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RESUMO 
O objetivo desta pesquisa é pontuar alguns dos procedimentos essenciais para o estudo da arte do palhaço. Devo ressaltar que não é apenas a pura aplicação dos 

procedimentos aqui mencionados o essencial para iniciar novos palhaços, mas sim o como cada mestre o aplica, dentro de um processo pessoal e em grupo. 
Desta forma não pretendo descrever o processo que deve ser protegido por uma questão de ética e respeito ao trabalho das pessoas envolvidas e, sobretudo em respeito 

sagrado aos mestres que detém cada um à sua maneira particular de guiar este processo que jamais pode ser abordado como uma receita padrão com o objetivo de 
fabricar palhaços. Assim me deterei em alguns aspectos do processo que auxiliam ao ator na descoberta e no desenvolvimento do seu palhaço pessoal. São eles: a vivência como um ritual de iniciação, o treinamento físico como disciplinador para o corpo agir 
em sua totalidade, a relação com o riso e o estado vazio para a construção e criação cênica, 

Esta pesquisa tem um recorte dentro do Núcleo de Trabalho do Ator – NUTRA, do qual faço parte como estudante pesquisador. O NUTRA tem sido desde 2006 meu 
campo de pesquisa onde tenho experimentado procedimentos para o estudo e a transmissão da linguagem do clown com o objetivo de desenvolver uma didática própria 
e sistematizar procedimentos de estudos e ensino sobre esta arte, além da linguagem do palhaço, o Nutra também estuda procedimentos práticos de treinamento cotidiano para preparação do ator, a prática de instrumentos musicais e de técnicas circenses. 

Assim, esta reflexão está indiretamente permeada por todo o material 
(videográfico, bibliográfico, anotações em diário de bordo) coletado desde 1997 durante este percurso atuando tanto como palhaço realizando intervenções na rua, esquetes (cenas curtas) em festivais tanto como aprendiz e ministrante em cursos e oficinas.  
 
O PALHAÇO ANTES DE TUDO NOS COMOVE 
 
PRIMEIRA EXPERIÊNCIA/ lugar de onde vê 
  

Ano de 1997, eu e mais um amigo fomos convidado a assistir uma apresentação de palhaço realizada pelo José Regino1. Ele informou apenas o lugar onde seria a 
apresentação, um clube. Assim fomos em um sábado pela manhã, assistir a sua apresentação de palhaço. Não sabíamos onde precisamente seria a apresentação 
dentro do clube, esperávamos, ou pelo menos eu esperava encontrar algum indício que pudesse nortear-nos sobre sua exata localização, por exemplo, um palco montado com cadeiras para o público, mas não encontramos nada.  

                                                           
1 José Regino é Palhaço, arte educador e diretor teatral. 



Depois de muita procura, sentimos vontade de ir ao banheiro. Ao entrar no 
banheiro público encontramos uma figura vestindo-se e maquiando-se, era ele, improvisando totalmente o espaço de camarim, pois o ambiente por se tratar de um 
banheiro público não estava nada agradável, nem ao menos era o espaço idealizado por mim para que um artista, a estrela, a parte fundamental do espetáculo, pudesse se preparar. Esta imagem me causou uma espécie de comoção, uma mistura de pena e 
admiração ao mesmo tempo pela sua coragem.  

Ao ver ele se preparar pensava: como pode um artista, que daqui alguns minutos vai brilhar no palco, se preparar num lugar tão inapropriado, escuro e sujo?  
A sua situação me passou uma sensação de solidão. Era como se, por conta do vazio, da falta da luz de um camarim, do aconchego e brilho em sua preparação, 

também sua apresentação seria um reflexo daquele lugar, ou seja, seria uma ruína, um fiasco. Vi ali a figura do perdedor, de alguém que antes mesmo de entrar em cena já estivesse derrotado, pois se nem um lugar adequado para fazer sua preparação teve, 
não poderia da mesma forma realizar com eficácia e brilho sua apresentação, assim eu pensava. 

Por ter acompanhado toda sua preparação na atmosfera do banheiro e ter sido testemunha de sua coragem em se lançar, o admirei. Ele nos recebeu feliz, por meio de 
brincadeiras e piadas, como se estivesse em seu camarim de estrela. Sem negar o espaço em que se encontrava, mas transformando com seu ânimo toda a sensação que 
no local imperava, este ânimo nos contagiou e não importava mais o lugar físico, ele naquele momento construiu outro espaço entre nós. 

Ao fim da preparação saímos do banheiro. Eu observava com muita atenção como seria a reação do público para com o palhaço. Foi mágico, como se saísse da 
escuridão para a luz. Por meio da interação com o público por cada ação e reação o palhaço ia sendo aceito. A plateia era de senhoras, muitas mães, donas de casa que riam muito com o palhaço que dizia que criava um pinto. A todo o momento ele repetia: 
“Eu vou mostrar o meu pinto para vocês! ” E depois de tanta reação e algazarra do público, por conta da história do pinto, ele finalmente tirou do bolso e mostrou o seu 
pintinho de estimação, um brinquedo, um pintinho amarelo que piava.  

O público, composto em sua maioria por mulheres, ria muito depois de constatar 
sobre qual pinto o palhaço estava se referindo o tempo todo: um filhote de galinha. Neste momento, eu não mais me lembrava das emoções que senti quando estava no banheiro 
público ao vê-lo se preparar. Minhas emoções estavam totalmente transformadas. Assisti, ri e vi o palhaço ir construindo com o público sua apresentação. Os risos das senhoras se divertindo como crianças, parecia ser um riso de transgressão, pois 
naquele momento podiam rir em grupo de algo que é tão familiar, mas ao mesmo tempo negado pelo comportamento moral. 

Esta experiência foi muito forte, e podemos analisar destrinchando os tantos significados artísticos, éticos e sociais que se encontram nela, mas não conseguiríamos 
esgotá-la em si. Naquela manhã ri muito, mas antes de vir o riso toda a experiência vivenciada já havia me comovido.  

Esta foi a primeira vez que presenciei a preparação de um palhaço e acompanhei todos os seus desafios.  
Daí em diante, passei a admirar a figura do palhaço, a respeitá-lo profundamente como linguagem poderosa de alcance e transformação. Para mim desde então, mesmo 

que inconscientemente, aprendi naquele dia por meio da vivência, que o palhaço é transformação, sempre a partir da realidade presente, regida por meio do jogo 
construído por cada ação e reação com público. Palhaço é interação. E para se lançar 



nesta arte é preciso coragem para aceitar a realidade que nos rodeia, e sem negá-la, a 
partir dela, ir transformando o ambiente e ao mesmo tempo transformando-se também. 
 
Agir com a Totalidade do Corpo  

 João Porto Dias, Palhaço Lala. 
 
Para ser um clown2 é preciso muita perseverança. Esta linguagem trabalha com algo de mais profundo em relação à pessoa do ator, trabalha diretamente o seu ser. Segundo o ator Ricardo Puccet3, do grupo LUME4, o trabalho realizado dentro do 

processo de iniciação na técnica do palhaço pessoal é como se colocasse uma lente de aumento na pessoa, ampliando tanto os seus aspectos físicos como também 
aflorando e expandindo seu lado interno, os estados emocionais, os sentimentos. Desta forma, trabalhando corpo e emoção juntos, o que podemos chamar de um estado psicofísico. Todo este trabalho de mergulho e descoberta será o material artístico 
humano que dará vida ao clown. Assim, todo o processo se concentra na pessoa do ator, tudo que é trabalhado e é descoberto, tem como fonte o próprio ator.  

Para termos uma ideia poética sobre o que é uma iniciação na arte do palhaço pessoal, podemos criar aqui uma metáfora analisando a diferença entre o poço de água 
e a fonte de água. No poço, a água está no fundo não conseguimos enxergá-la a olho nu, mas sabemos que existe água lá embaixo, pois podemos escutá-la. Já a água da 
fonte está expressa, fora da terra, mas vem do fundo, é clara, podemos vê-la, esbanja movimento. 

No trabalho de iniciação em busca do palhaço pessoal, o ator ainda é poço de águas bastante profundo por isto é preciso coragem para descer até no fundo, passar 
por uma escuridão, ter confiança que a corda que os leva não vai arrebentar e que as pessoas que estão fora guiando, segurando a corda não te abandonaram. O ator tem 
                                                           
2 Considero neste trabalho os termos Clown e Palhaço como sinônimos. 
3 Ricardo Puccet é ator pesquisador do grupo LUME e responsável pela pesquisa desta linguagem dentro 
do grupo. 
4 LUME: Núcleo interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp-SP 



que conhecer a profundeza de seu próprio poço e trabalhar para fazer a água subir, 
transformando seu poço em fonte.  

Esta jornada é realizada em grupo, mas cada um tem de descer em seu próprio poço sozinho, para poder chegar até sua água. Este processo é um auto mergulho propiciando autoconhecimento. Este processo de transformação, do ator de poço para 
fonte, serve tanto para descobrir seu palhaço pessoal, como também sua potência de expressão pessoal, que é única porque cada um é único. Esta fonte alimenta o trabalho 
do ator não somente dentro da linguagem do palhaço, mas em sua forma particular de se expressar, em sua forma de comunicação, em sua forma de ser em cena. 

Diante disto, a iniciação é voltada a um mergulho intenso e significativo na pessoa do ator por meio dos procedimentos e exercícios vivenciados tanto 
individualmente quanto em grupo.  

Além do trabalho físico de corpo, para desconstruir a postura cotidiana e revelar 
um fluxo de energia mais fluido, os exercícios servem para expor a pessoa do ator a todo o momento ao grupo. Claro que para isto existem cuidados a serem tomados 
como, por exemplo, sobre a condição de o trabalho ser totalmente protegido em retiro e todos os participantes presentes estão mergulhando e partilham da mesma situação, de estarem em busca de seu próprio palhaço. Esta condição de trabalho em grupo cria 
um sentimento de cumplicidade em todos, após o processo de iniciação ficamos com o sentimento de uma grande família, porque passamos por todo o processo juntos 
acompanhando os momentos sublimes e difíceis de cada um. Sobre esta cumplicidade nos fala Luis Otavio Burnier5, fundador do Lume e criador do retiro para iniciação do clown pessoal no Brasil: 

 
Ser um clown significa ter vivenciado um processo particular, também 
difícil e doloroso, que lhe imprime uma identidade e o faz sentir-se como um membro de uma família. Um clown, quando olha nos olhos 
de outro, encontra algo que também lhe pertence, que os une, que 
constitui uma cultura comum entre eles e que somente outro clown sabe o que é. Neste sentido, podemos falar de uma família de clowns, 
como a banda de bufões que veremos em seguida, na qual existem os 
primos, os irmãos (iniciados juntos), os tios, os avós e outros. 
(BURNIER,  2001, p. 209-210). 
 

Em 1999 passei por esta experiência que foi um divisor de águas para mim, 
tanto no que se refere à técnica do palhaço quanto ao trabalho do ator. Participei do XVIII “retiro para o estudo do clown e o sentido cômico do corpo”, curso de iniciação realizado pelo grupo Lume. Foram onze dias em retiro para a descoberta do meu 
palhaço. 

Um dos primeiros aprendizados dentro do curso foi nunca trabalhar a partir da 
pura explicação, mas sim da vivencia pratica. Sempre iniciávamos o dia com um trabalho físico denominado por eles de energético. Este exercício, que visa à exaustão 
física, foi criado pelo Luiz Otávio Burnier, influenciado pelas pesquisas de Jerzy Grotowski6 sobre a necessidade de o ator quebrar suas próprias barreiras emocionais 
e físicas, encontrar outro fluxo energético diferente do cotidiano no que diz respeito ao corpo e a voz.  
                                                           
5 Luiz Otávio Burnier idealizador e fundador do LUME. 
6  Pesquisador e diretor teatral polonês. 
 



Este trabalho serve mais para desconstruir do que para construir, como a via 
negativa proposta por Grotowski. Esta desconstrução vai abrindo um espaço vazio para a criação, sendo este um ponto importante que também encontramos no processo de 
Peter Brook segundo suas próprias palavras:  

 
Para que alguma coisa relevante ocorra, é preciso criar um espaço 
vazio. O espaço vazio permite que surja um fenômeno novo, porque 
tudo que diz respeito ao conteúdo, significado, expressão, linguagem e 
música só pode existir se a experiência for nova e original. Mas 
nenhuma experiência nova e original é possível se não houver um 
espaço puro, virgem, pronto para recebê-la. (BROOK, 1999, p. 04) 

 
Como já colocado anteriormente, em minha própria experiência de estar onze dias em retiro para a descoberta do meu clown, sempre todas as manhãs iniciávamos 

pelo trabalho físico. Hoje refletindo sobre este processo chego à conclusão que é essencial o treinamento para que o ator concomitantemente construa sua energia de 
estado em trabalho e desconstrua o engessamento do corpo cotidiano.  

Desta forma, os exercícios físicos de exaustão têm como eficácia desconstruir 
a postura cotidiana, que também pode ser considerada uma técnica, pois precisamos dela para estar e fluir em nosso convívio social. Esta técnica cotidiana serve para 
organizar as relações cotidianas sociais, mas não serve para o teatro e suas regras, leis e relações cênicas. Refletindo sobre uma possível diferença entre função da técnica cotidiana e a função da técnica cênica (focada aqui pela experiência com a máscara do 
clown): a técnica cotidiana tem como função esconder para proteger, já a técnica teatral da máscara tem como função proteger para revelar. 

Muitos palhaços adquiriram sua técnica pessoal de atuação por meio de sua própria prática, nas apresentações em contato direto com o público. A maioria destes artistas 
ou faziam parte de uma família circense ou tinham que manter-se financeiramente do seu próprio trabalho. Esta condição de sobrevivência força sua prática ser cotidiana, 
pois trabalham cotidianamente e consequentemente desenvolvem em seus corpos a técnica necessária a atuação de sua arte.  

Hoje muitos palhaços se iniciam sozinhos, ou em cursos, desta forma para o iniciante, é fundamental uma prática de treinamento, de trabalho por meio de técnicas 
que venham a colaborar com sua preparação. Estas técnicas podem ser emprestadas do próprio circo ou de outras linguagens, como a prática de acrobacias, da dança, de instrumentos musicais, da voz, da mímica. Charlie Rivel7, um dos maiores palhaços 
espanhóis, em entrevista aconselha ao palhaço saber variadas técnicas que auxiliam em seu desenvolvimento cênico como um trabalho de base para o palhaço iniciante.  

Para o palhaço, o treinamento dessas técnicas não é em função de um resultado espetacular e virtuoso. O palhaço irá buscar por meio delas se trabalhar, para 
descoberta e aprofundamento de sua comunicação física. Sobre esta condição podemos citar como exemplo a diferença entre o papel do palhaço e do acrobata, 
refletindo a citação de Eugenio Barba: 

 
As técnicas cotidianas do corpo tendem a comunicação, as do virtuosismo 
tendem a provocar assombro. As técnicas extracotidianas tendem a informação: 
estas, literalmente, põem em forma o corpo tornando-o artístico/artificial, porém 

                                                           
7 Charlie Rivel – Famoso palhaço Espanhol. 



crível. Nisto consiste a diferença essencial que o separa das técnicas que o 
transformam no corpo “incrível” do acrobata e do virtuoso. (BARBA, Eugenio, 
1994, p. 32) 

 
 As técnicas, por meio dos seus exercícios, preparam o corpo para o “estar” em 

cena, pois ele possui uma potência de energia física em estado de prontidão e fluência, para a qualquer momento agir e reagir a estímulos de uma determinada situação ou jogo cênico. As técnicas de treinamentos podem, caso abordadas de maneira correta, 
dar ao ator esta preparação.  

Assim o ator deve encontrar por meio de exercícios físicos sua própria fonte de energia física. Para exemplificar melhor a necessidade de uma preparação por meio do treinamento podemos refletir a seguinte situação: quando nos colocamos na frente de 
uma plateia sabemos que alguns processos internos são despertados fisiologicamente em nosso corpo, se já vivemos esta experiência sabemos que o corpo involuntariamente 
reage a esta situação de pressão, o coração começa a bater mais forte, começamos a tremer, as mãos começam a suar, sentimos medo e mesmo que não queiramos, estas reações físicas involuntárias são desencadeadas. Denominamos este conjunto de 
reações físicas como nervosismo.  

Se analisarmos do ponto de vista físico, o corpo sente uma grande quantidade de energia sendo direcionada para ele por meio dos olhares e da presença do público a sua frente, o contexto da cena teatral naturalmente é um lugar de pressão pelo simples 
fato de existir o público. 

Este é um exemplo onde podemos constatar que nem sempre pelo simples fato do querer será possível controlar algumas reações naturais fisiológicas. As técnicas podem auxiliar neste processo de autoconhecimento e nos disciplinar ensinando ao corpo de 
modo prático a lidar com uma grande quantidade de energia física em potência ou uma situação de limite e de pressão. 

Desta forma ou o ator durante sua vida adquire por meio das suas experiências em suas atuações, a controlar e direcionar suas energias em potência a seu favor, ou se 
trabalha por meio de exercícios e técnicas para ir adquirindo este controle, não com o intuito de neutralizar totalmente o medo, pois sabemos que o medo move o ator a agir, 
mas para fazer uso adequado e canalizar suas energias em potência de maneira mais consciente, para saber lidar e fluir em situação de pressão e não travar no nervosismo.  

Outro fator relevante é que antes de qualquer linguagem cênica, devemos perceber que “somos corpo, e corpo em vida”, como nos fala Eugênio Barba, e que também este 
corpo por estar em vida, estará consequentemente em jogo, sobre influência do contexto cênico, ou seja, em frente a um público. Devemos perceber também, que o público do mesmo modo é composto por corpos em vida, desta forma, no contexto teatral a 
presença do público já interfere na cena. Podemos perceber que o público de certa maneira também faz parte do jogo, e se faz parte do jogo também joga, ou seja, também 
contribui para o acontecimento teatral. Esta compreensão é de fundamental importância para o palhaço porque sua comunicação em cena depende deste jogo na relação com o público. 

O jogo só acontece quando respeitamos a autonomia do outro, quando infligimos 
esta regra o processo passa a ser adestramento. Se pensarmos do ponto de vista da brincadeira, podemos refletir bastante sobre o universo do jogo. E se partimos deste ponto de vista, podemos perceber que até os animais compreendem o que é jogar. Eles 
podem não saber o que é o jogo, mas podem jogar. 



O jogo é relação. E quantas vezes não nos relacionamos com cachorros, gatos 
e outros animais de estimação? Quem tem um sabe do que estou falando. Eles sabem quando estamos em estado de brincadeira ou quando estamos tristes. Até para infligir 
uma regra eles sabem que o estão fazendo. Se brincar é jogar, estamos jogando quando brincamos com um cachorro. E ele entende e faz sua parte para alimentar a brincadeira. Quando lançamos um objeto para que ele o pegue e nos devolva, para enfim, lançarmos 
novamente. Ou simplesmente é a regra do jogo brigar pelo objeto para ver quem vai ficar com ele. Jogar é saber se relacionar para alimentar e desenvolver a situação em 
que um, dois ou mais indivíduos estão inseridos. Jogar é agir ou reagir, é relacionar-se. Para o palhaço é fundamental este aprendizado. Saber escutar o como se dará a relação com a platéia. 
 
O Estado “vazio” 

 
Quais são os elementos que perturbam o espaço interior? Um deles é 
a racionalização excessiva. Então por que insistimos em preparar tudo 
de antemão? Em geral, é para combater o medo de sermos apanhados 
desprevenidos. (BROOK, 1999, p. 19). 

 
Quando não sabemos absolutamente nada a respeito de alguma, coisa nossa tendência é sempre buscar uma referência mesmo que superficial para preencher esta 

lacuna, ou seja, em vez de deixar este espaço vazio ecoar e a partir dele construir, o preenchemos com nossas ideias. Esta tendência natural vem do incômodo de se expor, 
pois o vazio nos expõe verdadeiramente.  

Como coloca Peter Brook, a criação só pode partir de um estado vazio para que 
ela seja original, verdadeira. É um processo mais de permissão para o acontecimento nascido do que algo executado premeditadamente em função da segurança do fazer 
que tanto tendemos a buscar. Para mim, o sentido de atuação de Peter Brook passa pela fruição do ator em cena, aberto ao vazio e a criação no presente e não somente o executar de ações previamente trabalhadas no ensaio. Brook coloca: “Quando atua 
bem, não é porque elaborou previamente uma composição mental, mas sim porque criou um vazio livre de pânico dentro de si”. (1999, p. 18)  

Se o ator tem a visão que o ensaio serve para buscar a segurança e o controle total do acontecimento teatral, isso faz com que mate toda possibilidade de criação e 
atuação. Ele deve buscar o ensaio como um processo de domínio de suas ferramentas e de seu roteiro de cena, como suas ações, algo que é da particularidade do ator, para 
então confrontar este material preciso e dominado com a presença do público. 

Esta tendência em preparar tudo de antemão colocada por Brook vem para 
suprir a necessidade de termos sempre o controle total da situação e para nos esconder não deixando espaço vazio, porque é no espaço vazio que revelamos o modo como funciona nosso processo psíquico de construção.  

Apenas pensar sem agir, ou ter muitos pensamentos em desequilíbrio com a 
ação cria uma espécie de trava no desenvolvimento no trabalho do ator. É importante destacar que o pensamento não é o problema da atuação, ele atrapalha quando está demasiadamente presente em função do pavor que o ator sente em não querer 
experimentar o nada, estar e ficar no vazio.   
 



A única resposta está na experiência direta, e no teatro é possível 
experimentar a realidade absoluta da extraordinária experiência do 
vazio, em contraste com a confusão estéril de uma cabeça entulhada 
de pensamentos. (BROOK, 1999, p. 19) 
 

Ou seja, estar atuando e criando a partir do vazio é construir junto com o público, 
é não negar os estímulos que vem do externo, é estar construindo no presente no aqui e agora.  

Outro princípio fundamental do palhaço é trabalhar sempre neste presente e jamais negar a presença do público, mesmo não olhando para o público o palhaço age 
para ele, com ele e a partir dele. Assim o público é para o palhaço parte fundamental para a construção de sua criação, de seu espetáculo, de sua cena.  

Esta percepção não somente da presença do público, mas também da sua colaboração na construção do espetáculo redimensiona o trabalho do ator e 
consequentemente o acontecimento teatral, pois o ator leva em consideração que o público não é apenas um elemento passivo que está ali sentado para ver o que o ator 
tem a mostrar. Pelo fato de o público ser um observador já interfere com sua presença no acontecimento teatral.  

Assim o ator passa a exercitar e descobrir sua maneira própria de se relacionar e de se comunicar com o público dando uma importante significação ao público em seu 
trabalho. Peter Brook faz referência a um mestre de seus mestres e fala, na citação abaixo, sobre a experiência do ator que descobre a presença e o reconhece o papel do público no acontecimento teatral fazendo com que ambos, ator e público, partilhem de 
maneira direta e consciente do mesmo espaço em que se encontram. 
 

Certa vez, um de nossos atores, Bruce Myres, disse: “Passei dez anos 
de minha vida no teatro profissional sem jamais ver as pessoas para 
quem fazia meu trabalho. De repente, posso vê-las. Um ano atrás, teria 
entrado em pânico pela sensação de desnudamento. Teria perdido a 
mais importante de minhas defesas. Eu pensaria: Que pesadelo é ver 
o rosto deles! ” Para a sua surpresa, ele descobriu que, pelo contrário, 
ver os expectadores dava um novo sentido ao seu trabalho. Outra 
característica desse tipo de espaço é que o vazio é compartilhado: o 
espaço é o mesmo para todos que ali estão. (BROOK, 1999, p. 05) 

 
O pavor que sentimos neste estado de exposição vem à tona porque sabemos que neste momento deixamos transparecer em cena nossas inseguranças, fragilidades, nosso universo interno. Por meio das suas ações podemos ver o que um ator pensa, 

seu processo psíquico é revelado e esta situação é bastante desconfortável para a pessoa que está em cena. E desconfortável porque desde pequeno aprendemos a 
esconder e dissimular nossas emoções, que revelam nosso estado e nosso pensamento, para nos proteger socialmente.  

Nesta situação de exposição é como estar nu diante do público, não da nudez física, o que por muitas vezes ainda é confortável e nos possibilita o ocultamento, mas 
sim da nudez de nossas emoções, de nossos sentimentos e pensamentos. É esta nudez de que temos verdadeiro pavor. Encontramos na fala abaixo uma reflexão sobre esse medo, Brook diz: 

 



Até mesmo um ator de larga experiência, sempre que vai retomar seu 
trabalho, quando se vê na borda do tapete sente esse medo voltar --- 
medo do vazio dentro de si mesmo e do vazio no espaço. 
Imediatamente, ele trata de preencher o vazio para livrar-se do medo, 
tentando acha alguma coisa para dizer ou fazer. Sentar-se imóvel ou 
ficar quieto requer muita coragem. A maioria das nossas manifestações 
exageradas ou desnecessárias provém do pavor de não estarmos 
realmente presentes se não avisarmos o tempo todo, de qualquer jeito, 
que de fato existimos. (BROOK, 1999, p. 18) 
 
 

Não se trata aqui de defender a ausência do medo, porque ele sempre vai existir. 
E de certo modo o medo é um fator fundamental que age impulsionando o ator, contudo é necessária a devida cautela no momento da atuação para poder canalizar o medo e 
assim chegar a um equilíbrio, sendo este o fator necessário para fruição com coerência em cena.  

Neste estado do vazio podemos nos conhecer melhor, nos experimentar em estado pleno, presente, onde pensamento, emoção e sentimentos estão canalizados e 
harmonizados. É como se fosse um estado zero, totalmente ausente de técnicas e de comportamento cotidianas. Neste estado a pessoa vive o vazio deixando de lado a pessoa social.  

Para quem presencia um momento destes percebe imediatamente o estado ao 
qual passa este ser em cena. Algo se liga entre o ser que está totalmente exposto em cena com o seu público, que testemunha o acontecimento que sempre se faz no silêncio. Constrói-se um estado de contemplação para quem assiste e para quem 
vivencia o estado vazio em cena. Vive-se, no primeiro momento, um incômodo de estar plenamente despido de comportamentos cotidianos, e passa, enfim, a estar num estado 
de atuação. 

É a partir deste estado que se pode começar a criar, não com uma postura 
sempre ativa, se não corre o risco de cair novamente nos perigos, como na técnica cotidiana, onde já sabemos como manipular para nos esconder, ou melhor, nos 
proteger... pois, para vivermos em sociedade precisamos desta técnica que nos protege. Contudo para ser ator necessitamos construir outra, a de saber se expor, revelar por meio da técnica cênica. Todavia, estaremos sempre protegidos ou por meio 
do trabalho realizado como esta experiência em retiro onde todos estão embarcando e mergulhando juntos ou quando na cena protegido pela máscara do personagem. 
Protegidos pelo oficio da arte. 

Voltando, é a partir deste estado vazio, ou estado zero, que o ator está pronto 
não somente para agir, mas também reagir. Ouvir para saber onde ecoa as ações, buscando responder aos estímulos, que por estar diante de um público, também os 
recebe de inúmeras formas, como olhares, risos, caras e ânimos. O público também se expressa, por meio disso, o aprendiz de clown, ou aspirante a clown vai desenvolvendo, vivenciando seu eu em cena, construindo junto com o público seu ser estar em cena. 

Deste modo tudo o que acontece em cena é realmente novo para o ator, porque 
em vez de manipular, como na técnica cotidiana, para suprir uma necessidade de proteção, ele joga com os acontecimentos presentes. Neste primeiro momento as ações do aspirante a clown não estão embasadas em suas ideias a serviço de manipular para 
que se saia vencedor, estão concentradas nas reações, estão preocupadas em reagir aos estímulos presentes externos. E desta forma busca estar ativo na passividade. 
Ação na não ação.  



Saliento também sobre a necessidade de ouvir e deixar-se penetrar por meio 
dos estímulos externos, de sentir este eco sobre o exercício da sensibilidade corporal do ator. Sensibilidade é estar aberto para os estímulos externos como nos coloca Brook: 
“Para encontrar uma qualidade vital temos que ser sensíveis ao eco, à ressonância que o movimento produz no resto do corpo”. Pg. 59 

Outro aspecto interessante, colocado por Brook, diz respeito à totalidade do corpo que não está somente envolvido na ação cênica, mas sobretudo, completamente 
comprometido. Quando o autor se refere ao resto do corpo reforça o entendimento do quanto agimos apenas a partir do intelecto, minimizando a potência da comunicação que todo o corpo tem. Este é outro fator de que se faz necessário na técnica cotidiana, 
mas que empobrece a ação cênica.  

Para o aspirante a clown é preciso que mais do que pense em suas ações, que ele as viva no corpo. Deste modo o público não apenas o assistirá em cena, mas também o sentirá. E entre assistir e sentir existe, e estão envolvidas, qualidades de 
energias diferentes tanto no ator em cena quanto no público que o assiste. Geralmente quando o ator, em cena, apenas pensa e executa suas ações, demonstrando estar 
apenas envolvido, ele manipula, executa tudo muito bem e termina sem ter sofrido nenhuma alteração interna. Também no público não acontece nenhuma mudança e neste momento, enquanto público, começamos a analisar, a assistir apenas, é aí onde 
passamos de espectadores totalmente comprometidos para sermos espectadores que observam distanciados.  

É neste momento que o ator apenas envolvido faz com que existam também espectadores apenas envolvidos. Este “apenas envolvimento” abre a brecha para 
exercitamos a crítica. Pois só podemos analisar aquilo que nos causa certo distanciamento porque não estamos totalmente comprometidos, vivenciando a ação do 
ator e sim porque apenas a assistimos. Consequentemente alimentamos um processo psíquico do intelecto para análise o que estamos assistindo. Assim, esta vivência de comprometimentos com a cena deve partir antes do ator, ele é o responsável pelo eco 
de suas ações no corpo vivo dos espectadores a partir da vida e dos processos vivenciados em seu corpo. 
 
A Saída de Rua: o exercício primordial: 

 PALHAÇO LALA (JOÃO PORTO DIAS) EM SAÍDA DE RUA  



Após a iniciação o clown está puro, ainda não sabe se relacionar com o espaço 
e o público, não sabe quais as regras, limites e o como se comportar dentro da sociedade.  

Deste modo, somente com sua presença o clown já passa a ser uma quebra no ritmo cotidiano. É a cada saída para rua, visitando espaços alternativos como 
rodoviárias, praças e centros, que os clowns vão como passar do tempo adquirindo sua maneira própria de se relacionar, agir e reagir às situações que lhe são propostas pelo 
cotidiano. Assim, o mais precioso objetivo para o clown iniciante neste exercício da saída a rua, é o escutar, o ouvir, receber mais que tentar fazer. Digo isto, por que quando desejamos algo, no caso, ser palhaço, a primeira lógica que fazemos prevalecer é a do 
fazer numa ação ativa, e quase sempre buscando ser engraçado. Esta lógica nos atrapalha e muito, pois fazendo, acabamos nos escondendo, nos protegendo, 
principalmente porque a rua é um lugar que nos agride. Assim o clown deve aprender a controlar sua insegurança e não agir ativamente no início, e sim receber numa dinâmica de não ação, que também não pode ser entendida como passividade.  

Pois como disse, as ações, o fazer no início acaba sendo pela necessidade de 
proteção, de defesa ao ambiente externo, a esta nova situação que o corpo do clown esta vivenciando pela primeira vez. Se pensarmos bem, estar na rua em condição de palhaço chama naturalmente o foco das pessoas, e quando estamos no cotidiano, 
principalmente sós, o nosso comportamento natural é fazer ações que não chamem a atenção de estranhos, pois é quando não a queremos chamar, e é assim que o nosso 
corpo se sente mais confortável.  

Quando o palhaço iniciante vai para rua ele recebe o impacto, mesmo sem 
querer chamar atenção, o público o vê de forma diferente, e normalmente a tendência do clown é fazer algo, nem que seja por desespero, para se defender. É importante 
ressaltar que há uma diferença entre fazer para revelar e fazer para se defender-se. Por exemplo, pensando nesta ação de desconforto do palhaço na rua, seria interessantíssimo, e é o objetivo do aprendiz deixar-se sofrer este impacto sem tentar 
esconder com ações, ou seja, deixar-se perceber que esta desconfortável, que está exposto e incomodado com a situação de exposição. 

Geralmente esta sensação passa com o tempo na saída, falamos “quando estamos quentes”, usamos esta expressão para designar que o corpo já está 
harmonizado à situação de pressão que a rua o coloca. Quando estamos no início da saída, falamos que “estamos frios”, recebendo o impacto de estar entrando em outra 
condição de ser estar, agora como palhaço dentro do cotidiano, e não mais como um cidadão “normal”. Por isto há uma diferença muito grande para este exercício acontecer, que é estar como palhaço e não vestido de palhaço.  

Para compreender melhor, podemos analisar o seguinte: Estar vestido de 
palhaço é significar para as pessoas uma leitura do código rotulado do que a figura de um palhaço é. É como não abandonar o corpo cotidiano para somente passar a forma do que é o palhaço. E estar na condição de palhaço é outra coisa muito diferente, é 
estar palhaço, ser palhaço. É aí que fisicamente o corpo recebe todo o impacto verdadeiro do que é estar sendo palhaço, e não apenas mostrando uma imagem para 
o público. 

 Geralmente quando buscamos o fazer, vamos para esta idéia de palhaço 
cristalizada e rotulada pelo entendimento da sociedade, como palhaço é quem faz palhaçadas, rapidamente nossa inteligência se faz valer destas noções enraizadas, o 
que acaba sendo um subterfúgio para o desconforto sentido na situação de exposição. Desta maneira, quando estamos quentes na saída, é quando o corpo se deixa expor na situação em que está de pressão. O corpo começa a trabalhar sabiamente e as ações 



são na verdade, reações às circunstancias dadas do cotidiano, compreende-se assim 
que neste momento não fazemos para rejeitar a situação de pressão e exposição, mas agimos para jogar, para responder a uma ação dada, agindo verdadeiramente, 
coerentemente a situação a qual nos encontramos. É este estado de resposta o exercício primordial que a saída exercita no clown iniciante.  

O exercício extremo da escuta para o clown iniciante não é uma forma de passividade e sim uma maneira de perceber o momento certo de reagir respondendo a 
cada ação do ambiente externo. O clown iniciante aprende por meio do exercício da saída, a escutar a situação, a sofrer as ações externas e reagir, sendo, estando reagindo com todo ser, pois não está apenas fazendo um exercício e sim vivendo um exercício, 
pois o clown realmente vive tudo o que lhe acontece. 

Esta vivência múltipla de situações é que fisicamente vai construindo a experiência do clown.  Nos primeiros anos do clown é preciso que realize com freqüência sistemática saídas para ruas e espaços livres alternativos para desenvolver 
suas ações físicas e sua particular forma de se comunicar. 

Para o ator esta experiência de estar na rua é incomparável, na rua o ator percebe o público de maneira livre, pois o público não está dentro de uma sala onde deve se comportar para assistir a um espetáculo. A saída é um exercício de percepção 
do público e do quão variado ele é não podendo ser tratado como uma massa homogenia.  Jamais uma pessoa percebe algo igual a outra simplesmente porque não 
habitam o mesmo espaço ao mesmo tempo, isso já caracteriza um fator que difere a percepção de um ser humano para o outro.  

A partir desta compreensão poderíamos pensar melhor sobre a percepção do público, levá-la em consideração, perceber que cada plateia é única e antes de agir, 
escutar a vibração existente. Assim nas relações que o clown iniciante se envolve, ou simplesmente cai nela, este aprendizado de escuta e percepção faz com que ele possa tomar decisões sábias em relação à situação em que se encontra. Pode, por exemplo, 
perceber se alguém realmente está aberto ao jogo, ou se está apenas interagindo por pura conveniência ou por nervosismo.  

Muito constante encontrarmos situações na rua em que o pai com uma criança a usa para se defender da relação com o palhaço. Na maioria das vezes, a primeira 
coisa que os adultos fazem quando estão com um bebê e veem um palhaço se aproximando é falar: “olha o palhaço filho”. Esta frase é uma reação cristalizada, 
condicionada. É importante este exemplo para alertar que nem sempre se está a vontade só porque faz gestos ou ações cotidianas condicionadas. Muitas vezes um sorriso ou gesto superficial de aceitação pode ser sinal de nervoso ou embaraço.  

Por isso é que é imprescindível o clown desenvolver uma percepção mais 
profunda, mais aguçada da presença e disposição verdadeira do público ao qual está em relação. Para esta percepção aguçada ser desenvolvida é preciso no início frear os ruídos do nervosismo e insegurança que motivam ações de defesa. É preciso respirar 
na dificuldade para transformar-se na situação e assim poder transformá-la. 
 
Laboratórios em Sala 
 

Muitas situações que surgem do exercício da saída de rua podem e devem ser aproveitadas. O momento do laboratório em sala fechada é o momento onde o palhaço 
aborda seu material vivenciado, com uma diferença. Na sala fechada ele pode exercitar 



retomando ações, situações ou até mesmo objetos em que de alguma forma 
desenvolveu o jogo na rua. A retomada do material em sala fechada tem um caráter mais de experimentação, com olho clínico buscando reforçar e explorar cenicamente o 
material surgido em improvisação e jogo na rua. Este material pode ser uma ação que surgiu no palhaço, como um modo de andar, de expressar raiva, amorosidade. O material pode ser de qualquer natureza, pois a rua propicia um vasto mundo de 
possibilidades que o palhaço vivencia.  

Desta forma o momento do laboratório serve justamente para a retomada deste material ainda bruto cenicamente, mas vivo e cheio de potência enquanto verdade do palhaço, pois nasceu de uma interação, de um momento forte na vivência do palhaço 
em relação com a vida pulsante do cotidiano. Este material com caráter ainda bruto deve ser explorado e depois lapidado cuidadosamente em sala.  

O repertório do palhaço vai crescendo como nos fala Léris Colombaioni8: “O clown é como uma mala vazia que com a experiência e o tempo vamos acumulando 
coisas dentro desta mala uma a cada vez”.  

O processo das saídas de rua e o laboratório em sala se harmonizam disciplinando o desenvolvimento do palhaço. É sair para conseguir matéria prima e depois trabalhá-la em sala lapidando, pensando e formulando sua própria clownaria a 
partir da sua própria experiência. Assim o palhaço vai desenvolvendo sua lógica pessoal, sua maneira particular de ser palhaço.  
 
Criação e Apresentação de Cena Curta 
 

Quando o palhaço já tiver um bom léxico de situações, números e objetos, a 
montagem de um espetáculo pode se tornar mais agradável e facilitada. Assim para o palhaço o mais importante no início é priorizar a descoberta de suas ações, sua corporeidade e o desenvolvimento de particularidades e modos pessoais de 
desenvolver o jogo. Depois desta fase de familiaridade consigo mesmo, qualquer ideia pode se potencializar em uma boa esquete9. Este exercitar pode parecer lento, e na 
verdade é, porém, é uma base que depois de feita só facilitará qualquer trabalho de montagem de cenas posteriores.  

A elaboração de pequenas cenas ou situações deve serem feitas a partir das experimentações e improvisos realizados no laboratório, que ao serem retomados, 
trabalhados e ensaiados, podem virar esquetes que o palhaço posteriormente poderá apresentar para uma plateia. 

Este procedimento de ir aos poucos encontrando as ações e situações que o palhaço desenvolve em suas improvisações na rua, favorece algo que é importantíssimo 
para o palhaço: o descobrimento de sua lógica pessoal. Em palavras mais claras, é com a prática, passando por situações, que descobrimos como nós reagimos e desta forma nos conhecemos melhor, assim não é diferente com o desenvolvimento do palhaço. É 
muito comum vermos quando um palhaço iniciante monta um espetáculo completo e não consegue realizá-lo, no sentido de fazê-lo funcionar com a plateia. Mesmo tendo a 
direção de um mestre palhaço muito experiente. Então, pode-se concluir que o palhaço não é constituído somente de sua concepção cênica, mas sim de algo que é o próprio palhaço, pois é ele que deve preencher o espetáculo. Para um palhaço, de nada vale 
                                                           
8 Léris Colombaioni é descendente de uma tradicional família circense italiana. 
9 Esquete: cena curta 



um espetáculo bem feito cenicamente se ele não se revela e se doa por meio da cena. 
Podemos até rir enquanto público, porém há uma diferença entre rir e sentir a presença de um palhaço em cena. A meu ver o objetivo do palhaço não é somente fazer rir.  

O riso não deve ser objetivo perseguido pelo palhaço. O riso é algo muito traiçoeiro, principalmente para o palhaço iniciante. Enquanto público podemos rir ou não 
de qualquer coisa involuntariamente. Rimos pelo simples fato de entender uma piada. Só rimos daquilo que entendemos. Mesmo quando rimos de algo que não entendemos, 
rimos pela situação de entender que não estamos entendendo.  

É comum rirmos mesmo sem querer, por exemplo: rimos de piadas sobre 
preconceito, rimos por nervosismo, ou seja, o campo do riso é muito perigoso para ser   o objetivo a ser buscado pelo palhaço. Se o riso for o objetivo único, o palhaço fará 
qualquer coisa para encontrar esta reação no público e sufocará outras reações tão fundamentais e humanas quanto o riso, como um sorriso tenro, o choro, um suspiro... enfim, todas as possibilidades de expressão e sentimento humano, o riso certamente é 
o mais óbvio, porém não é o único.  

Ao meu ver, o palhaço não trabalha para buscar apenas o riso, ele trabalha com o universo humano de situações e emoções. O palhaço reflete nossa condição humana e o humano não é apenas riso. Fazer rir é muito bom, é maravilhoso, porém a qualquer 
custo se torna perigoso e muitas vezes antiético. O riso deve servir para o humano e não o universo humano servir de zombaria gratuita com o intuito de apenas provocar o 
riso no público. Talvez esta seja a sutil diferença do trabalho do palhaço para com outras formas de comicidades que buscam o riso como objetivo único. O riso vem como consequência, é uma reação natural de constatação da exposição do humano. 

Outro fator que favorece ao palhaço iniciante é a conquista de seu modo pessoal 
de fazer a clownaria. Ao mesmo tempo ele deve desenvolver seu material e concomitantemente seus procedimentos próprios, sua ação e reflexão embasada em sua própria experiência com a arte do palhaço. 

Uma das grandes dificuldades, a meu ver em espetáculos, é a dificuldade de 
harmonização entre forma e conteúdo ou forma e sentidos, significados.  

 
Pelo grau de sensibilidade no movimento, um esquimó será capaz de 
identificar imediatamente se um gesto indiano ou africano é de boas-
vindas ou de agressividade. Qualquer que seja o código, a forma pode 
ser preenchida por um significado e a compreensão será imediata. O 
teatro é sempre a busca de uma significação, bem como o modo de 
torná-la significativa para os outros. Este é o mistério. (BROOK, 1999 
Pg. 64) 

 
Assim como Peter Brook, nós também, em inúmeras vezes assistimos a um espetáculo que está cheio de formas, estéticas, ideologias, porém carente de sentido, 

de significado. O público sente uma inquietação ou como Brook prefere chamar, sentimos um tédio, uma falta de sentido. Parece que assistimos apenas cenas bem executadas, que de fato nos afeta pouco.  
A compreensão da qual o autor se refere sobre o significado, não está somente 

no entendimento do código, mas também no sentir. Este sentido está no campo do invisível, mas que podemos identificar.  Este sentir é uma propriedade nossa, nos pertence por natureza, é familiar e independe da formação cultural. 



Na citação acima Brook exemplifica de maneira simples e clara como um gesto 
tão cotidiano de cumprimentar alguém pode tanto estar preenchido de sinceridade no sentido de boas-vindas, quanto de algo puramente artificial, desprovido de qualquer 
significado. Ou ainda conter em seu sentido o contrário que a sua forma sugere.  

Assim pode-se notar que a forma não é a segurança de que um único sentido 
pertença a ela ou que sempre irá estar atrelado nela. Isso nos ajuda a entender que nem sempre as fórmulas ou formas preencherão a prática teatral. O teatro não é 
composto apenas delas. Há algo na arte teatral da ordem dos sentidos, do vivenciar juntos um significado e da comunhão com o público. A arte teatral é humana, e mesmo que um público não a entenda os seus códigos, poderá ainda assim senti-la. O teatro 
nos fala de algo que é familiar, pois está para a ordem do sentir. E sentir nos remete a palavra sentido, que é algo que todo humano busca. 

Somos dotados de percepção e sensibilidade. Esta compreensão faz-nos refletir o quanto algumas montagens teatrais estão desprovidas deste entendimento, ou parece 
não o levar em consideração, desconsiderando a capacidade de participação do próprio público. É como se usassem o público apenas para mostrar-se, para vender um 
pensamento, uma ideologia ou mesmo para a manutenção de um status no meio artístico, onde vemos na maioria das vezes, o teatro como uma linguagem que só quem faz é que a domina. Assim apresentamos teatro para quem faz teatro. Isto cria um círculo 
vicioso, principalmente para a satisfação da crítica que se alimenta desta situação onde artistas estão mais preocupados com ela do que com o próprio público. E é desta 
maneira que acabamos perdendo o sentido do nosso fazer teatral. Parece que não mais nos perguntamos, qual é o nosso verdadeiro sentido de fazer teatro? Para que fazemos? 

Devemos nos atentar para o sentido para não nos perdermos na forma, buscando nela uma falsa segurança. E não esquecer algo que é invisível, mas 
totalmente perceptível, o sentir. Assim, na cena do palhaço, forma e significado devem estar harmonizados para fluírem em vida, se não teremos apenas um espetáculo frio, cheios de formas, mas morto em sua potência de afetação. 
 


