada, magra, tudo 

isso?” Retira outro banco. “Vocês acham que é fácil ter que gestar uma criança que vai 

crescendo, crescendo e depois você tem que parir? Não é fácil não! Tem que ter coragem!”. 

Retira outro banco. Não resta mais nenhum banco e o grupo fica equilibrado. O número 

clássico terminaria aí, quando o palhaço tem êxito no equilíbrio. Porém, Super Ela, diz que 

“falta uma coisa”. Senta-se em cima do grupo de homens equilibrados durante o número, 

retira um batom da roupa e o passa com tranquilidade. Sua tranquilidade em contraste com o 

desconforto dos rapazes provoca grande riso na plateia. Então, ela anuncia que vai realizar seu 

sonho. Canta um trecho da famosa música “Como uma deusa, você me mantem” e deita-se 

em cima dos rapazes. Ao final, todos se desequilibram. O público aplaude.  

Nesse número, além de expressar a “força da mulher”, ao criticar por meio do discurso 

cômico os estereótipos atribuídos às mulheres, Lelê usa de sua posição privilegiada como 

mulher para poder brincar de forma descompromissa com os homens. Ela não tem cautela ao 

zombar da forma como dançam, de pedir pra “levantar a bunda”, fazê-los esperar, sentar-se e 

deitar-se por cima deles. Sua roupa de superheroína mostra seu corpo sem hipersensualizá-lo. 

Sua atitude firme, irônica e “folgada” surpreende a plateia. É uma mulher que “manda” na 

música, nos outros palhaços, no público, que não é delicada, que mostra sua força e ainda 

resguarda seu charme. É uma mulher com facetas múltiplas que exerce o seu direito ao riso, à 

chacota e a exposição sem precisar seguir padrões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 6 – Super Ela e “a força da mulher” 
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Entreato III:  Cordel das palhaças 
 

Resolvi ficar quietinha 

Mas lhe digo não foi medo 

Eu não quero discutir 

Mas não vou pedir arrego. 

Me acredite eu sou forteE vou lhe tirar seu sossego.  

Já sei pagar minhas contas 

Sou mulher bem resolvida 

Vivo de amor e arte 

 

E eu que cuido da minha vida 

Fique esperto viu seu cabra 

Que eu cutuco suas feridas 

Se eu escolhi o silêncio 

Não foi medo 

Foi respeito 

 

O respeito é por mim mesma 

Pois você não tem mais jeito 

Me respeite tu também 

Pois eu sou mulher de peito. 

 

Criado pelas palhaças aprendizes da ESLIPA (2016) e apresentado em agosto de 2016 no 
Largo do Machado, Rio de Janeiro-RJ. 

 

  



84 

 

4. Lily Curcio e a palhaça Jasmim 
 

4.1. Jasmim, palhaça ou palhaço? 
 

Lily Curcio iniciou sua trajetória na palhaçaria por meio de um retiro com o LUME 

(Campinas/SP), com os Mestres Ricardo Puccetti e Carlos Simioni. Anteriormente, era 

antropóloga e, segundo ela, tornou-se palhaça  um pouco mais tarde que o comum. 

 
Tive a honra de participar do último retiro do LUME, onde estava Rick [Ricardo 
Puccetti] que vocês conhecem e [Carlos] Simioni, fazendo de parteiros. Eu falo que 
esses mestres... um grande mestre é um parteiro porque ajuda a cada palhaço a nascer. 
Então esse foi realmente um ponto de intersecção na minha vida e foi realmente... eu 
sempre falo que é como se fosse uma droga, uma droga sagrada, porque quando você 
toma, depois já não pode mais deixar. Quero mais e quero mais. Quero tocar um 
instrumento... quero ir. E eu estava, imagina, depois de um retiro de clown que são 
doze, quatorze dias isolado do mundo. Respirando clown, comendo clown, cagando 
clown. (risos) Então quando saímos de lá... “eu quero mais!”. Então vamos às fontes. 
(CURCIO, 2016) 
 

Buscando as fontes para compreender o trabalho vivenciado no Lume, ela seguiu pelas 

escolas de Philippe Gaulier (França), Nani Colombaioni (Itália), De Castro (Brasil/Inglaterra) 

e Sue Morrison (Canadá).  

Para Lily Curcio sua palhaça não tem gênero, pois acredita que essa escolha poderia 

limitar sua expressividade. O fato é que Jasmim se apresenta como homem e como mulher, 

dependendo da cena, da intenção, do que pretende tocar como artista. Lily afirma que pode 

ser um bebe, um bêbado, uma bailarina. “Quando coloco o nariz sinto que eu posso ser tudo o 

que eu desejar ser sem necessitar esforço nenhum, trata-se apenas de permitir que a palhaça 

aja de acordo com sua vontade e estado. É nesse momento que a magia acontece” (CURCIO, 

2013).  

A palhaça Jasmim ao passar pelas diferentes experiências nas quais Lily a transporta já 

assumiu diferentes configurações. No início não falava, “chorava e ria um segundo depois”. 

Então veio o espetáculo “O Acrobata”, um solo com direção de Nani Colombaioni. Jasmim, 

quase muda, aparenta ser uma criança, em sua grande inocência no olhar e na forma de se 

relacionar com o boneco Pippo - o acrobata.  

Sua aproximação com a Família Colombaioni também levou a assumir o papel do 

garçom bêbado da peça “Spaghetti”, uma remontagem dirigida por Leris Colombaioni do 

espetáculo tradicionalmente estrelado por seu pai Nani. Nele Lily faz dupla com Leris, o 

cliente, que atua numa relação de Clown Branco e Augusto – ou, numa versão feminina, com 
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Vanderléia Will. Segundo  Lily, Leris Colombaioni conta que as mulheres de sua família não 

eram valorizadas justamente pela impossibilidade de atuação como palhaço.  

 

Leris sempre conta agora com um distanciamento e um crescimento de seus 
conhecimentos, de sua tradição. Ele sempre fala que nas famílias tradicionais, cada 
vez que nascia uma mulher, era uma tragédia. Era literalmente uma tragédia.  Porque 
ela não podia ser palhaça, não era palhaça. Então, uma família de palhaços estou 
falando. Não podia ser [palhaço]. Então era acrobata, montava a cavalo, trapezista. E 
que sempre era essa figura secundária, onde era o partner dessa figura enorme que era 
o palhaço homem, tá? Ele sempre fala isso. (Curcio, 2016) 
 

A atuação como o garçon de Spaguetti foi um grande marco para Lily e também para a 

palhaçaria, pois mostra uma nova forma de encarar o travestimento que aqui não é uma forma 

de esconder a mulher, nem de ridicularização. Lily é um garçon e a comicidade provém das 

atrapalhações desse por estar bêbado e em contraponto com a figura austera do/a cliente, Leris 

ou Vanderléia.  

 

Estávamos trabalhando um espetáculo que ele ia dirigir e em uma cena determinada 
ele estava precisando de um bêbado, um garçom bêbado. Eu falei: eu! Eu quero ser 
esse. Mas é mulher, como faz? Faz Lily! E eu comecei a fazer e ele se emocionou. E 
falou esse garçom bêbado foi feito por Nani seu pai durante muitos anos. Foi uma 
criação de Nani. E, depois de morto Nani, ninguém conseguiu fazer de novo. Neste 
momento, Leris, o filho de Nani, me dava isso como presente: fazer esse garçom 
bêbado. Pra mim, uma mulher. Com essa tradição dos italianos que são realmente 
muito machistas. (Curcio, 2016) 

 

Lily atua, ao lado da amiga, Vanderleia Will também no espetáculo “De malas 

prontas”, da companhia Pé de Vento Teatro (Florianópolis/SC) e dirigida por Pepe Nunes. 

Nesse espetáculo é particularmente interessante como as duas mulheres sem dizer uma só 

palavra, na linguagem muda, apenas com gestos e expressões faciais conseguem criar um 

espetáculo divertido que leva o publico a gargalhadas. Elas assumem papeis próximos às 

caricatas, numa marcação muito bem sincronizada e utilizando de muitos recursos da 

palhaçaria adaptados para essa nova linguagem, como tapas, pisões nos pés e números de 

magia.  

“Jasmim cresce, muda e evolui. Eu também quero me aventurar junto a ela e sei que 

ela me leva pela mão... sorrindo... confiante...” (CURCIO, 2013, p. 25). 

Lily Curcio também é mestra de palhaçaria. Na oficina realizada na Escola Livre de 

Palhaços (ESLIPA) do Grupo Off-sina/RJ, Lily demonstrou muitas de suas concepções acerca 

do seu entendimento da arte da palhaçaria. Ela afirma que perguntou para sua palhaça Jasmim 

qual seria a diferença entre palhaças e palhaços e ela “deu de ombros”. De fato, Lily Curcio 
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têm concepções muito diferenciadas sobre a arte da palhaçaria justamente por ser muito 

influenciada por seus estudos xamânicos ligados às ideias de “estados alterados de 

consciência”. É dessa forma que Lily Curcio vê os palhaços e palhaças.   

 

 

4.2. A mestra Lily Curcio, relato da experiência na ESLIPA – 2016 
 

A oficina “Muitas couraças e um nariz” da Mestra Lily Curcio ocorreu durante o 7º 

módulo da Escola Livre de Palhaços de 2016 (ESLIPA) do grupo Off-sina do Rio de 

Janeiro/RJ. 

 
Uma couraça para não sentir 
Uma couraça para não dar, outra para não receber 
Uma couraça para evitar o verdadeiro 
E um nariz para destruir todas elas e mostrar finalmente a nossa alma. (SERES DE 
LUZ, 2016) 

 

Minha participação na oficina “Muitas couraças e um nariz” teve o intuito de entender 

o pensamento de Lily Curcio acerca da arte da palhaçaria por meio das atividades propostas 

pela artista enquanto mestra – termo utilizado pela ESLIPA e como vocativo pelos 

participantes, que se denominaram aprendizes. Sua abordagem, suas indicações e instruções 

dentro do ambiente de ensino e aprendizagem fornecem um importante complemento para a 

apreciação de seu trabalho artístico como palhaça e enriquecem o conhecimento acerca das 

palhaças e palhaços. Além disso, a observação do desempenho de seus aprendizes diante das 

práticas propostas por Lily são de grande relevância para compreender técnicas e poéticas 

relevantes no trabalho da artista. 

No site, da companhia Seres de Luz Teatro – companhia de Lily – a oficina é descrita 

nos seguintes termos: 

 
O grupo Seres de Luz Teatro aborda, nesta oficina a linguagem do clown desde uma 
perspectiva “xamânica”, através dela nos aproximamos ao infinito e generoso 
universo do clown. Por meio de improvisações e jogos específicos, intentamos [sic] 
derrubar e analisar muitas das nossas couraças e poder, assim, recuperar o ridículo e o 
essencial de cada um de nós. O jogo e o prazer constante são as ferramentas para esta 
busca, além do respeito e a tremenda coragem para enfrentarmos com as nossas 
debilidades. As atividades se direcionam para que cada participante descubra a sua 
matéria prima mais preciosa e desde ali poder “tecer” a delicada trama de seu próprio 
clown. (SERES DE LUZ, 2016) 
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Primeiramente, tive grandes dúvidas sobre a metodologia a ser aplicada na observação 

da oficina. Ao chegar na sala de trabalho, Lilian Moraes me convidou para participar das 

atividades. Enquanto pesquisadora e artista, eu julguei importante realizar as atividades, jogos 

e exercícios para uma observação ativa das práticas e seu entendimento corporificado.  Assim, 

de início, me dispus a experienciar com aquele coletivo a abordagem de Lily acerca da 

palhaçaria e me deixar afetar não só pela relação com a mestra, mas também entre nós, 

aprendizes. 

Lily apresentou-se ludicamente como a “dona do circo”. “Se fosse um homem seria 

monsieur, como sou uma mulher, sou madame”, disse com sorriso sereno. A partir desse 

momento, ela estabeleceu um pacto com os aprendizes: não se tratava mais de Lily, mas sim 

de uma persona, alguém cujos comentários e comportamentos devem ser considerados como 

parte do jogo de cena. Esse é um código muito utilizado durante os processos de ensino e 

aprendizagem de palhaçaria, pois os meios de se acessar os caminhos para o aprendizado da 

arte da palhaçaria nem sempre são convencionais, ou seja, eles exigem provocações 

contundentes de cada artista, provocações que são realizadas por uma figura que, acima de 

tudo, representa o “poder”, a “autoridade”47.  

Depois, indagou sobre quais seriam os artistas que tínhamos como referências e que 

possuíam as qualidades de “fazer as coisas como se fosse a primeira vez” e “como se fosse a 

última vez”. Essa qualidade de ação foi então levada como guia durante todos os encontros 

como algo essencial para o aperfeiçoamento dos artistas. 

Seguimos assim para os exercícios, que serão descritos abaixo em enumerações 

divididas didaticamente segundo a minha percepção e separados por dias de realização. 

 

1º DIA 

 

Etapa 1 

Em roda, primeiramente, cada pessoa disse seu nome.  

Depois, tivemos que dizer nossos nomes somente com consoantes. Posteriormente, 

apenas com vogais. O estranhamento causado pela tentativa de dizer nossos nomes – talvez 

uma das palavras mais cotidianas para cada um de nós – provocava em quem observava, às 

vezes, um constrangimento, às vezes, o riso. Lily observava minunciosamente cada pessoa, 

                                                           
47 A figura do Monsieur também é utilizada por Philippe Gaulier em seu ensino de clowns. Porém, no caso de 
Lily, mesmo sendo a “dona do circo”, a ela continua sendo delicada e compreensiva, utilizando de recursos de 
autoritarismo apenas como forma de potencializar os jogos dos palhaços e palhaças.  
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algumas vezes, ria, outras pedia para que repetissem, algumas “exigia” – com a severidade da 

madame – que “estudassem em casa”. 

 

Etapa 2 

Ainda em roda, realizamos o jogo de “passar uma palma” dizendo o próprio nome. Ao 

receber a palma, era preciso dizer “sim” antes de passá-la novamente. Depois, era preciso 

passar a palma dizendo o nome da pessoa para quem se direcionava. 

 

Etapa 3 

Andando pela sala, Lily pediu para que nos olhássemos e aquecêssemos os olhares, 

pois isso é algo muito importante para a arte da palhaçaria. Dessa forma, se estabeleciam 

relações entre as pessoas.  

Depois, cada um deveria parar em frente a alguém e contar-lhe um segredo. Seria um 

segredo importante que nunca se havia dito para ninguém, e deveria se prometer guardar 

segredo. Eu realmente me abri para a experiência e me emocionei muito ao contar algo 

pessoal que envolvia minha família. A pessoa com quem troquei o segredo me respondeu 

também com voz embargada, contando algo de foro íntimo. Terminamos com um abraço 

apertado e um laço afetivo criado. 

A próxima etapa da dinâmica era fazer contato com alguém e contar-lhe uma mentira, 

mas manter a mesma emoção com a qual se havia contado o segredo. Eu e meu companheiro 

de jogo nos encaramos e tentamos nos manter sérios, mas fomos tomados por uma 

incontrolável vontade de rir. Um riso pautado num espírito de traquinagem que se estabelecia 

pela cumplicidade entre os dois. Não conseguíamos nem iniciar nossas frases. Por fim, 

segurando o riso, depois de respirações profundas, conseguimos contar nossas mentiras “eu 

matei um cachorro” e “eu assaltei um banco”. Experimentamos uma sensação do prazer da 

brincadeira proporcionada por uma simples mentira.  

 

Etapa 4 

Formaram-se novas duplas que iriam, uma de cada vez, realizar a atividade diante da 

turma. A instrução era: aprendiz “A” contaria ao aprendiz “B” uma mentira que deveria lhe 

provocar riso. “A” deveria resistir e “B” se esforçar para alcançar seus objetivos. As pessoas 

utilizaram diferentes recursos para provocar riso. Muitas apelavam para assuntos sexuais, 

principalmente envolvendo pessoas da turma. Outras para histórias recriadas a partir de 
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experiências do grupo, por exemplo, uma viagem para apresentação que realizaram 

verdadeiramente. Outras faziam onomatopeias e outras partiram para o nonsense ou surreal, 

como o aprendiz que disse que vinha do futuro trazendo uma mensagem da filha de seu 

companheiro de cena. 

Na minha vez, meu companheiro de cena fazia onomatopeias, movimentos esquisitos 

com a boca, todos eram engraçados, porém, consegui segurar o riso. A mentira que contei foi 

que havia pegado por engano uma mala com um milhão de reais na rodoviária e pretendia 

pregar peças nos colegas da ESLIPA e depois fugir para longe. Disse que meu nome não era o 

meu próprio e inventei qualquer nome grande e esquisito. Porém, também não tive êxito, 

segundo colegas e a própria Lily, faltou um elemento surpresa ou uma ideia controversa. 

Eu senti que não tinha intimidade nem com o parceiro de cena, nem com a plateia. 

Vendo que não tinha êxito, não consegui trocar a estratégia para obter o riso. Preocupei-me 

em ficar séria para não rir com meu parceiro e percebi que havia como que uma contaminação 

dessa seriedade na hora de contar a minha mentira. Contei a mentira, bem contada, mas não 

resultou em gargalhada.  

Depois conversamos um pouco sobre o exercício e aquele exato momento em que é 

impossível segurar o riso. O que acontece ali? Para mim, ficou a questão: o que provoca o riso 

incontrolável, a gargalhada de prazer e não apenas o reconhecimento de que algo seja 

engraçado? Reitero que tem a ver com intimidade, com sentir-se parte daquele grupo social, 

por compartilhar das mesmas referências, mas também tem a ver com surpresa.        

 

Etapa 5 

Andando pela sala, Lily pedia para que, imediatamente após sua palma, se formassem 

duplas, trios, quartetos. Quem não conseguisse se encaixar nesses grupos saia do jogo e, nas 

próximas rodadas, deveria atrapalhar os colegas a se juntarem.  

Foi perceptível que esse era um trabalho de integração e de percepção da 

espontaneidade dos aprendizes diante de situações de competição. 

 

Etapa 6  

Formaram-se novas duplas que iriam, uma de cada vez, realizar a atividade diante da 

turma. A instrução era: aprendiz “A” faria ações para aprendiz “B”, sem usar a fala, para lhe 

provocar riso. “A” deveria resistir e “B” se esforçar para alcançar seus objetivos. Muitas 

pessoas tentaram realizar pantomimas para contar uma história supostamente engraçada, 
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algumas mostraram parte do corpo, algumas faziam escatologias, outras dançavam, outras 

faziam caretas. 

Na minha vez, meu companheiro fazia posturas exageradas de um pedinte, sua 

expressão de sofrimento era tão exacerbada que se tornava engraçada, porém, eu pude conter 

o riso. Somente no instante que ele ficou irritado e desistiu de me fazer rir48, foi quando não 

aguentei a gargalhada. Lily comentou que o momento em que eu ri foi quando ele se viu sem 

saída, mostrou seu sentimento verdadeiro no momento. Outros colegas disseram que era 

sempre engraçado vê-lo quando ficava bravo daquela forma. 

Depois, na minha vez de fazer rir, fiz algumas caretas de forma rápida e terminei 

brincando com minha barriga e mostrando-a. O companheiro de cena riu. Lily comentou que 

foi interessante ver como eu estava me divertindo ao ver que o que eu fazia estava 

funcionando.  

Numa avaliação geral do primeiro dia de encontro com Lily, percebi que sua 

abordagem queria provocar nas pessoas a sensação do riso e o prazer da gargalhada. Não foi 

passado nenhum exercício estritamente técnico, mas sim sensibilizações para conhecer o 

grupo, o seu senso de humor e experimentar as relações de prazer do riso. 

  

2º DIA 

 

Etapa 1 

Lily deu inicio ao encontro pedindo para que, em roda, cada pessoa dissesse seu nome 

e depois como estava se sentindo naquele dia.  

 

Etapa 2 

Depois, explicou que faria um trabalho de ativação dos chákras49 do corpo para poder 

equilibrá-lo a fim de trabalhar sua energia vital. Para o trabalho, Lily coloca músicas 

específicas para cada chákra e trabalha-os separadamente seguindo a sequência de baixo para 

cima do corpo.   

                                                           
48 A aproximação do riso da plateia diante do fracasso do artista em fazer rir também aparece em Lecoq (2010, p. 
213) 
49 Um dos aspectos importantes do Tantra, seja ele filosofia ou prática, é o muito discutido e frequentemente 
pouco compreendido sistema de circulação de energia sutil, cujos focos são os Chakras. A palavra Chakra vem 
do sânscrito e literalmente significa “roda” ou “círculo”, e são referidos também como “lótus”. Os Chakras são 
centros captadores, armazenadores e distribuidores de energia vital (Prana) do corpo. Dentro do sistema 
energético existem milhares de Chakras, sendo os principais em número de sete, que se dispõem verticalmente 
ao longo da medula espinhal. (TAKEDA, 2005) 
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O primeiro momento é dedicado ao chákra básico. Sua cor é vermelho, está 

relacionado à sobrevivência e encontra-se na região do períneo. A energia desse chákra forma 

um funil voltado para o chão e sua ativação contribui para melhorar a base de cada individuo. 

Seu elemento natural é a terra. Lily indicou que era preciso andar com as pernas abertas, 

joelhos semi-flexionados, pés fincados no chão. Algumas palavras e ideias são ditas pela 

mestra como: montanhas, elefantes, rinocerontes, sangue. Outras instruções foram: “testar o 

equilíbrio”, “se alguém empurrar, você não cai”, “tentar saltar”, “direcionar o períneo para 

baixo”. 

O segundo chákra a ser ativado é o sexual. Sua cor é laranja, está relacionado à energia 

sexual e capacidade de adaptação e localiza-se a quatro dedos abaixo do umbigo. Esse é o 

local também chamado de kochi50 pelos orientais. Seu elemento é a água. Lily indica que os 

aprendizes devem mexer os quadris fazendo movimentos circulares e em formas do símbolo 

do infinito. Algumas instruções são: “ser como a água que se adapta a qualquer local e segue 

em frente usando frestas, infiltrações”. 

O terceiro chákra é o plexo solar. Sua cor é amarela, está relacionado à vontade e 

localiza-se entre as costelas, na região do estômago. O elemento é fogo. Os movimentos feitos 

nessa etapa são de pegar, puxar, trazer para si “tudo o que se merece”. Com as duas mãos, é 

preciso pegar o que há de “reservado para você”.  

O quarto chákra é o do coração. Sua cor é verde, está relacionado ao amor 

incondicional e sua localização é na região do externo. Seu elemento é o ar. Deve-se abrir os 

braços, imaginar-se com asas e numa atitude de abraçar e ser abraçado. Lily disse as seguintes 

instruções: “é preciso de cem corações para abraçar todos a quem você quer se doar”; “o 

clown cura as dores do mundo”. 

O quinto chákra é o da laringe. Sua cor é azul claro, está relacionado à comunicação e 

sua localização é na garganta. Segundo Lily, ele não possui um elemento definido. Lily 

define-o como “loucura controlada”. A principal instrução é brincar, deixar-se contagiar pela 

brincadeira. 

O sexto chákra é o do chamado terceiro olho. Sua cor é azul escuro, refere-se à 

racionalidade e objetividade e sua localização é entre os olhos. A instrução foi para focar um 

ponto na sala e andar até ele em linha reta. Era para mentalizar objetivos claros, metas de 

espetáculos, por exemplo. “Seu objetivo já está realizado em algum lugar do universo”; 

                                                           
50 Koshi é um termo japonês que significa bacia e é a principal parte do corpo para o teatro Nô e o Kabuqui. Ao 
mesmo tempo, significa a presença do ator. (BURNIER, 2009) 
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“pense em cada etapa para realizar o que você quer”; “qual o espetáculo?”; “qual o figurino?”; 

“seja claro”. 

O sétimo chákra é o espiritual. Não possui uma cor definida e refere-se à ligação com 

outros planos espirituais. Para sua ativação, todas as pessoas se deitaram em forma de um 

círculo com a cabeça voltada para o centro, fechando os olhos.  

 

Etapa 3 

Lily explicou que os dois olhos formam com o nariz os vértices de um triângulo. Os 

aprendizes deveriam andar aleatoriamente procurando utilizar esse triângulo para focar pontos 

na sala e objetos.  

Depois, com os aprendizes formando um paredão, Lily marcou cinco pontos para que 

as pessoas exercitassem seus olhares: o primeiro ponto era no chão, próximo à turma; o 

segundo, também no chão, num ponto mais distante; o terceiro, na parede à frente; o quarto 

era um ponto imaginário fora da sala que atravessaria a parede e iria até a esquina; e o quinto 

era um ponto que atravessava a parede e ia até o infinito. Então, a mestra dizia os pontos 

aleatoriamente e as pessoas tinham que olhá-los. 

Dando sequência, Lily pegou uma bola que seria o ponto de foco dos olhares de todos 

assim que ela desse o sinal. Ela colocava a bola em diferentes espaços da sala, no chão, nos 

cantos, em cima de mesas, segurava alto. Assim, todos tinham que acompanhar com o olhar a 

bola, sem perder o foco, deixando o corpo todo se empenhar nesta tarefa.  

 

Etapa 4 

Essa etapa foi marcada por um exercício bastante técnico, denominado double take. 

Uma dupla se posicionava à frente da turma. Aprendiz “A” ficava parado no meio da cena 

olhando para frente, aprendiz “B” deveria passar por ele cortando o espaço de encenação.  

Quando “B” passasse por “A”, “A” deveria segui-lo com o olhar até o momento em que “B” 

chegasse ao fim do espaço de cena. Depois, “A” deveria triangular com a plateia e voltar o 

olhar para “B”. A intenção dessas ações seria primeiramente “A” não reconhece “B”, depois 

“A” reconhece “B” e mostra para a plateia a relação entre os dois. 

 

Etapa 5 

 Lily propõe um exercício para saber qual “a pessoa mais poderosa do grupo”. O 

exercício é realizado em duplas que se colocam diante da turma. Aprendiz “A” está parado no 
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meio da cena, “B” se aproxima e os dois se encaram. A instrução é que uma das pessoas 

desista se perceber que a outra é mais poderosa. Lily não definiu exatamente o que demonstra 

esse “poder”. Ela indagava as pessoas da turma que assistiam a dupla sobre quais seriam os 

aspectos que levariam a crer que uma pessoa é mais poderosa que a outra.  

Alguns pontos foram levantados pela turma: a postura corporal, a seriedade no rosto e 

a existência de gestos que tivessem lastro, ou seja, alguns gestos (como cruzar os braços, por 

exemplo) pareciam estar sendo fabricados como mecanismos de defesa e não como 

exteriorização de um estado de palhaço. Ao longo da atividade, a análise foi se tornando mais 

complexa, pois a aparente seriedade do rosto não era um indicador de poder, uma vez que as 

pessoas que sorriam pareciam estar mais centradas. Em adição, algumas posturas que 

poderiam ser descritas como altivas, eram interpretadas como um sinal de fragilidade de 

alguns aprendizes.  

A impressão é de que esse poder se relacionava à segurança de cada pessoa, sua 

determinação, a não hesitação, a confiança e a ausência de medo. É um exercício muito sutil e 

difícil de descrever. Porém, aos olhos de espectadores, são visíveis as diferenças de quem é ou 

não mais poderoso. Algumas pessoas eram relutantes e insistiam em querer convencer a turma 

de que eram poderosas, outras já assumiam logo que deveriam deixar a cena. Seria esse 

último um sinal de poder? O poder de aceitar a relação estabelecida e não se abalar com a 

competição? Havia um acolhimento tremendo por parte da plateia para quem agia com 

sinceridade e com abertura verdadeira para a relação criada entre a dupla. 

 

3º DIA 

 

Etapa 1 

 Em roda, Lily pediu para que as pessoas dissessem seus nomes e mostrassem com 

gestos como estavam naquele dia.  

 Depois conversamos sobre como cada um se sentiu depois do encontro do dia anterior. 

Lily disse que o treinamento de ativação dos chákras pode refletir no sono e na saúde em 

geral. Algumas pessoas tiveram problemas no sono e outros sonhos diferentes.  

 

Etapa 2 

 A ativação dos chákras foi feita como no dia anterior. A mestra pediu aos aprendizes 

que se esforçassem ainda mais. Eu, como no dia anterior, participei desta etapa.  A sequência 
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descrita no segundo dia se repetiu, portanto, não é preciso redescrevê-la aqui.  Neste dia, foi 

possível aumentar minha percepção sobre a prática e foram levantadas questões muito 

pertinentes na conversa posterior. Para Lily, há uma grande conexão entre as partes do corpo, 

os chákras e os estados emocionais de cada pessoa. 

Em minha vivência, senti que minhas coxas (quadríceps) estavam bastante fatigadas e 

sentia os músculos doerem, em consequência da ativação do primeiro chákra no dia anterior. 

Também tinha feito uma bolha no pé. O segundo chákra para mim é relativamente tranquilo. 

Porém, a ativação do terceiro chákra me causou grande cansaço e latente necessidade de 

desistir. Foi aí que senti algumas pontadas nos tornozelos e dores nos músculos dos braços, 

mas que passaram quando seguimos a diante. No quarto chákra, fechei os olhos, abri os 

braços (como para um abraço) e me permiti ser direcionada aleatoriamente pelo espaço. O 

cansaço provocado pela ativação do terceiro chákra passou, mesmo ainda tendo que sustentar 

os braços abertos. Ao abrir os olhos percebi que estava em frente a uma pessoa que se 

emocionava muito e chorava, era alguém com quem tinha tido uma relação de grande empatia 

nos dias anteriores. Durante o quinto chákra, o da “loucura controlada”, em meio a um 

momento de grande brincadeira, eu percebi que meus braços se posicionavam numa partitura 

igual a que desenvolvo quando eu estou atuando como palhaça. No sexto chákra, tive alguns 

insights sobre projetos trabalhos e até sobre esta pesquisa.  

Durante a ativação do sétimo chákra, Lily direcionou a percepção dos aprendizes 

descrevendo uma cena a qual todos teriam que imaginar. “Você vai chegar num local e 

encontrar alguém especial que vai lhe dar um presente, algo precioso”. Depois ela explicou 

que essa era uma técnica chamada de “sonho acordado guiado”. Para mim, estava nas nuvens 

– eu sempre me encanto com voos e o céu – e lá recebi a permissão de meu pai – que não me 

apoiou na minha escolh pela carreira artística – de obter sucesso.  

Na conversa logo após a ativação dos chákras, muitas pessoas declararam que 

enfrentaram figuras de autoridade que lhes deram permissão de serem o que são. Dois rapazes 

disseram que os pais não apoiavam a sua decisão pela profissão de palhaço e uma garota disse 

que havia ganhado da avó a permissão para brincar. Gostaria agora de dar mais atenção para 

esse último caso, por ser emblemático para esta pesquisa.  

Quando criança, a garota foi criada por sua avó que não lhe permitia brincar na rua por 

não ser um comportamento próprio para meninas corretas: ou era coisa de meninos ou 

meninas “mal faladas”. Durante a ativação do terceiro chákra, justamente o da brincadeira, a 

garota machucou o pescoço, pois se empolgou e fez movimentos demasiadamente bruscos. E 
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no momento de receber um presente, durante o “sonho acordado guiado”, a mesma garota 

recebeu de sua avó a permissão para brincar. Sabendo que a arte da palhaçaria fundamenta-se 

no jogo e na brincadeira, esse tipo de modelo de comportamento imposto às mulheres por 

uma educação conservadora se coloca como um grande impedimento para a formação de 

mulheres palhaças. 

Outro acontecimento nesse sentido foi o de um rapaz que declarou que sempre quando 

se solta muito acaba perdendo o controle e causando incidentes. Também durante a ativação 

do quinto chákra, ele machucou um colega no nariz sem intenção ao realizar seus 

movimentos. Lily chamou atenção para o ponto onde a pessoa foi atingida: o nariz – como em 

tantas histórias sobre o surgimento de palhaços.  

 Lily explica que a ativação de chákras é uma meditação dinâmica e que provém de 

seus estudos de mais de quatro anos com xamãs da Sibéria. Portanto, é uma prática complexa 

e que não deve ser repetida sem a formação suficiente.  

A meu ver, esse treinamento é extremamente complexo e realmente mexe com 

diferentes instâncias psíquicas, levando todas as pessoas envolvidas a se emocionarem. Acima 

das técnicas, ele trabalha “estados alterados de consciência” ainda não explorados por cada 

artista. Esses campos de comportamento e pensamento são dificilmente acessados em 

treinamentos extremamente técnicos. Esse mergulho em atitudes quase inconscientes dá ao 

processo de formação de Lily Curcio um aspecto ritualístico e que, acima de tudo, transcende 

as normas sociais, destruindo estereótipos e rompendo modelos de comportamento. Essa 

abordagem é extremamente importante para a linguagem da arte da palhaçaria, uma vez que 

lhe é próprio o rompimento com diversos tipos de coerção social sobre corpos e atitudes – 

incluindo as tecnologias de gênero que são objeto deste estudo.  

 

Etapa 3 

 Lily pediu para que cada pessoa, virada para a parede, colocasse o nariz vermelho e, 

em seguida, se voltasse para o centro da sala. Ela então passou por cada um e olhou bem nos 

olhos. Depois colocou uma música e pediu para que andássemos pelo espaço. Foi, então, 

descrevendo algumas situações para que os palhaços experimentassem. Primeiro, um baile no 

qual se quer chamar alguém para dançar, mas há muita timidez para isso. Depois, os palhaços 

seriam soldados prontos para um desfile militar. Depois, estariam seguindo a rainha (que no 

caso era a própria mestra) como súditos para reverenciá-la. Em seguida, esses súditos queriam 
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“vê-la pelas costas”: quando a rainha estava de frente, eles a reverenciavam, e quando ela 

virava de costas para eles, eles demonstravam sua vontade de matá-la ou de sacaneá-la.  

 

Etapa 4 

 Não mais utilizando o nariz vermelho, o grupo posiciona-se em roda. Uma pessoa 

deve se aproximar de algum colega e fazer nele uma ação, dar-lhe alguma coisa que necessita: 

um presente. Eu decidi observar esse exercício, pois essa era uma atividade de grande 

integração do grupo. Também percebi, ao fazer o exercício anterior com nariz de palhaço, que 

essa seria a melhor opção para uma observação mais minuciosa. 

As ações realizadas foram: abraços; tapas na cara; beijos; passar o próprio suor no 

outro; rir em conjunto; beijos nos pés; massagem nas sobrancelhas; um susto; uma pessoa 

cantou para a barriga de uma aprendiz que estava grávida; uma pessoa raspou sua barba no 

pescoço de outra; outra ameaçou espremer a espinha da outra; algumas pessoas fizeram as 

seguintes mímicas: fazer a barba do colega, um brinde de cerveja e aplicar uma injeção; o 

rapaz que havia machucado o colega durante a ativação dos chákras colocou as mãos sobre o 

nariz do colega e cantou uma música com a intenção de fazer passar a dor. Para esse último, 

Lily comento “quero ver você assim mais vezes”, incentivando-o a trabalhar sua delicadeza e 

carinho. 

A enumeração das ações não é suficiente para descrever corretamente os gestos. Havia 

uma alta carga emotiva em todas as pessoas envolvidas – incluindo quem observava –, 

provavelmente, influenciada pelo exercício anterior. Havia uma precisão de gestos que estava 

inteiramente calcada num estado de prontidão e de segurança dos aprendizes.  

 

Etapa 5 

 Lily deu continuidade ao exercício do dia anterior para saber quem era o mais 

poderoso da turma. Desta feita, porém, os artistas colocaram o nariz vermelho. As instruções 

eram as mesmas, no entanto, a dinâmica foi mudada. Eu me mantive apenas como 

observadora. Percebemos que havia mais rapidez nas interações entre as duplas. A presença 

da máscara do nariz vermelho fazia com que as pessoas ficassem mais abertas ao jogo, mais 

generosas e aceitassem de forma mais imediata sua “derrota”. 

Discutiu-se também sobre essa situação chamada de “derrota”, pois o jogo 

aparentemente competitivo servia apenas para revelar a identidade das palhaças e palhaços. 

Quem saía da disputa acabava “amado” – palavra muito usada por Lily, e também pelo grupo 
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Off-Sina, para se referir a empatia do público – pelo público. Sendo assim, não havia um 

perdedor ou ganhador. Se a dupla aceitasse esse jogo, ela teria sucesso. Em alguns momentos, 

percebeu-se a relação interessante de Clown Branco e Augusto e concluiu-se que quanto mais 

próximo ao Clown Branco, ou seja, mais enérgico for um dos membros da dupla, mais 

Augusto e mais tolo se torna o outro, e vice-versa. 

 

4º DIA  

 

Etapa 1 

 Em roda, Lily pediu para que cada um dissesse seu nome e fizesse o gesto contrário de 

como estava se sentindo naquele dia. Depois conversamos sobre como foi a reverberação da 

experiência do dia anterior para algumas pessoas, reflexos nos sonos e ideias.  

 

Etapa 2  

 Lili fez um exercício rápido para que cada pessoa diagnosticasse quais seus chákras 

mais passíveis de fragilidade ou força. Eu já havia percebido que o chákra do plexo solar 

(terceiro chákra) era o que me trazia mais dificuldade e essa dinâmica comprovou isso.  

Posteriormente, realizamos novamente a ativação dos chákras. Como a atividade segui 

as mesmas instruções dos dois dias anteriores, não será preciso reescrevê-la, apenas dizer que 

Lily não realizou a ativação do sétimo chákra. Contudo, foi perceptível como nesse dia a 

turma estava mais engajada na atividade. 

Essa foi uma experiência extremamente significativa para mim. No momento da 

ativação do terceiro chákra, Lily realizou um círculo, onde ela chamava uma pessoa de cada 

vez para posicionar-se no centro. Quando fui para o centro da roda, senti uma grande troca 

energética com alguns dos participantes. Suei muito durante essa etapa da dinâmica – não 

havia suado nos dias anteriores –, senti dores no estômago e uma grande estafa. A passagem 

para o quarto chákra foi um grande alívio e fiquei bastante emocionada. Já no terceiro chákra, 

me senti mais integrada com o grupo e me diverti sobremaneira com uma aprendiz em 

específico. Ao final, como foi uma experiência muito forte e como Lily iria propor um 

exercício com o nariz vermelho, eu decidi apenas observar.  

Peguei meus pertences e notei que havia neles um fio de nylon com algumas 

missangas verdes, mas não dei muita importância. Então agradeci o colega que havia sido tão 

generoso e de energia tão potente durante o círculo feito na dinâmica do terceiro chákra. Em 
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seguida, agradeci à colega que havia sido tão disponível nas brincadeiras do quinto chákra. 

Ela retribuiu o agradecimento e disse que sua guia do orixá Oxóssi havia se arrebentado 

durante o momento em que eu estive no centro da roda na dinâmica do terceiro chákra. Nós 

duas ficamos surpresas porque era a guia que estava entre meus pertences e que caiu nesse 

lugar, por acaso, depois de ter sido colocada em cima da mesa. Aconteceu ainda mais uma 

coincidência: ela me disse que o colega a quem eu agradeci a generosidade também era filho 

de Oxóssi. 

Essa experiência foi muito emocionante e renovadora para mim. Os estados alterados 

de consciência dos quais fala Lily puderam ser experienciados e foi perceptível uma ligação 

entre todos que vai além da comunicação cotidiana, independentemente de qualquer crença 

religiosa, mas que reafirma o caráter ritualístico da arte.  

 

Etapa 3 

 Dando prosseguimento, Lily pediu para que a turma colocasse o nariz vermelho. 

Então, todos andaram aleatoriamente pela sala durante um curto intervalo de tempo. Depois, a 

mestra dividiu a sala ao meio com um fio de barbante esticado no chão. Assim, criou dois 

espaços onde seriam experienciadas algumas ideias opostas de sentimentos e situações. Foram 

estabelecidos os seguintes pares: amor e ódio; santidade e malandragem; inveja e 

generosidade; soberano e escravo; timidez e extroversão. As pessoas andavam aleatoriamente 

pela sala e tinham que corporificar essas qualidades.  

Eram realizadas mudanças repentinas concomitantemente com o deslocamento pelas 

áreas da sala. Lily sublinhou que essa capacidade de mudança repentina de estado/atitude é 

fundamental para a arte da palhaçaria. 

 

Etapa 4  

 Esse exercício é denominado de “Quarto proibido” e foi aprendido com Philippe 

Gaulier. Uma dupla de palhaços era deixada sentada diante do público. Lily assumiu o papel 

de uma agente da imigração que colocava os palhaços em observação no tal quarto onde era 

proibido se falar palavrões. Ela teria que sair por alguns minutos, mas reiterava que não se 

podia falar palavrões ali. Quando ela saia (de forma fictícia, pois ela ainda ficava na sala) os 

palhaços, justamente por ser proibido, falavam palavrões, divertindo-se com a transgressão 

dessa regra. 
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 A ideia dessa dinâmica era justamente trazer à tona o prazer de se realizar o proibido, a 

traquinagem, o espirito da zombaria. Havia uma necessidade de condução por parte da mestra 

que encaminhasse para o prazer sentido ao se falar um palavrão proibido e não a raiva como 

comumente costuma-se associar ao palavrão. Ela provocava os aprendizes dizendo para que 

dissessem o pior palavrão do mundo, para que aumentassem seu repertório, para se ter “um 

orgasmo de alegria” ao dizer. 

 Caberia aqui alguns comentários sobre a liberdade da maioria dos homens em dizer 

palavrões. De início, para todos, homens e mulheres, o exercício foi difícil. Não é possível 

afirmar categoricamente, mas, de forma geral, é observável que as garotas da turma ficaram 

mais inibidas que os garotos. 

 

Etapa 5 

 Lily pediu para que os aprendizes colocassem os figurinos de seus palhaços e 

palhaças. Então, ela passou a analisar alguns deles e teceu alguns comentários sobre os 

princípios dos figurinos.  

Primeiramente, em sua opinião, um figurino deveria ter no máximo três cores para não 

carregar informações demasiadamente. Lily também acredita que é importante cobrir a maior 

parte do corpo com segundas-peles e meias-calças para que essa figura do palhaço se 

diferencie do artista e se torne dificilmente reconhecível. Ela citou que é importante destacar 

algo de ridículo que já há no corpo de cada um e enfatizar, algo que a pessoa sempre quis 

esconder, um motivo de vergonha ou chacota. Também é preciso cuidar das extremidades do 

corpo como pés – usando sapatos apropriados – e cabeça – usando chapéus e diferentes 

adereços nos cabelos. 

Lily advertiu muitas pessoas quanto a suas vestes muito cotidianas e enfatizou que era 

preciso ousar mais. Uma pessoa foi aconselhada a usar roupas menores do que o corpo, 

fazendo referência a um palhaço que cresceu mais do que a roupa e não pode comprar uma 

nova.  

Duas mulheres usavam meias calças com pelos, próprias de palhaços, e uma delas 

usava apliques nas axilas. Uma aprendiz que estava grávida usava uma saia bem larga para 

esconder sua barriga. Outra aprendiz revelava que tinha se identificado com um colan que 

deixava seu corpo mais ridículo, queria também fazer “faróis acessos” com bolinhas 

colocadas em seu sutiã, por baixo da roupa.  
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Lily disse, principalmente para as mulheres, que estava achando os cabelos muito 

comuns, que era preciso deixa-los mais “loucos”, ou seja, arrepiados, armados, presos com 

arames em formato de antena. Algumas meninas disseram que não se identificavam com 

acessórios do vestuário feminino e que gostariam de usar peças masculinas.  Uma garota tinha 

dúvida entre usar vestido ou calção de futebol. Outra trocou o colan por uma calça muito 

maior que o corpo. De certo, as mulheres tiveram mais dúvidas quanto à escolha de peças de 

roupas e se perguntavam bastante se estavam muito “menininhas”. Por outro lado, um palhaço 

usava uma camisola cor de rosa sem rodeios. A discussão sobre a feminilidade se fez muito 

presente, talvez influenciada pela discussão feita no seminário de abertura do sétimo módulo, 

mas muito provavelmente as mulheres possuem mais imposições de padrões de vestuário do 

que os homens.  

Quanto ao figurino, Lily não fez nenhum tipo de apontamento que estabelecesse uma 

diferenciação entre masculinos e femininos. Eu acredito que a discussão de gênero esteja 

muito presente nesta etapa. A escolha do figurino incorre diretamente na percepção do 

público quanto ao gênero de palhaços e palhaças e, ao mesmo tempo, externaliza a 

identificação de gênero de a cada artista. Qual seria o caminho para a desmontagem das 

tecnologias de gênero que incutem em artistas uma formatação de seu gênero e os impedem 

de transitar entre diferentes qualidades de acordo com sua poética? 

 

5º DIA  

 

Etapa 1  

 Em roda, cada pessoa dizia seu nome e, em Grammelot, expressava como estava se 

sentindo naquele dia. Depois, conversou-se sobre ser o último dia de oficina e necessidade de 

se esforçar ainda mais que nos dias já transcorridos.  

 

Etapa 2 

 Passamos para a dinâmica de ativação de chákras. Desta vez, eu fiquei de fora, 

observando. Procurei não encarar as pessoas nos olhos para não inibi-las e utilizei um olhar de 

forma panorâmica para a sala registrando as imagens que se formavam. Como a dinâmica já 

foi descrita, utilizo esse espaço para descrever as imagens criadas tanto nesse quinto dia de 

oficina como as que presenciei nos demais dias e que foram marcantes e complementar com 

mais instruções dadas pela mestra nesse dia. 
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Primeiro chákra: Sempre se locomovendo com os joelhos flexionados, as pessoas se 

arriscam a pular, a ficar em apenas um pé como apoio, testando seus equilíbrios. Muitas 

imagens lembravam uma dança indígena, principalmente para quem realmente aterrava os pés 

no chão e trabalhava bem o peso do corpo nos pés.  

Segundo chákra: Lily descreveu a situação de um peixe laranja nadando no ventre de 

cada pessoa. Depois pediu para que a sensualidade do movimento saísse pelo olhar. Lily 

mencionou que esse chákra é relativo ao feminino. Foi perceptível que as mulheres tinham 

muito mais facilidade que os homens para se movimentar movendo os quadris. 

Terceiro chákra: Lily instruiu a imaginação dizendo “eu não preciso de luz no teatro, 

eu tenho minha própria luz” e “dez mil braços para pegar tudo o que eu mereço”. Esse chákra 

tem muito a ver com a agressividade, com a força bruta. Algumas pessoas conseguem se 

entregar inteiramente ao movimento de “pegar e trazer pra si” com as mãos. Ariscaria dizer 

que seria uma qualidade mais associada à construção do gênero masculino, mesmo sem Lily 

ter mencionado isso. 

Quarto chákra: “o mundo precisa da gente”. Observei que havia pessoas que choravam 

compulsivamente, outras derramavam lágrimas, outras apenas sorriam com docilidade. 

Algumas se moviam pelo espaço com os braços abertos, outras ficavam paradas.  

Quinto chákra: existem algumas pessoas que ficam ensimesmadas, em suas próprias 

brincadeiras. Outras interagem com os demais. A atmosfera é de uma mistura de manicômio e 

jardim de infância. Muitas gargalhadas, correria, danças e saltos, tapas nas nádegas. Um 

aprendiz ficou só de cueca correndo pela sala, outro tirou-lhe a cueca, deixando-o nu. Então, 

esse último passou a cueca no rosto dos demais. Outra pessoa lambe freneticamente os 

colegas. Outras jogam-se um por cima da outra, fazendo um “montinho”. Alguém fazia 

meticulosamente uma pirâmide de copos descartáveis, outro passou e a derrubou 

propositalmente, pisando em cima de tudo. As garrafas de água viraram esguichos molhando 

quase todas as pessoas. O pote de açúcar da bandeja do café foi compartilhado e algumas 

pessoas comiam açúcar com ou dedos, ou ainda passavam nos corpos dos colegas.  

Sexto chákra: referente à força de vontade e estratégias. Lili provocava “seja mais 

específico”; “disciplina”; “concretize”. As pessoas andavam em linha reta focando um ponto 

do lado oposto da sala. Variavam a velocidade, mais rápido, mais devagar. Sempre com 

movimentos diretos e firmes. Alguns arriscavam quase uma câmera lenta. Lily advertia que 

não se tratava de sofrimento, mas sim de força de vontade e determinação. 
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Etapa 3 

 Todos procuravam um canto da sala, viravam de costas e colocaram o nariz vermelho. 

Lily indicou que deveriam imaginar um girassol no coração e que da garganta sairiam 

borboletas no momento que se voltasse para o centro da sala.  

 Em seguida, todos estariam numa festa da Rainha da Inglaterra no palácio. Seria a 

premiação dos melhores palhaços do mundo, porém, uma formiga tinha entrado no ânus de 

cada um. Lily exacerbava a situação: “uma formiga vermelha e bunduda”.  

A reação dos palhaços e palhaças era muito engraçada, eles apresentavam ao mesmo 

tempo uma expressão de incômodo e desespero e ainda uma tentativa de se manterem numa 

postura de acordo com a etiqueta.  

Posteriormente, os aprendizes experimentaram outras ideias que Lily narrava e que 

deveriam ser realizadas após três segundos. Foram elas: Inveja; máquina de lavar roupa 

Westinghouse modelo 1967; e índio bosquímano contando um segredo. Foi interessante 

perceber as diferentes ações realizadas pelos artistas, a necessidade de corporificar uma ideia 

da qual eles mesmos não entendiam. Porém, parecia que Lily queria ver exatamente essa 

dúvida ser utilizada como material para o jogo com o nariz vermelho. Ela reafirmava: 

máquina de lavar roupa Westinghouse 1967, não é 1968! Os aprendizes usavam seus corpos 

de diferentes maneiras, ressignificando cada parte e fazendo livres associações com as ideias 

propostas. Quanto maior a convicção e o espírito de brincadeira, melhor o resultado cômico 

na cena. 

 

Etapa 4  

 Em duplas, diante do público e utilizando o nariz vermelho, os palhaços e palhaças 

improvisaram a partir da seguinte instrução: um deles tem um objeto que se torna o objeto de 

desejo do outro. O público, então, assiste a essa disputa que se desenrola de maneira peculiar 

por se tratar de palhaços e, em adição, não se poder utilizar a fala.  

 Os objetos usados foram: uma banana verdadeira; um boneco de um pintinho; um 

sachê de chá; uma calcinha; um pote de tinta para pintura de rosto; um kazoo; um cartão; uma 

maleta; um carrinho de brinquedo; uma clave de malabares.  

 Lily sempre dava indicações durante a realização da improvisação e após cada uma 

discutia o que havia acontecido em cena com aprendizes. Em resumo, as cenas eram efetivas 

quando a dupla deixava espaços para respiro e para escuta. Foi perceptível que a linguagem 

da palhaçaria torna-se mais rica quanto mais indireto é o caminho para o desenvolvimento dos 



103 

 

conflitos. Isto é, para palhaços quanto mais “problemas” enfrentar no caminho, mais 

interessante é sua trajetória. Assim, cenas que “apelavam” para uma resolução muito direta e 

objetiva dos conflitos não eram bem sucedidas. Por exemplo, um palhaço que simplesmente 

retirou, à força, o kazoo (seu objeto de desejo) da mão da palhaça. O mais interessante era ver 

as estratégias incomuns de cada palhaço para ludibriar e/ou convencer o colega a dar-lhe o 

objeto.  

 A eficácia da improvisação dos palhaços se dá quando se usam recursos como a 

ressignificação de objetos, quando se criam pequenos problemas que fogem do objetivo 

inicial, quando se utiliza o compartilhamento com o público por meio da triangulação e, 

principalmente, quando é perceptível que os palhaços e palhaças se divertem, sentem prazer 

nas ações que realizam e as vivenciam com integridade e foco total em cada uma.  

Duas palhaças realizaram o jogo de improviso com uma calcinha. A palhaça “A”  

possuía a peça íntima de roupa e a outra, palhaça “B”, queria tê-la, como proposto de início. A 

palhaça “B” mirava os olhos na calcinha e triangulava com o público. A palhaça “A” colocou 

a calcinha e desfilou, enquanto “B” a seguia com os olhos. Quando “A” foi tirar a calcinha, 

“B” conseguiu pisar em cima da peça e daí partiram para uma disputa física. Nessa disputa, a 

blusa da atriz que fazia a palhaça “B” foi puxada e um de seus seios ficou a mostra. Foi 

notável a situação de constrangimento da artista que, rapidamente, ajeitou a blusa. A cena se 

seguiu e a palhaça “B” conseguiu içar uma das pernas da calcinha com seu pé, foi então 

puxando a calcinha até vestir uma das pernas. Enquanto isso, a palhaça “A” fazia a mesma 

coisa com a outra perna da calcinha. Ouviam-se sons da costura arrebentando. A plateia riu. 

Após cada uma vestir uma das pernas completamente, ou seja, até o quadril, foi visível que as 

duas estavam sem saída. Lily não interrompeu a improvisação. A palhaça “A” então cedeu e 

“B” colocou a calcinha completamente, finalizando a cena. Desse improviso, ficou o 

questionamento relacionado ao constrangimento da artista que resultou na quebra a linguagem 

da palhaçaria. É uma relação sutil, no entanto, muito perceptível em cena. A turma se 

questionou como lidar com aquilo dentro da perspectiva das palhaças? Qual a atitude de uma 

palhaça nessa situação? Ela poderia ter vergonha, poderia não ligar, mas seria preciso que ela 

se relacionasse com isso dentro da própria linguagem. Talvez uma triangulação com a plateia 

expressando sua vergonha, ou sua naturalidade, ou ainda seu enfurecimento. O fato é que a 

palhaça não arrumaria a blusa de forma rápida sem lidar com o acontecimento. A reflexão, 

para mim, concerniu à relação da própria artista e seu corpo. Num ambiente tão seguro, onde 
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outros já haviam ficado nus, a existência de um constrangimento com o corpo demonstrou o 

caráter de tabu da nudez, principalmente, para as mulheres. 

Outro exemplo interessante foi o da improvisação com a clave de malabares. Nesse 

jogo, estabeleceu-se claramente uma figura de Clown Branco e outra de Augusto. O Augusto 

sempre indo atrás do objeto desejado com seus olhos arregalados e vontade exacerbada. O 

Clown Branco sempre “fazendo inveja” e manipulando a clave para realizar truques de 

malabarismo. O jogo parecia interessante, porém, um tanto quanto monótono. De repente, o 

Augusto mudou de estratégia para conseguir o objeto: ele passou a esnobá-lo. Suas expressões 

de desinteresse e desmerecimento eram caricaturais. Isso provocava riso na plateia já era de 

conhecimento de todos que aquele objeto lhe interessava e aquilo era um fingimento. O 

Clown Branco estranhou a situação e também mudou de atitude, oferecendo o objeto ao 

parceiro. As atitudes do Augusto provocaram grande riso no público, pois ele variava 

repentinamente de expressões de vontade e desprezo, realizando um jogo de oposição entre 

sua grande vontade pelo objeto e seu fingimento de que não se abalava com o fato de não 

possuí-lo. Ao final, e com o incentivo de Lily, o Augusto retirou dos bolsos uma clave 

imaginária e com ela realizou diversas manobras por meio da mímica. Nesse momento, o jogo 

Clown Branco e Augusto se inverteu e foi o branco quem passou a se impressionar com o 

desempenho do colega. O publico gargalhou. Essa cena foi tão bem sucedida que foi levada 

para a apresentação do ESLIPA no dia seguinte no Largo do Machado. 

 

Comentários finais  

 

Além da oficina para o ESLIPA, eu também assisti dois dias de oficina ministrada por 

Lily Curcio para o Polo Nacional de Circo. O Polo é composto por artistas mais experientes e 

que já estão em fase de construção de números próprios para serem apresentados ao público. 

As propostas de dinâmicas foram muito parecidas e ajudaram no melhor entendimento da 

prática de Lily Curcio como mestra. A ativação dos chákras é uma dinâmica tão intensa que 

emocionou outras pessoas que também assistiam a oficina junto comigo.   

A fase da oficina que se liga aos chákras, corresponde a idéia da busca de um 

equilíbrio corpo e mente que possibilite a criação. Também um entendimento do ser humano e 

de si mesmo como uma multiplicidade de caráteres, um leque muito grande de possibilidades, 

que são experiênciados e servem como matéria para a palhaçaria. 
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Temos que nos trabalhar e conhecer cada uma dessas nossas facetas, essas caras que a 
gente tem, e integrar. Não dizer: não essa não, porque é uma coisa perversa, imagina! 
Imagina a Lily perversa... não, a Lily perversa também! Autoritária também! É claro! 
Porque tem uma tendência que eu estou vendo, não só nas palhaças mulheres, mas 
também nos palhaços homens, de ser todos bonitinhos iguais e fofinhos. O que é isso? 
[...] Somos humanidade amplificada. Mas essa humanidade amplificada também tem 
coisas obscuras. Assim como coisas iluminadas. Estamos mostrando isso. Somos o 
espelho do público. O clown é o espelho do público. Esse espelho tem que estar 
brilhando, tem que estar limpo. Se não, não podemos refletir cada uma dessas almas 
que estão nos olhando. Então se esse espelho, sei lá, faz cinco anos que recebeu um 
trauma, recebeu uma mancha de ferrugem, vai abrir um buraco e não vamos poder 
passar toda a nossa alma para o público. É um processo interno, por isso que eu, em 
cada curso que trato de dar, trato para que cada um de nós se aprofunde em cada vida. 
(Curcio, 2016) 

 

Lily sempre enfatizou que no momento em que se coloca o nariz vermelho, o artista 

passa a ser um palhaço e que daí por diante suas percepções e atitudes são diferenciadas. Ela 

afirmou que são estados alterados de consciência. E sua metodologia para o ensino e 

aprendizagem da palhaçaria fundamenta-se nesse conceito. Para exemplificar, ela contou 

sobre um espetáculo de manipuladores de objetos que a surpreendeu de forma negativa, pois 

os artistas retiravam os bonecos das mãos sem nenhum cuidado e aquilo provocava um 

distanciamento da plateia, que passava a “não acreditar mais” nos bonecos. Assim também é o 

com o clown/palhaço, ele precisa se fazer crer, precisa manter o estado da personagem 

quando está com o nariz vermelho, pois a demonstração da quebra da linguagem leva a 

personagem ao descrédito. 

Sobre o nariz vermelho, achei interessante que Lily Curcio não fez exigência de seu 

uso para todos os artistas. Alguns apenas pintavam o nariz, outros colocavam narizes de 

outros formatos. Lily instruiu apenas para que se atentassem ao estado do palhaço e aderissem 

seus códigos para isso.  

 Essa abertura resultou no respeito às escolhas artísticas de cada artista. No caso do 

ESLIPA, há artistas de diferentes partes do país e de outros países, e sua heterogeneidade foi 

levada em consideração, mesmo com a troca de ensinamentos e construção de conceitos em 

comum. Foi notável como a concepção de clown/palhaço de Lily e sua filosofia sobre o fazer 

artístico foram apropriados pelos participantes.  

 Fazer “como se fosse a última vez” e também “como se fosse a primeira vez”. Deixar-

se ser livre, pois “se não tivermos liberdade aqui, onde teremos?” A lição é permitir-se, 

deixar-se levar pela liberdade entre os colegas e, por meio dessa linguagem, se arriscar, 

experimentar e sentir prazer.  

 A concepção dos chákras do corpo e sua correspondência com “estados alterados de 

consciência” deixou uma marca indelével em todas as pessoas da turma. Para Lily Curcio, as 
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qualidades ligadas à palhaçaria são as dos chákras do coração e da garganta. O palhaço tem 

um grande amor pela humanidade, ele pode curá-la ao provocar a alegria e, ao mesmo tempo, 

mostrar sua “loucura controlada”, dizer o que não poderia ser dito, mostrar o que não poderia 

ser mostrado, brincar com o sério.  

 Lily também incentivou a realização de cenas “mudas”, ou seja, sem falas para dar 

ênfase à expressão corporal dos artistas. Ela citou diversas vezes o ensinamento de Leris 

Colombaioni que a instruía a colocar a história “estampada na testa”, isto é, pensar fortemente 

nas ações que realiza, narrando silenciosamente cada movimento e sua intenção e deixando-se 

permear corporalmente por isso. Assim, a fala deixa de ser o centro da expressão e o corpo 

coloca-se como fundamental. 

 Quanto às questões de gênero, alguns e algumas aprendizes mencionaram nas 

conversas em roda que o desenvolvimento das mulheres que participavam da oficina 

melhorou por terem uma mestra mulher. Foram poucas as vezes que Lily descreveu algo 

como feminino e masculino. Ela citou que a região do segundo chákra (sexual) está associada 

ao feminino. Contudo, Lily procurou evitar esses termos que definem cada ser humano em 

“uma caixinha”. Segundo ela, quando definimos algo também limitamos. Suas instruções 

sempre foram no sentindo de ampliar as vivências e qualidades de todas as pessoas. Eu notei 

que, dentro da oficina, alguns corpos eram muito marcados pelos entendimentos comuns de 

masculinidade e feminilidade. Para esses, percebi que Lily procurava incentivar a quebra de 

paradigmas, provocando homens a explorarem qualidades ditas “femininas” e mulheres 

qualidades ditas “masculinas”. Dessa forma, os corpos que davam vida a palhaços e palhaças 

haviam iniciado um processo de combate às amarras sociais relacionadas a gênero e poderiam 

transitar entre diferentes qualidades sem inibição.  

 A oficina “Muitas couraças e um nariz” trouxe a grande contribuição de compreender 

a necessidade de explorar as diferentes qualidades corporais e enfrentar normas sociais tanto 

de gênero como valores relacionado a uma sociedade contemporânea racionalista e 

competitiva: as exigências de se acertar sempre, de ganhar, de racionalizar, de planejar, de 

ansiedade. Enfim, a oficina mostrou o que Lily afirmou diversas vezes em nossa convivência: 

a arte da palhaçaria se relaciona profundamente com a liberdade. 

 

4.3. Análise do número de Inocêncio 
 

Uma figura um tanto intrigante adentra o palco pela cortina central. Uma mulher ou 

um homem? Traja chapéu, camisa xadrez, calça jeans e suspensório, nos induzindo a percebê-
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la como uma personagem masculina. Um tipo caipira, de andar lento e passos curtos, com a 

coluna um pouco encurvada e ombros caídos. O nariz é vermelho. Sem apresentação formal, 

seu olhar cabisbaixo e tímido traduz seu nome: Inocêncio.  

Primeiramente, seu caráter risível está justamente ligado a seu tipo homem caipira. 

Depois, é perceptível que se trata de uma atriz. De repente, algo se move dentro de sua calça. 

Uma expressão de prazer contido. As mãos vão à braguilha, abrem o zíper e retiram algo 

fálico. Esse, porém, é um falo gigantesco que vai sendo retirado aos poucos, sob uma trilha 

sonora instrumental e sublime. Alguns segundos são necessários para colocar à mostra o 

enorme corpo cilíndrico de cor bege, com o comprimento de aproximadamente um metro e 

espessura de uma jiboia! A sensação de dilatação do tempo, típica dos épicos filmes “2001 

uma odisseia no espaço” ou Star Wars”, é levada às últimas consequências. Como não 

poderia deixar de ser, a plateia cai na gargalhada! 

No entanto, a cena não para por aí. Após alguns segundos, o membro gigantesco 

começa a jorrar um líquido branco numa vasilha de petshop. A “seiva da vida” escorre. O 

orgulho e satisfação da personagem são visíveis em seu rosto. Após preencher toda a vasilha: 

aquela balançadinha... Que, no caso, toma proporções grotescas e atinge até o público. Mais 

umas balançadas e um abraço no companheiro. E – por que não? – um beijo! A verdadeira 

amizade! O melhor companheiro!  

Depois, o leite é usado para alimentar um pequeno animal de estimação que se delicia 

e mergulha na vasilha. Após o banho de Cleópatra, Inocêncio retira-se do palco, em 

companhia de seus dois mascotes e sob os aplausos, risos e assovios do público. 
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Essa cena de pouco mais de 3 minutos foi apresentada por Lily Curcio durante o 

Cabaret’rans do “I Festival Internacional de Mulheres Palhaças em São Paulo”. Nessa noite, 

mulheres palhaças e homens palhaços travestiam-se do “gênero oposto” para exibir números 

de sua própria autoria reunidos sob a direção e apresentação de Caco Mattos.  

Diante da situação particular do espetáculo, a representação da personagem Inocêncio 

e a dramaturgia de seu número apresenta um caráter subversivo incitado pelo riso. A atriz Lily 

Curcio, primeiramente, se despe da construção de seu gênero feminino que é marcada em seu 

corpo, gestos e atitudes. Depois, Lily assume uma corporalidade referente ao gênero 

masculino - ou prioritariamente masculinizada – e encara uma cena declaradamente 

parodística.  

Nesta cena, é construída a figura do palhaço Inocêncio que, por se caracterizar como 

um travestimento, carrega em si o desmascaramento da identidade de gênero. 

 

[...] a antropóloga Esther Newton sugere que a estrutura do travestimento revela um dos 
principais mecanismos de fabricação através dos quais se dá a construção social do gênero. Eu 
sugeriria, igualmente, que o travesti subverte inteiramente a distinção entre os espaços 
psíquicos interno e externo, e zomba efetivamente do modelo expressivo do gênero e da ideia 
de uma verdadeira identidade de gênero. (BUTLER, 2015a. p. 236) 
 
 

 

Figura 7 – Lily Curcio no Cabaret’rans do “I Encontro Internacional de Mulheres Palhaças em São 
Paulo” – 2014.  
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Isto posto, a contraposição “figura e fundo” permite a percepção do gênero enquanto 

aparência e não essência. A mulher Lily Curcio como fundo para a figura da personagem 

masculina Inocêncio revelam a instabilidade do que é o masculino e do que é o feminino.  

Nesse ponto, é preciso sempre desconfiar de máximas que se propõem universais 

como: homens que se travestem de mulheres são cômicos, o contrário não. Partindo de nossas 

premissas, a construção da masculinidade é tão ridícula quanto a construção da feminilidade.  

O palhaço, porém, vai além disso ao se relacionar intensamente com a materialidade 

de seu corpo. Assim, o corpo cômico de palhaços e palhaças têm sua comicidade no desajuste 

entre a corporalidade e o ideal de espirito. Há aí um embate entre as ideias de alma e corpo, 

entendidas como antagônicas. Uma personagem cômica teria sua alma perturbada pelo 

próprio corpo (BERGSON, 2007). Assim, a corporalidade impediria a “transcendência da 

alma”, da inteligência, da vontade e do desejo. Por exemplo, um ser humano quer dançar 

levemente pelas mais lindas paisagens celestes e, por ter um corpo não tão leve, cai. De fato, a 

comicidade não prescinde da corporalidade.  

O corpo de palhaços e palhaças segue, sobretudo, a ideia de corpo grotesco 

(BOLOGNESI, 2003). Segundo BAKHTIN (2015), o grotesco não obedece a cânones de 

beleza, como os corpos da antiguidade clássica grega. Ele está mais próximo dos dois 

extremos da vida – infância e velhice – e não da maturidade. Esse seria um corpo incompleto 

que se opõe à ideia de perfeição. De tal modo que está ligado ao meio externo e não se 

encerra em si próprio. Ele é ilimitado: pode penetrar e ser penetrado; excretar e digerir 

fluidos. O grotesco seria aquele corpo popular – que tem fome, sede, desejos sexuais –, 

enquanto o corpo considerado belo é individual, encerra-se em si mesmo, sem contatos com 

os demais. 

 

Ao operar com a dualidade interior e exterior, subjetividade e exteriorização, o palhaço 
mantém viva a tradição do grotesco, amenizando-a. Ele dá corpo ao estatuto de um fazer 
artístico que não encontra nas ideias de sublime e de belos suportes para o seu entendimento. 
Não se trata de um corpo harmonioso. Ao contrário, ele é disforme, distorcido, desfalcado e 
incompleto, tudo para evidenciar o ridículo e o despropositado. É um corpo que deixa 
transparecer os seus dilemas e desafia seus próprios limites. (BOLOGNESI, 2003. p. 184) 

 

Neste caso, a figura de Inocêncio produz ainda uma “afronta” aos limites corporais nos 

termos do grotesco e torna instáveis os lugares fixos de permeabilidade e impermeabilidade 

corporais. Essa característica repensa as identidades de gênero, as distinções das fronteiras 

corporais e como estas são delineadas por meio de tabus e aparatos simbólicos hegemônicos. 
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Além disso, por se tratar da linguagem da palhaçaria, a cena é hiperbólica. A crítica ao 

falocentrismo e a sociedade masculiniza, “adoradora de pênis” – e obeliscos! – é visível e 

risível! A masculinidade é colocada como uma “máscara” ou uma “carapuça” adornada pelo 

ridicularizado “orgulho do falo”. 

O riso, neste caso, não precisa nem ser classificado como “rir de” ou “rir com”. 

“Rimos de” Inocêncio e sua veneração ao seu falo e, então, o castigamos por isso para 

“corrigir” sua atitude? Ou “rimos com” Inocêncio de sua desmedida ao adorar o falo e, então, 

rimos desse feixe de uma segunda vida grotesca no qual adorar o pênis acima de tudo, para o 

próprio prazer, é possível? Em qualquer uma das hipóteses, juntamente ao carisma e o eficaz 

desempenho da artista, o efeito é o mesmo: a paródia de gênero, o corpo grotesco e a 

caricatura do poder falocêntrico.  

Dessa forma, a figura de Inocêncio e seu número constituem, de forma crítica e 

subversiva, uma relação entre a comicidade e as estruturas de poder que agem sobre os 

corpos. À luz das proposições de Butler, juntamente com o conceito de paródia de gênero, 

proponho ainda outras formas pelas quais a comicidade pode se relacionar com a norma. 

 

4.4. Análise do espetáculo A-las-pi-pe-tuá 
 

No dia 01 de agosto de 2015, o espetáculo A-las-pi-pe-tuá, da companhia Seres de Luz 

Teatro, foi apresentado no Largo do Machado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, com as artistas 

Andrea Macera (palhaça Mafalda Mafalda) e Lily Curcio (palhaça Jasmim). O espetáculo fez 

parte da programação da Escola Livre de Palhaços coordenada pelo grupo Off-sina (ESLIPA), 

fundado por Richard Riguetti e Lilian Moraes.  

A escola recebeu as mestras Andrea Macera e Lily Curcio que realizaram uma oficina 

de preparação intensiva na linguagem da palhaçaria durante uma semana com os aprendizes 

no mês de julho do mesmo ano. Essa vivência integra o sétimo módulo da escola de formação 

e possuiu como fechamento a apresentação de números de palhaçaria ao público do Largo do 

Machado. 

Para a ocasião é montado um pequeno picadeiro com cortina ao fundo e lona redonda 

no chão com aproximadamente quatro metros de diâmetro. É nesse espaço que, como de 

costume, primeiramente, é apresentado o espetáculo dos mestres e mestras convidados pela 

escola e, posteriormente, os números de aprendizes.  
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Inicio esta análise do espetáculo com uma descrição dos acontecimentos e cenas para, 

posteriormente, atentar-me a alguns pontos balizadores da arte da palhaçaria e também do 

enfoque específico desta pesquisa separadamente. São eles: criação do espetáculo, estrutura 

dramatúrgica, composição das personagens-palhaças, linguagem, relação de Clown Branco e 

Augusto, gênero e palhaçaria, improvisação e relação com o público.  

 

4.4.1. Descrição do espetáculo A-las-pi-pe-tuá 
 

O espaço de representação está vazio.  O espetáculo inicia-se com a chegada das duas 

palhaças, ao som de uma música italiana animada. A palhaça mais alta, vestida de vermelho é 

Mafalda Mafalda. A mais baixa, vestida de azul e branco, é Jasmin. Mafalda Mafalda vem à 

frente, dançando e saudando o público. Logo atrás, vem Jasmim, trazendo todo o cenário do 

espetáculo que é composto de pequenas carroças, encarrilhadas como um pequeno trem. 

Visivelmente, essa entrada faz menção a artistas itinerantes de rua e à chegada do circo nas 

cidades. 

 

 

 

 

Figura 8 – A-las-pi-pe-tua – Chegada das artistas 
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Desde já, instaura-se a relação cômica entre as duas personagens. Mafalda Mafalda 

porta-se como a estrela principal do espetáculo. Jasmim, ao contrário, é encabulada e parece 

estar atrapalhada em sua tarefa de organizar os adereços do cenário da peça. 

Num gesto contundente, Mafalda comanda o sonoplasta e cessa o fundo musical. 

Questiona Jasmim: Tudo pronto? Jasmim responde “sim”. E ri com ingenuidade. Sua alegria 

pueril encanta a plateia. Risadas. 

Mafalda diz “buona notte” ao público, que responde como de praxe. Pra ela, o 

entusiasmo não é suficiente. Inconformada, falando uma mistura de italiano com português, 

ela se faz entender: “eu venho da Itália, de minha terra natal, pra chegar até aqui e vocês me 

respondem assim, sem a devida empolgação?”. Insiste mais uma vez: “buona notte!”. O 

público, então, responde à altura. “Buona Notte!”. Jasmim coloca-se atrás de Mafalda, olha-a 

com admiração e procura sempre enfatizar suas ações. Palmas! Jasmim vibra! 

Mafalda, então, continua a exaltar a si mesma e o espetáculo que irá apresentar. “Este 

espetáculo é um espetáculo internacionale. Feito na Inglaterra...”. Jasmim induz a plateia a se 

admirar. “Oh!” Mafalda continua. “Em New York, Veneza, Japão e Hollywood...”. Jasmim, 

interrompendo Mafalda, complementa ingenuamente: “semana passada também estivemos em 

Nova Iguaçu, São Gonçalo, em São João de Meriti...” Mafalda fica enfezada e a repreende. 

Jasmim cala-se. 

 

Neste momento, há um riso geral na plateia. É neste ponto que relação entre as duas se 

consolida e assim continuará durante todo o espetáculo. É o jogo de palhaços do tipo Clown 

Branco e Augusto. O primeiro é – ou pensa ser – inteligente e elegante. Enquanto o segundo é 

tolo e desarranjado. A relação entre as duas personagens se torna mais cômica na medida em 

que essa disparidade se delineia. Mafalda procura, a todo o momento, mostrar-se perfeita, 

exuberante e espetacular. Em sua ingenuidade, Jasmim destrói tudo o que Mafalda pretende 

construir como aparência.  
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O espetáculo segue. Jasmim monta o painel ao fundo da cena. Há os dizeres “A-las-pi-

pe-tuá” e uma grande foto de Mafalda. Ao ver-se retratada, Mafalda exclama vaidosamente: 

“eu sou a metáfora da beleza!”. Inicia um “diálogo” com sua “mama”, olhando para cima e 

agradece por sua progenitora ter lhe dado tantas qualidades. Jasmim tenta imitar a parceira e 

olha para a mesma direção que Mafalda. Mafalda zanga-se e a repreende: “La mama é mia!” 

(a mãe é minha!). 

Parte-se para a apresentação dos artistas. Mafalda Mafalda toma a frente e apresenta a 

si mesma com exaltação. Em seguida, apresenta os sonoplastas. Depois, sempre em um 

idioma que se assemelha ao italiano, declara solenemente:  

“Com a minha mão direita do lado do coração, ela que é tão especial pra mim, que é 

bela, que carrega todas minhas coisas, sem reclamar... minha amada, que é tudo pra mim, a 

minha querida, a minha...”.  

Durante toda a fala de Mafalda, Jasmim se arruma com delicadeza, mostra-se 

encabulada com os elogios que pensa serem pra ela. Tira seu chapéu, penteia os cabelos com 

as mãos, ergue as sobrancelhas, abaixa a cabeça, depois dá um passo à frente, arruma o fraque 

na esperança de ouvir seu nome anunciado. No entanto, Mafalda complementa sua frase de 

apresentação: “a minha Maleta!”. Vai até sua maleta e beija-a com vigor. 

 

 

Figura 9 – A-las-pi-pe-tuá - Jasmim monta o painel ao fundo da cena 
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Jasmim decepciona-se. No entanto, não transmite tristeza. Sua ingenuidade de palhaça 

impede que vejamos nela um sentimento de sofrimento. A plateia ri. Então, Jasmim toma a 

frente da cena:  

“Não sei se vocês perceberam, mas Mafalda é italiana. Então eu posso traduzir. Se 

vocês não compreenderem alguma coisa, vocês dizem imediatamente: Jasmim, Jasmim, eu 

não entendi. E eu, imediatamente, posso traduzir pra vocês”. 

Jasmim solta, repentinamente, uma gargalha frouxa, cheia de entusiasmo. Está 

contente com sua condição de ajudante. O público ri. Então, sempre comandada por Mafalda, 

Jasmim, faz a demonstração de todas as línguas que é capaz de falar e que foram ensinadas 

por Mafalda. Japonês, Francês, Alemão. Jasmim utiliza-se do recurso do melódico parecido 

com cada idioma, mas é perceptível que não se trata do idioma em si. Ela complementa 

fazendo trejeitos como paródias de cada um deles. Após cada demonstração, solta sua 

gargalhada entusiasmada e inocente. O público ri.  

As duas palhaças agora passam a demonstrar como o nome do espetáculo “A-las-pi-

pe-tuá” servirá como expressão mágica para o enredo da peça. Então, passam ao jogo com a 

plateia, fazendo-a repetir o nome do espetáculo. Jasmim toma a frente para ensinar ao público 

como dizer a palavra mágica. Usa um tom de voz grave e muito tônus muscular para 

transmitir o potencial “extraordinário” da expressão mágica. Fica extremamente exaltada. 

Pronuncia “A-las-pi-pe-tuá” pausadamente, nas primeiras sílabas mexe-se de um lado pro 

outro e para terminar a expressão levanta as mãos e curva os dedos como garras. 

 

Figura 10 – A-las-pi-pe-tuá – Mafalda apresentando sua maleta azul 
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Subitamente, acalma-se e explica, com ar de analista e voz aguda e serena: “É muito 

importante, a curvatura do dedo”. A mudança de intenção em sua fala gera uma quebra de 

expectativa e o efeito cômico. O público ri. 

 

 

 

Jasmim, então, pede para que o público a acompanhe, dizendo a expressão mágica e 

realizando os gestos correspondentes. Porém, anteriormente, ela propõe um aquecimento 

corporal. Pra isso, pede para que mexam braços, coluna, pernas e pescoço.  

O jogo com a plateia torna-se importante para que essa venha a participar ativamente 

dos acontecimentos do espetáculo. As palhaças são mediadoras da cena e do público e para 

isso se comunicam com ele em todo momento. Pedem palmas, expressam admiração, pedem 

para que cante com elas, que repita palavras.  

 

As duas anunciam o primeiro número do espetáculo denominado La bestia: sua 

poderosa domadora e a perigosíssima fera. “Um número de magia, ilusionismo e 

transmutação colorífica”. 

Há uma grande ironia demonstrada pelo descompasso entre o que é narrado – sempre 

de forma superlativa, hiperbólica, com adjetivos engrandecedores e espetaculares – e o que é 

mostrado em cena – simples, óbvio e precário. Assim, a grande bestia está enjaulada dentro 

 

Figura 11 – A-las-pi-pe-tuá – Jasmim ensina a expressão mágica e o gesto correspondente 
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do menor dos carrinhos do cenário. Há ainda a exacerbação do medo, de forma a caricaturá-

lo, por parte da interpretação das palhaças.  

Mais uma informação fica evidente para o público: trata-se de um espetáculo de duas 

charlatãs. Ou seja, o público pode notar que as artistas que acabam de chegar não são dotadas 

de toda a capacidade que prometem ter. É duvidosa sua proveniência da Itália. O tom solene e 

espetacular de suas falas não condiz com suas atitudes e suas habilidades. Fica claro o jogo 

paródico. Não há ilusão, a ficção é quase inexistente, ou melhor, é escancarada por meio da 

teatralidade proposta pelas artistas. O público então compactua com as duas palhaças o caráter 

pastiche da apresentação.  

Mafalda adverte: ele come carne de criança. “O que ele comeu hoje, Jasmim?”. 

“Alface, cenoura”. Jasmim desespera-se, vai até o carrinho, observa a suposta fera, retorna, 

demonstrando angústia. Volta ao carrinho, parece ter perdido a fala por causa do grande 

medo. Mafalda pergunta: “o que foi?”. Jasmim, em mais uma quebra de expectativa, responde 

angelicalmente: “ela está dormindo”. O público ri.   

Quando retiram o animal de sua jaula, o publico vê que se trata de um pequeno boneco 

de um coelho, em duas dimensões. As duas iniciam então o aguardado número. Mafalda 

questiona: “qual a cor da barriga da besta?”. O público responde em uníssono: preta. Jasmim 

traz um pano e uma varinha típica de números de mágica. Cobre o boneco. O público repete 

as palavras mágicas com as palhaças: “A-las-pi-pe-tuá!”, sempre gesticulando.  

Quando Mafalda retira o pano, o animal está com as cores invertidas: a barriga que era 

branca, agora é preta. “Oh!”. Mafalda refaz o truque e o animal volta a sua cor inicial. Todos 

aplaudem. Mafalda enche-se de orgulho.  
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Jasmim, ao recolher o coelho após o número, percebe que se trata de um boneco com 

duas faces: uma delas tem pele preta e barriga branca e na outra as cores estão invertidas. Ao 

se dar conta de como a “magia” foi realizada, ela fica admirada com sua descoberta e revela 

pra plateia o truque simples do número. Mafalda, ao perceber, fica irritadíssima. “Lembre que 

depois eu te mato”. 

 

 

 

 

Figura 13 - A-las-pi-pe-tuá – Jasmim revelando o truque do número La bestia 

 

Figura 12 – A-las-pi-pe-tuá – Mafalda Mafalda realizando o número de La bestia 
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As duas palhaças passam para o segundo número. Nas palavras de Mafalda: “um 

número culturale”. Mafalda manda Jasmim pegar seu instrumento musical. Depois, clama a 

sua mama: o instrumento que esteve em sua família há anos.  

Jasmim traz o instrumento. Mafalda questiona: “e a partitura?”. Imediatamente, 

Jasmim larga o instrumento, deixando-o cair no chão de forma brusca. Ela busca as folhas da 

partitura. Mafalda fica chocada com a queda de seu instrumento. Chama a atenção de Jasmim 

para a queda do instrumento, apontando-o com os braços. Jasmim larga as partituras e vai até 

o instrumento, deixando as folhas da partitura voarem e se espalharem pelo ar. No mesmo 

instante, Mafalda se desespera com as folhas de sua partitura caindo no chão. Ela grita: 

“minha partitura!”. Jasmim que, nesse momento, segurava o instrumento nas mãos para 

averiguá-lo, imediatamente, deixa-o cair para ir até as partituras. Esse jogo se repete mais uma 

vez, com rapidez. Ao total, Jasmim deixa o instrumento cair três vezes no chão.  

Ao final dessa sequência de movimentos que compõe a gag, o instrumento tão 

precioso de Mafalda está desfigurado. A plateia ri e se choca com a imagem. É possível ouvir 

os comentários: “que coisa horrível”, “nossa”, “vish”.  

Jasmim, com o instrumento nos braços, tenta organizá-lo, mas parece uma tarefa 

impossível. Então, ela diz ironicamente: “Mafalda, acho que ele está um pouco desafinado”. 

Jasmim ri juntamente com o público. Mafalda clama a sua mama e mostra seu desespero 

exagerado. 
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Inicia-se outro quadro do espetáculo, porém, que não se configura como um número 

anunciado. Jasmim, alheia às ações da parceira, busca um banquinho e um relógio. Depois, 

pega uma pequena bolsa, senta-se calmamente e de lá tira um filão de pão bem grande e fatias 

de mortadela. Inicia a montagem de seu sanduiche, cantando alegremente.  

 

Figura 14 - A-las-pi-pe-tuá – Gag do número musical 
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Ao notar o que Jasmim está fazendo, Mafalda passa a analisar cada um de seus gestos. 

Seu olhar fixo e suas expressões de desaprovação são sempre intercaladas por triangulações 

com a plateia. Jasmim continua entretida no preparo de seu sanduiche. Seu relógio 

despertador toca. Ela ajeita seu lanche com os dedos e prepara-se para abocanhá-lo.  

Mafalda, que observava tudo, pergunta: “Jasmim, o que está fazendo?”.  Jasmim 

responde ingenuamente: “é hora do lanche. Quando chega essa hora, tenho que comer um 

lanche, senão a barriga faz crunch crunch.” O público ri de sua onomatopeia.  Mafalda fica 

irritada com tamanha displicência com o trabalho e parece querer se vingar.  

No exato momento em que Jasmim vai dar a primeira mordida, Mafalda a interrompe. 

“Jasmim, do que é feito o sanduiche?”. Ela responde: “coloquei alface e uma fatia de 

mortadela. Posso comer?” Mafalda responde cinicamente: “Sim”.  

Jasmim prepara-se para uma nova mordida e é novamente interrompida por Mafalda, 

que busca algo na bolsa da parceira. “O que é isso?”. Jasmim responde com certa dificuldade 

de pronúncia: “Ketchup!”. O público ri. Mafalda deixa clara sua má intenção: “E você gosta 

de pouco ou muito Ketchup?”. Jasmim: “Pouco”. Mafalda, então, aperta o frasco de ketchup 

com muita força, colocando-o no sanduiche. Pelo tom de algoz de Mafalda, Jasmim parece 

acreditar que ela irá jogar ketchup em sua cabeça, mas depois percebe que só havia atingido o 

sanduíche. Surpreendida positivamente Jasmim diz “Mafalda é muito cômica”. Mais uma vez, 

Jasmim tem a intenção de morder o sanduíche. E é interrompida por Mafalda. E o mesmo 

jogo acontece, agora com a maionese. Aliviada, Jasmim retoma a ação de morder seu lanche 

quando Mafalda grita em seus ouvidos. Jasmim, assustada, lança o sanduiche para cima e ele 

cai no chão.  



121 

 

 
 

Mafalda fica irritadíssima, afirma que: a bestia dorme, Jasmim come e só ela trabalha. 

Ela fica inconformada e reclama para sua mama. Jasmim, então, traz um novo instrumento 

musical feito de conduítes e cornetas. Depois, distribui as partituras, que haviam caído no 

chão, para a plateia. Pergunta jocosamente, fazendo uma referência à cena anterior: “querem 

com ou sem ketchup?”. O público ri.  

Mafalda coloca-se como regente e induz a plateia a cantar a melodia da introdução da 

música Bolero de Maurice Ravel. “Póro popó póro popó...”. O público a acompanha. 

Mafalda, então toca a melodia da música assoprando nos conduítes que constituem seu 

instrumento musical, intercalando com o toque das buzinas. Jasmim dança e rege a plateia a 

seu modo. O público reconhece a música, aplaude e ri. Jasmim arremata o número: “ela é 

professora de Pavarotti”.  

 

Figura 15 - A-las-pi-pe-tuá – Gag do sanduiche 
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Mafalda anuncia que o espetáculo está chegando ao fim. Jasmim incita o público a 

pedir: fica, fica! Mafalda tem que sair pra trocar de roupa para o terceiro e último número do 

espetáculo. Jasmim, então, fica encarregada de distrair a plateia. Mafalda pede que ela cante 

uma música e sai de cena, escondendo-se atrás do cartaz da peça.  

Jasmim fica encabulada e indecisa, chama Mafalda e pergunta: música para adultos ou 

crianças? Mafalda, sem paciência, reaparece em cena, dizendo: “Pra adultos e crianças.”. 

Jasmim, reticente, chama Mafalda novamente: “Música alegre ou triste?”. “Alegre!”. Jasmim 

chama novamente. Mafalda se irrita: canta logo! 

Jasmim canta com doçura uma música desconhecida do público. Ela brinca com os 

alcances agudos de sua voz.  Sua forma peculiar, tímida e ingênua, encanta a plateia. Risos. 

Repentinamente, ela retira o chapéu agradecendo. O público ri e aplaude. “Mafalda, já está 

pronta?”. “Não. Cante outra música”. Jasmim pergunta: “em idioma estrangeiro ou em 

português?”. “Estrangeiro!”. Jasmim canta em espanhol a música do elefantinho.  Utiliza os 

mesmos recursos da música anterior. O público aplaude e ri.  

Jasmim, então, segue o espetáculo e pergunta a Mafalda se ela já está pronta. Resposta 

afirmativa. Em seguida Jasmim torna a apresentar a parceira. 

“Agora com vocês, a artista mais importante deste século. Artista internacional. A 

incrível, a colossal, a magistral, a vitaminada, a sensacional, a grande, a misteriosa, a minha 

guia espiritual, o modelo da minha vida, aquela que cumpre com todas as minhas 

expectativas, com vocês, a incrível Mafalda Mafalda”.    

 

Figura 16 - A-las-pi-pe-tuá – Bolero de Ravel  
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A música Tarantella Napoletana inicia-se em alto volume. O público acompanha a 

música com palmas. Mafalda entra em cena, com muito vigor, marchando no pulso da 

música. Ela está vestida com uma capa vermelha de cetim. Jasmim, entusiasmada, joga 

confetes na plateia, que se anima ainda mais. Jasmim aproxima-se de Mafalda e atira confetes 

na parceira. Mafalda fica desconcertada com os punhados de confete que a Jasmim lhe joga 

no rosto, alguns deles entram em sua boca e ela tem que cuspi-los. Mafalda acaba perdendo a 

postura altiva que tinha no início da cena. O público ri.  

 

 

 

 Mafalda pede para que Jasmim se prepare. Um homem que estava na plateia, senta-se 

em cima do cenário – seria aquele famoso “bêbado” que sempre aparece nos espetáculos de 

rua. A moça que desempenha o papel de barreira tenta tirá-lo. Mafalda percebe o movimento, 

vai até ele e troca algumas palavras com o homem. Ela o convence a sentar, abaixando-se 

juntamente com ele no chão. Mafalda apelida-o de Paraguaçu e diz em voz alta: “Se segura, 

Paraguaçu!”. Ela então retoma o roteiro do espetáculo.  

 Mafalda posiciona-se no centro da cena. Ela retira sua capa fazendo um movimento 

circular em volta de si. Termina em uma pose elegante. Imediatamente, Jasmim toma a 

palavra e explica ao público. “Observem isso, pois é muito importante. A linha que vai da 

 

Figura 17 – A-las-pi-pe-tuá – Entrada do número final 
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ponta do dedo, atravessa os braços, atravessa as costas e vai até a ponta do dedo do outro 

braço. Isso se chama elegância!”. O público ri.  

 

 

 

Mafalda repete o movimento. Jasmim diz ao público: “vocês poderão dizer aos seus 

netos, naquele ano, eu assisti Mafalda Mafalda”. Mais risos. Mafalda manda Jasmim buscar 

uma corrente. Ela anuncia: “Esse será um número de força peitorale”. Jasmim demonstra que 

a corrente é verdadeiramente de metal, por meio de seu barulho no chão. Elas chamam 

alguém da plateia para ajudá-las. A convidada parafusa a corrente em torno do tórax de 

Mafalda e assegura para o público que não há truques. Pelo incentivo das artistas, Patrícia 

recebe os aplausos do público ao entrar e sair do espaço de encenação. Jasmim sempre a trata 

com cuidado, manda beijos, sorri e a acompanha até seu lugar de origem em meio à plateia. 

As duas artistas dão prosseguimento ao número. Pedem para que o público repita junto 

com elas a palavra mágica do espetáculo: “A-las-pi-pe-tuá”. Mafalda então faz força para 

quebrar a corrente, mas não consegue. Ela fica irritada, adverte Jasmim. Jasmim pede a 

plateia: “a curvatura do dedo, por favor!”. As duas deixam subentendido que a culpa pelo 

insucesso é da plateia, pois não se empenhou devidamente. O público ri.  

  

 

 

Figura 18 – A-las-pi-pe-tuá – Pose de Mafalda para o número final 
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As duas recomeçam. O público empenha-se ainda mais nas palavras mágicas e com 

bastante intensidade nos dedos das mãos. Porém, Mafalda Mafalda não consegue novamente. 

Ela fica enfurecida. Começa então um ritual de demonstração de bravura. Ela arranca os pelos 

de seu corpo – que na verdade são apliques. Inicia pelos seus cabelos, retirando um chumaço 

com as mãos. Mostra dor e resistência. Depois, retira seus pelos das axilas, primeiro da 

esquerda, depois da direita. É um gesto que significa força bruta. Sugere, apenas por meio de 

gestos, que vai retirar os pelos da vagina. O público ri. 

O número prossegue e Mafalda usa de toda a sua força peitoral para arrebentar a 

corrente. Finalmente, ela tem êxito. A música “Macho man” do grupo estadunidense Village 

People entra em alto volume. Mafalda fica empolgada, grita, urra e dança. Jasmim a 

acompanha. A plateia aplaude e ri. É um momento auge do espetáculo, no qual os ânimos 

estão elevados. Mafalda atiça a plateia. Ouvem-se gritos e assovios. Mafalda faz os 

movimentos mais inusitados, com danças divertidas, sempre com grande entusiasmo.   

 

 

Figura 19 – A-las-pi-pe-tuá – Mafalda tentando arrebentar a corrente 
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Num gesto, Mafalda indica para o sonoplasta retirar a música. Ela parece como que 

inebriada pelo acontecimento. Parece querer retomar o tom cerimonioso do espetáculo. 

Tropeça. Recompõe-se. Respira fundo. Desculpa-se com a plateia: “desculpem, eu me 

descontrolei”. Quando já parece recuperada, Jasmim lhe pergunta: “Mafalda, posso guardar a 

corrente? É só dar uma volta pra esquerda, depois uma pra direita. E então ela abre, não é?”. 

Jasmim faz os gestos que explicam tal ação voltada pra plateia. Mafalda fica chocada com a 

questão de Jasmim. Mais uma vez a parceira denunciou ao público um de seus truques 

secretos do espetáculo. Nervosa, Mafalda ameaça Jasmim: “Depois você me lembra, Jasmim, 

que eu vou matar você, matar a mim mesma e todo mundo da praça!”. 

Mafalda ordena que Jasmim pegue sua capa e coloque em suas costas. Ela então 

anuncia o fim do espetáculo e pede os aplausos do público. “Aplausos para mim, Mafalda 

Mafalda!”. Palmas e gritos. “Para nossos musicistas!”. Palmas e gritos. “Para la bestia!”. 

“Paraguaçu!”. Palmas e gritos. “E agora, neste momento, eu levo minha mão ao coração para 

agradecer a ela, ela que é simplesmente a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu. Ela 

que carrega todas as minhas coisas. Ela é incondicional. Eu sou a sua referência espiritual...”. 

Durante a fala de Mafalda, Jasmim enche-se de orgulho, tira o chapéu, dá um passo à frente. 

Repete-se a mesma relação estabelecida no começo do espetáculo. “Ela, a minha maravilhosa 

companheira... A maleta azul!”. 

O publico ri e expressa compaixão com Jasmim. “Oh!”. A plateia então começa a 

clamar, em ritmo de palavra de ordem, acompanhando com palmas: “Jasmim, Jasmim!”. A 

 

Figura 20 - A-las-pi-pe-tuá – Comemoração de Mafalda após arrebentar as correntes 
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pequena palhaça então agradece o público timidamente. As duas começam um jogo de gato e 

rato, no qual elas procuram uma a outra atrás do painel ao fundo do espetáculo, sempre 

chamando pela parceira. Porém, elas não se encontram e aparecem, uma por vez, diante da 

plateia que as ovaciona. O jogo se repete três vezes.  

Mafalda encerra o espetáculo dizendo: “Esse espetáculo se chamou...” O público 

forma um coro com ela. “A-las-pi-pe-tuá!”. Neste instante, Jasmim desmonta o painel ao 

fundo da cena. Elas assim anunciam um fechamento do roteiro de forma circular, ou seja, 

repetindo as convenções estabelecidas em seu início.  

Depois dos aplausos, as duas convocam a plateia a fazer uma espécie de ritual, no qual 

todas as pessoas dizem “alegria” três vezes em voz alta. Depois, todos ficam em pé, fazem um 

círculo e giram de mãos dadas. O espetáculo termina em uma grande confraternização das 

pessoas, com gritos, assovios e palmas.  

 

 

 
 

4.4.2. Contexto de criação e histórico do espetáculo 
 

O espetáculo A-las-pi-pe-tuá51 foi criado em 1999, por Abel Saavedra e Lily Curcio, 

fundadores da Cia. Seres de Luz Teatro. Para esse espetáculo, a dupla decidiu colocar em 

                                                           
51 Expressão provavelmente francesa que significa espanto, surpresa. 

 

Figura 21 - A-las-pi-pe-tuá – Roda ao final do espetáculo 
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prática o modo de trabalho que experimentou durante a temporada de dois meses de trabalho 

no circo da família Colombaioni52, o Circo Ercolino53.  

O convite para trabalhar no Circo Ercolino havia ocorrido por conta do laço que 

estreitaram com a Nani Colombaioni54 durante a pesquisa a cerca da palhaçaria que o grupo 

realizou em 1997. Nessa oportunidade, Abel e Lily estiveram em Roma na Itália, onde 

viveram na mesma casa que Nani durante dois meses. O aprendizado deu-se de maneira 

informal, tanto nos períodos no picadeiro quanto nas conversas cotidianas e na experiência de 

desenvolver tarefas do dia-a-dia.  Esse é um processo de aprendizagem típico das famílias 

circenses, inclusive as brasileiras, no qual predomina a relação de mestre e aprendizes.  

São ensinados tanto conteúdos técnicos ligados ao desempenho nos espetáculos, como 

demais tarefas de manutenção do oficio de artistas circenses como montagem de aparelhos, 

limpeza do espaço, cuidados com figurinos e cenários. Além disso, há uma formação 

relacionada com os valores da família circense que incluem a disciplina e postura ética.   

 

A principal característica desta metodologia é o fato de que o aprendiz é incorporado à 
família, passando a compartilhar o cotidiano e as experiências vividas por ela. Do aprendizado 
fazem parte não apenas as técnicas circenses em geral e do clown especificamente, mas o 
trabalho cotidiano que o aprendiz acaba realizando (ex: ajudar no conserto de um carro, na 
construção de um equipamento circense, cortar grama, tratar de animais etc), e também a 
convivência humana que ele desenvolve com a família. Esta metodologia traz uma diferença 
fundamental, pois além do conteúdo técnico específico (o trabalho do clown), o aprendiz é 
inserido num sistema de valores muito bem estruturado, com regras bem delineadas, o que 
permite o contato com todos os princípios éticos que regem o trabalho do palhaço, do artista 
circense e, porque não, do artista em geral. A importância da disciplina, do rigor com o próprio 
trabalho, do respeito para com os colegas, da valorização da arte como algo fundamental, são 
alguns dos elementos que podem ser apreendidos de maneira natural, pois tudo isso faz parte 
da atitude perante a vida destas pessoas simples e sábias. (P.69. PUCETTI, 1998) 

 

Dessa forma, Nani Colombaioni, assim como diferentes mestres, estabeleceu uma 

relação estreita entre os princípios da vida atrás das cortinas e diante do público. Dessa forma, 

não há uma cisão entre a postura profissional e pessoal. Essa abordagem implica diretamente 

na concepção de arte e, consequentemente, na palhaçaria desenvolvida pelo mestre. Neste 

ponto, sua metodologia de construção da personagem está imbricada com a própria 

personalidade de cada artista.    

                                                           
52 A família Colombaioni é descende de artistas italianos de Commedia dell´Arte (família Tavaglia) e possui 
grandes clowns acrobatas de circos tradicionais da Itália. 
53 O Circo Ercolino, fundado em 1958, é liderado por Leris Colombaioni, filho de Nani. Ao longo de sua 
existência, já foi um circo itinerante e realiza temporadas no período de verão na cidade de Netuno-Itália desde 
1993. Nele trabalham outros membros da família, a saber: sua esposa Mary, seus filhos: Lenny, Barry e Wendy, 
seu genro Marco e sua neta Daiana.  
54 Nani Colombaioni ou Arnaldo Colombaioni (1930-1999) foi um grande palhaço italiano, descendente da 
tradicional família Colombaioni, atuou no cinema nos filmes do diretor Frederico Fellini: La Strada, I Clown e 
La dolce vita.  
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Outra contribuição importante desta metodologia é o caminho usado por Nani, para 
encontrar a essência dos clowns com que ele trabalha, através da realização de tarefas 
cotidianas. Nani ficava mostrando coisas e dando tarefas para fazer, num ritmo tão maluco que 
não se conseguia pensar. Então o aprendiz acabava ficando confuso e agindo como clown. 
Assim, pouco a pouco, Nani vai estudando a lógica de raciocínio, a lógica de ação e reação, o 
tempo/ritmo, tudo a partir de tarefas cotidianas concretas e, com estas observações, ele orienta 
o trabalho de clown propriamente dito. (p. 70. PUCETTI, 1998) 

 

Foi nesse período que Nani comparou o trabalho de Lily como palhaça com o de 

Giuietta Masina, no filme La Strada. Em seu trabalho ao lado de Frederico Fellini, Nani foi 

responsável pela preparação da atriz para a construção da personagem Gelsomina, cuja 

tradução é, coincidentemente, Jasmim. Lily, que até então não conhecia o trabalho de Masina, 

ficou lisonjeada com a aproximação e passou a tê-la como uma de suas referências de criação. 

 O elo estabelecido entre o grupo e Nani Colombaioni possibilitou a criação dos 

espetáculos solo de Abel (Pipistrello) e de Lily (O acrobata) e, ainda, contribuiu para o 

intercâmbio do renomado palhaço italiano e outros artistas brasileiros. Em 1998, ocorreram os 

eventos Riso em três tempos55 e Anjos do Picadeiro56, ambos contaram com a participação de 

Nani e desenvolveram oficinas e bate-papos com o mestre para aprofundar as trocas de 

conhecimento. Durante o festival Anjos do Picadeiro, Nani ficara muito doente e Lily esteve 

ao seu lado durante todo o tempo até seu retorno para a Itália, onde veio a falecer pouco 

tempo depois. 

 Pela primeira vez sem Nani Colombaioni, O Circo Ercolino, contou com os artistas 

Abel e Lily para realizar sua temporada de 1999. Os dois tiveram a oportunidade de vivenciar 

um circo do tipo circo-teatro. Nesta modalidade, há uma primeira parte do espetáculo na qual 

são apresentados números de variedades como aéreos, acrobacias, malabares, magia e 

palhaços, e uma segunda parte na qual são apresentadas farsas cômicas. O repertório de 

números e farsas da família circense é tão vasto que a cada dia é realizado um espetáculo 

diferente.  

 Neste contexto, não há um processo de ensaios como aquele que a Cia. Seres de Luz 

Teatro estava acostumada. A montagem do espetáculo consistia em conversas sobre o roteiro 

do que seria apresentado no dia e o grande jogo de improviso entre artistas diante da plateia. 

O processo de aprendizagem continuava após os espetáculos, quando todo o elenco, após 

                                                           
55 O evento foi realizado no Rio de Janeiro de 26 a 28 de julho de 1998, no Teatro Duse, e contou com 
espetáculos e discussões com a participação do LUME (Unicamp/Campinas – SP), Teatro de Anônimo (RJ) e 
Seres de Luz Teatro (Campinas-SP) 
56 Anjos do Picadeiro é um encontro internacional de palhaços, criado em 1996, que se realiza bienalmente, sob a 
organização do Teatro do Anônimo-RJ. 
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arrumar e limpar o circo, se sentava com Leris e discutia o desempenho de cada um na 

apresentação.    

 

A família já sabia de cor o que fazer. Então, aí a gente não ensaiava. É entrar e vai. 
Você faz isso, isso e isso. É essa a história e vai! E depois de cada noite, ele sentava 
na mesa e falava: é assim ou não. Você demorou mais tempo! Cuidado, escute o 
público! O que que aconteceu? Todas as coisas que a gente fazia ou deixava de fazer, 
ele que indicava, que dava palpite. (CURCIO, 2016) 

 

 Lily Curcio destacou que o grande aprendizado desta experiência foi o “estado de 

picadeiro”. Essa é a condição do artista na improvisação de uma farsa da qual só se sabe o 

enredo e algumas poucas marcações, enquanto os diálogos, gestos e demais movimentações 

devem ser construídos diante do público. Há uma necessidade de atenção redobrada e 

prontidão constante. Lily lembrou algumas experiências engraçadas desse período, como 

aquela em que escrevia nas mãos parte das falas que deveria dizer no espetáculo. Certo dia, 

Leris percebeu seu truque e, em meio à encenação e diante do público, segurou sua mão 

impedindo-a de lê-la.  

 

E um dia, eu estava contracenando com Leris e ele se dá conta que eu estava com a 
palma da minha mão escrita e ele pega minha mão e fica de mãos dadas. E aí minha 
cara se transformou! (risos) E eu tive que achar uma saída e continuar a farsa. E isso 
pra mim foi uma coisa incrível porque aí você começa a mergulhar em todos os seus 
recursos, em todas as coisas que você sabe. Tem que tirar alguma coisa daqui! E as 
coisas aparecem! Não tem momento de indecisão. (...) E vai! Estado de picadeiro 
constante. E ele te assegura. Ele não te deixa cair na merda, como a gente diz: pisar na 
merda. Ele é um grande mestre. Então, ele te valoriza! Pra nós foi uma grande 
aprendizagem. Então acho que ainda estou metabolizando todas essas coisas que a 
gente vivenciou trabalhando no circo. Esse tempo cômico. (CURCIO, 2016) 

 

Imbuídos de toda essa vivência artística, a dupla de artistas da Cia. Seres de Luz 

Teatro voltou ao Brasil com ânsia de produzir um novo espetáculo. Assim, o processo de 

criação deu-se com base na improvisação de cenas a partir de motes pré-estabelecidos. 

Uma das principais influências no processo de criação foi o filme La Strada, a relação 

antagônica entre as personagens Gesomilda e Zampanó, a vida dos artistas mambembes e o 

número de força, também conhecido no meio circense como Força de Hércules, apresentado 

pelo personagem masculino.  

 Desde 1999, “A-las-pi-pe-tuá” fez carreira dentro e fora do país. O espetáculo foi 

ganhador do Prêmio Funarte de Artes nas Ruas (2010), esteve presente em festivais 
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internacionais57 e realizou diversas apresentações no país. Em 2009, Abel Saveeva deixou a 

Cia. Seres de Luz Teatro e foi substituído por Andrea Macera.  

 
4.4.3. Estrutura do espetáculo 

 

À-las-pi-pe-tuá baseia-se nos espetáculos de variedades, mas, nesse caso, todos os 

números são realizados pela mesma dupla de palhaças. Trata-se de uma sequência de atrações 

ou números que tem em si um início e um fechamento. A estrutura geral do enredo do 

espetáculo pode ser dividida nos seguintes números: a solenidade da entrada; a apresentação e 

as regras do espetáculo; la bestia: a poderosa domadora e sua poderosíssima fera; il boleratto 

número musical com a participação do público; a força de hércules; agradecimentos finais. 

A montagem do espetáculo não é feita por meio de uma fábula ou sequência temporal 

dos acontecimentos, mas por um encadeamento de esquetes independentes.  Ou seja, não há 

uma necessidade de ordenação das partes a fim de produzir um todo, cada parte em si já 

carrega seu sentido completo e influenciam pouco nos esquetes subsequentes. Seria possível 

retirar, reordenar e acrescentar cenas sem comprometer o entendimento da plateia. Essa 

característica é importante para um espetáculo feito na praça, pois se pressupõe que 

transeuntes possam tornar-se espectadores a qualquer momento do espetáculo ou mesmo ter 

que deixar de sê-lo por inúmeras razões. Porém, o ordenamento de cada número é decorrência 

de uma escolha que segue os preceitos da dinâmica do espetáculo. Assim sendo, a montagem 

do espetáculo tem a finalidade de produzir um encadeamento de momentos mais intensos e 

menos intensos, mais rápidos e mais lentos. Essa característica indica a necessidade da 

apreciação das diferentes camadas do espetáculo e as linhas de força de sentido produzidas 

por seus diferentes componentes justapostos e sobrepostos para além de seu roteiro. 

O fio condutor geral do espetáculo é a ideia de paródia de um espetáculo de artistas de 

rua, no qual as palhaças Mafalda Mafalda e Jasmim são um tipo de charlatãs. Elas chegam à 

praça e desenvolvem números pretensamente espetaculares com a intenção de deixar a plateia 

impressionada com seu alto grau de dificuldade e a incapacidade de explicá-los. As duas 

palhaças são mestres de cerimônia de seus próprios números e, assim sendo, o enredo do 

                                                           
57 O espetáculo participou do: 33° Festival Internacional de Teatro de Manizales- Colômbi (2012); V Carnaval 
Internacional de las Artes e  Carnavalada – Festival de Teatro y Carnaval al Aire Libre : Barranquilla- Colômbia 
(2011);  XXXII Festival Internacional de Teatro de Manizales-Colômbia e IV Festival Internacional de Mimo 
"Mímame de Mimo en Mimo"  Medellín-Colômbia (2010); III Festival Internacional de Artes Escénicas, 
Escenários Del Mundo - Cuenca e Loja no Equador (2009);  IV Festival de Acciones escénicas em Lima- Peru e 
do Festiclaun- I Festival Internacional de Clown em Chiclayo-Peru (2006); II Edición e Festival del Sur, 
Equador (2005);  Bienal Internacional de Artes Escenicas “Teatro em cuenca” (2001) 
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espetáculo se calca principalmente em sua condução das expectativas por meio de uma 

narrativa direta com quem está presente.  

Trata-se de um espetáculo de variedades, dentre elas magia, música e demonstração de 

força. Porém, o que o público presencia são tentativas mal sucedidas de grandiosidade que 

não se realizam, resultando daí o seu caráter cômico. A execução de cada número torna 

evidente também a precariedade de seu espetáculo, o que acentua ainda mais a ideia da 

paródia.  

Assim, a dramaturgia do espetáculo por sua característica paródica se aproxima da 

dramaturgia de palhaços composta de reprises e entradas58. Ou seja, não se trata apenas de um 

espetáculo de variedades, mas sim de um conjunto de números de variedades realizado por 

meio da lógica da comicidade de reprises e entradas clownescas. Dessa forma, é possível 

encontrar em cada número do espetáculo registros de reprises e entradas clownescas. 

As reprises dos palhaços circenses parodiam os números apresentados no espetáculo 

que compões. Ou seja, elas repetem um número de habilidades (acrobacia, aéreos, magia) 

selecionando apenas os elementos essenciais para o seu reconhecimento e ainda modificando 

o foco das ações para extrair comicidade.   

 
Elas [paródias] exploram motivos similares em outro registro, ou seja, executam 
partes apenas desses números, justamente aquelas que permitem uma exploração da 
obviedade. De qualquer forma, a eficácia da exposição do óbvio só é alcançada a 
partir de um desempenho convincente dos artistas cômicos, como se para eles aquilo 
ainda fosse revestido de todo o mistério, tal como os números sérios apresentam.  (...) 
A comicidade, nesses casos, encontra-se no descompasso entre duas razões distintas: a 
do público que conhece de antemão os truques adotados e a dos palhaços que, mesmo 
conhecendo-as, fazem de conta que aquilo é de extrema seriedade. (BOLOGNESI, 
2003. P. 115) 

 

Um número dito sério que tinha como objetivo impressionar pela dificuldade de 

execução, quando parodiado pelas reprises clownescas tem o objetivo de revelar sua 

simplicidade e constatar a dificuldade dos próprios palhaços e palhaças em realizá-lo. Como 

explica Mario Bolognesi é o deslocamento do foco de ação do número original para o foco na 

                                                           
58 A atuação do palhaço nos circos pequenos pode ser especificada da seguinte maneira: (a) encenação de 
reprises, com pequenos roteiros ampliados de acordo com a interação com o público, em uma improvisação 
intensa. (b) encenações de entradas ou esquetes que se concentram em textos falados, com piadas, chistes e 
‘pegadas’ para o palhaço; (c) participação nos shows musicais, momento em que são músicos e parodiam 
canções conhecidas do público, quase sempre desviando o enredo para uma temática corporal, às vezes, sexual. 
(d) participação nos dramas e comédias, representando personagens cômicas sempre previstas na dramaturgia, 
tanto nos dramas quanto nas comédias. (BOLOGNESI, 2003, p. 99) 
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maneira peculiar dos palhaços e palhaças lidarem com a execução do número: suas 

dificuldades, frustrações, exaltações, sempre de forma desmedida e, assim, ridícula e cômica. 

 
A maioria das reprises relatadas utiliza-se dos números circenses para explorar o riso a 
partir do deslocamento do foco de ação, quando o motivo inicial é abandonado e em 
seu lugar surge, inesperadamente, um elemento novo que será objeto de escárnio. 
Nesses casos, as atrações do circo servem de motivo para a criatividade da dupla 
cômica, mas, na realidade, uma nova situação termina por ocupar o lugar central do 
riso, Com muita frequência, a sátira se volta para os próprios palhaços, enfatizando a 
inabilidade para a lides artística do circo, motivo, aliás, originário da própria 
personagem. Assim sendo, a paródia que inicialmente é dada a entender como 
dirigindo-se às atrações sérias do circo resulta em ênfase à característica básica do 
palhaço, na medida em que se ressalta o desastre deste na evolução da destreza 
circense. Outras vezes, contudo, as habilidades são deixadas de lado e no decorrer da 
ação despontam motivos inesperados para a sátira, motivos estes que terminam 
prevalecendo na jocosidade dos cômicos. (BOLOGNESI, 2003. p. 117)  

 

Dessa forma, Jasmim e Mafalda Mafalda realizam reprises dos números de variedades 

quando se propõe a realizar os números de magia, música e força. Entretanto, nos intervalos 

entre os números ou em meio aos próprios números, quando brigam por conta do lanche de 

Jasmim, por exemplo, não há referência a uma ideia anterior de número de variedade. Ali, 

entram em ação outras forças para a criação da comicidade que tem seu foco nos desejos de 

cada palhaça e na relação entre elas. São momentos nos quais a lógica dramatúrgica se 

aproxima das entradas clownescas. 

 

Além dos temas já abordados, as entradas [clownescas] circenses aventuram-se a 
parodiar os domínios dos hábitos e incertezas humanas, tais como coragem, o medo, a 
astúcia, a gula e a proibição. Quando os temas se referem às qualidades psicológicas, 
quase sempre se assiste ao um jogo de contrários, como aquele que se estabelece entre 
a coragem e o medo, a astúcia e o engano etc. (BOLOGNESI, 2003. P. 135) 

 

Tanto as reprises como as entradas clownescas podem ser ainda decompostas em 

partes mais breves como as piadas59, as gags (ou gagues), os bordões, as claques, as cascatas. 

                                                           
59 Tais recursos dão definidos pelo grupo Parlapatões, Patifes e Paspalhões (São Paulo-SP), da seguinte forma: - 
as Claques, que em francês, quer dizer palmas, são todos os tipos de tapas e bofetões que o palhaço leva ou dá e 
que saem forte como o som das palmas feitas na hora, por próprios palhaços, para simular o barulho das 
pancadas; - As Cascatas que são os tombos e quedas variados, sempre cheios de recursos acrobáticos; - O Mote 
que é o mesmo termo utilizado em poesia, é um tema que possibilita uma enorme quantidades de variações 
engraçadas; - O Bote que é o movimento brusco para flagrar um outro palhaço em situação suspeita. - O Bordão 
que é uma expressão curta e não necessariamente engraçada em si, que acaba por se tornar engraçada por ser 
repetida muitas vezes; - As Chulas que são cantilenas populares que funcionam como um jogo de pergunta e 
resposta entre palhaço e o público. - A Gague, do inglês gag, que é uma tirada curta, ou seja, uma piada ou um 
gesto que não pressupõe um entendimento anterior para ser engraçada. É também conhecida por Tiro; - A Piada 
é uma sequência que necessita ser entendida pelo público para que o desfecho seja engraçado. (Parlapatões 
patifes e trapalhões) 
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É possível ainda elencar outros recursos que compõe a dramaturgia de espetáculos de 

palhaços e que estão presentes no espetáculo A-las-pi-pe-tuá.  

As sequências de movimentos realizadas durante o número musical (Figura 9) e o 

preparo do sanduíche (Figura 8), por exemplo, são consideradas como gags, pois tem duração 

pequena, comicidade calcada em movimentos corporais e de compreensão imediata. O 

tropeção de Mafalda Mafalda ao encerrar o número de força pode ser considerado como uma 

cascata. 

As frases “La mama é mia” e “Lembre que depois eu te mato”, repetidas diversas 

vezes por Mafalda Mafalda são bordões que compõe a estrutura do espetáculo e ainda 

salientam a personalidade da palhaça. Outro recurso vocal de eficácia cômica empregado é o 

chamado Grammelot60. Trata-se de uma técnica que se utiliza apenas os recursos melódicos e 

fonéticos da voz, esvaziando-o de palavras. Dessa forma, Jasmim imita diferentes idiomas, 

sem de fato sabê-los. 

A parte final do número musical, na qual é tocada a música Bolero de Ravel conta 

com a utilização de objetos (conduítes, buzinas e apitos) reutilizados como instrumento 

musical, recurso próprio de palhaços musicais. Há ainda o uso dos ditos “objetos trucados”, 

ou seja, preparados especialmente para a cena. Eles possuem truques e preparos para auxiliar 

o desempenho das palhaças e por si só já possuem seu significado cômico, salientado ainda 

pelo seu manuseio como o coelho bidimensional no número de La bestia, o violão no número 

musical e a corrente do número final de demonstração de força.  

Esses elementos de cena ficam no limiar entre dramaturgia do espetáculo e as 

performances de palhaças e palhaços. Isso porque a performance de palhaços se impõe na 

dramaturgia do espetáculo, ou no linguajar corrente de artistas dessa área, “não importa o que 

o palhaço faz, mas como ele faz”.  

Dessa forma, cada palhaça, sua forma de agir e sua relação com a parceira e com o 

público compõem o cerne do espetáculo. A dramaturgia e os recursos cômicos descritos são 

elementos que as palhaças manipulam a fim de obter um desempenho coerente com suas 

figuras e aberto à improvisação e diversas relações com plateia.  

 
A dramaturgia cômica circense (especialmente os esquetes) apoia-se em roteiros 
sucintos, motivos gerais que se prestam à improvisação e à criatividade dos artistas, 

                                                           
60 Segundo Dario Fo (2004), Grammelot é um jogo onomatopeico, que juntamente a gestos, ritmos e sonoridades 
particulares, é capaz de se assemelha a uma estrutura vernacular e produzir um discurso compreensível de forma 
geral. O autor indica que as crianças produzem perfeitos grammelot quando se comunicam perfeitamente 
“quando fingem, por exemplo, realizar diálogos fluentes com um farfalhar espalhafatoso”. É possível ainda 
realizar grammelot referentes a diferentes idiomas, dialetos e sotaques. 
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especialmente os cômicos. A eficácia da dramaturgia, portanto, obedece à 
criatividade de cada palhaço. (BOLOGNESI, 2003, p. 172) 

 

O roteiro descrito simplesmente como duas palhaças que realizam a paródia de um 

espetáculo de variedades e a sequência de seus números representa apenas uma pequena 

parcela do conteúdo inscrito no espetáculo como um todo. A-las-pi-pe-tuá segue a tradição de 

formas espetaculares populares que têm como princípio norteador   uma composição não 

textual, mas espetacular.   

 

Não é a relação da história coerentemente entendida ou construída pelo leitor ou 
proposta pelo produtor ou reconhecida pelo crítico, mas, o embate, a atração, a 
repulsa e o diálogo que as formas espetaculares estabelecem dentro do espaço 
teatral, relação estabelecida de distintas formas entre os que a produzem e recortada 
de diferentes formas e sentidos pelos que a fruem. (CAMARGO, 2006, p.7) 

 

 
4.4.4. Apresentação das figuras e relação das palhaças 

 

 

As figuras dos palhaços e palhaças se sobressaem aos demais elementos de um 

espetáculo no qual são protagonistas. O estudo desse tipo de linguagem cômica e seu paralelo 

com outras linguagens de teatro popular trazem conceitos indispensáveis para a compreensão 

do tipo da performance retratada. 

O primeiro momento do espetáculo é a entrada da dupla de palhaças que, de imediato, 

provoca no público um reconhecimento de quem se trata. Ou seja, as palhaças não escondem 

aspectos de suas personalidades, seus trajes, suas maquiagens, suas posturas, seus gestos, suas 

entonações de voz, são todos explícitos. É possível prever suas possíveis ações e reações 

diante de determinadas situações. Elas são sintéticas e isso não significa que são simples, 

significa que sua alta complexidade é compreendida de forma arquetípica. Acima de tudo, o 

momento da entrada das palhaças é aquele onde elas ganham a empatia do público, aquele 

onde impõe sua presença61.  

Ao focalizar cada um das figuras das palhaças, é possível encontrar diferentes 

elementos materiais que as compõem, figurino, maquiagem e adereços, e outros elementos 

próprios da artista e sua performance, estatura, postura, entonação de voz, gestos e atitudes. 

                                                           
61 Segundo Robson Camargo (2006, p.62), contegno é o termo utilizado para descrever tal característica dos 
atores das pantomimas e que é almejado pelas práticas populares de espetáculo, tendo como sinônimos: 
comportamento, atitude, postura. “O palhaço com suas rotinas rápidas, entre os números de trapézio e dos 
animais, é obrigado a entrar e imediatamente conquistar a atenção da audiência.  
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Jasmim tem estatura baixa. Sua roupa desproporcional parece maior que o corpo, 

assim como seu sapato e chapéu. A bermuda larga e o fraque com comprimento traseiro quase 

chegando aos pés diminuem ainda mais sua estatura. O chapéu tem aba tão larga  quanto o seu 

rosto, causando um efeito de diminuição de sua cabeça. A gola da camisa por ser alta demais 

esconde seu pescoço e dá a sensação de uma cabeça enterrada no tronco. A bermuda com 

comprimento abaixo dos joelhos e cintura alta combinada com a camisa e fraque curtos 

(comprimento pouco abaixo da cintura) produzem uma ilusão da diminuição de seu tronco em 

relação ao restante do corpo.  Os sapatos típicos de palhaços são maiores que seus pés e as 

meias são desajeitadas e com alturas diferentes.  

A maquiagem de Jasmim utiliza as três cores tradicionais para a palhaçaria, preto, 

branco e vermelho, e acentua traços de sua inocência. As sobrancelhas são em arco, o olhar é 

marcado por três traços radiais que ressaltam os olhos bem redondos. As bochechas 

vermelhas tornam o rosto mais arredondado e mais alegre. A boca é ampliada pelo branco nas 

laterais produzindo uma espécie de sorriso permanente na palhaça. 

 

 

 

Mafalda Mafalda tem estatura alta. Seus sapatos de salto alto são finos e causam o 

efeito de aumento de sua altura. Seu chapéu segue as medidas proporcionais ao seu tamanho.  

 

Figura 22 – Palhaça Jasmim 
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Seu fraque é menor do que o convencional, suas mangas são mais curtas, deixando aparecer a 

camisa que veste por baixo e provocando um efeito de alongamento do corpo. Todas as peças 

de seu vestuário tem acabamento elegante com detalhes como botões, faixas com arabescos, 

bordados, brilho. 

Sua maquiagem evidencia prioritariamente sua boca, com lábios vermelhos e efeito de 

aumento por meio do branco nos arredores do lábio.  Sua sobrancelha produz um olhar sério e 

bravo.  

 

 

 

Jasmim transmite ingenuidade. Sua voz é aguda e embargada. Ela fala pouco, na 

maioria das vezes, palavras como “sim”, “desculpe” e outras expressões de concordância e 

obediência. Sua postura é tímida, com ombros caídos, quadril projetado para a frente, os pés 

voltados para dentro. Por outro lado, Mafalda Mafalda tem o peito projetado para frente, 

quadril projetado pra trás (com a ajuda de enchimentos), joelhos e pés voltados para fora. 

Sempre segura de si, sua entonação de voz é forte e direta. Ela está sempre exigindo, 

mandando, brigando. 

 

Figura 23 – Palhaça Mafalda Mafalda 
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Em todo caso, ambas as figuras são ridículas. Jasmim por sua ingenuidade excessiva e 

Mafalda por sua prepotência desmedida. Dessa forma, produzem grande força cômica que é 

traduzida em seus corpos, uma vez que o corpo tem grande importância na linguagem da 

palhaçaria, produzindo sua base estrutural.  

 

Não se trata de um corpo harmonioso. Ao contrário, ele é disforme, distorcido, 
desfalcado e incompleto, tudo para evidenciar o ridículo e o despropositado. É um 
corpo que deixa transparecer os seus dilemas e a sua luta interna e, em tom de 
jocosidade, escancara e desafia os seus próprios limites. O palhaço almeja unicamente 
o riso do público, com o exagero do corpo, dos adereços, da roupa e da maquiagem. 
Alocados em situações dramáticas hiperbólicas. (BOLOGNESI, 2003. P. 184) 

 

As duas palhaças mostram que seus ideais não se realizam coerentemente em seus 

corpos. Ao exagerar em sua postura elegante e imperativa no momento em que se apresenta 

para o público, Mafalda também é extremamente ridícula. As poses supostamente garbosas e 

os movimentos triunfais de sua exibição no número final são incoerentes com a imagem 

produzida. O solo de canto de Jasmim exacerba a sua empolgação infantil e a timidez de seus 

gestos que provocam riso. Também é interessante perceber que quando Jasmim realiza o 

aquecimento com a plateia, ela enfatiza certo descompasso em seu corpo. Enquanto os braços 

se jogam pra frente em movimentos descontrolados, o tronco permanece rígido. É como se o 

corpo não acompanhasse o movimento como um todo. Jasmim fragmenta seu corpo e a 

aparente incoerência que cada segmento do corpo apresenta, gera comicidade.  
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Juntas, Jasmim e Mafalda potencializam seus efeitos cômicos. Elas compõem uma 

dupla antagônica: enquanto uma é ingênua e desajeitada, a outra é esperta e elegante. As 

ações de Mafalda têm sempre a intenção do acerto enquanto Jasmim deflagra o erro. Dessa 

forma, Mafalda representa o papel do Clown Branco62 e Jasmim faz as vezes do Augusto63.  

                                                           
62 O Clown Branco tem como característica a boa educação, refletida na fineza dos gestos e a elegância nos trajes 
e nos movimentos. Ele mantém o rosto coberto por uma maquiagem branca, com poucos traços negros, 
geralmente evidenciando sobrancelhas, com poucos traços negros, geralmente evidenciando sobrancelhas e os 
lábios totalmente vermelhos. A cabeça é coberta por uma boina em forma de cone. A roupa traz muito brilho. O 
tipo, assim, recupera, no registro cômico, a elegância da tradição aristocrática presente na formação do circo 
contemporâneo. (BOLOGNESI, 2003, p. 72) 
63 O augusto é um tipo de palhaço que tem como marca característica o nariz avermelhado. Ele não cobre 
totalmente a face com a maquiagem, mas ressalta o branco dos olhos e na boca. Sua característica básica é a 
estupidez e se apresenta frequentemente de modo desajeitado, rude e indelicado. No Brasil, encontra-se no termo 
palhaço o equivalente mais apropriado do Augusto, ainda que ele englobe outros tipos e possa, com isso, fundir-
se ao clown. (BOLOGNESI, 2003, p. 74) 
 

 

 

Figura 24 – Corpos cômicos das palhaças 
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Nesse jogo tão comum na palhaçaria sempre quando Mafalda se empenha em realizar 

uma cena para impressionar o público, Jasmim desmascara seus aspectos rudimentares.  O 

efeito cômico aumenta quanto maior o contraste entre essas duas personalidade e atitudes. Os 

contrastes estão presentes em seus figurinos (sendo um azul e outro vermelho), em suas 

alturas, tamanhos, expressões faciais. Elas formam um complemento, como um negativo 

fotográfico uma da outra.  

Jasmim tem grande admiração por Mafalda. Ela a obedece e parece querer imitá-la. 

Mafalda, por sua vez, despreza Jasmim por sua incapacidade de realizar suas tarefas de forma 

adequada. Alguns jogos cômicos entre as duas são recorrentes e efetivos.  

A sequência composta da distração de Jasmim e a correspondente irritação de Mafalda 

acontece algumas vezes. No número de La Bestia, Jasmim distrai-se com a varinha mágica 

dançando com ela e depois a usando como batuta de maestro; depois, no momento em que 

Jasmim nina o coelho, é surpreendida por Mafalda que lhe dá uma grande bronca. Durante o 

número musical, Jasmim distrai-se com seu lanche e Mafalda fica zangada. 

A indignação de Mafalda é exacerbada quando Jasmim revela os truques que ela tão 

esforçadamente pretendia esconder como ocorre, no número de La Bestia, com o boneco de 

dupla face e, no número de força, com a corrente.   

A autoridade patética que Mafalda exerce sobre Jasmim também é motivo de riso. 

Suas repreensões, seus pequenos castigos e broncas, seu desprezo, ameaças e maus tratos.  

O excesso de cuidado de Jasmim com os pertences de Mafalda e seu zelo excessivo 

para com a parceira também resultam em momentos cômicos, como quando Jasmim não 

encontra gestos adequados para pegar o chapéu e a capa de Mafalda.  
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Essa lógica parece permanecer na maior parte do espetáculo, porém, há momentos em 

que se observa que o jogo se inverte. Nesse momento, tem-se mais um elemento surpresa no 

jogo estabelecido que cria maior comicidade. Trata-se de um jogo denominado de inversão do 

augusto. “Uma espécie de tomada de consciência, na qual de satirizado, passa a satirizador” 

(BOLOGNESI, 2003, p. 126).  

Nesse caso, Jasmim assume a posição de sujeito da ação e tira proveito de sua posição 

de tola para vingar-se – no sentido ameno desse temo – de Mafalda. Por exemplo, no 

momento em que Jasmim pega o instrumento de Mafalda e confunde-se com a partitura. A 

intenção dos gestos de Jasmim é muito particular. Jasmim não joga o instrumento no chão, 

tampouco o deixa cair por acidente. De início, é possível pensar que ela o faz por 

ingenuidade. Depois, com a repetição das ações e seu prazer em desenvolver a sequência de 

movimentos, é possível deduzir que ela o faça intencionalmente. Sua intencionalidade é 

 

 

 

Figura 25 – Relação de Clown Branco e Augusto 
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agravada pelo sarcasmo com que limpa o instrumento de Mafalda enquanto afirma “acho que 

ele está um pouco desafinado” e segue numa grande gargalhada. 

Nesse momento, presenciamos uma qualidade de interpretação da palhaçaria que 

mostra o quanto as personagens são complexas, não apresentam uma personalidade 

monocórdica, chapada e unívoca. Pelo contrário, trata-se de personagens com diferentes 

facetas e, nesse caso, um par de oposições em seus comportamentos que as torna mais 

interessantes e mais risíveis.  

No nível da interpretação, grande parte de pesquisas na área de palhaçaria que também 

incluem a vertente das máscaras teatrais costumam denominar essa característica de contra-

máscara. Ou seja, o comportamento ou traço de personalidade que uma determinada máscara 

contém por ser justamente o seu inverso64. É essa contradição interna das personagens e sua 

alternância que auxiliam nos efeitos cômicos. 

Jasmim, apenas de sua ingenuidade, apresenta traços de malícia e Mafalda, com sua 

altivez, apresenta traços de fragilidade. É justamente essa duplicidade de intenções que torna a 

relação das duas mais interessante. A palhaça do tipo branca não assume sempre o papel de 

liderança enquanto a palhaça do tipo augusta é submissa o tempo todo. É possível entender 

que em determinadas situações a posição de augusta pode representar um local de agência, um 

local de possível inversão de papeis. Nesse caso, a augusta cria fissuras pelas quais consegue 

exercer certo poder, uma tática de jogo e de enfrentamento. 

 

                                                           
64 Segundo Lecoq (2010) a contra máscara é a expressão do exatamente contrário daquela sugerida por uma 
máscara expressiva. Nas máscaras da Commedia dell´Arte as personagens demonstram tal dualidade e isso as 
torna mais risíveis por conta de sua contradição interna. “Os personagens da comedia italiana navegam 
permanentemente entre dois pólos contraditórios. Arlequim é, ao mesmo tempo, ingênuo e malicioso, o Capitão 
é forte e medroso, o Doutro sabe tudo e não conhece nada, Pantalone é, ao mesmo tempo, chefe de empresa, 
senhor de si e totalmente louco de amor. Levada ao máximo, essa dualidade é extremamente rica”.  (LECOQ, 
2010, p. 173 e 174) No caso da palhaçaria, há ainda diversas facetas em uma mesma personagem. 
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Figura 26 – Inversão da relação de Clown Branco e Augusto 
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4.4.5. A-las-pi-pe-tuá e questões de gênero 
 

O enredo do espetáculo A-las-pi-pe-tuá não se propõe diretamente à discussão de 

gênero, ou seja, não há no espetáculo a temática do gênero ou de mulheres palhaças como um 

mote, como parte de fala, situações e conflitos. O “tema” do espetáculo poderia ser realizado 

por uma dupla de homens ou de mulheres, não há uma demarcação generificada tão rígida, ou 

seja, o gênero não está em primeiro plano.  

No entanto, do ponto de vista de uma sociedade que segrega de forma dicotômica 

homens e mulheres e cujas falas femininas são, na maioria das vezes, marcadas por 

instituições como a beleza, o lar, o casamento e o desejo de homens, oferecer perspectivas 

diferenciadas para as mulheres – na praça – já pode ser considerada uma ação contestadora 

por si só.  

As questões de gênero estão presentes em todas as representações de pessoas – figuras 

engendradas (reconhecidas como determinado gênero) e, por isso, é possível estabelecer essa 

ótica na análise do espetáculo. Nesse sentido, a representação de mulheres em cena, 

reproduzindo/produzindo corpos engendrados já é, por si só uma discussão de gênero. Além 

disso, a representação feminina proporcionada por palhaças, com sua corporalidade 

diferenciada, cômica e grotesca, torna a discussão de gênero fértil, ao analisar a corporalidade 

de cada personagem envolvida no espetáculo e a relação entre as duas.  

 

Em À-las-pi-pe-tuá, é possível entender as diferentes relações entre Clown Branco e 

Augusto estabelecidas pelas diferenças de gênero das personagens, pois é possível se 

estabelecer uma comparação entre o espetáculo encenado até 2011, com o elenco composto 

de um artista homem (Abel Saavedra) e uma artista mulher (Lily Curcio), e o espetáculo 

realizado com uma dupla de mulheres (Andrea Macera e Lily Curcio).  

A decisão por continuar a apresentar o espetáculo, mesmo depois da saída de Abel 

Saavedra da companhia, foi de Lily Curcio. Segundo ela, estava sendo difícil manter um 

palhaço no lugar do ex-companheiro e, então, ela resolveu criar uma versão feminina do 

espetáculo para prosseguir e atender as demandas de trabalho. 

 

Desliguei o telefone [após uma proposta de temporada] e falei: nossa, vou fazer uma 
versão feminina do A-la-pi-pe-tuá. Vai se chamar A-las-pi-pe-tuá. Quem é a melhor 
palhaça branca que tem no Brasil? Andrea [Macera]. Andrea é minha irmã, porque 
fizemos o retiro de clown juntas no LUME. Então, imagina quantos anos de relação 
juntas, há quantos anos a gente se conhece. Então, imediatamente, peguei o telefone e 
falei pra ela: Andrea, você quer fazer comigo o A-las-pi-pe-tuá? “Lily, eu sempre 
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pensei comigo, por que eu não sou homem pra poder fazer A-las-pi-pe-tuá com 
Jasmim?”. E aí foi! (CURCIO, 2016) 

 

Anteriormente à decisão de Lily havia um entendimento de que À-las-pi-pe-tuá tivesse 

em sua fórmula a estrutura homem e mulher, muito provavelmente pela inspiração do roteiro 

no filme La Strada (1954). A criação do espetáculo deu-se por um processo de improvisação 

a partir da exploração de um arcabouço de recursos cênicos adquiridos por Abel (o palhaço 

Tanguito) e Lily (a palhaça Jasmim) na experiência com os Colombaioni. Essas 

improvisações inspiraram-se na dupla Gesomilda (Julieta Masina) e Zamparò (Anthony 

Quinn), que protagonizam o filme La Strada, dirigido por Frederico Fellini, uma referência 

também proveniente do contato com Nani Colombaioni. 

 Em La Strada, Gesomilda pertence a uma família miserável e é vendida por sua mãe 

para Zamparò, que também já havia comprado sua falecida irmã, Rosa. Então, os dois seguem 

como artistas mambembes pela estrada, apresentando o número de força de Hércules. Na 

perspectiva de Rafaela Narciso (2012), o filme segue a estética clownesca e a dupla composta 

por Gesomilda e Zamparò representa a dupla Augusto e Clown Branco, respectivamente. 

O filme mostra os momentos de apresentação do único espetáculo dos dois e também 

escancara as condições da vida artística itinerante precária. Durante as encenações, Gesomilda 

assume o papel de assistente, vestida como palhaça, e Zamparò realiza seu número de força. 

A apresentação é entrecortada com pequenas cenas cômicas desempenhadas pelos dois, nas 

quais fica evidente a relação da dupla cômica Gesomilda (Augusto) e Zamparò (Clown 

Branco, sem caracterização). Fora dos olhos do público, Gesomilda é oprimida por Zamparò 

que a despreza e a maltrata. A relação de marido e mulher também não fica nítida uma vez 

que não são casados, porém, é explicito que ele impõe relações sexuais entre os dois. Trata-se 

claramente de uma situação de dominação masculina.  

Por tudo isso, é questionável a relação de Clown Branco e Augusto durante todo o 

filme. Essa afirmação esquece o caráter dramático – ou trágico – da situação de opressão que 

ocorre na vida de Gesomilda. Por outro lado, não reconhecer a característica de palhaça 

Augusta da personagem nos momentos de encenação seria reduzir seu potencial artístico. 

Assim sendo, Gesomilda leva para sua performance espetacular traços de sua personalidade, 

de forma não intencional, pois talvez não seja nem capaz de fazer diferente, e diante do 

público torna-se uma palhaça Augusta. Sua postura é encantadora e marcante, consolidando a 

atriz Giulietta Masina como a mais célebre palhaça italiana. 
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Fellini, em sua própria acepção do conceito de clown extrapola os limites da ficção e 

cria paralelos com pessoas de seu convívio cotidiano. Assim, para ele: 

 

Picasso? Um augusto triunfal, presunçoso, sem complexos, que sabe fazer tudo e no 
fim é quem vence o clown branco. Einstein, um augusto sonhador, encantado, que não 
fala, mas no último instante tira, cândido, do bolso a solução do enigma proposto pelo 
atilado clown branco. Visconti, um clown branco de grande autoridade, cujo faustoso 
traje impressiona. Hitler, um clown branco. Mussolini, um augusto. Pacelli, um clown 
branco. Roncalli, um augusto. Freud, um clown branco. Jung, um augusto. 
O jogo é tão certo que, se te vês por acaso ante um clown branco, tendes a ser um 
augusto, e vice-versa. (FELLINI apud NARCISO, 2012, p. 129) 

 

Porém, no âmbito da arte da palhaçaria é preciso construir conceitos com maior rigor. 

Para esta pesquisa, é necessário dizer que Mussolini não poderia ser considerado um palhaço 

Augusto. Muito menos Hitler seria um Clown Branco, a não ser quando satirizado, no 

contexto da ficção, por Charles Chaplin. Ele só é palhaço no momento em que se torna 

personagem e sua condição é ridicularizada e nos faz rir, o que não ocorre diante da 

magnitude do poder que o permitiu praticar o Holocausto.  

Para criar À-las-pi-pe-tuá baseados em La Strada, Abel e Lily se restringiram ao 

ambiente da ficção e das personagens palhaças. Porém, Lily conta que, muitas vezes, a plateia 

demonstrava incômodo com a relação dos dois, principalmente, por tratar-se de uma relação 

entre um homem e uma mulher. Quem assistia ao espetáculo extrapolava o limite do jogo 

cênico e via os jogos de poder dentro de uma hierarquia de gênero. Ou ainda, a recepção do 

jogo cênico pelo público não negligenciava o fato de haver uma desigualdade de gênero entre 

as personagens. Muitas pessoas se indignavam com o fato de Jasmim ser tão submissa em 

relação ao palhaço homem e esse ser tão opressor.  

Mesmos com os momentos já denominados de “inversão do augusto” e com o caráter 

extremamente lúdico da linguagem da palhaçaria não eram suficientes para diminuir a carga 

emotiva provocada por uma aparente situação de opressão homem e mulher. Segundo Burnier 

(2009, p. 206), o Augusto seria o eterno perdedor, dominado, porém, ele geralmente supera o 

Branco, "fazendo triunfar a pureza sobre a malícia, o bem sobre o mal”. Dessa forma, o 

público costuma identificar-se com o Augusto, pois esse seria o menos favorecido, já que a 

dupla de clowns acaba por representar a sociedade e o sistema. E daí poderia resultar o 

questionamento de parte da plateia. 

Quando ocorreu a mudança da dupla para duas mulheres, a situação de opressão foi 

amenizada e a relação de Clown Branco e Augusto tornou-se mais leve. Lily afirma que, 

apesar de Mafalda ser mandona, não há mais a “energia” [ou relação de poder] do tipo homem 
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e mulher. Esse pode ser um fator que cria mais cumplicidade entre as duas e resulta na 

empatia do público pelas duas, sem enxergar na relação Branco e Augusto nada além de 

simples traços de personalidade, sem o peso de reproduzir relações de desigualdade social. 

 

 

 

Para além de qualquer relação de poder, certamente, substituir palhaços e palhaças 

dentro de um espetáculo é uma tarefa difícil, pois essas personagens são muito singulares. A 

adaptação do espetáculo À-las-pi-pe-tuá para duas figuras femininas exigiu uma nova 

construção da figura do Clown Branco. Enquanto o palhaço explorava as características 

risíveis de Abel, principalmente suas pernas finas, Mafalda valorizou a comicidade de seus 

quadris largos e seus glúteos avantajados de Andrea.  

No entanto, essa modificação no tocante do gênero produz algo ainda mais 

diferenciado. Por exemplo, o número de força toma significações virtualmente diferentes 

quando realizado por um homem e quando realizado por uma mulher. 

Mafalda Mafalda entra em cena para o número final com uma capa que esconde seus 

trajes. Ao mostrar seu corpo, há uma expressão de surpresa por parte da plateia. Alguns 

 

  

Figura 27 – A-las-pi-pe-tuá – Substituição das duplas 
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gritam “tem criança aqui!”, numa brincadeira de repreensão. Alguns homens fazem piadas 

dizendo “chama eu!”, se voluntariando a participar da cena com segundas intenções.  

Sua figura é a de uma mulher. Um corpo com silhueta definida, com barriga a mostra, 

pernas evidenciadas pela meia-calça e seios ressaltados pelo top. Não é uma representação 

comum do corpo feminino. Não é hipersexualizada. Não é ridicularizada. Mafalda Mafalda 

não obedece aos padrões de beleza impostos pela mídia de massa e pela publicidade. 

Tampouco é o anti-padrão, ridicularizado comumente. Sua relação com seu corpo é aberta e 

livre. Ela o exibe, sem pudor, dança, se toca, faz poses exuberantes. 

Mafalda diz que vai fazer um número de força “peitorale” e coloca a mão nos seios 

com firmeza e orgulho. Depois de colocada a corrente em volta de seu tórax, ela inicia as 

tentativas de estourá-la. Na primeira, não obtém êxito. Acompanhada por Jasmim, pede ajuda 

da plateia por meio da expressão mágica “à-las-pi-pe-tuá”. Segunda tentativa. Frustrada. 

Então, Mafalda parte para um ritual de demonstração de sua força. Ela arranca um chumaço 

de cabelos, depois parte para as axilas, retirando os apliques que imitavam pelos. Por último, 

faz menção de que vai arrancar os pelos da vagina, colocando as mãos na tanga65. Por meio 

desse “ritual”, Mafalda brinca livremente com os pelos do corpo feminino e a depilação que é 

um grande cânone de beleza imposto para as mulheres.  

Mafalda dançou de forma grotesca, ou seja, seus movimentos são exagerados e 

destacam as os orifícios do corpo – apontando para vagina, escancarando a boca, colocando a 

língua pra fora – abriu as pernas, mexe o quadril e os glúteos, virada de costas para plateia. 

Sua alegria transmitida por meio de movimentos tão espontâneos resulta num embate com as 

normas impostas ao corpo feminino. 

 Mafalda ainda produz uma paródia sobre a “força bruta”, associada à masculinidade, e 

produz assim uma paródia do desempenho masculino. Sua paródia de gênero é 

complementada por meio da sua comemoração ao final do número, utilizando a música 

“Macho man” e mostrando que, mesmo como mulher, ela realizava atividades de força.  

 

 

 

 

 

                                                           
65 Durante a apresentação realizada em Goiânia no 3º Festival Palhaçada, feita dentro de uma lona, Mafalda 
Mafalda retirou um aplique de cabelos também de dentro de sua tanga e foi aplaudida em cena aberta. A escolha 
para a finalização da cena foi de se adequar ao local de realização e a faixa etária do público presente.  
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A figura de Jasmim não esbanja tanta feminilidade e essa também é uma questão 

interessante para os estudos de gênero. Ela não se define como feminina à primeira vista. 

Configura-se possivelmente com um gênero entre masculino e feminino. É quase assexuada, 

podendo ser comparada a uma criança. Está aí o caráter totalmente libertário da palhaçaria. 

Enquanto personagem Jasmim também não de adapta aos cânones e modelos impostas a uma 

mulher. Os elementos que a definem como tal talvez sejam seu nome, sua voz, mas seu corpo, 

vestimentas e postura são ambíguos. Essa é uma questão sempre levantada pela artista Lily 

Curcio que a acredita que na palhaçaria não há uma definição de sexto da personagem, 

podendo assim, se realizar diversas facetas da mesma personagem sem se ancorar exatamente 

em um gênero binário, ou seja, de forma excludente, masculino e feminino.  

 

Figura 28 – Mafalda Mafalda e questões de gênero 



150 

 

 

 

4.4.6. Improviso e Relação com o público 
 

Para tratar da estrutura do espetáculo e dos aspectos da improvisação é preciso deixar 

nítida a sua aproximação com o conceito de peça atuada, na qual o elenco é formado por 

artistas considerados atores-autores (CHACRA, 2007, p. 62). Dessa forma, mesmo diante de 

uma estrutura pré-estabelecida, como um roteiro, um canovaccio ou um texto dramatúrgico, 

há sempre uma fenda que possibilita a improvisação e criação de cada uma em cena.  

Esse momento de improvisação se dá, diante do público, no tempo presente, por meio 

do alongamento de cenas, da escolha de palavras, da movimentação, da postura corporal, dos 

gestos e da interação direta com o público. Para a linguagem da palhaçaria a capacidade de 

improviso possibilita a escuta do público e o exercício da chamada “arte de agradar”66.   

A praça é um local de grande vulnerabilidade para um espetáculo.  São diversas as 

ingerências que ocorrem nesse ambiente: intempéries, interferência de sons, de imagens e de 

pessoas que transitam pelo local.  

Em a-las-pi-pe-tua no Largo do Machado, houve a interferência direta e demasiada de 

um espectador que comentava as cenas em voz alta, entrava no espaço de encenação, mexia 

em adereços de cenário, passava pela frente da cena. Tratava-se de uma figura comum para os 

espetáculos de rua: o bêbado. Mesmo não sabendo se ele estava embriaga ou não, essa era o 
                                                           
66

 A arte de agradar consiste na imensa capacidade de comunicação dos circenses com o público que o cerca, 

desde as relações no espetáculo até as relações com a cidade, no dia a dia dos circenses em sua itinerância. 

Essa qualidade dos artistas é fruto tanto da dependência econômica e política da aceitação da população e 

autoridades, quanto do caráter ritualístico da obra de arte circense que considera a participação, o respeito e o 

prazer do público como fatores essenciais. (JANNUZZELLI, 2015, p. 65-76) 

 

Figura 29 – Jasmim e questões de gênero 
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julgamento imediato de sua conduta. O público se posicionou visivelmente contra sua 

presença: as pessoas pediam silêncio e vaiavam o rapaz. Poderia ser uma situação muito 

perturbadora para o espetáculo se não fosse a capacidade de improvisação das duas palhaças. 

Foi uma situação na qual as artistas acolheram aquele espectador e, ao mesmo tempo, 

estabeleceram limites a sua intromissão.  

Primeiramente, Jasmim permitiu que ele lhe desse um beijo nas bochechas. O público 

aplaudiu. Ela ainda aproveitou o momento e comentou com a plateia, com entonação 

sarcástica: “Ele é muito cômico, não é?”. Porém, o homem continuou a passar pela cena, 

atrapalhando a atenção de todos. 

Depois, Mafalda foi até ele e, com uma delicadeza enérgica, pediu pra que ele “se 

segurasse” e se sentasse. Ela, então, se propôs a abaixar juntamente com ele, segurando sua 

mão. Foi então que Mafalda o apelidou de “Paraguaçu” por suas feições indígenas. Naquele 

momento, a palhaça o transformou em mais uma personagem dentro do espetáculo.  

Em seguida, mesmo comportadamente, “Paraguaçu” fez comentários sobre o 

espetáculo e chamou Mafalda de “Dona Mudança”. Ela, então, aproveitou a intervenção e 

disse “Dona Mudança, olha o nome que ele me deu! Vê se é ou não é um presságio!”.  A 

escuta e a resposta causaram riso no público. Mais adiante, “Paraguaçu” invade o espaço de 

cena e dança, Mafalda o pega pelo braço e dançam juntos. E ao final, nos aplausos para cada 

artista do espetáculo, Mafalda também anuncia “Paraguaçu”, assumindo sua participação 

como parte integrante do espetáculo naquela ocasião. As palhaças tiveram grande capacidade 

de gerenciar os transtornos causados pelo homem e, dessa interação, geraram efeitos cômico 

por meio da improvisação. 

Outro momento de grande interação com o público foi um ritual realizado após o 

aplauso final do espetáculo – também denominado por Mafalda como o “pagamento do 

artista”. As palhaças fizeram um círculo de mãos dadas com o público e clamaram juntos, três 

vezes, a palavra “alegria” fechando o circulo a cada vez que a pronunciavam67.  

 

                                                           
67 Esse ritual é o mesmo que Lily Curcio realiza em sua oficina “Muitas couraças e um nariz” e é baseado em 
suas vivências com os Xamãs siberianos. 
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Figura 30 – À-las-pi-pe-tuá: relação com o público 
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Entreato IV: A palhaça o que é? 
 

Aí depois de tantas questões a gente abre 

E a palhaça, o que é? 

E ai me veio assim uma bobagem na cabeça 

É que essa palhaça é mulher 

É mulher de verdade 

Mulher de vontade 

Mulher que faz o que quer  

Que vai pra onde quiser 

Assim é a mulher palhaça 

Mulher e artista de praça 

Velhas mulheres e meninas 

E também aqueles com alma feminina 

Viva a mulher palhaça 

Porque essa, sim senhores, 

Ela é o que ela quiser. 

 

Essa poesia foi declamada por Meyri Castro durante o seminário da Escola Livre de Palhaços 

(ESLIPA) no dia 22 de agosto de 2016, no Centro Cultural Calustre.  

 
  



154 

 

5. Lilian Moraes e a Palhaça Currupita 
 

5.1. Lilian Moraes e o grupo Off-Sina 
 

Lilian Moraes formou-se na escola de formação de atores Macunaíma no Rio de 

Janeiro-RJ em 1989. No último ano do curso na escola, fez uma oficina de teatro de rua com 

Richard Riguetti que havia fundado o grupo Off-Sina dois anos antes. A partir de então Lilian 

tornou-se integrante do grupo. Lilian passou a se dedicar quase que inteiramente para as 

atividades do grupo, tendo as funções de atriz, palhaça e produtora. Lilian e Richard também 

se casaram e, posteriormente, tiveram dois filhos. Dessa forma, sua trajetória e a do grupo se 

misturam e se potencializam como é possível observar. 

O grupo Off-Sina, com sua nova formação, prossegui com uma pesquisa em teatro de 

rua, com a montagem de espetáculo e ministrando oficinas em diferentes localidades. Em 

1991, o grupo passou a ensaiar no Teatro de Lona, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ. No 

momento, criavam o espetáculo chamado “Palhaço de rua”. Os proprietários do Circo de Lona 

eram o senhor Doraci Campos e Dona Alcina, a dupla de palhaços Treme-Treme e Corrupita, 

palhaços de uma carreira muito sólida e que naquele momento atuavam como empresários do 

circo, na difusão de diferentes tipos de espetáculos. O teatro de lona era uma lona de circo 

armado na Avenida Ayrton Senna que recebia diferentes artistas, com atrações musicais e de 

teatro e circo. Esse foi um encontro muito importante para o Off-Sina, para Lilian e Richard, 

pois lhes apresentou o universo do circo e do palhaço. 

Criaram assim a palhaça Currupita e o palhaço Chorão, que depois tronou-se Café 

Pequeno. Os dois passaram a atuar como uma dupla criando diversos espetáculos baseados 

principalmente na pesquisa da dupla cômica de palhaços, que no caso dos dois não se 

mostrava tão marcada pelos tipos Augusto e Clown Branco, mas sim relações que se  

revezavam. A pesquisa foi realizada por meio da dramaturgia de entradas e reprises. Segundo 

o grupo, em seu almanaque a definição de tais recursos dramatúrgicos dos palhaços são: 

 

Reprises: cenas clássicas de palhaços de circo que tem na sua temática o universo do circo, 
sendo uma paródia dos números circenses (O Salto mortal na escada com a lata na mão, A 
boneca-contorção, A levitação). As habilidades circenses são apresentadas às avessas pela ótica 
dos palhaços. Normalmente eram (ou são) apresentados logo após ter sido feito a sério pelos 
artistas que dominam a técnica circense a acrobacia, a contorção, a magia.  
Entrada: são cenas curtas de 15 ou 20 minutos de duração, cujo tema é externo ao universo 
circense (O dentista, As lavadeiras, O Namoro dos Sabiás), com ou sem diálogos, permitindo 
aos palhaços uma boa margem de improviso.  
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O grupo passou a itinerar levando seus trabalhos a diferentes cidades e ruas e praças 

do Rio de Janeiro. Para tal, criaram o circo “penico sem tampa”68 e um método de abordagem 

do público específico da rua, que vai desde a divulgação, até a escolha da estética e da 

condução do espetáculo.  

A partir de então, o grupo consolidou sua pesquisa no que chamou de circo-teatro de 

rua, uma nomenclatura única para definir um fazer artístico que se espelhava nos fazeres do 

circo, do teatro e da rua, todos ao mesmo tempo, para criar uma linguagem condizente com o 

contexto em que o grupo estava inserido. 

Em seus quase trinta anos de existência, o grupo realizou diversos projetos artísticos. 

Os espetáculos produzidos foram: Bodas de Sangue (1990); As mamas de Tirésias (1990); 

Cenas de Ternura e violência (1991); O personagem do seu sonho (1992); Auto dos viajantes 

(1991, 1992); Palhaço de rua (1992, 1993, 1994); Os presentes encantados (1994);  Chorão, 

Currupita e convidado (1995); Chorão, Currupita e Come-come (1995); Chorão, Currupita e 

Coça-coça (1996); Chorão, Currupita e Giramundo (1997); Doutores Sara Cura e Esparadrapo 

(1998); O palhaço o que é (2000); La Mama Currupita (2002); Café Pequeno da Silva Psiu 

(2003); Oba! O circo chegou (2005); As rainhas do riso (2006); A borralhona (2007); Nego 

Beijo (2010); O príncipe da Maçonaria (2011); Tremelicando (2012); Circo de uma nota só 

(2013).  

A criação dos espetáculos acompanhou as pesquisas da linguagem do palhaço, com a 

dramaturgia cênica baseada em entradas e reprises. Depois seguiu o circo-teatro, com a 

montagem de espetáculos com duas partes, as variedades e a encenação de uma comédia. 

Posteriormente, o grupo se debruçou sobre a pesquisa do excêntrico musical, a grosso modo, 

o palhaço que usa de instrumentos musicais inusitados como fonte de comicidade. 

O grupo também montou espetáculos com elencos maiores, mas sempre com a base 

da pesquisa apoiada no universo circense, sendo esquetes ou espetáculos de circo-teatro, ou o 

circo como tema. Dentre esses foram feitos “O príncipe da maçonaria” e “Nego Beijo”. 

Lilian afirma que o grupo Off-Sina, no que tange à linguagem do palhaço, não 

participou de muitas oficinas formais, pois na época que começaram a pesquisa o tema ainda 

tinha pouca visibilidade. Até mesmo as publicações sobre o tema são mais recentes, a partir 

dos anos 2000. Lilian e Richard também conciliavam as atividades do Off-Sina e as 

necessidades da vida da família, muitas vezes revezando tarefas de casa com o trabalho. 

                                                           
68 O pinico sem tampa é uma estrutura de circo sem lona, tipo pano de roda, composta por um 
picadeiro e uma arquibancada com 300 lugares. O picadeiro tem 5,40 metros de boca de cena, 
3,70m de altura e 2,5m de profundidade.  
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Na nossa época, não tinham oficinas de palhaços, as que tinham eram muito caras, 
eram oficinas de R$500,00, sábado e domingo, R$ 700,00. Muitas oficinas fora da 
cidade. Tinha muita coisa em São Paulo. E a gente não tinha condição de fazer uma 
formação passando pelas oficinas, né? Era uma coisa assim, 500 reais, se os dois 
forem fazer a oficina, é mil reais. A gente tem que pensar bem, ou a gente faz a oficina 
ou a gente paga as contas do final do mês. (MORAES, 2015) 

 

O casal, porém, tinha como suas referências os palhaços de picadeiro, os conhecidos 

Piolin, Picolino, Carequinha, e também procuravam os circos pequenos montados no Rio de 

Janeiro, principalmente na praça XI, além de estarem sempre atentos aos circos nas cidades 

para onde viajavam.  

 

Nele [palhaço], identificamos um caminho para transmitir as nossas inquietações. O 
teatro de rua, o circo e o palhaço comportam a essência do conhecimento da cultura 
oral, que é riquíssima, genuína e de cuja preservação depende a manutenção dos 
valores culturais de um povo, conclui Lilian, (Almanaque Off-Sina, p. 18) 

 

O aprendizado da arte do palhaço deu-se, prioritariamente, fora de um ensino formal, 

no desenvolvimento de projetos, no contato com mestres, na experimentação do cotidiano de 

artistas e principalmente no encontro com Doraci Campos, o palhaço Treme-Treme e Dona 

Alvina, a palhaça Corrupita.  

 

Então a trajetória foi essa. O encontro foi primeiro um encontro com o Richard e 
depois com o grupo Off-Sina. E depois um encontro dos dois com o circo através da 
linguagem do palhaço. E aí, em seguida, esse encontro com o Treme e com a 
Currupita. (MORAES, Lilian, 2015) 

 

5.2. O encontro com Doraci e Dona Alvina 
  

À época dos ensaios da peça “Palhaço de Rua”69, o grupo Off-Sina ensaiava no 

Teatro de Lona de propriedade de Doraci Campos e Dona Alvina. Richard e Lilian tinham 

contato com os dois apenas enquanto produtores, negociando divulgação, bilheteria e questões 

de infraestrutura do espetáculo. Não tinham conhecimento de que Doraci Campos era o 

                                                           
69 O texto “Se essa rua fosse minha” de Ronaldo Ciambroni. O texto foi adaptado para a rua, recebeu o nome de 
palhaço de rua. O espetáculo foi encenado em ruas, favelas, praças e, alguns anos depois, foi apresentado no 
circo-Teatro de Lona, na Barra da Tijuca, de propriedade do Palhaço Treme-Treme. [...] Espetáculo inspirado 
nos filmes de Charlie Chaplin [...] totalmente mudo, em preto e branco, somente o nariz do palhaço tinha cor: 
vermelho. (Almanaque Off-Sina, p. 17) 
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palhaço Treme-Treme e Dona Alvina, a palhaça Corrupita, dupla que teve grande sucesso nos 

anos 1950 e 1960. 

Porém, Doraci assistia aos ensaios e depois conversava com o grupo, dando dicas de 

como tornar o espetáculo mais próximo da linguagem do palhaço. As conversas não eram 

programadas ou seguiam uma constância, mas Doraci sempre observava o desempenho dos 

artistas e procurava aconselhá-los para tornar o espetáculo mais condizente com a linguagem 

pretendida. Os conselhos visavam sempre maior agilidade, precisão e síntese. O grupo os 

acatava e verificava que as diretrizes eram realmente eficazes.  

 

Doracy assistia o Palhaço de Rua todo dia e depois ia ao camarim comentar como o 
espetáculo deveria ser no seu ponto de vista. Eu contra argumentava com uma 
linguagem rebuscada, mas ele sempre dizia: “não, a cena deveria ir até aqui, corta, 
entra a música, o palhaço corre em torno do picadeiro e o outro entra ali”. Pronto, 
rápido, dinâmico, sem explicações psicológicas. (RIGUETTI, Richard, 2009, p. 11) 

 

Durante o processo de ensaios do espetáculo Palhaço de Rua, cada membro do 

grupo, teria que criar o nome de seu palhaço. No caso de Lilian, ela não conseguiu criar de 

pronto um nome para sua palhaça. Ela foi para casa com essa tarefa. Ela conta que que teve 

um sonho. Sonhou que estava de mãos dadas com alguém, que não conseguia ver o rosto, 

girando, com os braços dados como naquela brincadeira de criança chamada currupio. 

Quando acordou, decidiu seu nome: Currupita.  

O tempo passou, o grupo Off-Sina continuou suas pesquisas e montou espetáculos. 

Até que em 2006, se reaproximaram de Doraci, o palhaço Treme-treme, para dar continuidade 

à pesquisa sobre palhaços. Em uma das visitas a Doraci, Lilian foi apresentada a sua esposa, 

Dona Alcina, e a reconheceu como a senhora que, à época do Teatro de Lona, ficava na 

lanchonete. Lilian surpreendeu-se, pois não sabia daquela informação. Doraci então 

apresentou-a dizendo que Dona Alcina o acompanhou durante grande parte de sua carreira, 

como a palhaça Corrupita.  

O encontro para a pesquisa, tornou-se uma história de uma coincidência emocionante 

e o começo de uma relação muito profunda e duradoura. Treme-Treme e Corrupita 

participaram muitas vezes do projeto Palhaço na Praça70. Segundo Lilian, muitas vezes, a 

                                                           
70 Transformar a praça pública em um circo e deixar que todos os moradores entrem e façam parte do espetáculo. 
Este é o princípio do projeto “Palhaço na Praça” do grupo Off-Sina Vencedor do prêmio Carequinha de estímulo 
ao circo (2005 e 2007) 
A atividade começa com a banda tocando ritmos bem brasileiros: marchinhas, choro, samba, samba de roda. O 
grupo faz a montagem do penico sem tampa. Os artistas se maquiam na frente do público. Além da apresentação 
do espetáculo do repertório do grupo, sempre tem um convidado “um palhaço bem antigo ou uma palhaça bem 
moderna” que apresenta um número seguido de um bate papo com o público. 
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dupla convidava Currupita e Café-Pequeno para fazerem algumas entradas juntos, segundo 

Lilian, a primeira vez em cena juntos foi com a cena do Touro71. Após o reencontro em 2006, 

passaram a entrar em cena junto com seus aprendizes, apresentaram-se nas ruas, nas praças, 

em SESCs. 

A relação mestre e aprendiz entre Treme-treme e o Off-Sina foi muito semelhante 

àquela tradicionalmente pertencente aos circenses. A relação de confiança de mestre e 

aprendiz culminou na herança do legado artístico da família. Doraci e Alvina, passaram para o 

Grupo Off-Sina seu acervo tanto imaterial quanto material. Seus saberes foram passados, 

como na tradição oral, para os aprendizes Richard e Lilian, uma vez que a filha do casal, 

Márcia, não tinha intensão de dar continuidade ao ofício da família. Por outro lado, Márcia foi 

uma grande colaboradora para a pesquisa do Off-Sina, guardando documentos, materiais de 

cena (sinos; buzinas; moedas musicais; piano de latas e o taxi maluco), partituras, fotografias, 

matérias de jornais e revistas, e memórias que, mais tarde, após o falecimento dos pais, 

formaram o acervo doado ao grupo Off-Sina. 

Por meio da experiência com Doraci e Alvina, a pesquisa do acervo e das memórias 

da filha, Márcia, o grupo Off-Sina passou a pesquisar a habilidade de excêntricos musicais 

que, só após o falecimento do casal, souberam que era especialidade de Treme-treme e 

Corrupita.  

Levantaram os diversos números, criaram então o espetáculo Tremelicando. Mas o 

repertório era tão vasto que compôs outro espetáculo: O circo de uma nota só. E há ainda 

material para mais espetáculos, como é o caso do “Taxi Maluco”. Nos espetáculos, Currupita 

e Café Pequeno abusam da habilidade de tirar melodias de latas, buzinas, sinos, taças de 

cristal, panelas e até moedas. Alguns instrumentos foram conservados pela família e podiam 

ser utilizados sem a necessidade de muitas reformas. Outros, porém, estavam apenas na 

memória, eram apenas algumas lembranças vagas de materiais e utilização em cena. Portanto, 

o grupo Off-Sina, principalmente, Richard Riguetti teve que pesquisar diversas formas de 

confeccionar os instrumentos72.   

                                                                                                                                                                                     

 
71 O Touro na qual duas pessoas vestem um só figurino de touro e devem fazer todas as movimentações descritas 
pelo domador, porém, sempre acontecem quedas e outras confusões. 
72 O mais complicado dos instrumentos tocados pelo Off-Sina foram as “moedas musicais”. O número das 
moedas musicais é feito com pequenos discos em forma de moeda que produzem melodias ao serem lançadas 
sobre um pequeno círculo de mármore. Para soar determinada nota musical, cada moeda possui uma espessura 
diferente. Era essa a única informação que restará sobre as moedas, já que as moedas musicais originais de 
Treme-Treme e Corrupita haviam se perdido. Richard se empenhou na jornada de reconstituí-las, testou diversos 
materiais, tamanhos, superfícies. Pelo método de tentativa e erro, com a ajuda de amigos, de algumas lembranças 
de Márcia Campos, obteve sucesso e, no momento, possuem uma escala de 12 tons.    
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Ao longo do tempo, a concepção sobre a arte do palhaço (nas palavras do Grupo Off-

Sina) modificou-se. Na época dos ensaios do Palhaço de rua, no Teatro de Lona, Lilian conta 

que o grupo concebia o palhaço como uma personagem comum, ou seja, uma personagem 

criada a partir de uma concepção fechada do que seria a caracterização, os gestos, a voz. Hoje, 

o grupo afirma que o palhaço é uma linguagem e não um tema. Em muitos momentos, Lilian 

 

 

Figura 31 –  Corrupita e Treme-Treme (acima) e Café Pequeno e Currupita (abaixo) 



160 

 

descreve a palhaça Currupita como “a melhor parte de mim” e “minha melhor amiga”. Para 

ela, Currupita é um estado de espírito que pode ser acessado em diversas ocasiões, mesmo 

fora da situação do espetáculo. 

O encontro com Doraci e Alvina foi fundamental para que o grupo Off-Sina iniciasse 

a pesquisa sobre a linguagem do palhaço. Nessa vivência, compreenderam o dia-a-dia 

circense, as estratégias de produção e de divulgação dos espetáculos e que essas são funções 

essenciais do fazer circense.  

Ao reconstruir os instrumentos de excêntricos musicais, ao montar o penico sem 

tampa, ao criar uma metodologia para o espetáculo de rua e a passagem do chapéu, o grupo 

Off-Sina depara-se com uma dimensão do fazer circense que extrapola o início e o fim do 

espetáculo, peça, cena, esquete, número, reprise ou entrada. O fazer circense envolve diversas 

tarefas que não são apenas a desenvolvimento do desempenho artístico, mas sim o espetáculo 

como um todo. A noção do todo é muito importante e não há uma divisão de trabalho de 

forma a hierarquizar as funções. Dona Alvina, a proprietária do circo, também vende pipoca. 

O casal sabe armar e desarmar o circo. Obviamente tem podem ter pessoas, ou funcionários, 

que também desempenhem essa função, mas não estão alheios a elas. A consciência do fazer 

como um todo é essencial também para o desempenho artístico que também cria a partir do 

desenvolvimento de aparelhos, do entendimento das praças, da percepção do público ao 

atendê-los na bilheteria ou outras defesas73. 

No cotidiano circense, a vida do trabalho não tem cisão com a vida dita pessoal, da 

mesma forma que o palhaço é não é uma personagem apartada do artista que a cria. Como 

disse Doraci Campos no Almanaque Off-Sina 2: “Essa vida que a gente leva é que vai dando 

o material necessário para nosso trabalho, para sermos verdadeiramente engraçados”. 

Para Lilian, há também o aprendizado com a simplicidade que a comove. Disse, 

Dona Alcina: “Se é difícil ser palhaço? Não é fácil, nem difícil. É a nossa vida”. Uma espécie 

de contentamento que permite ser o que se é, de forma digna. Fazer de sua arte sua própria 

vida e vice-versa. 

  

                                                           
73 Expressão que designa as atividades que são feitas na entrada/marquise dos circos, pra arrecadação de 
dinheiro, como venda de comidas, bebidas e brindes. 
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5.3. Currupita, um estado de espirito 
 

Lilian considera sua palhaça Currupita não como uma personagem, mas como um 

estado de espirito. Ela a descreve como o melhor de si. Seria um estado alterado, uma forma 

de reencontrar a sua infância, na qual ela sempre foi muito extrovertida e criativa.   

 

O lado cômico, na verdade, eu sabia que eu já tinha. É uma coisa que vem desde 
pequena. E a gente vai conversando com as pessoas, essa memória vai sendo 
resgatada. Então, eu lembrei muito de episódios que a gente teve em família. Assim, 
festa de família: está todo mundo e a figura cômica da festa era eu. Era aquela que 
resolvia pegar um monte de roupa, abria o armário da casa da tia ou da avó, pegava os 
sapatos, pegava chapéu e juntava aqueles que queriam participar. Desde primo, tio, 
avô e avó que estavam na festa, os amigos da família. E aí começávamos a fazer o 
teatro. Era aquela que subia na mesa. Miqueira, né? Fazia umas micagens. E isso eu 
fui lembrando no decorrer mesmo da vida, das situações que eu vivi na infância. 
(MORAES, Lilian, 2015) 

 

 Currupita significa para Lilian a realização do desejo que cultiva desde criança de 

salvar vidas, ajudar as pessoas. Currupita, representa pra Lilian o que Katia Maria Kasper 

(2004) chama de novas possibilidades de vida, pra si e para os outros. E é por meio dessa 

abertura de novas possibilidades de vida, novas possibilidade de ser, de viver, que Lilian 

acredita salvar vidas. 

 

 

Figura 32 – A palhaça Currupita (Lilian Moraes) e Dona Alvina Campos (palhaça 
Corrupita) 
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Um belo dia, nessas festas de família muito grande, escandalosa, barulhenta, alguém 
disse: e Lilian o que você vai ser quando crescer? Eu disse: bombeiro ou super herói. 
A minha mãe quase que teve um parto de trigêmeos. Ela disse: o que é isso, Lilian, 
bombeiro ou super herói? Minha mãe queria que eu fosse médica, engenheira, 
advogada, essa coisa, né? Ai ela disse, mas por que, filha? Eu disse: porque eu quero 
salvar vidas. Eu só vim entender a importância dessa frase na minha vida e na 
constituição do meu ofício de palhaça a pouco tempo. [...] E aí, nesse meu percurso, 
eu entendi que eu fui ser palhaça porque eu quero salvar vidas. E, através do meu 
ofício de palhaça, eu salvo vidas todos os dias que eu vou pra casa, mas 
principalmente eu salvo a minha vida. E é todo dia. Eu acordo com essa sensação. 
(MORAES, Lilian, 2015) 
 

 A pesquisa de Lilian busca formas de acessar o estado de espirito que a leva a dar vida 

a sua palhaça. As qualidades observadas por ela são a ingenuidade infantil, a espontaneidade e 

a capacidade de brincar. Lilian diz que seu entendimento do estado de espírito passa pela 

observação da criança, como seu corpo se comporta e possíveis experiências para atingir o 

estado de espírito.   

 

Sempre observando a criança e muito focada nisso: na ingenuidade, na curiosidade, na 
espontaneidade, na verdade com que elas faziam as coisas. E como essas crianças se 
comportavam quando elas brincavam. [...] A respiração dessa criança muda, o corpo 
dela muda e a voz também muda. Vim desenvolvendo um olhar de expectador sobre 
esses alunos, sobre os filhos. [...] Eu sabia que tinha muita semelhança entre o estado 
da criança e o estado do palhaço. (MORAES, Lilian, 2015) 

  

 A respiração passou a ser a principal fonte de pesquisa, utilizando o aprendizado da 

filosofia oriental sobre os chákras. A ativação de cada região do corpo correspondente a cada 

chákra, por meio da respiração, trabalha uma qualidade de energia do ser e busca atingir o 

equilíbrio energético. 

 

Seguindo uma linha do que movia e o que me fazia ver diferente, era a respiração, era 
através da respiração, tudo começa pela respiração e isso vinha do estudo do grupo 
Off-sina. Então, os chákras, cada tipo de respiração, cada sentimento localizado num 
chákra. E isso foi me dando uma clareza. E aí eu falei, tá bom, então o palhaço não é 
um personagem, o palhaço não é uma entidade que “baixou”, o palhaço é um estado 
de espírito. Um estado de espírito que eu não preciso estar no palco, no picadeiro, no 
hospital, no circo, qualquer outro espaço de atuação, vestido de palhaço, com a 
máscara, com o meu figurino. Eu posso evocar esse estado através da respiração. Isso 
pra mim, e isso não foi no início da pesquisa, acho que foi uns dez anos depois que a 
ficha caiu com muita clareza. (MORAES, Lilian, 2015) 

 

Dentro da rotina de apresentação, há diversas etapas que são desempenhadas pelos 

próprios artistas, assim como na tradição do circo. São artistas polivalentes, responsáveis 
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também pela chegada do grupo no local de apresentação, montagem da lona e demais 

elementos cênicos, equipamento de som, divulgação. Ao longo do tempo, Lilian foi 

descobrindo que, além da respiração, alguns procedimentos a auxiliavam a atingir o estado de 

espirito de sua palhaça. Um deles era varrer o espaço. Varrer é tão próprio da artista, Lilian 

Moraes, que a vassoura foi incorporada no espetáculo, como cena. 

 

Achei algumas formas também de trazer esse estado de espírito não só pela respiração, 
mas também pelo corpo em si. Então tem uma coisa que eu faço... porque tem gente 
que canta mantras, né? E faz um aquecimento, não digo organizado, mas uma coisa 
bem bonita. O meu aquecimento é varrer. Eu preciso varrer. [...] Eu varria por uma 
questão de deixar o espaço limpo, depois eu comecei a ver que era o momento em que 
eu entrava em contato com a palhaça. Varro. Varro. Varro. Varro. Aí eu vou saindo 
daquele meu dia a dia, trazendo outro estado, com respiração de uma outra maneira. 
Aí eu saio dali e faço minha maquiagem, todo o resto, mas eu já estou nessa sintonia, 
nesse estado do palhaço. (MORAES, Lilian, 2015) 
 

O estado de espírito atingido por Lilian para dar vida a Currupita é tão potente que 

muitas pessoas não a reconhecem quando está atuando como palhaça. Ela conta um “causo” 

em que uma moça que sempre assistia o Off-Sina no Largo do Machado veio lhe perguntar se 

ela era irmã da Currupita. Ela julgava que as duas teriam muita semelhança física, mas não de 

comportamento. Na visão da moça, Lilian era “muito quietinha pra ser a Currupita”.  

 

Quem nunca viu a Currupita me desconhece. As pessoas não ligam a figura da 
Currupita à Lilian. Porque quem me conhece sabe como eu sou. Sou muito brava, 
quietinha, tímida, difícil. Eu tô falando aqui porque é um milagre de nosso senhor 
jesus cristo (risos). Sou difícil de falar, mas quando estou no estado da Currupita, na 
verdade, vem tudo o que eu tenho de melhor, porque é um momento em que eu posso 
brincar, eu posso ser verdadeira, é toda a ingenuidade que eu tenho, é a criança que 
existe dentro de mim, que nunca vai morrer. É um estado de alegria plena. Alegria 
plena. Então as pessoas não me conhecem. É muito engraçado. (MORAES, Lilian, 
2015) 

 

 Se Lilian é séria e reservada, Currupita é despojada e expansiva. Lilian conta que uma 

de suas grandes referências é Dercy Gonçalves. Dercy com seu jeito cativante, falando 

palavrões, não perdia oportunidades de escrachar. Tinha uma forma bufônica, usava 

palavrões, tiradas ácidas, sem freio, sem censuras. Segundo Virgínia Namur (2009), Decy 

Gonçalves promove a comicidade por meio da carnavalização, isto é, ela promove um riso 

ritual um riso regenerador justamente por reiterar o senso do coletivo, destituindo hierarquias, 

apresentando uma segunda possibilidade de vida, que não a vida séria. 
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Lilian conta que ela e o parceiro Richard, tem uma expressão que usam entre eles pra 

determinar quando Lilian está “passando dos limites”. 

 

A Currupita, ela tem um estado de espírito muito sapeca. Até Richard fala: Lilian 
desce a Dercy. (risos) Desce a Dercy e, pois é, a gente lá na praça com as crianças. 
Mas vem a Dercy, eu também tenho essa referência da Dercy. Ela não é a única, mas 
eu não sei porque, quando eu entro no Estado, eu realmente tenho até que controlar o 
que vai ser dito, porque é um outro momento. Porque é uma outra história. 
(MORAES, Lilian, 2015) 
 

 
 É interessante perceber que Currupita, ou esse estado de espirito de Currupita, possa 

agregar tanto uma ingenuidade infantil, quanto o humor escrachado. De alguma forma, essas 

qualidades não são excludentes como se pode pensar a princípio, ou ainda, na perspectiva da 

arte da palhaçaria, da palhaça é uma personagem, ou máscara, ou estado, multifacetada, que 

transita entre diferentes caráteres, sem perder sua unidade.  

 
 

5.4. ESLIPA 
 

A escola livre de palhaços, ESLIPA, foi criada em janeiro de 2012, como uma escola 

de formação de palhaços que preza pela diversidade desta linguagem, a rua como principal 

local de atuação e o aprendizado baseado na cultura circense, de mestres para aprendizes. Na 

época de sua formação, e ainda hoje, não havia na cidade do Rio de Janeiro-RJ uma escola de 

formação de palhaços. Mesmo a Escola Nacional de Circo não apresentava essa modalidade.  

São cerca de vinte aprendizes por ano, vindos de diversas partes do Brasil e da 

América Latina que passam por nove módulos74 com diferentes mestres. No ano de 2016, os 

metres foram Lilian Moraes, Richard Riguetti, Ricardo Puccetti, Lily Curcio, Ésio Magalhães, 

Teófanes Silveira, Pepe Nunes, Pereira França Neto75, Junio Santos, Fernando Sampaio.  

Cada modulo é composto por um seminário com cada mestre, no qual são 

apresentadas as vivências e a pesquisa de cada mestre. Depois, há uma semana de oficina num 

total de 12 horas. E para encerrar, são feitas uma apresentação de aprendizes e uma 

apresentação de mestre, geralmente, no Largo do Machado.  

                                                           
74 Pude acompanhar os módulos de Lily Curcio (agosto de 2016) e Pereira França Neto (junho de 2017). 
75 Durante o módulo de Pereira França Neto, o palhaço Tubinho, a turma de 2017 da ESLIPA passou uma 
semana na cidade de Agudos-SP, dormindo nos trailers do Circo de Teatro Tubinho. Acompanhou o dia-a-dia 
dentro das cercas do circo, cada dia um espetáculo diferente, lotando a lona com mais de 600 pessoas. Além 
disso, puderam realizar a montagem do espetáculo “Os bandidos da Serra Morena”, dirigida por Pereira França 
Neto e apresentar no circo.  
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O grupo Off-Sina mostra sua grande capacidade de agregar diferentes formar de se 

abordar a arte da palhaçaria. As metodologias de ensino de cada mestre são muito diferentes 

entre si, são diversas vivências e recursos cênicos.  

O primeiro módulo é realizado por Lilian Moraes e Richard Riguetti. Segundo 

Lilian, esse módulo é mais focado no jogo e na integração do grupo. Em sua metodologia, ela 

realiza dinâmicas sempre baseadas na respiração, pois acredita que cada sensação está 

relacionada a um tipo de respiração.  

 
Trabalhamos a neutralidade do indivíduo. A partir daí, estimulamos os seus 
sentimentos e as suas emoções para que reconheça identifique cada uma no seu corpo. 
É um trabalho semelhante ao do escultor, onde precisamos lapidar a matéria bruta para 
que se torne uma obra prima única. Lilian Moraes (Almanaque Off-Sina 1, p. 11) 

 
As bases do trabalho do Off-Sina são Concentração, Relaxamento, Emoção. As 

relações fundamentais no treinamento do ator: Ator X Pessoa; Ator X Ator; Ator X objeto; 

Ator X Espectador.  

Na ESLIPA, o grupo troca com os aprendizes o seu entendimento sobre o papel de 

artistas, palhaços e palhaças. O grupo Off-Sina acredita que palhaços e palhaças são “atletas 

do coração”, corroborando com a perspectiva de Antonin Artaud   “Com relação ao ator, é 

preciso admitir a existência de uma espécie de musculatura afetiva que corresponda a 

localizações físicas dos sentimentos. O ator é como um atleta do coração”. (Almanaque Off-

Sina 1, p. 9) 

Há, portanto, um vocabulário específico dentro da ESLIPA que valoriza a relação de 

artistas entre si e com o público, ultrapassando a ideia de técnica e chegando a uma ética de 

amor. Muitas vezes, observei os mestres Lilian e Richard se referindo às apresentações de 

aprendizes da ESLIPA com termos carinhosos e amorosos. Lilian conta que há sempre muito 

cuidado ao criticar o trabalho de cada pessoa, suas referências, sua forma de se expressar. 

 
Eu não posso desconsiderar o que a Maria tem a me apresentar. Porque o que você me 
apresenta enquanto palhaça carrega todo o seu histórico de vida. Atrás dessa palhaça 
tem uma pessoa, uma mulher, uma cidadã. Essa pessoa, ela carrega a sua história de 
vida aqui (apontando para a pele). E não tem jeito, quando você vem pra cena você vai 
trazer isso. Agora se está bem, se está mais ou menos, se não está legal, aí é uma outra 
história. [...] Esses processos ao invés de ajudar a construir o seu palhaço, eles 
destroem o que você construiu. Não que a desconstrução não seja legal. É bacana, de 
vez em quando, você se repensar. Dar uma desconstruída em algumas coisas, construir 
coisas novas. (MORAES, Lilian, 2017) 

 

Dessa forma, entende-se de cada aprendiz não como uma tábula rasa, mas com 

histórico e um arcabouço. Há uma reflexão acerca do cuidado que deve haver no aprendizado 
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para que certos conceitos não se tornem norma e não aprisionem os/as aprendizes. Há o 

entendimento da diferença entre desconstrução – positiva, criativa, mobilizadora – e a 

destruição – negativa, limitante, paralisadora.  

Percebi que os aprendizes da ESLIPA avaliam o desempenho dos colegas no 

sentindo de suas capacidades de serem amados, isto é, um palhaço ou uma palhaça precisam 

ganhar o amor do público, precisam ser amados pelo público.  

 

A dramaturgia do palhaço tem algumas especificidades muito interessantes. Quando o 
público assiste um palhaço, ele acompanha “quem ocorre”, diferentemente do 
espetáculo de teatro onde ele acompanha o “o que ocorre”. Portanto, na arte do 
palhaço, o interesse do público é deslocado para o sujeito da ação. O palhaço tem que 
desvendar ao público a sua alma, sua essência. (Almanaque Off-Sina 1, p. 33) 

  

No vocabulário da ESLIPA, ser amado é conquistar o carisma, a empatia de quem 

assiste e estabelecer uma relação de intimidade, que só é possível por meio de uma relação de 

sinceridade.  

Os diversos expedientes de palhaçaria são, então, aprendidos por meio dessa base. 

Assim, há o estudo da dramaturgia de entradas e reprises para serem apresentados 

posteriormente no contexto da rua, figurinos e criação de cenas, sempre visando atender a 

prerrogativa de levar o/a artista a se revelar, a encontrar suas potencialidades, expô-las e, 

assim, estabelecer empatia com o público e “ser amado”.   

 

5.5. A rua como picadeiro 
 

O grupo Off-Sina adotou a rua como local de pesquisa para consolidar a linguagem 

que chama de circo-teatro de rua. Estar na rua era um ato político e significativo num 

momento da recente democratização do país.  

 

A rua naquele momento era uma metáfora da salvação. Salvação no sentido da 
inclusão de uma camada da sociedade que nem pertencia ao gueto intelectual e culto 
dos jovens, que faziam arte de protesto em teatros universitários ou pequenos grupos 
no eixo Rio-São Paulo, nem à camada que preferiu acompanhar o movimento do 
recém-nascido teatro besteirol.  
Firmando o seu motivo de existência em proporcionar uma vivência e troca de saberes 
através da arte do teatro de rua, o grupo partiu rumo ao público dos conjuntos 
habitacionais, estabelecimentos de ensino público, praças, comunidades das periferias 
e cidades do interior. De rua em rua, por todo o Brasil, estabeleciam parcerias, 
firmavam laços de amizade com os moradores do local, conheciam a diversidade 
cultural da região e ao final do espetáculo passavam o chapéu, símbolo do teatro de 
rua. Esta experiência foi enriquecedora para sustentar os pensamentos do Off-Sina em 
relação à ocupação cultural dos espaços públicos e para descobrirem que, se o que 
tinham a transmitir, a comunicar, a trocar era bom, então fazia sentido o seu fazer 
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teatral, pois assim, tornavam-se úteis no processo de transformação da sociedade e 
principalmente, na transformação de cada integrante do grupo. (RIGUETTI, Richard. 
A Salvação da rua. Almanaque Off-Sina 1, p. 13) 

 

Pensando no caráter público da arte, o grupo criou assim a chamada sede pública do 

Off-Sina, que foi instituída no Largo do Machado, no Rio de Janeiro-RJ. Neste espaço, 

periodicamente acontecem apresentações do Off-Sina, da ESLIPA e seus mestres e de outros 

projetos do grupo, como o Palhaço na Praça, Teatro na Porta de Casa e Arte Pública.  

A periodicidade de atividades no local gerou a ressignificação do espaço. Segundo 

Lilian, quando o Off-Sina começou a se apresentar no Largo, não havia outros artistas no 

local, mas esse cenário já se modificou e, hoje, a praça já é considerada um picadeiro/palco 

para diversos artistas.  

No entanto, a rua não é apenas uma locação para os espetáculos, ela determina de 

forma indelével a forma como cada artista se relaciona com o espaço, com outros 

companheiros de cena e com o público. A rua propõe uma estética específica. 

 

Esses agrupamentos teatrais geraram por suas trajetórias uma série de espetáculos, 
com estéticas diferenciadas de apropriação do espaço urbano como espaço cênico, 
construindo uma série de premissas técnicas e estéticas que conduzem seu processo de 
encenação e que se diferenciam do teatro de sala, como, por exemplo, as diversas 
interferências do espaço urbano que permeiam o espetáculo e o público heterogêneo 
convocado e não convocado, transeuntes/espectadores. (TELLES, Narciso. Sentir a 
cidade. Almanaque Off-Sina 1, p. 14) 

 

Há um vocabulário próprio das apresentações feitas na rua, no qual a roda é a 

formação de público que se aproxima do local de apresentação, formando uma meia-lua e lá 

permanece durante a apresentação. De grande importância também é a passagem do chapéu, 

na qual os artistas pedem ao público uma contribuição monetária e voluntária a ser depositada 

no chapéu. Essa é uma prática tradicional dos artistas e rua que permite a democratização do 

espetáculo e, ainda, a possibilidade de sustento do artista. 

Existem algumas práticas importantes para que a apresentação na rua seja efetiva. 

Isto é, para se fazer circo-teatro de rua não basta apenas chegar ao local e se apresentar. Existe 

uma técnica de divulgação e contato com o público. Segundo Lilian, o grupo chega ao local 

de apresentação no mínimo três horas antes do espetáculo começar.  

Primeiramente, coloca uma placa/banner com os avisos do horário e nome do 

espetáculo. A montagem da estrutura cenográfica é antecedida pelo aparelho de som que já 

cria a atmosfera do espetáculo e permite anúncios periódicos da atividade. A lona, então, é 

estendida no chão e, segundo Lilian, é esse o elemento chave para que o público faça a leitura 
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de que se trata de um circo e passa a chamá-lo desta forma. Há também o ¼ de hora que são 

os quinze minutos antes do espetáculo começar. Nesse momento, os artistas já estão 

maquiados e vestindo seus figurinos. Apresentam pequenos números. Chamam o público. 

Tocam músicas. E assim, constituem a última chamada de divulgação da atividade. 

A passagem do chapéu é feita durante ou após o espetáculo. No primeiro caso, 

escolhe-se um momento de ápice do espetáculo para, então, fazer uma pausa e explicar para o 

público a importância do momento. Nota-se que a passagem do chapéu deve ser feita de 

forma estratégica. Ela também é parte do espetáculo, por isso, artistas sempre produzem 

brincadeiras com o público, tornando o momento descontraído para que, sem 

constrangimento, o público decida com qual quantia pode contribuir.  

 

O contato com o rua também levou o Off-Sina ao encontro com outros grupos que 

tomavam a rua como local de trabalho. Num desses encontros, o grupo uniu-se com Tá na 

Rua, Cia. Brasileira de Mysterios e Novidades, Grupo Off-Sina e Grupo Boa Praça e criaram 

o projeto Arte Pública, que consistia em fóruns de discussão, cadastramentos de grupos e 

artistas e a programação de seis praças do Rio de Janeiro-RJ.  

No nível nacional, o grupo foi um dos criadores da Rede Brasileira de Teatro de Rua, 

um movimento em prol dos artistas de rua no país. O movimento conseguiu instituir a lei do 

artista de rua na cidade do Rio de Janeiro-RJ, em 2009. Segundo Flavio Aniceto dos Santos, a 

lei foi promulgada graças ao esforço coletivo dos artistas e a luta frente a política repressora 

imposta pela prefeitura, inclusive com a criação da Secretaria de Ordem Pública, para a 

chamada revitalização da cidade para eventos internacionais76, que incluía maior força da 

polícia e a mercantilização do espaço público. 

 

A arte de rua e na rua exerce na prática a cultura como um direito, fazendo valer ao artista, o 
direito à cultura e à autonomia de prática e de discurso cultural, conforme os conceitos de Boal, 
de Paulo Freire e de Marilena Chauí. Para estes dois últimos, a chamada Arte Pública se 
apropria da autonomia e da cidadania cultural e no primeiro, da desconstrução da figura do 
espectador, facultando ao cidadão “comum” a possibilidade de ser um produtor ou agente 
cultural. (SANTOS, 2014, p. 52) 

 

5.6. O Espetáculo A Borralhona 
 

                                                           
76 A saber, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas 2016. 
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A Borralhona é o primeiro espetáculo solo de Lilian Moraes, a palhaça Currupita. Foi 

produzido pelo Grupo Off-Sina, com a direção de Richard Riguetti, 2007. Eu pude assisti-lo 

em 22 de agosto de 2016, no Largo do Machado. 

Encontrei no espetáculo uma oportunidade de refletir acerca de diferentes pontos da 

palhaçaria: os recursos cênicos vistos em seus pormenores, as formas de criação, a relação 

com o público, questões de gênero, paralelos históricos com expressões cênicas.  

 

5.6.1. Descrição do espetáculo  
 

 

 

Em cena, em cima da lona redonda que cobre o chão do Largo do Machado, se vê 

apenas uma mesa branca do tipo de bar coberta por uma toalha amarela; sobre a mesa 

algumas vasilhas e utensílios domésticos; e no chão, ao lado da mesa, uma mala quadrada. 

Ouve-se um galo cantando.  

Logo após, vinda não se sabe de onde, entra uma voz esganiçada, quase grunhidos 

que remedam o cacarejar do galo. De trás da plateia vem chegando a palhaça Currupita, 

segurando uma vassoura de palha e dois baldes de alumínio. Ela passa por entre as pessoas do 

público de forma desajeitada, esbarrando em alguns, sempre pedindo licença, resmungando, 

falando consigo mesma “vou por aqui”; “melhor ir por ali”. Sua voz contrapõe-se à melodia 

suave da trilha sonora ao fundo.  

A palhaça larga os baldes e prepara-se para começar a varrer o chão, quando, de 

repente, percebe que a vassoura está enroscada na saia de seu vestido. Passa então a fazer 

diversos movimentos desajeitados para tentar resolver o problema. Finalmente, consegue. 

 

Figura 33 – A Borralhona - Chegada da palhaça Currupita 



 

Começa a varrer o chão com rapidez. Quando a vassoura se desprende do cabo, 

continua sua tarefa apenas com o cabo nas mãos. Somente um tempo depois, nota a falta da 

vassoura. A plateia a ajuda na tarefa de recuperar a vassoura. Ela continua a limpar de forma 

frenética. A vassoura cai novamente. Ela, novamente, demora a 

se dá conta, conserta a vassoura. A sequência se repete. Currupita resolve o problema 

grudando o cabo e a vassoura com saliva. Então, deixa a vassoura de lado. 

 

 

Vai para a mesa, cheira o que há lá.

outra. A segunda caneca tem um orifício na lateral, por onde começa a vazar água. Alguém da 

plateia grita “está vazando”. Currupita imediatamente responde, colocando a mão no púbis, 

“eu estou vazando?”. A plate

pelo orifício. Quando a água acaba, ela investiga dentro da caneca e olha através do furo para 

a plateia que está à esquerda. Acena e diz “olá”. O público não responde. Ela fica brava. 

Figura 

Começa a varrer o chão com rapidez. Quando a vassoura se desprende do cabo, 

continua sua tarefa apenas com o cabo nas mãos. Somente um tempo depois, nota a falta da 

vassoura. A plateia a ajuda na tarefa de recuperar a vassoura. Ela continua a limpar de forma 

frenética. A vassoura cai novamente. Ela, novamente, demora a perceber o ocorrido. Quando 

se dá conta, conserta a vassoura. A sequência se repete. Currupita resolve o problema 

grudando o cabo e a vassoura com saliva. Então, deixa a vassoura de lado. 

Vai para a mesa, cheira o que há lá. Pega duas canecas e passa água de uma para a 

outra. A segunda caneca tem um orifício na lateral, por onde começa a vazar água. Alguém da 

plateia grita “está vazando”. Currupita imediatamente responde, colocando a mão no púbis, 

“eu estou vazando?”. A plateia responde “não, a xícara”. Currupita então passa a tomar água 

pelo orifício. Quando a água acaba, ela investiga dentro da caneca e olha através do furo para 

a plateia que está à esquerda. Acena e diz “olá”. O público não responde. Ela fica brava. 

Figura 34 – A Borralhona - Sequência da vassoura 

170 

Começa a varrer o chão com rapidez. Quando a vassoura se desprende do cabo, porém, ela 

continua sua tarefa apenas com o cabo nas mãos. Somente um tempo depois, nota a falta da 

vassoura. A plateia a ajuda na tarefa de recuperar a vassoura. Ela continua a limpar de forma 

perceber o ocorrido. Quando 

se dá conta, conserta a vassoura. A sequência se repete. Currupita resolve o problema 

grudando o cabo e a vassoura com saliva. Então, deixa a vassoura de lado.  

 

Pega duas canecas e passa água de uma para a 

outra. A segunda caneca tem um orifício na lateral, por onde começa a vazar água. Alguém da 

plateia grita “está vazando”. Currupita imediatamente responde, colocando a mão no púbis, 

ia responde “não, a xícara”. Currupita então passa a tomar água 

pelo orifício. Quando a água acaba, ela investiga dentro da caneca e olha através do furo para 

a plateia que está à esquerda. Acena e diz “olá”. O público não responde. Ela fica brava. 

 

 



 

Direciona-se para a plateia em frente, não tem resposta também. Fica brava. Direciona

a plateia da direita, fica ainda sem resposta. Em tom de bronca, mas ainda jocosa, diz: “Olha, 

quando eu fizer ‘olá’, vocês respondem ‘olá’.” Então, vira

resposta. Rapidamente dirige

faz o gesto e o público responde antes mesmo de Currupita dizer. Ela então ri e aponta pra 

eles, como quem diz “te peguei!”. 

Depois, toma água do balde, enchendo a boca e inflando as bochechas. Cospe para 

cima e aproveita o esguicho de água para lavar a axila direita. Cospe novamente para cima e 

lava a axila esquerda. Depois, cospe outra vez, e esfrega as nádegas. Co

fome!”. Pergunta para o público: alguém tem algo para comer? Consegue um saco de batata 

chips, come com voracidade e o esconde atrás da cortina. 

 

Figura 

se para a plateia em frente, não tem resposta também. Fica brava. Direciona

a plateia da direita, fica ainda sem resposta. Em tom de bronca, mas ainda jocosa, diz: “Olha, 

quando eu fizer ‘olá’, vocês respondem ‘olá’.” Então, vira-se para a direi

resposta. Rapidamente dirige-se para o público da frente, o mesmo. Vira

faz o gesto e o público responde antes mesmo de Currupita dizer. Ela então ri e aponta pra 

eles, como quem diz “te peguei!”.  

Depois, toma água do balde, enchendo a boca e inflando as bochechas. Cospe para 

cima e aproveita o esguicho de água para lavar a axila direita. Cospe novamente para cima e 

lava a axila esquerda. Depois, cospe outra vez, e esfrega as nádegas. Co

fome!”. Pergunta para o público: alguém tem algo para comer? Consegue um saco de batata 

chips, come com voracidade e o esconde atrás da cortina.  

Figura 35 – A Borralhona - Sequência da caneca 
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se para a plateia em frente, não tem resposta também. Fica brava. Direciona-se para 

a plateia da direita, fica ainda sem resposta. Em tom de bronca, mas ainda jocosa, diz: “Olha, 

se para a direita e diz “olá”, obtém 

se para o público da frente, o mesmo. Vira-se para a esquerda 

faz o gesto e o público responde antes mesmo de Currupita dizer. Ela então ri e aponta pra 

 

Depois, toma água do balde, enchendo a boca e inflando as bochechas. Cospe para 

cima e aproveita o esguicho de água para lavar a axila direita. Cospe novamente para cima e 

lava a axila esquerda. Depois, cospe outra vez, e esfrega as nádegas. Contente, exclama “que 

fome!”. Pergunta para o público: alguém tem algo para comer? Consegue um saco de batata 

 



 

 

Ela passa a mão pelo corpo e percebe uma protuberância na 

por dentro do vestido e retira uma espiga de milho partida ao meio. Ela gruda as metades com 

saliva. O público ri. O código está criado: Currupita gruda as coisas com saliva. Então, ela se 

prepara para comer, quando, de repente, o g

o galo. Prepara-se para comer novamente. E é, novamente, interrompida pelo cacarejar do 

galo. Irrita-se. O jogo se repete mais uma vez. Trata

se irritando cada vez mais, 

Neste momento, surge da cortina um sapo de pelúcia pendurado por uma vara de 

pescar. Currupita não o percebe. As crianças da plateia apontam a cortina dizendo: “atrás de 

você”. Currupita vira-se,  literalmente, pa

para o outro lado, não enxergando o sapo. As crianças gritam novamente: não, ali (apontam 

pra cortina). Currupita avista o sapo. Assusta

ai, ai. Ela se aproxima e, ao mesmo, tempo se afasta do sapo. Então, decide chamar alguém da 

plateia. “Qual o se nome?”. “Diogo.” (A palhaça o imita com voz debochada) Ele chama 

Diogo! (Currupita coloca o rapaz ao lado do sapo) Diogo, você é um homem corajoso? (ele 

acena sim com a cabeça). 

Currupita entrega-

tá-com-dor?”. “Não? Então vai fazer agora! Preparado? Relaxa!” (Faz uma massagem rápida 

nele) “Observe os meus movimentos, você vai fazer junto comigo, ok

braço esquerdo, estica o braço direito, dá um chute com a perna direita, depois com a perna 

 

Figura 

Ela passa a mão pelo corpo e percebe uma protuberância na barriga. Coloca as mãos 

por dentro do vestido e retira uma espiga de milho partida ao meio. Ela gruda as metades com 

saliva. O público ri. O código está criado: Currupita gruda as coisas com saliva. Então, ela se 

prepara para comer, quando, de repente, o galo canta. Ela resmunga. “Xiu! Inferno!” Remeda 

se para comer novamente. E é, novamente, interrompida pelo cacarejar do 

se. O jogo se repete mais uma vez. Trata-se de uma gradação ascendente, ela vai 

 até jogar a espiga para trás da cortina.  

Neste momento, surge da cortina um sapo de pelúcia pendurado por uma vara de 

pescar. Currupita não o percebe. As crianças da plateia apontam a cortina dizendo: “atrás de 

se,  literalmente, para trás (180º) e, como estava de lado, vira apenas 

para o outro lado, não enxergando o sapo. As crianças gritam novamente: não, ali (apontam 

pra cortina). Currupita avista o sapo. Assusta-se e passa, dentre alguns grunhidos, a exclamar: 

xima e, ao mesmo, tempo se afasta do sapo. Então, decide chamar alguém da 

plateia. “Qual o se nome?”. “Diogo.” (A palhaça o imita com voz debochada) Ele chama 

Diogo! (Currupita coloca o rapaz ao lado do sapo) Diogo, você é um homem corajoso? (ele 

-lhe um bastão, dizendo, “segura esse pau!”. “Já fez artes marciais, 

dor?”. “Não? Então vai fazer agora! Preparado? Relaxa!” (Faz uma massagem rápida 

nele) “Observe os meus movimentos, você vai fazer junto comigo, ok

braço esquerdo, estica o braço direito, dá um chute com a perna direita, depois com a perna 
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barriga. Coloca as mãos 

por dentro do vestido e retira uma espiga de milho partida ao meio. Ela gruda as metades com 

saliva. O público ri. O código está criado: Currupita gruda as coisas com saliva. Então, ela se 

alo canta. Ela resmunga. “Xiu! Inferno!” Remeda 

se para comer novamente. E é, novamente, interrompida pelo cacarejar do 

se de uma gradação ascendente, ela vai 

Neste momento, surge da cortina um sapo de pelúcia pendurado por uma vara de 

pescar. Currupita não o percebe. As crianças da plateia apontam a cortina dizendo: “atrás de 

ra trás (180º) e, como estava de lado, vira apenas 

para o outro lado, não enxergando o sapo. As crianças gritam novamente: não, ali (apontam 

se e passa, dentre alguns grunhidos, a exclamar: 

xima e, ao mesmo, tempo se afasta do sapo. Então, decide chamar alguém da 

plateia. “Qual o se nome?”. “Diogo.” (A palhaça o imita com voz debochada) Ele chama 

Diogo! (Currupita coloca o rapaz ao lado do sapo) Diogo, você é um homem corajoso? (ele 

lhe um bastão, dizendo, “segura esse pau!”. “Já fez artes marciais, 

dor?”. “Não? Então vai fazer agora! Preparado? Relaxa!” (Faz uma massagem rápida 

nele) “Observe os meus movimentos, você vai fazer junto comigo, ok?” Currupita estica o 

braço esquerdo, estica o braço direito, dá um chute com a perna direita, depois com a perna 
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esquerda e, para finalizar, faz um plié, colocando os dois braços entre as pernas. A cada 

movimento, Currupita grita “hu”, imitando lutadores de artes marciais. “Agora você faz, mas 

com o pau na mão”.  

 

 

Diogo, naturalmente constrangido, tenta imitar os movimentos de Currupita. Ela olha 

para ele e triangula com o público. O público ri. O rapaz havia esquecido um dos golpes. Ela 

o ensina de novo. “Concentração” (faz massagem na cabeça do rapaz). Ela repete os 

movimentos. Ele refaz a sequência com êxito. Currupita e o público batem palmas. Então, ela 

o posiciona de frente para o sapo e pede para que ele abaixe um pouco. De repente, a palhaça 

pula nas costas do rapaz e fica equilibrada abraçando-o. O público ri. “É comigo assim 

mesmo. Vai, Diogo!”. Currupita, desajeitadamente cobre os olhos do rapaz, num gesto de 

medo.  Diogo reproduz os movimentos. Os dois se aproximam do sapo e Diogo tenta atingi-lo 

com o bastão. No primeiro golpe, Currupita exclama “ih, acertou a moça lá dentro” 

(referindo-se à contrarregra). Eles tentam novamente. “Agora vai!”, grita Currupita. Diogo 

acerta o sapo com o bastão novamente. “Agora foi”, diz Currupita. A palhaça solta Diogo e 

desce de suas costas. Resmungando, pergunta: “Tudo bem, Diogo? Ai, comigo não tá não”. 

“Faz uma gentileza? Enrosca o pau nisso e traz pra cá”. Diogo enrola o bastão na corda que 

sustenta o sapo e o leva para perto de Currupita. A corda se desenrola. Diogo tenta 

desajeitadamente enrolar a corda no bastão sem usar as mãos. Não tem êxito. Então, resolve 

enrolar com as mãos. Currupita comenta: “isso! Usa a força bruta! (risos) Com firmeza e 

rapidez, ele consegue. Conduz o sapo para perto da palhaça, que o retira da corda. Ela o 

coloca em cima da mesa. Então, vira-se para Diogo e agradece. (o público aplaude). Currupita 

  

Figura 37 – A Borralhona – Currupita e Diogo matando o sapo 
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chama o rapaz e se despede, jogando seu charme. “Diogo, tchau!”. Ele se vira. Ela o chama 

novamente, como se estivesse miando: “Diogo, tchau!”.  

Currupita retira uma folha de papel de dentro do sapo. Abre a folha e começa a ler. 

Faz sons esquisitos como se tentasse ler um idioma indecifrável. “Br... ep, upri, ar, eogevru”. 

Pausa. Vira a folha. Um sorriso. Percebe que estava de ponta-cabeça. Mais uma olhada no 

papel. Pergunta para alguém da plateia: sabe ler? Pergunta para Diogo: “Sabe ler?” (risos) 

Currupita convida novamente Diogo para ir até a lona. Currupita pede para que Diogo se 

coloque ao seu lado esquerdo. Em seguida, muda de ideia e pede para que ele vá para o lado 

direito. Depois aponta Currupita aponta para o lado esquerdo. O rapaz se posiciona onde ela 

apontou. Então. Currupita estende o braço para o lado direito e o rapaz faz menção de se 

deslocar para seu lado direito. Prontamente, Currupita diz: Não, fica aí mesmo. Eu só estava 

fazendo um movimento com o braço. O público ri.  

Currupita pede para que Diogo leia o papel. O rapaz lê, com a ajuda do microfone 

trazido pelo barreira77. “Queridíssima Borralhona, eu tenho tanto pra lhe falar, mas com 

palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você”. Currupita o interrompe e o 

abraça, dizendo: Ai, Diogo, eu senti no seu olhar”. O público ri. O rapaz continua: “sou o 

príncipe Bibar, vindo diretamente do reino de Guadalupe, fui enfeitiçado por praga da ex-

sogra e transformei-me neste humilde sapo, pegajoso e mal cheiroso”. A palhaça se 

sensibiliza a cada palavra dita e exclama diversos “ah”, “ai”, “hum”, com compaixão. O rapaz 

continua a ler. “O feitiço será desfeito assim que uma mulher como você beijar os meus lábios 

carnudos. Conto com a sua colaboração. Um beijo e um cheiro. Príncipe Bibar.” Enquanto 

Diogo lê a carta, a palhaça reage a cada palavra, prepara os lábios para um beijo, olha o sapo, 

olha Diogo, sempre exteriorizando seus pensamentos e raciocínios. Ao final, inclina-se em 

direção a Diogo com os lábios em formato de beijo. O rapaz ri, encabulado. O público se 

manifesta, alguns riem, outros batem palma, um homem grita “tá lascado!”. Currupita ordena 

que Diogo saia da lona e se sente.  

 

                                                           
77 No espetáculo circense, o barreira é aquele que geralmente está vestido com uma farda e que é responsável 
pela montagem e desmontagem de aparelhos e outras ajudas.  



 

Ela caminha em direção ao sapo chamando “Príncipe, príncipe”. Surge um som de 

ambulância. Currupita cutuca o sapo, mexe nele com força, bate

intensão de reanima-lo, mas sempre com grande falta de delicadeza proveniente de seu 

desespero. Tenta ouvir o coração do sapo. Depois, tenta fazer uma massagem cardíaca 

desajeitada. Respiração boca a boca. Mais uma massagem cardíaca, com ainda mais 

velocidade e força. Uma cria

coração novamente. Pausa. Entristece o rosto e diz com foz voz aguda: “móreu!”. Inicia

música “Marcha fúnebre”. A palhaça repete a frase “o príncipe morreu” com voz de choro. 

Numa gradação, a frase vai se transformando num 

em fonemas soluçados. Ela se volta para a direção de Diogo, na plateia, ainda por 

demonstra sua revolta e o culpa pela morte do seu príncipe. Em meio às melodias de sua 

deixa escapar “assassino”. Currupita circunda toda a lona chorando de forma compulsiva, 

sempre voltada para a plateia, deixando seu rosto em evidência. A criança grita 

insistentemente: “tem que beijar, tem que beijar”. A palhaça responde: “eu já beij

criança continua. A palhaça responde: “vou beijar de novo então”. Ela vai até o sapo e beija

“Já beijei, ó!”. E volta a chorar desesperadamente para a plateia. 

“Diogo, vem aqui! Você é o culpado!” Diogo vem novamente para a lona. “Você é 

um bruto, um brutamontes!”. Depois, Currupita volta

mais um rapaz, João. A palhaça anda pelo público, sempre chorando e fazendo onomatopeias 

para contar o ocorrido com o sapo. Em meio ao 

refere às pauladas dadas no sapo por Diogo. Currupita se desespera ainda mais e se joga nos 

Figura 

Ela caminha em direção ao sapo chamando “Príncipe, príncipe”. Surge um som de 

ambulância. Currupita cutuca o sapo, mexe nele com força, bate-o na mesa. Tudo bom a 

o, mas sempre com grande falta de delicadeza proveniente de seu 

desespero. Tenta ouvir o coração do sapo. Depois, tenta fazer uma massagem cardíaca 

desajeitada. Respiração boca a boca. Mais uma massagem cardíaca, com ainda mais 

velocidade e força. Uma criança do público grita: tem que beijar. Currupita tenta ouvir o 

coração novamente. Pausa. Entristece o rosto e diz com foz voz aguda: “móreu!”. Inicia

música “Marcha fúnebre”. A palhaça repete a frase “o príncipe morreu” com voz de choro. 

a frase vai se transformando num grammelot. As palavras vão se dissolvendo 

em fonemas soluçados. Ela se volta para a direção de Diogo, na plateia, ainda por 

demonstra sua revolta e o culpa pela morte do seu príncipe. Em meio às melodias de sua 

deixa escapar “assassino”. Currupita circunda toda a lona chorando de forma compulsiva, 

sempre voltada para a plateia, deixando seu rosto em evidência. A criança grita 

insistentemente: “tem que beijar, tem que beijar”. A palhaça responde: “eu já beij

criança continua. A palhaça responde: “vou beijar de novo então”. Ela vai até o sapo e beija

“Já beijei, ó!”. E volta a chorar desesperadamente para a plateia.  

“Diogo, vem aqui! Você é o culpado!” Diogo vem novamente para a lona. “Você é 

m bruto, um brutamontes!”. Depois, Currupita volta-se para o lado direito da plateia e chama 

mais um rapaz, João. A palhaça anda pelo público, sempre chorando e fazendo onomatopeias 

para contar o ocorrido com o sapo. Em meio ao gramellot, entende-se, “pá, 

refere às pauladas dadas no sapo por Diogo. Currupita se desespera ainda mais e se joga nos 

Figura 38 – A Borralhona – A leitura da carta 
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Ela caminha em direção ao sapo chamando “Príncipe, príncipe”. Surge um som de 

o na mesa. Tudo bom a 

o, mas sempre com grande falta de delicadeza proveniente de seu 

desespero. Tenta ouvir o coração do sapo. Depois, tenta fazer uma massagem cardíaca 

desajeitada. Respiração boca a boca. Mais uma massagem cardíaca, com ainda mais 

nça do público grita: tem que beijar. Currupita tenta ouvir o 

coração novamente. Pausa. Entristece o rosto e diz com foz voz aguda: “móreu!”. Inicia-se a 

música “Marcha fúnebre”. A palhaça repete a frase “o príncipe morreu” com voz de choro. 

. As palavras vão se dissolvendo 

em fonemas soluçados. Ela se volta para a direção de Diogo, na plateia, ainda por grammelot, 

demonstra sua revolta e o culpa pela morte do seu príncipe. Em meio às melodias de sua fala, 

deixa escapar “assassino”. Currupita circunda toda a lona chorando de forma compulsiva, 

sempre voltada para a plateia, deixando seu rosto em evidência. A criança grita 

insistentemente: “tem que beijar, tem que beijar”. A palhaça responde: “eu já beijei, amor”. A 

criança continua. A palhaça responde: “vou beijar de novo então”. Ela vai até o sapo e beija-o. 

“Diogo, vem aqui! Você é o culpado!” Diogo vem novamente para a lona. “Você é 

se para o lado direito da plateia e chama 

mais um rapaz, João. A palhaça anda pelo público, sempre chorando e fazendo onomatopeias 

se, “pá, pá, pá” que se 

refere às pauladas dadas no sapo por Diogo. Currupita se desespera ainda mais e se joga nos 

 



 

braços de outro homem da plateia, Jessé. Ela repete o movimento. O público ri. Ela mantém o 

choro. De repente, pausa, encara o rapaz e aponta para o 

Currupita continua chorando e andando pelo público, como quem procura mais 

alguém. Um homem se afasta. Ela diz: “pode ficar tranquilo, não vou pegar você, não!” 

Comenta com o público: “ele ficou com medo”. Mais risadas.

pela plateia. A vista um rapaz com uma criança no colo. Dirigindo

“você me empresta o seu pai?”. Relutam. “Colabora, menino, a coisa está séria!”. Ao pai 

levanta, Currupita pergunta seu nome, é Thiago. El

atrás. Ela suspira “ai, Thiago!”, enquanto olha e estica os braços em direção às glúteos de 

Thiago. O público ri.  

 

 

Os quatro homens estão no picadeiro, Jessé, Diogo, Thiago e João. 

continua tocando. “Ai que tragédia”, grita a palhaça chorando. Conta novamente tudo o que 

aconteceu com o sapo, porém em alta velocidade e usando do 

palavras “antes de casar!”. O público e os quatro rapazes riem. 

furiosa, “estão rindo por quê?”. Mais risos. Ela fica ainda mais furiosa. “Chorem, os quatro!”. 

Os quatro homens fingem que estão chorando. Currupita os consola. Ela alterna a imposição 

do choro, ordenando “chora mais”, com o 

ficar tudo bem”. No auge da imposição do choro, a palhaça pega uma caneca com água. 

“Como eu sou prevenida, senhoras e senhores, eu sabia que poderia acontecer uma tragédia 

no meio do meu espetáculo (alongan

Figura 39 –

braços de outro homem da plateia, Jessé. Ela repete o movimento. O público ri. Ela mantém o 

choro. De repente, pausa, encara o rapaz e aponta para o picadeiro. “Pra lá!”. O público ri. 

Currupita continua chorando e andando pelo público, como quem procura mais 

alguém. Um homem se afasta. Ela diz: “pode ficar tranquilo, não vou pegar você, não!” 

Comenta com o público: “ele ficou com medo”. Mais risadas. Currupita continua andando 

pela plateia. A vista um rapaz com uma criança no colo. Dirigindo-se para a criança, diz: 

“você me empresta o seu pai?”. Relutam. “Colabora, menino, a coisa está séria!”. Ao pai 

levanta, Currupita pergunta seu nome, é Thiago. Ele se dirigi para o picadeiro, Currupita vai 

atrás. Ela suspira “ai, Thiago!”, enquanto olha e estica os braços em direção às glúteos de 

Os quatro homens estão no picadeiro, Jessé, Diogo, Thiago e João. 

continua tocando. “Ai que tragédia”, grita a palhaça chorando. Conta novamente tudo o que 

aconteceu com o sapo, porém em alta velocidade e usando do grammelot

palavras “antes de casar!”. O público e os quatro rapazes riem. Currupita volta

furiosa, “estão rindo por quê?”. Mais risos. Ela fica ainda mais furiosa. “Chorem, os quatro!”. 

Os quatro homens fingem que estão chorando. Currupita os consola. Ela alterna a imposição 

do choro, ordenando “chora mais”, com o consolo dos rapazes, abraçando

ficar tudo bem”. No auge da imposição do choro, a palhaça pega uma caneca com água. 

“Como eu sou prevenida, senhoras e senhores, eu sabia que poderia acontecer uma tragédia 

no meio do meu espetáculo (alongando as vogais), então eu trouxe umas lágrimas”. O público 
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braços de outro homem da plateia, Jessé. Ela repete o movimento. O público ri. Ela mantém o 

picadeiro. “Pra lá!”. O público ri.  

Currupita continua chorando e andando pelo público, como quem procura mais 

alguém. Um homem se afasta. Ela diz: “pode ficar tranquilo, não vou pegar você, não!” 

Currupita continua andando 

se para a criança, diz: 

“você me empresta o seu pai?”. Relutam. “Colabora, menino, a coisa está séria!”. Ao pai 

e se dirigi para o picadeiro, Currupita vai 

atrás. Ela suspira “ai, Thiago!”, enquanto olha e estica os braços em direção às glúteos de 

 

Os quatro homens estão no picadeiro, Jessé, Diogo, Thiago e João. A marcha fúnebre 

continua tocando. “Ai que tragédia”, grita a palhaça chorando. Conta novamente tudo o que 

grammelot. Termina com as 

Currupita volta-se para eles, 

furiosa, “estão rindo por quê?”. Mais risos. Ela fica ainda mais furiosa. “Chorem, os quatro!”. 

Os quatro homens fingem que estão chorando. Currupita os consola. Ela alterna a imposição 

consolo dos rapazes, abraçando-os e dizendo “vai 

ficar tudo bem”. No auge da imposição do choro, a palhaça pega uma caneca com água. 

“Como eu sou prevenida, senhoras e senhores, eu sabia que poderia acontecer uma tragédia 

do as vogais), então eu trouxe umas lágrimas”. O público 

 

Convites para a participação do público 
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ri e fica apreensivo. Ela teria a intenção de jogar água em alguém? A palhaça reclama que eles 

não choram de forma adequada. “Alguém chora assim?” Então, espirra água nos rapazes com 

a mão. “Lágrimas, lágrimas”. Conforme joga água nos rapazes, Currupita, comenta, criticando 

e até elogiando a maneira como cada um chora. O público se diverte com cada comentário.  

Ela ameaça Jessé com a caneca sobre sua cabeça. O público ri. Depois ela joga a água da 

caneca na plateia.  

“Algum dia vocês já enterraram alguém? Não. Vai ser dessa vez. Continua chorando, 

Jessé!”. A palhaça pega o sapo e o coloca dentro de uma caixinha. Novamente, ela se 

desespera e conta a tragédia por meio de grammelot, terminando com a palavra 

“morréééuuu!”. Ela instrui para que cada rapaz segure em uma das pontas da caixa. Ordena 

que todos chorem. Clama que todos chorem, inclusive o público. Depois, ameaça, “É melhor 

chorar!”. “Eu tenho um pau... lá trás!”.  

Currupita assume a frente do cortejo. Os rapazes vão atrás carregando a caixa com o 

defunto. Ela chora escandalosamente e levanta a saia, mostrando sua calçola. De repente, 

canta “pã, pã, rã, rã, rã, pampam”, percutindo sua vagina com a mão. Ela repete assim uma 

brincadeira que fez com Lily Curcio durante a oficina da ESLIPA. O público ri. Depois de 

mais um intervalo de choro, ela repete a brincadeira. Mais risos. Ela briga com o cortejo que 

não a está seguindo corretamente. Retoma o choro e, de novo, faz a brincadeira. Mais risos.  

O cortejo segue em para trás da cortina. Alguns batem palmas e assoviam. Ouve-se a 

palhaça chorando desconsoladamente. Ao voltar para o picadeiro, os quatro rapazes seguram 

Currupita suspensa. A imagem surpreende e o público ri. Ela desespera-se e segura-se nos 

cabelos de Jessé e Diogo, que a seguram. Atrás estão João e Thiago que a abanam. Em cada 

soluço exagerado de choro, Currupita afasta e aproxima as cabeças dos rapazes de seu peito. 

Seu choro exagerado, faz com que perca as palavras e apenas faça gemidos, gritos e 

gramellot.  

A palhaça indica que quer ir para o chão. Os rapazes a colocam. Porém, ela não solta 

os braços ao redor dos pescoços de Jessé e Diogo. Ela continua chorando e falando com o 

público sobre sua tragédia e mantém os rapazes presos ali, em posição não confortável, tendo 

que acompanhá-la em suas movimentações pelo picadeiro. Eles e o público riem. Até que, 

depois de alguns segundos, Currupita se dá conta. Olha para cada um deles e aqui se nota o 

olhar da máscara do nariz vermelho, pois é acompanhado de da cabeça, pescoço e coluna que 

se direcionam para onde a palhaça olha.  
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Então a palhaça solta os dois rapazes, se recompõe. Demonstra-se constrangida e 

ofendida. “Quem colocou essas duas porcarias debaixo de meu sovaco”? O público ri. Ela, 

então, se despede de João, Diogo, Thiago e Jessé. Um de cada vez. E para cada um, ela 

demonstra uma intenção diferente em sua despedida. Apesar de tratar-se apenas um aperto de 

mão, cada gesto tem uma composição diferente. Para João, ela demonstra graça. Para Diogo, 

ela demonstra irritação e certo desprezo.  Para Thiago, ela remeda sua forma de ser, meio 

bruto, voz rouca. Para Jessé, ela demonstra indiferença, mas logo que ele se vira pra sair, ela 

triangula com o público mostrando que o achou atraente e diz, “a gente se fala depois!”. O 

público ri.  

 

 



 

Figura 

 

Figura 40 – A Borralhona – Velório do Sapo 
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Currupita volta a se desesperar, mas toma uma atitude diferente. “Que tragédia! Mas 

não vai ficar assim não!”. Pega uma banana com uma vela de aniversário que está em cima da 

mesa. Na lógica da palhaça, a banana equivale a uma banana de dinamite. Ergue-a e triangula 

com a plateia, com a intenção de produzir algo excepcional. Talvez explodir em alguém do 

público? Ou em si mesma? 

Currupita aponta para o céu e diz: “vamos nos encontrar!”. O publico ri. “Cala a boca 

aí!”. Vai até o público e pergunta para uma garotinha: “oi, você é a neta da Ermínia não é? 

Então vem cá”. A garota se recusa. Currupita rapidamente triangula com o outro lado do 

público mostrando sua indignação. Mais risadas.  

A palhaça convida uma outra garota para o picadeiro, ela aceita. A palhaça pergunta 

o seu nome, é Joana. Currupita pede uma salva de palmas para a Joana! (O público aplaude) 

“Joana, minha linda, diga para mim, você já morreu alguma vez?”. Joana nega com a cabeça. 

“Sempre tem uma primeira vez!”. A palhaça ri em cumplicidade com o público. Currupita 

pede para que a menina segure a banana, ajusta seu braço para que fique esticado e vai 

criando uma narrativa de suspense.  

“Joana, promete uma coisa pra mim: se acontecer alguma coisa nesse momento, você 

jamais largará a banana, certo?”. A menina afirma com a cabeça. “Você está com medo?”. A 

menina nega. Currupita triangula com a plateia, dizendo “mas vai ficar!”. A palhaça pega um 

isqueiro em cima da mesa. “Joana, independente do que acontecer, você não vai soltar a 

banana, ok? Você entendeu?”. A menina afirma de forma relutante. “Joana, você está com 

medo?” Encabulada, a menina diz sim com a cabeça. O público se compadece. Currupita 

triangula com a plateia e comenta de forma sacana: “vai aumentar!” O público ri. “Joana, não 

solte a banana”. Currupita acende o isqueiro. Ao tentar acender a vela, Currupita começa a 

tremer e coloca a culpa na menina. “Joana, não treme!”. A menina ri e o público riem. 

Continua a brincadeira. “Joana, segura firme, pensa que tu tá caçando pokemon!”. Risos na 

plateia, alguém grita “molotov”. Quando acende a vela de aniversário, do tipo estrela, e as 

pequenas faíscas começam a voar, Joana larga a banana que cai no chão. Currupita fica 

desesperada pedindo para que alguém da plateia vá ajuda-la. Outra garota, Ana, vai para o 

picadeiro e segura a banana. Currupita coloca um balde na cabeça de Joana, que logo retira de 

si. Depois Currupita coloca o balde na própria cabeça. Currupita aguarda a explosão com o 

balde na cabeça e em posição agachada. A vela apaga. Currupita retira o balde da cabeça e 

verifica a vela. Fica decepcionada. “Ana Clara, o que você fez com a banana? Isso era pra 

explodir! Você é parente do Jessé?”. A menina faz que não com a cabeça. “Achei que fosse!”.  



 

 

Currupita pega a banana da mão da menina. Irritada, reclama, “porcaria de banana!”. 

Joga a banana atrás da cortina. Ouve

O público ri. Currupita foge da explosão e vai se esconder entre o público. Após o som, um 

boneco é lançado de trás da cortina para o picadeiro.

Figura 

Currupita pega a banana da mão da menina. Irritada, reclama, “porcaria de banana!”. 

Joga a banana atrás da cortina. Ouve-se um som de explosão. Currupita leva um grande susto. 

ta foge da explosão e vai se esconder entre o público. Após o som, um 

boneco é lançado de trás da cortina para o picadeiro. 

Figura 41 – A Borralhona – A explosão da banana 
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Currupita pega a banana da mão da menina. Irritada, reclama, “porcaria de banana!”. 

se um som de explosão. Currupita leva um grande susto. 

ta foge da explosão e vai se esconder entre o público. Após o som, um 
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Currupita agradece às duas meninas, que voltam a se sentar. Inicia-se a música 

“Aleluia” (Hallelujah – Handel). Currupita vai até o boneco. Ela agradece ao público que está 

próximo ao boneco, brincando com ele. “Obrigada, cunhado!”, fazendo referência à cor de 

pele e cabelos do boneco e do rapaz do público que se assemelham. Ela pega o boneco 

desajeitadamente. Pergunta ao público: “gente, ele é meu?”. O público responde que sim. 

“Obrigada!”. A palhaça arrasta o boneco, que tem o tamanho de um adulto, para o meio do 

picadeiro. Depois, dobra suas pernas para conseguir pegá-lo no colo. Desajeitada, ela o segura 

de ponta-cabeça, de modo que suas nádegas ficam em seu rosto. Ela sente o cheiro e 

demonstra para o público que é ruim. Risos. Então, ela pega o boneco pelas pernas e brinca de 

abrir e fechar. Ela se empolga. Faz o boneco bater os pés de acordo com o ritmo da música de 

fundo. O público acompanha. Então ela o coloca sentado dentro de um balde e senta-se no 

outro balde. Arruma os cabelos, confere o hálito e constata: Eu tô podre! Risos.  

 

 

Figura 42 – A Borralhona – A chegada do príncipe 
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Vira-se para o boneco. “Olá! Bom dia”. Numa transição entre o falar e cantar, repete 

“bom dia”, cada vez mais alto e agudo, numa gradação. Muito animada, ela se apresenta para 

o boneco/príncipe. Apontando pra plateia diz “são todos meus parentes, cunhadão, meu tio 

Hugo... u gostoso!”. Eu sei fazer bolo. Você gosta de bolo? Vou fazer um pra você! Você fica 

paradinho aí, ok?” 

Vai para a mesa. Apresenta os utensílios para fazer o bolo: vasilha e colher de pau. 

“Primeiro, um ovo.” Pega um ovo jogo pra cima e o pega com a vasilha. Obviamente, o ovo 

se quebra com casca e tudo. “Agora bata”. Com a própria mão, Currupita soca o ovo dentro 

da vasilha. “Depois de bater bem o primeiro ovo, você coloque o segundo ovo”. Pega mais 

um ovo joga para o alto e pega com a vasilha. Desta vez, bate o ovo com a colher de pau. Ela 

bate na vasilha sem nenhuma delicadeza e como se batesse com um martelo. “É assim, 

gente?” As crianças gritam “tem que mexer” e fazem movimentos arredondados com os 

 

 

Figura 43 – A Borralhona – A manipulação do príncipe 
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braços. A palhaça entende que é para se mexer, então começa a dançar. As crianças tentam 

explicar novamente, até que Currupita compreende, depois de muita dificuldade. “Gente, 

porque vocês não falaram antes?”. E começa a mexer a vasilha com a colher de pau de forma 

correta, mas ainda assim sem nenhuma precisão, o ovo acaba espirrando pra fora da vasilha. 

Agora tem que colocar o terceiro ovo. Repetindo o mesmo movimento anterior, Currupita 

joga o ovo para cima e aguarda com a vasilha para que ele cai dentro dela, porém, ele cai no 

chão. Currupita olha para cima procurando o ovo. Fica intrigada. As crianças a avisam que o 

ovo caiu. Ela olha para o ovo – e aqui nota-se mais uma vez o olhar da máscara. Prontamente, 

a palhaça pega a vassoura quebrada e recolhe o ovo do chão colocando o na vasilha, 

utilizando-a como uma pá. Em seguida, pega um spray desinfetante/odorizador e joga no ovo. 

Dentro de sua lógica aquilo é suficiente para limpar algo que tenha caído no chão. É simples 

assim! Ela, então, aproveita a oportunidade para esguichar o produto nas axilas e depois na 

calcinha. O público ri. Ela espirra novamente o produto, parece sentir algo novo. Movimenta 

os pés, pra lá e pra cá. Esfrega a pelve com a mão com graciosidade e prazer.  

 



 

Figura Figura 44 – A Borralhona – Quebrando ovos  
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Currupita muda de intenção. Pede para que parem a música. “Não vai dar para 

continuar a receita. Vou precisar da ajuda de alguém pra continuar”. As crianças ficam 

alvoroçadas pedindo para serem chamadas. “Vou precisar de alguém maior”, responde a 

palhaça. Ela procura na plateia, avista Jessé. Faz uma expressão de brava e o despreza. O 

público ri. Continua procurando, vai até um homem que se encontra no fundo do público.  

“Oi, moço alto, bonito e sensual, vem cá, bonitão!”. O homem se recusa. “Ele não quer!”. 

Irritada, Currupita exclama próximo a Jessé: “Estou precisando de um homem, Jessé! Eu 

preciso de você, Jessé!”. O rapaz se levanta e vai para o picadeiro.  

A palhaça o chama como se chamasse um cachorrinho: “junto!”. Depois pergunta-

lhe se ela já havia feito uma mágica. Ele nega. “Vai fazer agora!”, “Currupita anda de um lado 

para o outro do picadeiro, porta-se como apresentadora. Ela fala alongando a duração das 

vogais das palavras, aumenta a tessitura vocal (alcançando agudos altos no meio das palavras.  

“Olhando para Jessé desde o início do espetáculo, eu pude perceber que ele é uma pessoa 

sensível, é um homem delicado, é uma pessoa que inspira confiança. Por isso, ele vai ser a 

minha partner nesse número”. A palhaça desconstrói o porte de apresentadora e volta a falar 

de forma mais corriqueira e, como sempre quando se refere a Jessé, assertiva. “Tá preparado, 

Jessé?”.  

A palhaça pega um saco de pano e dirige-se para a plateia. “Tem, por acaso, um 

fofoqueiro ou fofoqueira nessa plateia?”. Anda pela frente do picadeiro. Chega na lateral 

direita e aponta um homem. “Você, Adriano! Adriano, homem confiável que me hospedou lá 

em São Paulo”. Chega próxima ao rapaz e estende os braços em sua direção.  “Adriano, 

coloca a mão no meu saco”. Ele, prontamente, estende a mão. Ela recua com o saco. “Calma, 

menino! Tá nervoso”. Ela imita o gesto de estender a mão do rapaz. “Já vem pegando!”. 

Aproxima-se novamente. “Adriano veja se tem alguma coisa neste saco”. O rapaz põe a mão 

dentro do saco e diz que não. “O Adriano não é uma pessoa confiável, é igual vocês”, 

referindo-se aos alunos da ESLIPA que estavam sentados próximos a ele.  

A palhaça vai para o centro da plateia. “A mocinha aqui que vai ao seminário. 

Mocinha, qual seu nome?”. A moça responde, Catarina. A palhaça repete o nome com voz 

aguda, cantarolando. Estendendo as mãos a palhaça diz, “Catarina, bota a mão no meu saco”. 

Rapidamente, Catarina estende o braço. Currupira recua o saco. “Devagar, Catarina, respira”. 

A palhaça inspira e expira com veemência. “Alguma coisa aí dentro, Catarina? Nada. Então 

fala bem alto que aqui tem gente que desconfia de mim”. 
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Currupita vai pra o lado esquerdo da plateia. Vai até o rapaz que chama de cunhado. 

“Cunhado! E aí beleza, mano? Coloca a mão no meu saco. Devagar. Tem alguma coisa aí 

dentro? Tem não. Ele é confiável, viu gente! Falou que não tem, é porque não tem”. 

A palhaça coloca-se no centro do picadeiro, volta-se para Jessé, pergunta se está 

preparado. Está. “Vamos começar! Você coloca a mão no meu saco”. Quando o rapaz vai 

colocar a mão, ela retira o saco e cria expectativas sobre o número. “E nós vamos começar a 

nossa mágica! Mas antes disso, você se prepara, coloca a mão no saco”. Enquanto fala 

estende o saco para Jessé, que movimenta o braço em direção ao saco e, imediatamente, a 

palhaça se afasta, disfarçando sua intenção de pregar-lhe uma troça. Ela volta a narrar “ Eu 

digo pra vocês o que vai acontecer, Jessé irá me ajudar nessa mágica”. Ela volta a oferecer o 

saco. Jessé, desconfiado, estica a mão lentamente. Ela retira o saco de sua frente. “Calma, 

Jessé, você é casado?”. Ele afirma. “Então venha para esse lado”, apontando seu lado direito. 

Ele segue. “Jessé, você trabalha?” Ele concorda. Ela aponta o seu lado esquerdo, dizendo 

“deste lado”. Ele obedece. “Pra que time você torce?” Flamengo. Então, ela aponta 

novamente para a direita e quando ele está se deslocando, ela diz “pode ficar aí mesmo, é só 

um movimento com o braço, você não lembra não? Não assistiu?”. Ela repete a mesma 

brincadeira do começo que foi feita com Diogo.  

“Jessé, olhando pra você assim, eu vejo que você é um homem muito inspirado. 

Você poderia imitar pra mim um cachorro?” O público ri. “Sua mulher está assistindo? Faz 

um cachorrinho pra ela”. Jessé imita um cachorro latindo. “Nossa! É um pudle com 

tuberculose!”. “Jessé, um cachorrão!”. Ele imita, agora com o latido mais grave. Ela ainda 

pede para que ele lata e abane o rabinho. Ele obedece e recebe risos e palmas do público. 

“Jessé, já que você está demonstrando seus dotes artísticos, você poderia imitar para mim um 

gato?”. Ele mia. “Está muito xoxo isso aí! Vou lhe ajudar na coreografia”. A palhaça narra os 

movimentos enquanto os executa e é seguida por Jessé. Coloca um braço pra frente. “Não é 

Macarena!”. O outro braço pra frente e arqueia as pernas. Movimenta os braços como garras 

fazendo “Meau”. O rapaz ri encabulado, mas depois faz os movimentos com graça. Currupita 

pergunta para o público se querem que ele faça mais imitações. O público quer. Jessé mostra-

se confortável, apensar de um tanto sem jeito. Currupita lhe pedi para ver se há algo no saco. 

Não há. Ela pede que ele imite uma galinha. Ele imita. Currupita triangula com o público, 

mostrando não estar satisfeita. O público ri. “Eu vou te ensinar. Você arqueia as pernas, abre 

as assas e vai ter um pequeno remelexo aqui em baixo. Está preparado?”. Currupita começa a 

cacarejar, a mexer os quadris e ombros. O cacarejo transforma-se numa espécie de funk e ela 
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começa a dançar freneticamente, durante alguns segundos, que na cena parecem durar 

exageradamente. Ela para, de repente, dando-se conta de que perdeu um pouco do seu 

controle. Risos. Jessé a acompanha e faz os movimentos da galinha, sempre cacarejando. 

Currupita posiciona a sacola nas nádegas do rapaz, como se algo saísse de lá. Depois ela pede 

para que ele confira se há algo na sacola. Ele retira um ovo. A plateia se admira: oh! Palmas. 

A palhaça se despede de Jessé, ele sai com o ovo na mão. Ela chama sua atenção para que 

devolva o ovo. “Quem disse que era pra você levar o ovo pra casa?”.  

 

 

 

A palhaça volta a fazer a receita de bolo. Como sempre, mas agora de forma mais 

ligeira, joga o ovo pra cima e o pega com a vasilha, bate com a colher de pau. “Três pitadas de 

farinha!”. Pega um saco de farinha e vai arremessando farinha em grandes quantidades. 

Enquanto vai fazendo esse movimento, conversa com o público sobre a importância do 

ingrediente para a receita. “O importante é da farinha é você acertar o ponto.” E vai colocando 

 

 

Figura 45 – A Borralhona – Mágica do ovo  
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mais e mais farinha, de forma distraída. “Se não for no ponto, o bolo sola.” O público ri. “Do 

que estão achando graça?”. Ela observa a farinha e parece ter uma ideia. Pega um punhado e 

passa nas axilas como se fosse talco. Depois, levanta a saia e passa na pelve. Faz a brincadeira 

“pã-pã-rã-rã, pam, pam”. Mais risos.  

A palhaça mistura a massa com a colher e se aproxima da plateia, oferecendo. 

“Quem provar?”. Todas as pessoas se recusam. Depois de acompanhar toda a forma peculiar 

com que a palhaça confecciona o bolo e observar o aspecto nada atrativo da massa, as reações 

também são diversas. Pessoas com feição de nojo, sorrindo. Outras tentam se afastar com 

receio que a massa cai nelas. As crianças ficam curiosas, pedem apenas pra ver, mas se negam 

a comer. Currupita continua oferecendo, de forma contundente. “Se ver vai ter que comer!” 

Enquanto aproxima repentinamente a colher da boca da criança.   

“Preparada a massa, você põe na forma e leva ao forno por apenas 15 minutos”. A 

palhaça despeja a massa na forma. A contrarregra estende sua mão pelo meio da cortina, nela, 

Currupita coloca a forma. A forma é levada pra trás da cortina.   

 

 

 

Currupita senta-se novamente ao lado do príncipe. Prepara-se para beijá-lo. Confere 

novamente o hálito. “Estou podre!”. Arruma os cabelos. Depois ensaia movimentos de beijos, 

de todas as formas: biquinhos, passa a língua nos lábios, faz mastigações exageradas, coloca a 

língua pra fora e pra dentro da boca.  Vai se aproximando do príncipe e, quando chega perto, 

 

Figura 46 – A Borralhona – Segundo flerte com o príncipe 



 

o cucu toca. Ela se assusta. Perde todo o “clima”. Fica irritada. “Cala a boca!”. Retoma o 

movimento de aproximar-se do príncipe. Desequilibra

Aproxima-se novamente. E ouve

Agora, com voz aguda “correio”. Ela fica nervosa. “Correio a essa hora!”. No centro da 

cortina, surge um pacote. Currupita o pega. A voz lhe chama atenção. A mão faz sinal de que 

quer uma gorjeta. A palhaça faz um semblante malvado, pega uma banana e dá para a mão. 

Currupita pega a caixa. Balança. Pergunta

caixa. Toma um susto. Fecha a caixa. Mantem o braço esticado como se quisesse ficar longe 

da caixa, mas ao mesmo tempo não a larga. Abre e fecha rapidamente. Dá um grito. Abre 

novamente e mostra-se admirada. Retira algo de dentro da caixa. Mostra para o púb

chapéu branco pequenino com um véu de noiva. O público fica docemente admirado: ah! Ela 

coloca o elástico do chapéu no pescoço e ao arrumá

Fica sem visão e movimenta

estendidos para a frente. Suas mãos percorrem o rosto como se tivessem vida própria e 

parecem averiguar, por meio do tato, o que ocorre. Então, ajeitam o chapéu em cima da 

cabeça. Ela está pronta. 

 

 

Ao fundo, a música 

pedir a mão do príncipe. Ela compartilha seu entusiasmo com o público. Aproxima

boneco, faz uma reverência, faz diversas reviravoltas com o braço até estendê

boneco. O boneco não se move. Ela resolve pegá

Figura 

o cucu toca. Ela se assusta. Perde todo o “clima”. Fica irritada. “Cala a boca!”. Retoma o 

se do príncipe. Desequilibra-se, quase caindo do balde. Se apruma. 

se novamente. E ouve-se uma voz dizendo grave “correio”. A palhaça não entende. 

Agora, com voz aguda “correio”. Ela fica nervosa. “Correio a essa hora!”. No centro da 

, surge um pacote. Currupita o pega. A voz lhe chama atenção. A mão faz sinal de que 

quer uma gorjeta. A palhaça faz um semblante malvado, pega uma banana e dá para a mão. 

Currupita pega a caixa. Balança. Pergunta-se o que é. “Não tem nada aqui”. Abre a 

aixa. Toma um susto. Fecha a caixa. Mantem o braço esticado como se quisesse ficar longe 

da caixa, mas ao mesmo tempo não a larga. Abre e fecha rapidamente. Dá um grito. Abre 

se admirada. Retira algo de dentro da caixa. Mostra para o púb

chapéu branco pequenino com um véu de noiva. O público fica docemente admirado: ah! Ela 

coloca o elástico do chapéu no pescoço e ao arrumá-lo, prende o chapéu na frente do rosto. 

Fica sem visão e movimenta-se de forma desregulada pelo picadeiro,

estendidos para a frente. Suas mãos percorrem o rosto como se tivessem vida própria e 

parecem averiguar, por meio do tato, o que ocorre. Então, ajeitam o chapéu em cima da 

úsica Voces de primavera de Johann Strauss. Currupita se prepara para 

pedir a mão do príncipe. Ela compartilha seu entusiasmo com o público. Aproxima

boneco, faz uma reverência, faz diversas reviravoltas com o braço até estendê

neco não se move. Ela resolve pegá-lo no colo. Pede o acompanhamento de 

Figura 47 – A Borralhona – Arrumando-se para o baile 
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o cucu toca. Ela se assusta. Perde todo o “clima”. Fica irritada. “Cala a boca!”. Retoma o 

se, quase caindo do balde. Se apruma. 

se uma voz dizendo grave “correio”. A palhaça não entende. 

Agora, com voz aguda “correio”. Ela fica nervosa. “Correio a essa hora!”. No centro da 

, surge um pacote. Currupita o pega. A voz lhe chama atenção. A mão faz sinal de que 

quer uma gorjeta. A palhaça faz um semblante malvado, pega uma banana e dá para a mão.  

se o que é. “Não tem nada aqui”. Abre a 

aixa. Toma um susto. Fecha a caixa. Mantem o braço esticado como se quisesse ficar longe 

da caixa, mas ao mesmo tempo não a larga. Abre e fecha rapidamente. Dá um grito. Abre 

se admirada. Retira algo de dentro da caixa. Mostra para o público. É um 

chapéu branco pequenino com um véu de noiva. O público fica docemente admirado: ah! Ela 

lo, prende o chapéu na frente do rosto. 

se de forma desregulada pelo picadeiro, com os braços 

estendidos para a frente. Suas mãos percorrem o rosto como se tivessem vida própria e 

parecem averiguar, por meio do tato, o que ocorre. Então, ajeitam o chapéu em cima da 

 

de Johann Strauss. Currupita se prepara para 

pedir a mão do príncipe. Ela compartilha seu entusiasmo com o público. Aproxima-se do 

boneco, faz uma reverência, faz diversas reviravoltas com o braço até estendê-lo para o 

lo no colo. Pede o acompanhamento de 

 



 

palmas da plateia. Ela dança uma valsa conduzindo o boneco. Fazem a dança típica de valsa, 

rodopiam. Ao manipular o boneco, a palhaça coloca a mão dele em suas próprias nádegas. Ela 

se irrita com tamanha ousadia e lhe dá um tapa. 

 

 

Ela retoma a dança. Começa a girar freneticamente. Sem perceber, lança o boneco no 

chão. Não se dá conta do acontecimento e continua a girar como se o segurasse nos braços. 

Completa ainda quatro voltas, quando percebe que está dançando sozinha. Pausa. Fica 

intrigada. Olha para cima, para as laterais, a procura de seu príncipe. As crianças indicam que 

ele está no chão. Ela o olha 

no balde.  

Em seguida, Currupita pede para que o operador de som interrompa a música. “Por 

favor, você teria aí uma música um pouquinho mais animada?”. Começa um funk. Currupita 

começa a mexer-se involuntariamente. Ela nega a música, pede para 

entanto, seu corpo se mexe de forma descontrolada, rebolando, agachando, mexendo os 

braços, tudo no ritmo frenético das batidas do funk. Fica evidente que seu corpo não obedece 

seu pensamento. De repente, ela põe um fim ao jogo. O púb

som e lhe dá uma bronca. Quando ela volta ao picadeiro, o funk entra novamente. Ela não se 

contém. Começa a dançar de forma animadíssima. Porém, seu rosto demonstra apreensão. É 

uma briga entre corpo/vontade e pensamento/

funk. A outra mão tenta tirá

grita. A música para.  

A palhaça vai até o operador de som, furiosa. “Quando eu disser pra parar para. Não 

improvisa não!” Assim que ela se vira, a música volta. Ela acompanha dançando. A música 

palmas da plateia. Ela dança uma valsa conduzindo o boneco. Fazem a dança típica de valsa, 

rodopiam. Ao manipular o boneco, a palhaça coloca a mão dele em suas próprias nádegas. Ela 

irrita com tamanha ousadia e lhe dá um tapa.  

Ela retoma a dança. Começa a girar freneticamente. Sem perceber, lança o boneco no 

chão. Não se dá conta do acontecimento e continua a girar como se o segurasse nos braços. 

eta ainda quatro voltas, quando percebe que está dançando sozinha. Pausa. Fica 

intrigada. Olha para cima, para as laterais, a procura de seu príncipe. As crianças indicam que 

ele está no chão. Ela o olha – olhar da máscara – assusta-se e vai pegá

Em seguida, Currupita pede para que o operador de som interrompa a música. “Por 

favor, você teria aí uma música um pouquinho mais animada?”. Começa um funk. Currupita 

se involuntariamente. Ela nega a música, pede para 

entanto, seu corpo se mexe de forma descontrolada, rebolando, agachando, mexendo os 

braços, tudo no ritmo frenético das batidas do funk. Fica evidente que seu corpo não obedece 

seu pensamento. De repente, ela põe um fim ao jogo. O público ri. Ela vai até o operador de 

som e lhe dá uma bronca. Quando ela volta ao picadeiro, o funk entra novamente. Ela não se 

contém. Começa a dançar de forma animadíssima. Porém, seu rosto demonstra apreensão. É 

uma briga entre corpo/vontade e pensamento/razão. O dedo vai à boca, como nas danças de 

funk. A outra mão tenta tirá-lo. Estapeia-se. Mas o corpo não para de dançar. Subitamente ela 

A palhaça vai até o operador de som, furiosa. “Quando eu disser pra parar para. Não 

não!” Assim que ela se vira, a música volta. Ela acompanha dançando. A música 

Figura 48 – A Borralhona – A valsa 
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palmas da plateia. Ela dança uma valsa conduzindo o boneco. Fazem a dança típica de valsa, 

rodopiam. Ao manipular o boneco, a palhaça coloca a mão dele em suas próprias nádegas. Ela 

 

Ela retoma a dança. Começa a girar freneticamente. Sem perceber, lança o boneco no 

chão. Não se dá conta do acontecimento e continua a girar como se o segurasse nos braços. 

eta ainda quatro voltas, quando percebe que está dançando sozinha. Pausa. Fica 

intrigada. Olha para cima, para as laterais, a procura de seu príncipe. As crianças indicam que 

se e vai pegá-lo. Coloca-o sentado 

Em seguida, Currupita pede para que o operador de som interrompa a música. “Por 

favor, você teria aí uma música um pouquinho mais animada?”. Começa um funk. Currupita 

se involuntariamente. Ela nega a música, pede para parar, para tirar, no 

entanto, seu corpo se mexe de forma descontrolada, rebolando, agachando, mexendo os 

braços, tudo no ritmo frenético das batidas do funk. Fica evidente que seu corpo não obedece 

lico ri. Ela vai até o operador de 

som e lhe dá uma bronca. Quando ela volta ao picadeiro, o funk entra novamente. Ela não se 

contém. Começa a dançar de forma animadíssima. Porém, seu rosto demonstra apreensão. É 

razão. O dedo vai à boca, como nas danças de 

se. Mas o corpo não para de dançar. Subitamente ela 

A palhaça vai até o operador de som, furiosa. “Quando eu disser pra parar para. Não 

não!” Assim que ela se vira, a música volta. Ela acompanha dançando. A música 
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vai ficando cada vez mais rápida e seus movimentos acompanham tal velocidade. Na exaustão 

do movimento, a palhaça grita. A música para. Ela mostra que está cansada. “Quer me matar, 

desgraçado?” O público ri. 

 

 

 

Currupita vai cambaleando até o balde e se senta com dificuldade. Olha para o 

príncipe. Confere o hálito. “Melhorei!”. O público ri. Ela fala em tom de bronca: “silêncio”. 

Prepara-se para beijar o príncipe. Direciona os lábios até ele, porém, o som do cucu a 

interrompe. Ela se levanta. “Chega!”. Repete três vezes “chega” e na última vez o faz com 

voz extremamente grave. “O que foi?” As crianças respondem: “o bolo”.  

A palhaça vai em direção à abertura da cortina. Está desesperada. Abre a cortina e a 

contrarregra acerta o rosto da palhaça com uma torta de chantili. Currupita vira-se para a 

plateia. Muito risos. Respira profundamente, subindo e descendo os ombros.  

 

 

Figura 49 – A Borralhona – O funk 
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Começa a tocar uma versão, com voz infantil, da música Eu não existo sem você de 

Vinicius de Moraes e Antonio Carlos Jobim. Currupita abre os braços em sinal de pesar. 

Aproxima-se do príncipe. Gesticula seu lamento pela situação. Faz mimica indicando beijos. 

Suspiros profundos. Ela está desolada. Se ajoelha. Arrasta-se para o lado do príncipe. Pausa. 

De repente, abraça-o e lhe dá um grande e demorado beijo na boca. O público bate palmas, 

alguns assoviam e gritam.  

 

 

Inicia uma música animada. O público acompanha a música com palmas. Currupita se 

levanta, fica de costas, marca o ritmo da música com os pés, numa espécie de dança, vai 

 

 

 

Figura 50 – A Borralhona – Beijo final 
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levantando vagarosamente a saia, mostrando a palavra fim costurada em sua calçola. Palmas. 

Ela agradece o público. Percorre o picadeiro chamando a todos para ficarem em pé. Chama 

os/as aprendizes da ESLIPA para o picadeiro. Então agradece ao microfone, em nome do Off-

Sina, ESLIPA e Pólo carioca de circo. Pede uma salva de palmas para o elenco e para Lily 

Curcio.  

 

 

 

“Senhoras e senhores, esse é o momento mais importante do nosso dia. É o momento 

em que nós, artistas de rua, vamos fazer a cena tradicional do chapéu. É nesse momento que 

vamos saber se vocês gostaram da nossa arte. Senhoras e senhores, todos vocês com as mãos 

para cima. Os homens vão abaixando a mão lentamente e colocando a mão no bolso. As 

mulheres, na bolsa. E vão depositando aqui no nosso chapéu. Muito obrigada!” 

Uma música animada toca ao fundo. Todos acompanham com palmas. Muitas pessoas 

vão até o chapéu e fazem suas contribuições. “Vamos lá pessoal, vocês têm nesse momento a 

oportunidade de se desprender de seu lado material. Coloque no nosso chapéu tudo o que 

você tem na sua bolsa. Celular, iphone, ipad, você pode! Chave do carro!”. Currupita - ou 

Lilian? – pede para que a música pare. Pede ajuda do elenco. “Gente me ajuda, conta quantas 

pessoas tem na plateia rapidinho”. Ela pega o balde, usado como chapéu para recolher as 

contribuições, e começa a mexer no dinheiro. “Olha gente, pelo número de pessoas na plateia, 

está faltando cinco pessoas para colocar [dinheiro] aqui no chapéu”. O público ri. “Então 

vamos virar de costas porque o pessoal é muito tímido. Nós vamos virar de costas e vamos 

contar até dez. Quem der dez reais vai levar um almanaque do grupo Off-Sina, pensem nisso. 

 

Figura 51 – A Borralhona – Fim 
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É a chance de vocês!”. Uma senhora diz que já deu dez reais, exigindo o seu almanaque. A 

palhaça vai verificar no balde, segundo ela, tem que conferir a impressão digital. Pega uma 

nota de dez reais, faz a mimica de uma máquina nas mãos e afirma que a nota é da senhora. 

Risos. Mais duas mulheres dizem o mesmo e passam pelo mesmo procedimento. “Nossa! Foi 

mais rápido do que eu pensava! Então quem depositar vai ganhar um beijo das palhaças!” 

Risos, palmas e gritos. 

Os palhaços e palhaças viram de costas e começam a contagem regressiva. Ninguém 

contribui. Quando chegam no número nove, voltam a contar do dois. Risos. Um rapaz 

conhecido do grupo, recolhe o balde. A palhaça chama sua atenção. “Você tá recolhendo por 

quê? A gente tá se acabando de contar pra ver se um pão duro passa e deposita o dinheiro. 

Você quer quebrar a corrente?” Uma moça do público faz a contribuição. A palhaça se anima. 

Voltam à contagem regressiva. Enquanto todos contam ela comenta. “Vai! Se desprende! 

Jesus vai abençoar vocês!”.  Uma moça para para ver o que está acontecendo. A palhaça vai 

até a pessoa. “Oi, chegou agora? A gente começa com a cena do balde. A senhora pode 

colocar aqui o que acha que a gente merece. A senhora chegou agora? Agora é mais caro! 

Atrasada é mais caro. Eu aceito iphone, corrente de ouro.” A moça se nega. “Ela não quer, 

gente, é pão dura. Ela riu e disse não!”. Mudando o tom da voz. “É tudo brincadeira, meu 

povo, obrigada pela presença de vocês! Bom domingo, bom final de semana. Um beijo no 

coração! Obrigada pela presença! Tchau!” Palmas, assovios e gritos.  

 

5.6.2. Concepção e encenação 
 

O espetáculo A Borralhona foi inspirado em contos de fadas, principalmente, em A 

Gata Borralheira, de Charles Perrault; na opereta La Cenerentola, um melodrama cômico de 

Gioacchino Rossini; e em O Santo Casamenteiro, conto popular registrado por Câmara 

Cascudo.  

A opereta conta a história de Angelina que é maltratada pelo padrasto e pelas irmãs e 

feita de criada. Ela se apaixona por um príncipe disfarçado de mendigo, a quem é a única a 

ajudar, provando assim a sua bondade. A história é cheia de quiproquós, com diversos 

disfarces e mal entendidos e termina com um final feliz, no qual Angelina, também chamada 

de Cinderela termina por se casar com o príncipe e, ainda, perdoar a família que a maltratava.  

A Gata Borralheira, ou Cinderela, conta historia de uma garota que perdeu o pai e foi 

feita de criada pela madrasta e irmãs. Certo dia, fez-se um baile para que o príncipe 

escolhesse sua esposa. Cinderela foi proibida de ir ao baile e teve o seu vestido rasgado pelas 
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irmãs e madrasta. Desconsolada, ela recebe a visita de uma fada que lhe faz um feitiço para 

que fique digna de ir ao baile, porém, o encanto acaba à meia-noite. No baile, Cinderela e o 

príncipe se apaixonam, mas ela sai apressada sem dizer seu nome, com receio de perder o 

horário e acaba perdendo um de seus sapatos. No dia seguinte ao baile, o príncipe procura a 

amada por toda a cidade, buscando a mulher que calce exatamente o sapato esquecido. Os 

dois vivem felizes pra sempre.  

O conto popular recolhido por Câmara Cascudo, conta a história de uma garota que 

deseja desesperadamente casar-se. Para isso, ela recorre a Santo Antônio, o santo 

casamenteiro, adquirindo uma estátua e oferecendo devoção ao santo, com rezas diárias. Sem 

resultado e raivosa, a garota atira a estátua do santo pela janela. Naquele instante, por acaso, 

passava um rapaz em frente a sua casa e ele é atingido pela imagem. Ainda cambaleando, ele 

dirige-se para o sobrado de onde veio o projétil e, ao encontrar a garota, os dois se apaixonam. 

O Santo Casamenteiro cumpre então sua função.  

Lilian Moraes, em tom de brincadeira, diz que o espetáculo foi “psicografado”. O 

contexto foi o seguinte. Lilian havia recebido um convite para participar de um festival de 

palhaças e lhe foi solicitado um espetáculo solo, pois aquele festival era exclusivo para 

mulheres. Lilian então afirmou que tinha um trabalho solo, mesmo sem tê-lo, para aproveitar 

a oportunidade. A ocasião, faz a palhaça! Então, trancou-se no quarto e ali fez o roteiro do 

espetáculo. 

 
Num belo dia, eu disse é hoje! Eu vou escrever esse roteiro hoje. Me tranquei no 
quarto, escolhi uns determinados CDs, fui colocando e fui criando. Mas assim, eu digo 
psicografado porque foi tão rápido e na mão, não foi nem no computador. Ai eu olhei 
e falei: tá, não fui eu que escrevi isso. Foi tão bonito, porque ali, naquela dramaturgia, 
eu vi a lógica do palhaço. Eu vi o tempo cômico, um, dois, três. Eu vi a piada. E fiquei 
orgulhosa, na verdade, com o que eu tinha escrito. Estreamos em 2007 e eu me senti 
muito bem fazendo. (MORAES, 2015) 
 

Obviamente, o trabalho empregado para a realização do roteiro não foi só nesse dia. 

Esse seria uma epifania, um momento de intuição ou insight. Isso pois a experiência de anos 

de pesquisa e atuação como palhaça forneciam um repertório suficiente para que, num 

momento de inspiração, ela pudesse pôr em prática um novo espetáculo de maneira tão 

rápida.  

Há também a influência do trabalho da palhaça suíça Gardi Huter. Gardi já produziu 

espetáculos solo no papel de lavadeira (parodia de Joana D´arc), de ponto de ópera e de 

costureira. Em seus espetáculos, há sempre uma versão paródica, na qual a palhaça interpreta 
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também uma personagem, mas sempre deixando evidentes suas características próprias como 

palhaça. 

A Borralhona tem uma operação semelhante. O espetáculo realiza uma leitura 

paródica, na qual a mocinha é uma palhaça, Currupita. Portanto, os acontecimentos se 

desenrolam segundo a lógica própria dessa palhaça, seus desejos, seu caráter e suas formas de 

resolver os problemas. “Que eu sempre falo assim: quem é a Borralhona? É uma outra 

palhaça? Não. A Borralhona é a Currupita em Borralhona, naquele estado de Borralhona” 

(MORAES, 2015). 

A prática da paródia é comum tanto no circo, por meio de reprises e pantomimas78, 

como uma marca do teatro cômico, no Brasil nos séculos XIX e XX que realizava uma forma 

“antropofágica” de se apropriar do repertório do teatro sério europeu, num “gesto de 

apropriação e recriação”. 

 
Sua recepção [da paródia], para acontecer de forma ampla, depende do 
reconhecimento por parte do espectador, que, de modo ativo, estabelece as 
associações entre a paródia e seu referente. Como mosaico de textos, contém o 
modelo (em memória) e seu reflexo (divergente). (METZLER, 2015, p. 90) 

 

Textos e espetáculos, clássicos, tradicionais, sérios, apresentados em forma de 

paródia são um recurso utilizados por diversos artistas. A atriz cômica Alda Garrido também 

utilizou a paródia para escrever e atuar na peça “Chuvisco” (1957), paródia de “Chuva”79, 

parodiando também a atuação da aclamada atriz Dulcina de Moraes, a qual também muito 

admirava (METZLER, 2015). Já Dercy Gonçalvez parodiou a Dama das Camélias80, 

acrescentando bordões e outros expedientes da revista ao espetáculo81, procedimentos que não 

foram aceitos durante sua passagem por Portugal, que exigiu que a atriz mudasse o título da 

peça para “Cama das Camélias” (1970), em respeito ao autor (NAMUR, 2009).  

 Somam-se à paródia, expedientes cômicos próprios da palhaçaria. Trata-se de uma 

dramaturgia que leva em consideração a fábula, o roteiro de ações, a partitura corporal, a 

partitura vocal, a maquiagem, figurino, cenário, adereços e truques diversos. Segundo Lilian a 

palhaçaria tem uma dramaturgia diferente da comédia.  
                                                           
78 Benjamin de Oliveira, realizava pantomimas nas quais parodiava clássicos como em “O guarani”. 
79 Adaptação de Randolph e Colton para o conto de Somerset Maugham, montado pela companhia Dulcina-
Odilon em 1945. 
80

 Texto de Alexandre Dumas e direção de Ruggerio Jacobi e Carla Tivelli, montagem em 1956. 
81

 Para começar, assumiu explícita e comicamente o tom de dramalhão que a saga 170 melancólica e romântica 
ganhara com o tempo , mas num ajuste metalingüístico se recusou a morrer em cena. Centrou as pantomimas nas 
crises tísicas da personagem e as transformou em exagerados “cofó-cofós” que levavam o público às lágrimas e 
viraram à época bordão popular (NAMUR, 2009, p.113) 
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Então eu digo que a dramaturgia d’A Borralhona, foi na verdade psicografada. Por 
mais que eu viesse estudando a dramaturgia do palhaço brasileiro, ainda assim eu não 
tinha a capacidade de criar uma dramaturgia de palhaço, né? Tem uma lógica própria, 
tem um tempo cômico próprio, não é comédia. É diferente da comédia. Talvez mesmo 
que eu tivesse estudado comédia na escola de teatro, mesmo assim, eu não dominava o 
tempo cômico da palhaça pra poder colocar numa dramaturgia. 

 

 A dramaturgia de A Borralhona a priori não se pauta na parodia. A composição da 

artes foi além desse conceito, digamos que a paródia seja uma consequencia. Porém, não seria 

uma paródia como fim, mas um meio, mais uma possibilidade de tratar um tema da vida 

humana : a solidão.  

 
Eu construí uma dramaturgia pensando que era sobre aquilo que eu queria falar. Eu 
queria falar sobre a solidão do ser humano, que mesmo acompanhado está só. Então 
que solidão é essa? Eu estou falando sobre uma questão que é: quando a gente fala “eu 
me sinto só”, “eu quero buscar um companheiro”... estou falando um pouco em cima 
da dramaturgia do espetáculo da Borralhona, né. Mas em que momentos também você 
buscou o outro? A gente vive num lugar, num mundo, em que cada vez as pessoas 
estão mais sozinhas porque também não se permitem amar, não se permitem sofrer. 
Porque está tudo intrinsicamente ligado. Então se você não se permite passar por essas 
sensações, por esses sentimentos, porque você não quer sofrer. E aí você também tem 
esse questionamento sobre a solidão, com a Currupita eu posso falar sobre isso. 
Porque talvez eu, Lilian, não esteja conseguindo falar o que eu gostaria de falar. Mas 
se ai eu falo, chega aqui, chega perto, me ajuda, me dá uma luz. Então eu até escrevi 
que ela é a minha melhor amiga, que sou eu sob uma lente de aumento, que é o meu 
lado mais livre. É o momento em que eu me sinto plena. Assim, super poderosa. Super 
poderosa pra falar de várias questões que eu, enquanto Lilian, não saberia falar. 
(MORAES, 2016) 

 

 A linguagem da palhaçaria é um meio para se tratar do tema da solidão e ela, 

consequentemente, é paródica, mas sobretudo possui seu feixe de dignos próprios que, neste 

caso, vão desde o nariz vemelho, sapatos grandes, melodias de voz excentricas até a grande 

relevância do corpo.  

 Uma das principais questões da palhaçaria é o corpo, o corpo como princípio. Há um 

entendimento do corpo como o uso da máscara, da menor máscara do mundo, o nariz 

vermelho. Essa máscara comporta-se como os “olhos da máscara”, ou seja, é preciso seu 

direcionar o nariz para o foco do olhar do/a artista. A máscara também emprega todo o corpo 

na ação. Alguns exemplos dessa peculiaridade da linguagem da palhaçaria podem ser citados 

quando Currupita é carregada pelos rapazes da plateia. Eles a deixam no chão e ela continua a 

nadar com os rapazes presos debaixo de suas axilas. Ela parece – ou sacaneia? – não perceber 

que eles continuam ali. Quando ela se dá conta, ela os olha utilizando o princípio da máscara, 

o olhar é acompanhado de da cabeça, pescoço e coluna. Há também partituras corporais que 

enfatizam o corpo como local dos conflitos ou dúvidas, por exemplo, quando Currupita recebe 



 

o correio e tem ao mesmo tempo medo e curiosidade pelo que há dentro da caixa.  Assim, ela 

aproxima e afasta a caixa de si. 

 

 

Outra marca da palhaçaria é a triangulação. É uma espécie de segredar com a plateia. 

Uma forma de mostrar a reação da palhaça, qual sua sensação. Para a palhaçaria, é importante 

que artista e público compartilhem do jogo cênico, se

conscientes de que sua interação pode mudar o rumo do espetáculo. Por exemplo, quando 

Currupita revela contente e com intenção de se aproximar do príncipe para dançar.

 

 

Figura 

Figur

o correio e tem ao mesmo tempo medo e curiosidade pelo que há dentro da caixa.  Assim, ela 

aproxima e afasta a caixa de si.  

Outra marca da palhaçaria é a triangulação. É uma espécie de segredar com a plateia. 

Uma forma de mostrar a reação da palhaça, qual sua sensação. Para a palhaçaria, é importante 

que artista e público compartilhem do jogo cênico, sejam cúmplices, estejam presentes e 

conscientes de que sua interação pode mudar o rumo do espetáculo. Por exemplo, quando 

Currupita revela contente e com intenção de se aproximar do príncipe para dançar.

Figura 53 – A Borralhona – Preparação para o baile 

Figura 52 – A Borralhona – Chegada do correio 
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o correio e tem ao mesmo tempo medo e curiosidade pelo que há dentro da caixa.  Assim, ela 

 

Outra marca da palhaçaria é a triangulação. É uma espécie de segredar com a plateia. 

Uma forma de mostrar a reação da palhaça, qual sua sensação. Para a palhaçaria, é importante 

jam cúmplices, estejam presentes e 

conscientes de que sua interação pode mudar o rumo do espetáculo. Por exemplo, quando 

Currupita revela contente e com intenção de se aproximar do príncipe para dançar. 
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5.6.3. Atuação solo e aproximações históricas 
 

Dentre as definições das diversas tipologias de palhaços, Lilian Moraes ainda tem 

dificuldades de definir qual seria o caráter ou forma de atuação de sua palhaça Currupita. Ela 

chega a afirmar que tem muitos “momentos de [clown] branca”. Em um deles diz que quase 

destruiu as costas do parceiro Richard Riguetti. Alguns aprendizes da ESLIPA, em 2016, 

disseram que a consideram uma clown branca.  

É certo que a definição clown branco e augusto, ou escada e palhaço, mesmo 

enquanto relações que podem alternar, não é conveniente para o espetáculo, uma vez que 

Currupita está só. Dessa forma, não há em cena, uma figura que seja antagônica ou 

complementar à palhaça. Suas relações devem sempre se estabelecer entre ela consigo, muitas 

vezes, mediada por objetos; entre ela e o público em geral; entre ela e alguém do público.   

Segundo Katia Maria Kasper, o palhaço Grock82, consolidou um espetáculo sólo, uma 

espécie de one men show, com números de mais de 40 minutos. Grock é tido como aquele que 

emancipou o augusto e o tronou independente do clown branco. Segundo Alfred Simon, 

Grock que condensava condensou em si as diferentes características do branco e do augusto e 

dos augustos pitre e contre-pitre83. Ele também aproximava o palhaço Grock e o artista que o 

criou, rompendo barreiras entre artista e personagem.  

Talvez Curripita em A Borralhona se assemelhe a essa qualidade de desempenho 

dentro da palhaçaria. Assemelha-se também à figura do contra-augusto (BOLOGNESI, 2013) 

que é melhor aproximação para se definir os palhaços dentro da tradição brasileira, como 

Benjamin de Oliveira, que possuía múltiplas capacidades84.  

Procurando descrições para a tipologia da palhaça Currupita em A Borralhona 

encontra-se a própria pesquisa do grupo Off-Sina sobre o excêntrico musical. No caso de A 

                                                           
82 Charles Adrien Wettach (1880-1959), palhaço musical suíço.  
83 Tinha inventado o augusto no qual ele condensou toda a poesia astral do 'branco', toda a vaidade triunfalista do 
pitre e toda a burrice catastrófica do contre-pitre. Do augusto, Grock fez o clown total. Ora nao era um papel. 
Grock não interpretava um personagem, ele era esse personagem. 'Ele é a história que ele interpreta' (Henri 
Miller). Mas sem história. As gags não precisam de nenhum fio narrativo para se articular umas às outras. É a si 
mesmo que Grock inventa, ao inventá-las. (...) Grock não criou nem tipo, nem emprego. Grock desapareceu com 
Grock e algo do clown em si desapareceu com ele, tornando aleatória a busca da comédia clownesca. Teve 
imitadores, mas era inimitável. Não veio para fundar uma família O efêmero era sua eternidade. (KASPER, 
2004, p. 166) 
84 Tal dinâmica se estendeu à atuação dos palhaços nos palcos e picadeiros dos circos, que além das estradas 
circenses, encenaram esquetes, adaptaram obras conhecidas, como é o caso do próprio Benjamin, que apresentou 
uma versão de O Guarani, compuseram dramas e comédias, cantavam, tocavam violão, recitavam poesias etc. É 
impossível conceber tal dinamismo tendo por base o apego ao tipo fixo e rígido de uma personagem voltada ao 
universo rural, marcada pelo raciocínio lento e pela ingenuidade, como é o caso do Augusto. No Brasil, os 
palhaços adotaram a mobilidade entre os tipos aproximando-se do Contra-Augusto francês, antecipando-o por 
pelo menos duas décadas. (BOLOGNESI, 2013, p. 91) 
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Borralhona, não há cenas de instrumentos inusitados ou comuns, como a pesquisa de 

excêntricos musicais pressupõe. Sobre o termo, existem diferentes definições. 

 

(...) Robert Beauvais que segundo ele o excêntrico teria surgido “justamente da 
adaptação do clown tradicional à estrutura de palco, uma nova ‘arte de rir’ que 
contaminou a raiz do cinema nascente por meio de artistas que migraram dos teatros 
de variedades aos cinemas, como Charles Chaplin, Buster Keaton e, mais 
recentemente, Jacques Tati”. O excêntrico seria, grosso modo, o “elo” entre clowns e 
essas personagens cinematográficas que o senso comum reconhece como palhaços. 
(SILVA, p. 16) 

  

De acordo com o entendimento da poética do excêntrico por Rémy, este é 
psicologicamente o oposto do augusto, não sendo nunca um imbecil, mas uma espécie 
de augusto esperto e ardiloso que termina sempre por cima da situação. Sua arte 
estaria em criar obstáculos em grande quantidade para ter o mérito do triunfo de uma 
só vez, atuando de maneira calculada e precisa. Sua obra seria então constituída de 
uma soma de dificuldades vencidas ao mínimo custo, na qual nada é descosturado e 
perdido, sem margem para improvisações. Para Rémy, o imprevisível é o pesadelo dos 
excêntricos. (SILVA, p. 17) 

 

Das definições de excêntrico acima, podemos acatar aquilo que se refere ao caráter 

de Currupita, que seria sua esperteza, sua forma de se dar bem, mesmo se dando mal. 

Também é possível entender um estreitamento com a linguagem do palco e cinema, ao 

entendermos que há uma narrativa, com começo, meio e fim, personagens com histórico, 

gênese, vontades, objetivo, elementos que são comumente atribuídos ao teatro. No entanto, 

sua capacidade de improvisação é parte importante de seu desempenho.  

De acordo com Virgínia Namur (2009), o termo excêntrica também é usada por parte 

da crítica ao trabalho de Dercy Gonçalves, buscando evidenciar a diferença de seu 

desempenho, proveniente do teatro de revista, para o desempenho de atrizes. Segundo Namur: 

 
Usa-se aqui o termo excêntrico tanto no sentido de marginalização ou afastamento do 
centro, considerando-se esse centro a ordem vigente, quanto no sentido que lhe dá o 
teatro quando se refere ao artista que se especializa em personagens cômicos, 
lembrando as antigas relações de hierarquia entre a tragédia e comédia.  (NAMUR, 
2009, p. 1) 

 
Currupita é uma palhaça que interpreta outra personagem, a Borralhona, na qual 

Currupita pega pra si um mote, uma história, porém, de forma paródica, não perdendo seus 

recursos, sua forma genuína de atuar enquanto palhaça.   

Segundo o grupo Off-Sina “existem três tipos de palhaços: o que erra e não sabe que 

errou; o que erra e procura disfarçar; o que erra e coloca a culpa nos outros” (Almanaque Off-

Sina 1). Sendo assim, Currupita pertenceria prioritariamente aos dois últimos grupos. Ela é 

malandra, gosta de fazer pegadinhas com a plateia, grita, briga, chega até certos limites de 
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constrangimento da plateia, mas ainda assim de forma tão despojada que só provoca risos. É 

possível encontrar pontos de semelhança entre Currupita e Dercy Gonçalves:  

 

[Dercy] era daquelas que perdia o amigo, o sócio, o colaborador, mas não perdia as 
piadas que todas as noites lhe acorriam, fossem provocadas por incidentes de 
bastidores ou reações de público. Como uma segunda natureza, estava nela entranhada 
uma acirrada sensibilidade às formas e uma concentração no momento presente que 
tornavam impossível resistir à tirada ou ao trocadilho (NAMUR, p. 111) 

  

Assim como Currupita, e o estado de espírito de palhaça definido por Lilian Moraes, 

Dercy Gonçalves em cena, estava no momento presente. No momento do improviso, atenta a 

todas as possibilidades de imprevistos para poder produzir comicidade.  

Currupita sempre faz pegadinhas com as pessoas, brinca de enganá-las, de deixa-las 

constrangidas, mas não envergonhadas. O público convidado fica sem jeito, mas não 

desconfortável. É uma linha tênue. É um risco que a palhaça corre para arrancar riso.  

 
Já conhecia Lilian, mas não a tinha visto ainda representando sua palhaça e, confesso, 
me emocionei muito. A Currupita é sagaz, suave, malandra, enfim, tudo o que esse 
personagem requer, e como os circenses dizem, etc., etc. e etc. Mas, também porque é 
preciso reconhecer que essas bravas mulheres que têm produzido, criado e fabricado 
suas palhaças nesses últimos trinta anos no Brasil, vêem realizando um trabalho de 
primeira linha. Não é uma questão de defesa de gênero, mas do reconhecimento frente 
aos quase 300 anos de história do circo nos quais se afirmava, implícita e 
explicitamente, que mulher não podia representar “palhaço” (se usava e usa no 
masculino mesmo) no espetáculo circense. Elas provaram que podiam sim e Lilian é 
uma das artistas dessa geração que no emociona sempre com sua Currupita – 
excelente atriz e palhaça (no feminino). (SILVA, Ermínia. Almanaque Off-sina, p. 19)
  

 

5.6.4. Caminhos para a compreensão da linguagem da palhaçaria  
 

O espetáculo A Borralhona, ao longo de seus dez anos de existência passou por 

diversas mudanças incrementais, como normalmente ocorre em qualquer espetáculo de grande 

duração e, principalmente, num espetáculo protagonizado por uma palhaça, pois este é repleto 

de experientes da improvisação. Segundo Lilian Moraes, ela só “pegou o tempo do 

espetáculo” em 2012, sendo que havia estreado em 2007.  

Houve, porém, um momento de mudança muito significativo que levou Lilian 

Moraes a uma grande reflexão sobre a estrutura do espetáculo. Foi quando Lilian resolveu 

repensar o cenário e o figurino, pois na sua opinião o número de itens cenográficos eram 

muito excessivos. Ela então conversou com o diretor Richard Riguetti: 
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Eu falei: Olha só, A Borralhona tem todo esse cenário bonito, de artista plástico 
mesmo, uma coisa muito bonita. Mas tudo isso me incomoda, porque eu não preciso 
disso. Eu posso ser/estar palhaça em qualquer situação, aqui, ali, na rua. Isso tudo são 
apetrechos, é uma parafernalha, que é lindo, ajuda inclusive a contar a história. [...] E 
ai eu disse, então, eu queria ver com você se eu poderia tirar tudo isso. Ele falou, 
pode. Eu falei, então está bom. Desci pra garagem, peguei todo o meu cenário, ele 
estava dobradinho. Eu tinha um fogãozinho todo feito em papelão, uma coisa linda, e 
fazia parte da cena. Eu tinha um cuco, o cuco saia e fazia parte da cena também. Aí 
peguei toda a forração do cenário e coloquei numa sacola e escrevi um bilhetinho: 
“para quem interessar possa, coisas de palhaça”. Coloquei na rua, vi no relógio, 
esperei quinze minutos. Aí bateu aquela coisa ai meu deus que merda que eu fiz! E 
agora? Quinze minutos, passou a vida inteira. Eu falei, mas e agora? Como é que eu 
vou fazer a cena da torta se não tem fogão. E o cuco? O cuco vai tocar de onde? Ai 
meu pai do céu! Quinze minutos, vou lá! Quando eu voltei não tinha mais nada. Eu 
falei, então tá bom, se é assim vamos seguir, né! Se aconteceu dessa forma, eu vou 
respirar fundo. E passei um tempo fazendo o espetáculo e pensando “meu deus, como 
seria bom se eu tivesse aquele fogão”. Depois eu me desprendi, não precisava de mais 
nada. E o espetáculo só melhorou. O espetáculo só melhorou. Então o fogão, o cuco, o 
cenário, o vasinho de flor... o São Palhaço, que era a coisa mais linda, desse tamanho, 
que eu me desapeguei. Na verdade, só me ajudou! Me ajudou a entender que essa 
dramaturgia do palhaço não precisa de nada. Precisa só do palhaço. (MORAES, 2015) 

 

Foi assim que Lilian aprimorou as metáforas, as metonímias e a gestualidade 

próprias da linguagem da palhaçaria. Dessa forma, apenas o som do cuco já se tornou 

suficiente para o entendimento do cuco, mesmo sua representação gráfica não estando 

presente no cenário. O mesmo ocorreu com o forno, que atualmente é apenas a mão estendida 

da contrarregra.  

Isso nos leva a refletir acerca de peculiaridade da linguagem da palhaçaria e ainda 

mais da linguagem da rua. Na linguagem da palhaçaria, a palhaça é o elemento mais 

importante da encenação, pois como já dito, o importante é “quem faz” e não o que faz, onde 

está. Dessa forma, os elementos cenográficos devem lhe servir à palhaça, para que ela atinja 

sua expressividade. Os elementos cênicos não agregam à linguagem se forem apenas 

ornamentos, eles devem ter uma participação efetiva na encenação.  
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Algo parecido ocorreu com o figurino. Currupita sempre utilizou um short balonê. 

Era assim que Lilian compunha sua palhaça, era essa sua “segunda pele” para dar vida a este 

“estado de espírito” Currupita. Porém, para a criação do espetáculo A Borralhona, o 

figurinista Ney Madeira sugeriu um vestido. Lilian conta que Currupita não aceitou a nova 

roupa e essa logo teve que ser modificada. Foi adotado, então, um vestido com short por 

baixo.  “Ele falou: Lilian, o shortinho é muito legal, é confortável, sua palhaça se 

movimenta... e se você coloca uma sainha, você não se sente bem. Mas vamos fazer o 

seguinte, a gente não tira o short, mas a gente coloca uma saia por cima. Falei: Bacana!” 

(MORAES, Lilian). Eles ainda colocaram enchimentos por baixo do figurino aumentando 

quadril e busto de Currupita. Esses enchimentos também foram retirados quando a peça 

amadureceu.  

 

 

Figura 54 – A Borralhona – Cenário antigo 
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5.6.5. Sonoridades e musicalidade 
 

O estudo dos excêntricos musicais fez com que se expandisse o universo conceitual do 

que seria a porção musical do desempenho dos palhaços. A princípio podemos pensar que o 

aspecto musical de um espetáculo seria sua trilha sonora, porém, a musicalidade está em todos 

os elementos pensados enquanto melodia e ritmo, levando em consideração também os 

silêncios. 

Dessa forma, A Borralhona, apresenta elementos sonoros nas diversas melodias de voz 

apresentadas pela palhaça, que possuem uma grande amplitude variando do aguado para o 

grave em menos de um segundo. Essa variação indica a mudança repentina de intenção da 

palhaça, que vai do choro à bronca rapidamente. Nesse efeito surpresa reside muita 

comicidade.  

Há uma melodia na voz, que se encontra entre o canto e a fala que se faz muito 

interessante para a palhaça. Esse efeito está presente em seu choro, por exemplo. Há variações 

de registro vocal, agudos e graves, de duração de cada nota, de volume, sempre brincando 

com os elementos que compõe a sonoridade. Esses elementos sonoros, que podemos chamar 

de partituras vocais, são sempre relacionados com as partituras corporais.  

Currupita alterna o choro exagerado; a intenção de interesse sexual pelos rapazes que 

a circundam; e ordens raivosas de que movimentos e posições os rapazes devem realizar. 

 

Figura 55 – A Borralhona – Figurinos antigos (primeiro vestido e versão com enchimento 
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Essas nuances são percebidas por meio de sua mudança de voz, seu olhar e sua triangulação 

com o público. O choro é esganiçado, agudo, com a boa mole, e olhos fechados, ombros 

levantados. As ordens são graves e com os olhos estalados, pescoço ereto ou arqueado para 

frente. Mas claramente essas descrições corporais não são fixas, são, digamos assim, uma 

tendência. O interesse sexual é representado por voz doce, triangulações com a plateia, 

movimentos sinuosos, e toques nos rapazes.  

Quando está chorosa, Currupita também produz um grammelot. Do choro, 

resmungando do acontecido com o sapo, numa gradação, a frase vai se transformando num 

grammelot. As palavras vão se dissolvendo em fonemas soluçados. O efeito cômico surge 

desse exagero do choro que impede a articulação das palavras, mas que ao mesmo tempo 

entende-se do que ela está falando. O ápice do efeito cômico ocorre quando, em meio a 

fonemas desconexos, a palhaça diz algo compreensível e que, ainda brinca diretamente com o 

público (Diogo): “assassino”. 

A pesquisa de instrumentos musicais excêntricos não está presente no espetáculo. 

Porém, há a presença de rimas e trocadilhos que se apresentam como gags85, pois segundo o 

grupo Off-Sina: “Gag: uma ação contundente que provoca o riso, por exemplo: a tortada na 

cara, a queda do palhaço, a calça que cai, a bofetada, o peido, a peruca que sobe no susto, o 

trocadilho das palavras, entre outros”.  

Em A Borralhona, Currupita possui o bordão “tô podre” quando confere o próprio 

hálito. O bordão tem seu efeito cômico pela repetição, porém, ao fazer pela terceira vez o 

gesto de verificar o hálito, Currupita diz “melhorei”. Assim, ela soma à repetição o elemento 

surpresa e produz assim mais comicidade. Outra possibilidade de gag sonora é a justaposição 

de palavras que tem o mesmo som, por exemplo, quando Currupita fala sobre seu cunhado 

“Hugo... u gostoso!”86.  

Quando as crianças pedem para que Currupita mexa a mistura do bolo, ela entende 

que é para ele mesma se mexer e começa a dançar. Ou seja, a palhaça distorce o contexto 

segundo sua lógica própria de entendimento das instruções da plateia.  

                                                           
85 Segundo Robert Beauvais (no livro Clowns & Farceurs): "Clown musical, Grock coloca em seus números 
jogos de cena que mais tarde farão a fortuna do cinema e que dotaram o vocabulário francês de um novo termo 
'gag' (o qual surgiu pela primeira vez em 1922, em um artigo de Cinemagazine)" O music-hall ignora as 
fronteiras geográficas, sociais, culturais. A gag é um meio de comunicação universal. (KASPER, 2004, p. 149). 
Talvez por isso, corriqueiramente, se atribui à gag os recursos corporais, sem fala.  
86 Como exemplo de gags sonoras/vocais, no espetáculo Tremelicando, há a seguinte gag: Café Pequeno diz “o 
homem banda e a mulher... (Currupita reprova-o com o olhar) banda também!”. O efeito cômico é produzido 
pela sonoridade da palavra “banda” que rima com “bunda”.   
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O elemento musical foi imprescindível para a criação do espetáculo A Borralhona. A 

música usada como principal referência para a criação de sua dramaturgia foi a de Antonio 

Carlos Jobim, Eu não existo sem você. Ela foi ouvida por Lilian durante a criação 

“psicografada” do espetáculo.  

Outras músicas que compõe o espetáculo, são a trilha do filme “Boccacio 70”, de 

Nino Rota, utilizada na entrada de Currupita. "Rebolado da Vovó" de Altamiro Carrilho é a 

música instrumental utilizada na cena do preparo do bolo e a chegada do boneco/príncipe é 

"Boneca”, autor não identificado. Utiliza-se também as músicas de rápido reconhecimento da 

plateia, um clichê que visa fortalecer o tom lúdico e paródico, como ocorre na Marcha 

Fúnebre. “Aleluia” (Hallelujah – Handel) no momento em que o boneco aparece em cena. E a 

música da dança/valsa de Currupita com o boneco, “Voces de primavera” de Johann Strauss. 

Outra questão rítmica do espetáculo é o seu próprio andamento. As esperas da 

palhaça entre uma situação e outra deixam claro os números ou cenas que compõe o 

espetáculo. Há pausas entre algo cômico para aguardar o riso do público. E ainda há o tempo 

exato das respostas da palhaça para acontecimentos imprevistos vindo do público.  

Retorna-se a um dos grandes mistérios da comicidade que é o tempo cômico. O 

intervalo entre a piada e seu arremate, entre a situação inesperada e sua pronta reação, o 

tempo de triangulação propício para não parecer puramente marcado, estritamente técnico, 

mecânico, preenchido apenas de passado. O tempo cômico é carregado de presente, do aqui e 

agora. O tempo cômico não é nem rápido, nem lento. Ele parece orgânico, sem 

premeditações, parece ser o tempo da ação do artista que, na linguagem da palhaçaria, é um 

centésimo de segundo mais rápida que a percepção da plateia. Assim, é surpreendente.  

 

5.6.6. Borralhona, Currupita e as relações de gênero 
 

Na definição da sinopse do espetáculo encontra-se a seguinte descrição: 

 

(...) Numa montagem cuidadosa em todos os aspectos, a Borralhona Currupita vive 
lavando, passando e cozinhando, uma perfeita “Gata borralheira” dos tempos 
modernos. Está doidinha pra casar. Por isso, anda sempre em dia com toda a 
“santaria”. Mas parece que o santo casamenteiro não ouve os apelos de Currupita. 
Numa manhã, em que acordou desesperada com a própria solteirice, cansada de 
esperar, ela desperta de sua passividade feminina para conquistar o “príncipe 
encantado”. Momentos de surpresa e emoção são oferecidos ao público com rara 
delicadeza e fineza de humor. (Almanaque Off-Sina 1, p.48) 
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Destaca-se a expressão “ela desperta de sua passividade feminina”, que aparece em 

outras descrições do espetáculo. “Borralhona, o personagem central do espetáculo, não é uma 

bela e passiva heroína, é uma palhaça distante do estereótipo de beleza inocente. O arquétipo 

feminino da passividade e fragilidade não estão presente neste espetáculo” (Almanaque Off-

Sina 1).  

A produção destaca então a forma como interpreta a “passividade feminina”, 

expressão que explicita a polarização ideia de feminilidade associada a passividade e 

masculinidade à atividade, numa divisão binária. No entanto, se Borralhona afirma que é 

possível sair da passividade feminina, entende-se que essa passividade não seria natural, 

essencial, inerente à mulher. Dessa forma, ao usar essa expressão, ainda de forma coloquial, o 

espetáculo coloca em questão o adjetivo “passiva” associado ao feminino.  

No entanto, a atividade da mulher refere-se à procura de um homem, de alguém para 

se casar, podendo reforçar o valor da mulher enquanto desejo masculino, ou em relação ao 

homem, talvez uma ideia de incompletude sem a presença masculina. No entanto estamos 

diante de uma paródia.  

 
A paródia possui a instigante particularidade de conter a crítica no próprio ato 
artístico. Opera por uma abordagem criativa da tradição ou do passado em um 
processo de apropriação e recontextualização que instaura uma distância crítica. Para 
marcar a diferença, e não a semelhança. Trata-se menos de um gênero que de um 
gesto, que institui um ponto privilegiado de observação. Como um espelho falso, 
permite um olhar circular para o objeto, conforme se iluminem criação e/ou crítica. 
(METZLER, 2015, p. 96) 

 
A paródia que ridiculariza, porém, também pode afirmar aquilo que é parodiado. Por 

isso, ela muitas vezes é autorizada.   

 
Entretanto, o caráter da paródia não é exclusivamente crítico. Pode funcionar como 
uma “combinação de homenagem respeitosa de ‘torcer o nariz’ irônico (HUTCHEON 
1985, p. 49), já que a sua transgressão é sempre autorizada. “Ao imitar, mesmo com 
diferença crítica, a paródia reforça”. Com isso, adquire um sentido histórico, que é o 
de carregar os traços do desejo artístico daqueles que a produzem, ainda que de viés. 
(METZLER, 2015, p. 96) 
 

A paródia ainda se expande para a noção da heroína nos contos de fada. Em 

Borralhona, a palhaça Currupita interpreta um papel, diferentemente de outros espetáculos 

que Lilian atua como palhaça. Ela é colocada dentro de uma fábula e, digamos assim, veste a 

máscara de uma mocinha. A mocinha no vocabulário do circo-teatro, baseados nos 

melodramas e comédias, e também da televisão e do cinema inspirados desses, é definida 

como: 
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Ingênua – É a personificação ideal da heroína. O tipo deve ser representado por atrizes 
jovens e, se possível, ainda adolescentes. [...] A ingênua, além da juventude, deve 
obrigatoriamente conjugar outros fatores que facilitam a identificação da plateia, tais 
como: beleza, meiguice, delicadeza, brejeirice, formosura, serenidade, elegância, 
discrição, recato e a sensibilidade própria de princesinhas dos contos de fadas. Sua 
voz deve ser límpida e, mesmo tendo que ser ouvida na última fileira das 
arquibancadas, deve ser projetada como se fosse um sussurro. A ingênua é um tipo 
que não pode jamais faltar no melodrama, pois as grandes heroínas foram talhadas 
para ela e representam a complementação para o galã; o herói. Elas são o prêmio que 
lhe cabe depois de enfrentar as mais terríveis adversidades. No circo-teatro a ingênua 
também se faz presente na alta comédia e na comédia e nessas circunstâncias alguns 
trejeitos lhe são permitidos. (ANDRADE, 2010, p. 148) 

 

Ora, Currupita, desempenha o papel de ingênua/mocinha/heroína, mas como 

caricatura. Esse papel é uma moldura na qual a palhaça não se encaixa. Dessa forma, ela 

subverte diversos adjetivos associados à uma mulher que procura um par. 

O espetáculo é composto por essa complexidade em relação às questões de gênero. 

Seu príncipe é um boneco, que é animado por meio de sua manipulação. Assim, Currupita não 

é uma mulher objetificada, pelo contrário ela tem seu par masculino, literalmente, como 

objeto.  Sendo, ela mesma, sujeito – ou sujeita! – de suas ações. Outra questão interessante em 

relação ao seu príncipe é que ele não corresponde aos padrões dos contos de fada 

disseminados pela cultura de massa, ele é negro. Esse fato também trouxe reações 

reveladoras. 

 

Aplaudida de pé: Numa determinada cidade, apresentamos A Borralhona para um 
público de 300 crianças e jovens afro-descendentes, vítimas do trabalho escravo, 
violência doméstica e abuso sexual, moradores de comunidades populares. Desde o 
início do espetáculo a palhaça tenta beijar o príncipe, a plateia aplaude de pé. Hoje, 
avaliando a situação, entendemos que, aquelas pessoas se identificaram com a 
personagem, porque são vítimas de opressão social e vivem impossibilitados de lutar 
pelos seus próprios sonhos. (Almanaque Off-Sina 1) 

 

Ao mesmo tempo em que Currupita está “louquinha pra casar”, ela não dispensa 

nenhum investimento sexual nos rapazes do público que ela convida para contracenarem com 

ela.  

Há, portanto, uma ideia de liberdade associada a suas ações. Uma liberdade de 

vocabulário, uma liberdade corporal. Não há recato. Currupita não tem pudor com o próprio 

corpo. Sua liberdade ao mostrar a calcinha e mexer em sua vagina em público. É um ato que 

se refere à sexualidade. Porém, esse ato não é erótico e não é infantil. Ela cria uma 

comunicação que indica a liberdade sobre um tabu, uma regra social para mulheres (e também 



 

para homens), mas sabe-se que para as mulheres as regras são mais rígidas. A palhaça usa a 

farinha, a água, o desinfetante, tudo para passa em suas “partes íntimas”.

 

 

Ela deixa evidente qu

em constante contato com o meio externo. São constantes as suas referências ao baixo

corporal e aos líquidos do corpo, àquilo que se associa à sujeira do corpo 

saliva, secreções vaginais. 

Lilian Moraes, descreve Currupita, no Almanaque Off

dificuldade das mulheres em entrar na arte da palhaçaria.

 
É uma das primeiras mulheres que escolheu o ofício da palhaça para tornar evidente a 
força da comicidade femi
preconceitos que teve de passar e os tabus que quebrou para assumir a feminilidade no 
teatro de rua e no circo. (Almanaque Off

 

Somando à sua voz, está a declaração das Marias da Graç

palhaças do Rio de Janeiro-

 

Destacamos o protagonismo crescente da palhaça Currupita, que muito nos honra 
como companheira de profissão. Vida longa ao Off
sempre por todos os palcos, praças, ruas e
Off-Sina, p.48)

 

Lilian ressalta a importância das mulheres palhaças lutarem por um protagonismo 

que vise o coletivo que vá para além de festivais, que inclua mulheres provenientes de família 

Figura 

se que para as mulheres as regras são mais rígidas. A palhaça usa a 

farinha, a água, o desinfetante, tudo para passa em suas “partes íntimas”.

Ela deixa evidente que seu corpo é cheio de orifícios, é um corpo grotesco, que está 

em constante contato com o meio externo. São constantes as suas referências ao baixo

corporal e aos líquidos do corpo, àquilo que se associa à sujeira do corpo 

 

Lilian Moraes, descreve Currupita, no Almanaque Off-Sina 1, sublinhando a 

dificuldade das mulheres em entrar na arte da palhaçaria. 

É uma das primeiras mulheres que escolheu o ofício da palhaça para tornar evidente a 
força da comicidade feminina. É palhaça de profissão, mas quem a vê não imagina os 
preconceitos que teve de passar e os tabus que quebrou para assumir a feminilidade no 
teatro de rua e no circo. (Almanaque Off-Sina 1, p. 6) 

Somando à sua voz, está a declaração das Marias da Graça, grupo de mulheres 

-RJ.  

Destacamos o protagonismo crescente da palhaça Currupita, que muito nos honra 
como companheira de profissão. Vida longa ao Off-Sina com muitos risos e aplausos 
sempre por todos os palcos, praças, ruas e picadeiros. As Maria da Graça (Almanaque 

Sina, p.48) 

Lilian ressalta a importância das mulheres palhaças lutarem por um protagonismo 

que vise o coletivo que vá para além de festivais, que inclua mulheres provenientes de família 

Figura 56 – A Borralhona – Usando a farinha  
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Sina com muitos risos e aplausos 
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Lilian ressalta a importância das mulheres palhaças lutarem por um protagonismo 

que vise o coletivo que vá para além de festivais, que inclua mulheres provenientes de família 
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circense, do circo itinerante. Ela insiste para que haja uma formação política que busque 

políticas públicas para todas as necessidades de mulheres palhaças (ou circenses).  

 

Quando a gente vai discutir sobre a palhaça a gente não pode discutir só pra ter 
editais, só pra aumentar a verba no município no estado ou no federal. A gente não 
pode só conversar sobre festivais. As nossas questões vão além disso. As nossas 
questões vão até por exemplo que a mulher de circo, ela não consegue fazer um pré-
natal. Você sabia disso, no SUS? Sabe por quê? Porque eles pedem um comprovante 
de residência e a mulher de circo não tem comprovante de residência. Ela é de circo, 
hoje ela está aqui, amanhã ela vai estar na cidadezinha do lado, mas que ela poderia 
usar o posto de saúde. Só que ainda hoje ela não pode. (MORAES, 2015) 

 

5.6.7. Relações com o público 
 

A Borralhona é um espetáculo que não se realiza sem o público. O público é 

convidado a participar de cada cena, seja pela triangulação (uma relação mais rápida), seja 

pelo convite a vir ao picadeiro e fazer parte do espetáculo. Não poderia ser de outro modo, 

pois essa vem sendo a pesquisa do Grupo Off-Sina desde sua fundação. “Uma vez na rua, 

buscamos requalificar o espaço público, garantimos a gratuidade do acesso, surpreendemos o 

passante, interferimos na dinâmica do cotidianos e sentimos cumprida a nossa missão”. 

(Almanaque Off-Sina 1, p. 5) 

A relação com o público exige da artista uma atenção total e, principalmente, o 

discernimento para ser convidativa e fazer com que o público se sinta à vontade, mas, ao 

mesmo tempo, ela precisa continuar no controle da cena. Para isso, a palhaça utiliza de 

diversas formas de aproximação e contenção do público. Currupita dá broncas, faz 

insinuações sexuais, pede desculpas, tudo de forma a manter o público à distância exata que 

necessita para continuar nas rédeas do espetáculo. Em uma oportunidade, ela amarrou um 

rapaz da plateia para que ele não a atrapalhasse, mas obviamente, isso foi feito no ambiente 

lúdico e leve da palhaçaria.   

 

Sabe-se, teatro de rua pra ser bom tem que ter a presença de três elementos: criança, 
cachorro e bêbado. Neste dia, tudo estava perfeito. A criança já tinha gritado, o 
cachorro latido e o bêbado cantando. Porém, o bêbado da roda imbuído pela magia de 
teatro resolveu mostrar os seus dotes artísticos. Cantava, dançava e representava com 
uma desenvoltura de dar inveja em qualquer artista famoso. Depois de algumas 
tentativas de finalizar os cinco minutos de fama do bêbado, a palhaça Currupita, em 
cena com o espetáculo A Borralhona, pegou uma cadeira, sento o bêbado e o amarrou 
dos pés a cabeça, mas esqueceu de amordaça-lo. Sentado na cadeira, sem poder se 
movimentar, o bêbado dizia: “bate palma que ela merece, foi a primeira mulher que 
conseguiu me amarrar. Tô amarrado nela, tô amarrado nela” (Almanaque Off-Sina 1, 
p.48) 
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No encontro com Lilian, a reflexão se dá não só acerca do espetáculo, falas e 

performance, mas também na relação com o espaço, em todo o processo que envolve a 

chegada do grupo na praça e sua despedida. A chegança, a arrumação do cenário, a lona no 

chão, o ¼ de hora (pequenas intervenções dos/as artistas) até o chapéu final.  

A cena do chapéu, mostra-se como mais um número do espetáculo. Ela é composta 

por chistes ou gags sonoras, piadas, gags corporais, relação direta com o público e – por quê 

não? - dramaturgia. Nela a palhaça está presente e usa de sua ousadia para solicitar a 

colaboração monetária. Há uma ousadia aqui em tratar do dinheiro sem embaraço, criar no 

público uma reflexão da valoração do trabalho de artistas de rua, ainda dentro da própria 

atmosfera do espetáculo, do lúdico87.  

 

 

 

Quando perguntado sobre o significado de estar na rua, Lilian responde: 

 

É poder salvar vidas, é poder interferir de uma forma muito produtiva na vida das 
pessoas que estão passando ali. É poder interferir no cotidiano daquela praça. É poder 
interferir no cotidiano dos meninos que ficam ali o tempo todo cheirando cola e, 
quando vem pra nossa apresentação, é o único momento do dia que eles param de usar 
droga. E aí, quando a gente tem a consciência disso, a gente tem um compromisso e 
uma responsabilidade muito maior com o nosso ofício. Vai além de fazer graça. Não 
estou aqui pra fazer graça, na verdade, eu estou aqui pra salvar vida e a graça é o meu 
veículo de salvação. A linguagem do palhaço me leva, me aproxima dessas pessoas. E 
aí, de uma forma muito orgânica, salvamos vidas. (MORAES, 2015) 
 
 

Lilian acredita que a mesma metamorfose que Currupita faz em si pode ser 

provocada nas outras pessoas. Há uma alegria contagiante. Há uma dissolução de diferenças 

                                                           
87

 A tradicional passagem do chapéu rememora os artistas de rua, desde o período do chamado teatro de Feira. 

 

Figura 57 – A Borralhona – Passagem do chapéu 
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socialmente impostas. Homens e mulheres riem da palhaça. Adultos riem de piadas inocentes. 

Pobres e ricos compartilham da mesma plateia.  

 
 Estar na rua, é aquilo que você viu ontem, é ter aquela roda de duas horas, uma roda 
que não abre, que você vê crianças, mas você também vê, ali vamos dizer que tinha 
70% de um público adulto. Adultos rindo de piadas muito inocentes, de bobagens. E 
ainda assim eles conseguem fazer esse resgate e deixar vir à tona uma criança que 
existe dentro de cada um de nós. É inevitável e a vida consome, e a vida coloca essa 
criança lá pro fundo, não permite que ela se manifeste. Mas quando a gente vê a roda 
do jeito que estava ontem, a gente acredita e fala “é isso aí”. Todo mundo tem uma 
criança, Basta colocar essa pessoa num espaço que ela possa, sem preconceito, sem 
medo, colocar essa criança pra fora, deixar essa criança se manifestar. Uma coisa linda 
que eu vejo na rua é que é um espaço em que a gente vê desde o pobre até o rico, 
todos no mesmo espaço, todos sentados no chão, na mesma lona, todos convivendo de 
uma maneira harmoniosa. Quem nunca se falou, passa a se falar. Você vai pra rua, 
você começa a construir novas amizades. Então hoje a gente vai pra rua, os vizinhos, 
eles ficam na janela. (MORAES, 2015) 

 
Dessa forma, Lilian Moraes, por meio da palhaça Currupita, ressignifica a praça. 

Transforma-a em um ambiente acolhedor, repleto de alegria, no qual as pessoas se 

aproximam, com o espetáculo como veículo.  
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Entreato V: Música da Currupita 
 

 

Eu vou contar a história de uma palhaça 

Ela é uma graça mas é tão desajeitada 

E como se atrapalha, mas faz de tudo 

É caprichosa, ela é dona de casa. 

 

Sempre com fome a pobrezinha e rezando pelos cantos 

Pedindo aos santos por um príncipe encantado 

Ah, meu Santo Antônio, oh São Palhaço! 

Será que um dia ela arruma um namorado? 

 

É a Currupita tá doidinha pra se casar! 

É a Currupita tá te chamando pra dançar 

E olha o funk uh 

Segura a palma vem 

E todo mundo mexe mexe a cadeira 

É a Currupita tá doidinha pra se casar! 

É a Currupita tá te chamando pra dançar 

 

Composição de: Monica Besser. 
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6. Problemas de gênero, soluções de palhaças 
 

Problemas de gênero, soluções de palhaças 

 

Mesmo antes do reconhecimento do fenômeno de mulheres enquanto palhaças, as 

mulheres atuavam como bufas, como cômicas dell’Arte, como caricatas, soubrettes, caipiras e 

vedetes; como palhaços, buscando esconder o fato de serem mulheres; ou ainda como 

palhaços ditos neutros, disfarçando o fato de serem mulheres, o que opera como uma 

proibição velada do feminino enquanto produção de comicidade. Lily Curcio, que assume 

personagens masculinas e femininas, quebra o paradigma do binarismo e neutralidade ao 

afirmar que a/o palhaça/o não se resume a um ser que “não tem sexo”, mas que “tem todos os 

sexos”. Fica evidente o movimento deste pensamento: não esconde e sim revela; não reduz e 

sim expande. Ela corrobora a ideia de que o/a palhaça apresenta novas possibilidades de vida 

pra o artista e para o público. 

As escolas de circo, contextualizadas num momento de revolução cultural, incluíram e 

deram maior visibilidade às mulheres na palhaçaria. Grande conquista. Mas isso não 

significou que os problemas haviam acabado. Novos desafios foram lançados. Uma vez que 

as referências e mestres da arte da palhaçaria eram homens, as mulheres que desejavam 

aprendê-la buscavam uma forma masculinizada de atuar, muitas vezes, ainda camuflada sob o 

selo de “universal” e “neutra”. Quando digo masculinizada não pretendo aqui uma divisão 

binária de gênero. Quero dizer que essa forma de masculinidade representou uma imposição – 

mesmo que sutil ou não identificada enquanto tal – de um pressuposto não existente nas 

mulheres, uma falta, uma espécie de incapacidade das mulheres de desempenhar a arte da 

palhaçaria ou desenvolver sua própria forma de fazê-la ou interpretá-la. Elas são vistas ainda, 

muitas vezes, como partners, com papeis secundários e desenvolvendo habilidades acessórias 

aos parceiros. 

 A “entrada” das mulheres na palhaçaria não pode ser analisada apenas numa relação 

numérica entre homens e mulheres, 50% pra cada lado. As mulheres trazem um novo olhar 

que vem se somar a essa arte centenária. A interação entre homens e mulheres dentro da 

palhaçaria também produz diversos novos significados, como as diferentes leituras das 

relações clown branco e augusto.  

 As mulheres trazem um leque maior de dramaturgias, ampliaram o repertório já 

existente, trazendo para a cena situações do cotidiano das mulheres, repertórios 
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experienciados por ser mulher, repertórios que não lhe são próprios por sua natureza, mas por 

suas vivências, por aquilo que passam na pele e do que querem falar, sentir, poetizar e rir.  

 Segundo Lilian Moraes, há uma semelhança na palhaçaria feita por mulheres que traz 

à tona essas vivências. Seria o que ela chama de inconsciente coletivo, ao qual eu chamaria de 

normatização do comportamento das mulheres. 

 
Falando de dramaturgia de palhaça, o inconsciente coletivo. Então você assiste os 
espetáculos de palhaça e você vai ver que a maior parte deles fala sobre a solidão, 
sobre o amor, sobre o desejo de ter alguém, sobre as questões da casa, então muitas 
palhaças têm vassoura, têm pregador, tem balde, tem varal, algumas têm filhos. Vocês 
percebem isso? (MORAES, 2016) 
 

 Sua fala é problematizada por Lily Curcio. 

 
Teve várias oportunidades em que eu assisti espetáculos onde a palhaça só queria se 
casar, namorar com alguém, seduzir alguém. Gente, o nosso papel é mais! É além! Eu 
lembro que estava num festival internacional muito importante e do lado estava outra 
clown internacional, de outro país, e ela falou: Lily, as palhaças brasileiras só têm esse 
desejo? [...] Realmente, com tantas coisas que temos pra falar, tantas coisas para 
denunciar, porque vamos sempre... Não está mal, mas têm outras coisas. (CURCIO, 
2016) 

 
 Lily direciona a reflexão para a duplicidade da paródia que, ora pode criticar e ora 

pode reafirmar aquilo que está sendo parodiado. Apesar de na paródia estabelecer-se “um 

jogo espetacular – nosso des-ensimesmamento, nosso êxtase – em que a imagem é gerada por 

desvios que distorcem o modelo original, que ampliam, reduzem, re/velam o mesmo tornado 

outro” (METZLER, Marta, 2015, p. 95), ela parece acreditar que dentro do universo da 

palhaçaria, o riso pode ser proposto por outros recursos além da paródia e assim apresentar 

novos modelos para o feminino, ou melhor, mostrar que o feminino não teria um modelo a ser 

seguido. Seriam apresentadas novas possibilidades de ser mulher, justamente, pelas diversas 

facetas que possuem as palhaças.   

 De toda a forma, a entrada das mulheres palhaças na palhaçaria não só apresenta um 

protagonismo, mas desvenda outras possibilidades de repertório tanto para homens quanto 

para mulheres. Desvenda alguns procedimentos que durante o protagonismo – ou dominação! 

– masculina não era possível se verificar, pois haviam pontos cegos da posição desses 

sujeitos. A representatividade feminina, a posição das sujeitas mulheres traz novas 

perspectivas para a palhaçaria, principalmente a reflexão crítica a cerca de repertórios que 

reproduzem a cultura machista, de objetificação da mulher, de estereótipos femininos, de 

assédios e da cultura do estupro.  
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 Quando uma mulher se propõe a recriar um repertório dito clássico, partindo do 

pressuposto que a palhaça tem grande parcela de sua subjetividade, ela cria no sentindo de 

imprimir suas crenças e valores em seus desempenhos. Segundo uma palhaça presente no 

Seminário da ESLIPA, 

 

Eu tava pensando bastante sobre isso e porque não transformar também alguns 
clássicos, algumas reprises. Me chamaram esses dias para fazer aquela do palhaço que 
canta assobiando a palhaça, e ai oferece flor... [O namoro do sabiá]. E aí no final, né, 
ele chega com o dinheiro e aí ela aceita. Eu falei não. Eu não aceito fazer. Mas eu 
aceito sim pensar numa outra forma. Me conquista! Vamos experimentar de outra 
forma. Como hoje, porque o dinheiro não é. Não cabe mais repetir esse discurso hoje. 
Não funciona mais. Pra mim não funciona. Eu fazendo não funciona. Não vai ser 
porque ele me deu um bolo de dinheiro que eu vou querer ir com ele.  

  

 A mulher, enquanto palhaça, coloca-se no centro da produção do discurso cômico e 

essa mudança reverbera em toda a palhaçaria. Dessa forma, a palhaçaria acompanha também 

o percurso histórico e as mudanças na própria receptividade do público.   

Sabe-se que a comicidade, como discurso ligado ao prazer, trabalha constantemente 

com o duplo sentido e com conotações sexuais. No entanto, esse jogo da linguagem cômica 

revela-se de forma diferente na arte da palhaçaria. O palhaço e a palhaça colocam-se como 

sujeitos do discurso (da piada), sendo assim, os produtores de sentido, ou melhor, a 

interpretação do sentido sexual de uma piada está sob a gerência dessas personagens. São elas 

que determinam o que é risível ou não, o que é sensual, o que é ridículo, são as protagonistas 

da cena. No âmbito social, dentro da sociedade patriarcal, onde as mulheres são 

hipersensualizadas, onde sobre seu corpo foram inscritos diversos padrões, as palhaças 

representam uma quebra dessas regras sociais, uma subversão de normas, uma revolução na 

forma estética direcionada ao feminino.  

Essa mudança de perspectiva não domestica a palhaçaria, ou seja, não a priva de 

continuar tratando de sexo, do baixo ventre, de desejo, de escatologias, da violência, da morte, 

da sombra de cada um. Mesmo porque todas essas qualidades também se encontram nas 

mulheres. Porém, ela deve conter em si a voz das mulheres. Assim, não é mais admissível um 

repertório que propague o riso premido pela violência, pelo rebaixamento de quem já sofre 

opressão na sociedade como um todo. Deve haver a alegria88, um riso que liberta, que 

promove o renascimento carnavalesco. Caso contrário,  ele pode até não ser efetivo e, 

consequentemente, muito constrangedor. Se o público o toma como ofensivo, como violento, 

                                                           
88 A paixão alegre é um caminho em direção à atividade, que consiste em se tomar posse de sua própria potência, 
em não deixar que nossa potência seja capturada por paixões tristes e poderes estabelecidos. (KASPER, 2004, P. 
36)  
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ele não será mais riso, será insulto. Se agradar é o verbo mais conjugado pelos circenses, 

como caberia desagradar ao público com formas violentas? Como artistas que desejam 

propagar a alegria por meio do riso poderiam fazê-lo ao propagar o ódio às minorias, apologia 

à opressão? 

A comicidade, enquanto forma discursiva, também produz sentidos e reverbera na 

formação do pensamento social e de suas normas. As piadas não são “apenas piadas”89. A 

reflexão crítica não significa uma “chatice do politicamente correto”, como defendem alguns 

comediantes atuais. Percebe-se que muitos desses discursos do “politicamente incorreto” 

parafraseiam as falas e insultos de figuras facistas90. Seria isso engraçado? É preciso defender 

o direito de dizer “não”. Consequentemente, o direito de se não rir. A recusa de rir não deve 

ser constrangedora, não teremos, mais uma vez, a obrigação de obedecer. Não nos 

obriguemos a fingir prazer do riso. É preciso um riso que dê prazer genuinamente.  

Sendo assim, a presença das mulheres cria novas dramaturgias, principalmente, pelo 

fato de não terem um repertório normatizado de uma palhaçaria feminina. As mulheres 

palhaças tem a liberdade de (re)fazer a palhaçaria. Porém, acredito que se deve atentar para 

algumas ciladas. Uma delas é a cisão total entre um repertório feminino e masculino. Ela não 

pode se dar de forma binária e ruptiva. Grande parte do repertório pode ser feito por todos os 

sexos, todos os gêneros – até aqueles não nomeados. Não é preciso criar um modelo de 

mulher palhaça, traçar um universo que restrinja a atuação de palhaças. É preciso zelar pela 

liberdade da palhaçaria também nesse quesito. Outra cilada, ou desfio, é a abordagem de 

temas relacionados ao feminismo que comovam em demasia o público ou que se propõem 

como regras, algo totalmente correto de se agir, como uma cartilha. Isso pois a palhaçaria 

deve conter a contradição, o erro, o jogo, o incerto.  

A palhaçaria feminina contém as desestabilizações de gênero, porém, ela age de uma 

forma particular, com sua lógica própria. Como a lógica do julgamento do bobo da corte 

apresentada por Alice Viveiros de Castro. 

 

Conta-se que um comerciante foi se queixar ao juiz de um miserável mendigo que 
passava o dia na porta de seu estabelecimento, incomodando os fregueses e 
prejudicando os negócios. O Juiz que era ninguém mais do que Brusquet, o bobo do 
rei, manda chamar o miserável e pede que se explique. “Senhor juiz fico ali roendo o 
meu pão duro, o cheiro do pão quentinho me ajuda a conseguir engolir minha códea 
velha...”, justifica o mendigo. “Pois que pague então pelo cheiro do pão” – retruca o 

                                                           
89 Inclusive muitas tornam-se processos judiciais.  
90 A “piada” que diz que “uma mulher é tão feia que deve agradecer quando é estuprada” é a mesma que um 
deputado fascista usou para humilhar uma outra deputada no congresso brasileiro. 
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insensível padeiro. “Muito bem!” – diz Brusquet – “Ele deve pagar pelo cheiro do 
pão.” E imediatamente manda colocar no bolso do pobre umas tantas moedas e diz: 
“Sacode as moedas, meu bom amigo. Deixa elas tilintarem no seu bolso... Que o som 
do dinheiro pague o cheiro do pão...” (CASTRO, 2005, p. 34) 

 

A lógica de raciocínio do bufão ou bobo da corte, análoga ao estado da palhaça e 

também do arquétipo do louco, procura encarar as questões por meio de modelos de 

pensamentos inesperados, criativos, não ressentidos,  e que possuem uma lógica própria, que 

não é a vista comumente como racional, mas que se mostra muito razoável e justa.  

Acredito que seja essa a relação da palhaçaria feita por mulheres e as questões de 

gênero. As palhaças mostram suas diversas facetas, seus erros, suas incompletudes. As 

palhaças, assim como todos os seres humanos, não estão 100% certas. Elas demonstram as 

contradições presentes no ser mulher, elas não determinam uma forma correta de se seguir, 

um caminho únivoco. Elas são mocinhas, palhaças e megeras ao mesmo tempo. E com esse 

discurso provocam a reflexão. É um discurso que mesmo entendido como crítico também 

relativiza a possibilidade ridícula que a crítica – ou quem a enuncia – pode trazer consigo.  

O papel das palhaças atuais é repensar, refletir, corporificar, jogar com a realidade que 

apresenta ao mesmo tempo a opressão e a possibilidade de subverte-la, de produzir a sua 

modificação por meio da alegria. Isso é feito por diversas mulheres, que ao se colocarem na 

palhaçaria, conseguem enxergar aquilo que antes passaria como natural, isto é, tem a 

representatividade. 

A palhaçaria também se mostra muito potente na formação das artistas palhaças. É 

impressionante observar que essa arte possa ser tão libertadora para as mulheres. Lily e Lilian, 

e as aprendizes da ESLIPA, deixam evidente que há uma transformação em suas vidas 

realizada pela criação de suas palhaças. Elas lhes dão novas possibilidades de vida. Dessa 

forma, a palhaçaria se abre para que todas as pessoas possam desenvolver em si todas as 

facetas, todos seus lados, tudo que possuem como potência, que encontrem o melhor de si. 

Que não seja mais preciso se esconder. Assim, palhaços e palhaças tornam-se inspirações para 

a vida, de artistas e público – que se tornam uma vida só.  

Alegria! Alegria! Alegria!  
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Epílogo: O Corrupio das Palhaças 
 

Uma é pequenina, inocente, 
Quase não fala, olhos redondos 
Tem nome de flor, sublime.  
E delicadeza de um filme de Fellini. 
 
Outra é espalhafatosa  
Funkeira, quase uma caricata! 
Meio Dercy, meio conto de fada, 
Tocadora de penico e de lata! 
 
As duas palhaças dão as mãos, num 
corrupio 
Olho no olho, girando sem parar,  
Braços entrelaçados, com a pegada de 
circo  
pra poder confiar e se soltar 
 
O peso de uma equilibra o da outra 
A força, agora, é pra fora e para dentro, 
Uma troca que leva ao movimento 
Brincadeira de se arriscar 
 
Nesse gira-gira, dão vertigem 
Entontecem, enlouquecem 
Alteram sua consciência 
Um rodopio de energia 
nos chakras, centrifugam a vida  
 
Mulheres da praça, 
Que tomam banho na frente da cortina 
Que mostram a calcinha, tocam campainha  
Que tocam as partes púbicas. Púbicas? 
Públicas! 
 
Mulheres públicas! 

Porque de privadas, só tem o penico sem 
tampa 
Tomara que chova, tomara que caia 
Se tomarem um tombo, levantam a saia 
 
Mulheres que tropeçam 
Que estão sujeitas ao erro 
Mas que são sujeitas de seu prazer 
Prazer do riso, do gozo 
Que transborda de seus corpos ao público. 
 
Giro, giro, 
Pra lá, e pra cá, 
Dão saltos, giram o mundo inteiro 
E também enraízam num só lugar 
Rodam para além do picadeiro  
 
Palhaças e mestras 
Que, de repente, 
Soltam seus braços, abrem a roda, 
Deixam aprendiz entrar 
Formam uma ciranda de palhaçada 
 
Mas continuam a rodar 
Rodam em sentido anti-horário 
Pois a pressa não é seu lugar 
O seu tempo é o presente 
Tempo de mudar! 
 
Uma salva de palmas para as palhaças 
Jasmim e Currupita! 
E pra muitas outras! 
Viva a palhaça brasileira! 
Viva!
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França: Mandarin Cinema (Distribuição California Filmes), 2015. 120 min 
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Apêndice 1 – Resumo sobre feminismo e gênero 
 

1.  Opressões e lutas das mulheres 

 

Segundo a historiadora francesa Michelle Perrot (1992), durante a Revolução 

Francesa, os ideais de “liberdade, igualdade, fraternidade” não foram estendidos às mulheres 

sob o pressuposto de que havia diferenças fundamentais entre os dois sexos, comprovadas por 

um pensamento científico, porém, embasadas na moral daquela sociedade.  

 

É um discurso moralista que insiste na existência de duas “espécies” com qualidades e 
aptidões particulares. Aos homens, o cérebro (muito mais importante do que o falo), a 
inteligência, a razão lúcida, a capacidade de decisão. Às mulheres, o coração, a 
sensibilidades, os sentimentos. (PERROT, 1992, p. 177). 

 

A expansão dos valores burgueses e dos métodos científicos marcaram o século XIX 

como um momento de exacerbação da divisão social entre homens e mulher e da construção 

de inúmeras barreiras para distinguir os sexos tanto no que se refere a comportamentos, como 

possibilidades de ação social tanto na classe burguesa quanto na classe trabalhadora. 

 

O século XIX levou a divisão das tarefas e a segregação sexual dos espaços ao seu 
ponto mais alto. Seu racionalismo procurou definir estritamente o lugar de cada um. 
Lugar das mulheres: a Maternidade e a Casa cercam-na por inteiro. A participação 
feminina no trabalho assalariado é temporária, cadenciada pelas necessidades da 
família, a qual comanda, remunerada com um salário de trocados, confinada às tarefas 
ditas não-qualificadas, subordinadas e tecnologicamente específicas (PERROT, 1992, 
p. 186-187). 

 

O século XIX, na Inglaterra e na França, assiste a um processo de sexualização dos 

espaços da cidade. Até o inicio desse século, em ambientes de trabalho (vendas nas ruas e 

canteiros de obras) e de diversão (tavernas e festas) mulheres e homens conviviam sem 

grandes diferenciações. A política estatal e os valores da burguesia deram andamento à 

divisão dos espaços públicos e privados. É também um período de proibição aos vagabundos 

(ou seja, artistas de rua, bufões e músicos, vendedores ambulantes). A divisão dos papeis 

sociais, tornou as profissões sexuadas, mostrando que cada sexo teria a sua função. Caberia 

aos homens, a política e a produção (trabalho); às mulheres, o consumo e, aos dois 

conjuntamente, a reprodução.   

Todavia, mesmo privadas de participação na esfera social, as mulheres tiveram intensa 

atuação social, mesmo que essas tenham sido muitas vezes negligenciadas pela historiografia. 
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Elas participaram de movimentos revolucionários no século XIX, com motins por comida, 

luta por moradia e destruição de máquinas (símbolo da revolução industrial e do desemprego). 

A chamada Primeira Onda do Feminismo, também nomeada de Movimento Sufragista, 

ocorreu no final do século, na Europa e Estados Unidos, e foi marcada pelas reinvindicações 

das mulheres em relação principalmente ao voto e demais direitos civis como cidadãs e 

trabalhadoras.  

Simone de Beauvoir, em seu livro, “O segundo sexo”, publicado em 1949, provocou 

uma revolução no pensamento da época sobre as questões das mulheres. Ao apontar a 

dominação masculina de forma contundente, a autora demonstrou que a luta da Primeira Onda 

do Feminismo, precisava expandir-se do território das reformas legais para os demais aspectos 

sociais. Era preciso criticar o caráter opressivo dos casamentos, a maternidade compulsória, a 

liberdade sobre o próprio corpo e sobre a sexualidade. A partir da década de 1960, na 

chamada Segunda Onda do Feminismo, o movimento feminista procurou enfocar a 

dominação exercida pelos homens e as origens do patriarcado. Assim, acreditava-se que a 

partir da ideia de que há uma origem da dominação, seria possível modificá-la.  

O movimento feminista então se uniu sob a categoria mulher como uma coletividade 

que ultrapassava as diferenças entre elas. Dessa forma, independente de classe social, raça, 

geração ou nacionalidade, as mulheres identificaram opressões que as aproximavam. Restritas 

às esferas ditas privadas – relações amorosas, família, casamento, filhos, cuidados da casa – 

as mulheres passaram a defender o caráter politico das relações vistas como privadas. Nesse 

contexto, surgiu a frase “o pessoal é político”, isto é, a experiência de opressão está tanto no 

ambiente público como nos ambientes mais íntimos, pois na esfera dita privada também 

ocorrem relações de poder. Portanto, torna-se opressão aquilo que é vivenciado como 

opressão pelas mulheres e a própria linha divisória entre o que seria público e o que seria 

privado é questionada. “É politico tudo que envolve uma relação de poder” (PISCITELLI, 

2009, p.134). 

O conjunto de relações de poder que oprimiam as mulheres pelo simples fato de serem 

mulheres passou a ser explicado pelo conceito de patriarcado. A ideia de patriarcado definia, 

em meados do século XX, a relação de opressão entre homens e mulheres, reconhecendo-a 

como uma opressão universal. As instituições patriarcais seriam aquelas sob dominação 

masculina: o pai como figura de poder dentro da família e da empresa burguesa.  

O questionamento da dominação masculina instituiu uma nova epistemologia, uma 

nova forma de olhar para as ciências que incluísse as mulheres para produzir conhecimento. 
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Assim, o movimento feminista reescreve e reexplica as diversas disciplinas e conhecimentos 

dando atenção para os lugares e papeis ocupados pelas mulheres ao longo da historia. 

 

O feminismo não apenas tem produzido uma crítica contundente ao modo dominante 
de produção do conhecimento científico, como também propõe um modo alternativo 
de operação e articulação nesta esfera. Além disso, se considerarmos que as mulheres 
trazem uma experiência histórica e cultural diferenciada da masculina, ao menos até o 
presente, uma experiência que várias já classificaram como das margens, da 
construção miúda, da gestão do detalhe, que se expressa na busca de uma nova 
linguagem, ou na produção de um contradiscurso, é inegável que uma profunda 
mutação vem-se processando também na produção do conhecimento científico. 
(RAGO, 1998) 
 

O acúmulo de experiências de opressão de mulheres passou a representar a grande 

diversidade dessas experiências e assim certa fragilidade e limitação na utilização do conceito 

de patriarcado. Esse conceito, fundamental num primeiro momento para a luta feminista, foi 

se esgotando ao ser empregado para experiências muito diversas. A aplicação universalizante 

do termo patriarcado levou também a uma interpretação da opressão masculina como se 

tivesse uma “natureza imutável”. Assim, seus efeitos passaram a ser opostos às intenções 

iniciais que eram de encontrar uma origem do patriarcado a fim de chegar a seu possível fim. 

A partir da década de 1970, o surgimento do conceito de gênero ocorre como alternativa para 

descrever a opressão sofrida tanto por mulheres como por outras pessoas que não se 

enquadram em arranjos heterossexuais socialmente aceitos91.  

A partir da década de 1980, a identidade entre as mulheres passou a ser questionada. 

As diferenças entre mulheres brancas e não brancas foi fortemente reivindicada por essas 

últimas. As pautas do movimento feminista branco entraram em conflito ou não 

contemplavam as necessidades reais das mulheres do terceiro mundo, negras e mulçumanas. 

A ideia de identidade entre todas as mulheres do planeta passou a ser vista como imperialista 

e era preciso que a categoria gênero fosse considerada como parte de um “sistema de 

diferenças”. Dessa forma, há uma interseccionalidade entre diversos marcadores de diferença 

                                                           
91 O artigo de Gayle Rubin é fundamental para a discussão sobre gênero. A autora baseia-se nos pressupostos de 
Levy Strauss sobre o tabu do incesto e, por meio de uma leitura crítica, indica que há um tabu anterior a esse: o 
tabu da heterossexualidade. A ideia de “aliança” proposta por Strauss como a passagem da natureza para a 
cultura é realizada por meio da proibição do casamento dentro da família. Rubin complementa esse conceito 
afirmando que a aliança entre homens e mulheres pressupõe também a marcação de dois gêneros opostos e 
excludentes, nos quais há a divisão do trabalho por gênero incorrendo na interdependência entre eles. A aliança 
ainda exige que haja desejo sexual pelo gênero oposto e uma matriz inteligível de sexualidade. 
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social que produzem experiências de opressão diversas como distinções raciais, de 

nacionalidade, sexualidade, classe social, idade92.  

Dentre essas novas articulações do conceito de gênero, questiona-se também o 

entendimento dos sistemas de poder e a forma como são estruturados, baseando-se sempre 

numa relação de dualidade oprimido/opressor, dominação/subordinação. Acredita-se que 

mesmo diante de estruturas de dominação, principalmente no âmbito microssocial, há uma 

relatividade nessas relações, resultando em casos em que as pessoas conseguem transpor as 

situações de opressão. Seriam essas as possibilidades de agenciamento dentro de um sistema 

opressor e, além disso, fissuras no sistema capaz de modificá-lo.  

 

2. Gênero uma categoria relacional 
 

Considerar o conceito de gênero como marcador social de diferença implica numa 

ferramenta útil para compreender a “atribuição de espaços diferenciados para homens e 

mulheres” (PISCITELLI, 2009) e a discriminação de mulheres que se perpetuam ao longo da 

história. 

Nesse processo, entende-se que gênero não é apenas a marca de uma identidade, mas 

as implicações que uma identidade de gênero tem em termos hierárquicos na sociedade. 

Assim, há um quadro de privilégios, opressões e dominações que rege as relações de poder 

entre os gêneros. Os í dices estatísticos93 sobre desigualdades de direitos civis e violência 

contra as mulheres demonstram as consequências extremas de tal desigualdade.  

O conceito de gênero auxilia no desvelamento dessa desigualdade que é interpretada 

comumente como inata, biológica ou natural. Desse modo, o emprego da palavra em seu 

caráter de reinvindicação social visa a desnaturalização das relações de desigualdade baseadas 

no sexo (feminino e masculino). As questões de gênero problematizam as interpretações de 

                                                           
92 As mulheres da classe média e branca dos Estados Unidos, por exemplo, reivindicavam direito a contracepção 
e ao aborto enquanto as mulheres negras da periferia precisavam assegurar a vida de seus filhos que eram (são) 
constantemente ameaçados e exterminados pela polícia. Mulheres de classe média e brancas eram oprimidas pelo 
casamento, pelo trabalho doméstico e por serem tratadas como veículo para conduzir o nome das famílias, ao 
mesmo tempo, mulheres negras eram excluídas da instituição do casamento e eram consideradas próximas aos 
animais, escravizadas e sem direitos. 
93 De acordo com o Mapa da Violência (2015) a taxa de feminicídio no Brasil foi de 4,8 homicídios por 100 mil 
mulheres, em 2013, 5ª posição internacional, entre 83 países do mundo, atrás apenas de El Salvador, Colômbia, 
Guatemala e a Federação Russa. De acordo com estudo realizado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (2009), as mulheres ganham em média 30% a menos do que os homens realizando o mesmo 
tipo de trabalho.  
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que as hierarquias entre homens e mulheres sejam produzidas em decorrência das diferenças 

naturais de ambos94.  

O conceito de gênero propõe que os objetos científicos traçados pelo olhar biológico e 

físico também sejam entendidos como fatos sociais. Há uma necessidade de compreender a 

sociologia das ciências exatas e biológicas, ou seja, a base sociológica sobre a qual foram 

criados seus métodos. Procura-se investigar os conjuntos de símbolos e sentidos culturais 

incorporados nas ciências exatas e biológicas, dos quais o gênero é delineador de muitas 

categorias. Os pressupostos de que as diferenças entre homens e mulheres, machos e fêmeas, 

fossem universais levou as ciências, inclusive as sociais, a distinguir diversos objetos de 

pesquisa por meio das categorias de feminino e masculino como, por exemplo, as noções de 

passividade e atividade. 

Em estudos realizados a partir de 1930, a universalidade das diferenças entre homens e 

mulheres foi alvo de desconstrução, assim, provou-se que aquilo que é tido como feminino e 

como masculino varia nas diferentes sociedades. A antropóloga estadunidense Margareth 

Mead analisou os papeis sociais de homens e mulheres em três diferentes sociedades tribais 

da Nova Guiné que questionavam a crença de que os papeis sociais existentes nos Estados 

Unidos da América seriam universais, naturais ou imutáveis95 (PISCITELLI, 2009). 

Assim, os estudos dos papeis sociais e suas variações nas diferentes culturas 

demonstra que ocorre certa diferenciação entre homens e mulheres, mas que nem sempre ela é 

feita em termos de dominação ou submissão, isto é, as atividades desempenhadas por homens 

e mulheres não são piores ou melhores, mais ou menos valorosas. Esses papéis também não 

são fixos: em algumas sociedades homens cuidam de crianças, outras são as mulheres, bem 

como a caça, a agricultura e o tear.  

Dessa forma, a sociedade dos Estados Unidos da América, assim como as sociedades 

fortemente influenciadas pela cultura ocidental europeia, construiu a diferença sexual 

culturalmente. O processo de socialização de homens e mulheres definido pela incorporação 

de normas sociais moldou as desigualdades entre ambos.  

                                                           
94 A partir da década de 1970, o conceito de gênero foi adotado pelos movimentos feministas não apenas para 
distinguir a natureza da cultura, mas principalmente para pautar as reinvindicações de diretos iguais entre 
homens e mulheres.  
95 O estudo de Margareth Mead descreve que os Arapesh eram uma sociedade baseada na agricultura e criação 
de porcos e que sua população, sem distinção de sexo, possuía um temperamento adjetivado de “maternal, 
cooperativo, sociável, orientado para as gerações seguintes”. Mundungumor era uma sociedade de agricultura e 
pesca, que também não diferenciava os papeis sociais por sexo e que seria considerada “ativamente masculino”, 
agressivo, viril, sem as características comumente associadas ao universo feminino. Tchambuli era um povo que 
diferenciava os papeis sociais por sexo, porém, homens e mulheres pareciam se comportar inversamente aos 
estadunidenses: as mulheres eram dirigentes e dominadoras e os homens eram menos responsáveis e mais 
dependentes.  
 


