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A FESTA CONTINUA

 

Os tempos mudaram. Vivemos uma era de avanços científi cos e tecnológicos inimagináveis para o nosso 

palhaço das cavernas, aquele troglodita de quem falamos lá na introdução deste livro. Aquele que contava 

histórias em volta da fogueira entretendo a tribo exausta depois de mais um dia de luta pela sobrevivência. 

A maioria dos humanos vive em cidades cheias de prédios, avenidas, aeroportos, antenas de televisão, 

ondas cortando os ares e levando a comunicação pela internet e pelos celulares. Os tempos mudaram.

Os tempos mudaram, mas o sujeito preso no engarrafamento em Niterói, falando num celular com 

Tóquio, explicando que vai perder seu avião e não poderá estar em Nova Iorque hoje à noite, é o mesmo 

idiota de sempre. Tem medo do futuro, de perder a namorada, de ser assaltado, de apanhar de um valentão, 

de ser desmascarado nas suas pequenas e grandes mentiras, de morrer de repente, de descobrir que é cor-

no, de não ser bonito nem esperto como gostaria… Sentimentos eternos que podem trazer o sofrimento, 

ser motivo de chacota ou provocar bem humoradas gargalhadas quando expostos por um palhaço na 

televisão, no cinema, no teatro ou no picadeiro de um circo…

Tudo mudou e, no entanto, continua igual. “É a lesma lerda”, como canta Rita Lee. O homem, o único 

animal que ri, como dizia Aristóteles, continua sendo a besta de sempre, como bem disse Millôr Fernandes.

Sorte nossa. Se somos capazes de inimagináveis crueldades e de generosos gestos heróicos, somos 

também capazes de rir de nós mesmos. Rimos como se fôssemos dois, um que age e outro que,  ao ver 

a estupidez e as bobagens deste um, que é ele mesmo, ri. Baudelaire, no seu ensaio Da Essência do Riso 

e de Modo Geral do Cômico nas Artes Plásticas, explica bem melhor o que tentei dizer:

“…um dos sinais muito particulares “…um dos sinais muito particulares do cômico absoluto é ignorar-se a si mesmo. Isto é do cômico absoluto é ignorar-se a si mesmo. Isto é 

visível não só em certos animais do cômico, dos quais a gravidade faz parte essencial, como visível não só em certos animais do cômico, dos quais a gravidade faz parte essencial, como 

os macacos……..para que haja cômico, isto é, emanação, explosão, libertação de cômico, os macacos……..para que haja cômico, isto é, emanação, explosão, libertação de cômico, 

é necessário haver dois seres cara a cara; que é especialmente no ridente, no espectador, é necessário haver dois seres cara a cara; que é especialmente no ridente, no espectador, 

que jaz o cômico; que entretanto, em relação a essa lei de ignorância deve-se fazer exceção que jaz o cômico; que entretanto, em relação a essa lei de ignorância deve-se fazer exceção 

para os homens que fi zeram ofício de desenvolver neles o sentimento do cômico e de ex-para os homens que fi zeram ofício de desenvolver neles o sentimento do cômico e de ex-

traí-lo deles próprios para o divertimento dos seus semelhantes, fenômeno esse que entra traí-lo deles próprios para o divertimento dos seus semelhantes, fenômeno esse que entra 

na classe de todos os fenômenos artísticos que denotam no ser humano a existência de na classe de todos os fenômenos artísticos que denotam no ser humano a existência de 

umuma dualidade permanente, o poder de ser simultaneamente ele mesmo e um outro.”a dualidade permanente, o poder de ser simultaneamente ele mesmo e um outro.”

Ou seja, temos todos nós, e não apenas os artistas, a capacidade de sermos estúpidos e, ao mesmo 

tempo, inteligentes o sufi ciente para rirmos de nossa própria estupidez.

A 
FE

ST
A 

CO
N

TI
N

U
A

EL
O

G
IO

 D
A

 B
O

BA
G

EM
EL

O
G

IO
 D

A
 B

O
BA

G
EM

  
 2

0520
5



Os palhaços do século XXI

Parasitas gregos e bobos da corte nunca poderiam imaginar o respeito e a consideração que os palha-

ços e suas palhaçadas conquistariam no século XX. O cinema, a indústria do entretenimento, a propagação 

de ideais socializantes e do direito universal à livre expressão do pensamento levaram a comicidade e os 

cômicos a um reconhecimento social antes inimaginável.

Vivemos hoje uma época em que se multiplicam os tipos e as formas de ser palhaço. Há palhaços no 

cinema, na televisão, no meio da rua vendendo as maravilhas de alguma liquidação, palhaços de hospital, 

de presídio, palhaços de palco e os de picadeiro. Há cursos de palhaço, ofi cinas, encontros, seminários, 

teses de mestrado e muitos livros sobre o assunto.

Os novos meios de comunicação abriram inúmeras possibilidades para os palhaços e cômicos de dife-

rentes estilos. O cinema abrigou a comicidade física e universalizou fi guras como Buster Keaton, Chaplin, 

o Gordo e o Magro, Peter Sellers, Jerry Lewis e os Monty Piton.  Melhor do que isso, o cinema e a televisão 

permitem eternizar o humor e hoje podemos ver e rir de Grande Otelo e Oscarito tal qual o público dos 

anos 50. Arrelia se foi, mas a televisão pode reprisar O Barbeiro que se vira a qualquer momento, ou exibir 

um especial, e lá vamos nós cantar Como vai, como vai, como vai ? Eu vou bem, muito bem, bem, bem” 

com o velho Waldemar de novo…. 

E junto de Arrelia, Piolin e Mazzaropi as novas gerações vão assumindo palcos e picadeiros, renovan-

do a tradição com o tempero da atualidade. Xuxu, Margarita, Parlapatões, Anônimos, Seres de Luz e La 

Mínima são contemporâneos de Kuxixo, Xupetin, Jacaré e Ligeirinho. Palhaços de palco e de picadeiro 

coexistem para nosso deleite e privilégio.

O Teatro redescobre o Circo 

O circo talvez tenha sido o último segmento artístico a render-se à educação formal. No século XIX 

foram criados e institucionalizados o ensino da dança, da música, da pintura e do teatro. A criação de liceus 

e conservatórios instituiu a formação do artista dentro da Academia. É claro que esta é uma regra que foi 

e é constantemente quebrada por gênios e talentos espontâneos que, graças às musas, rompem a barreira 

das formalidades e surgem pelas margens, trazem novos ventos às artes. 

A institucionalização da formação do artista tem inúmeras desvantagens, mas – há que se reco-

nhecer – democratizou e universalizou a informação e contribuiu para derrubar preconceitos quanto 

à moral dos artistas. So que o circo fi cou à margem desse inexorável processo de organização e trans-



missão do conhecimento que atingiu todas as profi ssões, acabando com as confrarias e com os guetos 

de artífi ces e artistas18.

O saber circense continuou sendo passado de pai para fi lho e de mestre para discípulos por meio do 

exemplo e de treinamento duro e repetitivo até os anos 80 do século passado, ou quase19 – talvez por cau-

sa da vida itinerante ou pela difi culdade de normatizar conhecimentos que não dispunham de nenhum tipo 

de escrita. Provavelmente tudo isso contribuiu para o alijamento das artes circenses desse movimento de 

estruturação do ensino das artes. Mas acredito que, acima de tudo, o fator preponderante foi o completo 

desinteresse das elites por um tipo de arte da qual não se extraía nenhum “ensinamento moral”, nenhuma 

“mensagem dignifi cante”. Afi nal, o preconceito contra o circo e as artes circenses vem de longa data.

As Academias de Belas Artes, os Conservatórios Musicais e os Teatros Ofi ciais foram criados com a 

nobre missão de formar artistas capazes de elevar o espírito do povo, de ensinar bons modos, de cultivar  

o bom gosto e de difundir ideais edifi cantes. Vale a pena lembrar que, no Alvará de 15 de julho de 1771, 

El Rey de Portugal aconselhava a construção de teatros nas colônias considerando que eles eram “Escola 

onde os povos aprendem as máximas sãs da política, da moral, do amor à pátria, do valor do zelo e da 

fi delidade com que devem servir ao soberano.” Nada disso podia ser aplicado a um bando de ciganos 

e saltimbancos que engoliam fogo, dançavam em cordas balançantes,  exibiam-se em equilíbrios sobre 

cavalinhos, davam saltos, cabriolas e diziam besteiras e bobagens fazendo rir a patuléia… O circo era 

tolerado como um divertimento, não reconhecido como arte.

O tempo passou e a Arte, com maiúscula, a tal que era escola das “máximas sãs da política, da moral e 

etc”, foi  virada de ponta cabeça por impressionistas, futuristas, dadaístas, modernistas e outros que tais. 

O teatro foi reencontrar sua origem no circo e nas feiras pelas mãos de Gordon Craig, Meyerhold, Piscator, 

Jean Cocteau, Karl Valentin, Brecht e tantos de seus contemporâneos que redescobriram a força e a magia 

das artes do povo.

18 18 “nos meados do século XVIII os grupos de comediantes ambulantes que percorriam os campos ingleses repre-“nos meados do século XVIII os grupos de comediantes ambulantes que percorriam os campos ingleses repre-

sentando Shakespeare nos pátios de albergues, ou sobre a terra batida das granjas, levavam quase todos uma sentando Shakespeare nos pátios de albergues, ou sobre a terra batida das granjas, levavam quase todos uma 

existência miserável e degradante. Os puritanos, ainda existência miserável e degradante. Os puritanos, ainda numerosos, afi xavam à entrada de suas aldeias: “Aqui não numerosos, afi xavam à entrada de suas aldeias: “Aqui não 

se toleram macacos, nem títeres, nem comediantes”. (Retrato de uma Atriz - André Mourois)se toleram macacos, nem títeres, nem comediantes”. (Retrato de uma Atriz - André Mourois)

19 19 Ermínia Silva fez  uma instigante e bem documentada tese sobre o assunto: O Circo: sua arte e seus saberes Ermínia Silva fez  uma instigante e bem documentada tese sobre o assunto: O Circo: sua arte e seus saberes 

– O circo no Brasil do fi nal do século XIX a meados do XX. Dissertação de Mestrado. Campinas, Universidade – O circo no Brasil do fi nal do século XIX a meados do XX. Dissertação de Mestrado. Campinas, Universidade 

Estadual de Campinas, 1996. Estadual de Campinas, 1996.  
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Os artistas revolucionários da jovem União Soviética mergulharam de cabeça na busca da essência da 

arte popular. Atores dos tablados de feira, marionetistas, domadores de ursos e circenses passaram a ser 

valorizados e estudados como nunca antes em toda a história da humanidade. E por valorizar o circo e in-

fl uenciar-se por ele, o teatro faz também o movimento inverso, passando ele também a infl uenciar o circo. 

Meyerhold esteve à frente do grupo que criou a primeira escola ofi cial de circo do mundo, em 1926: 

a Escola de Circo de Moscou. O projeto inicial era o de capacitar os artistas circenses adequando-os aos 

novos tempos, capacitando-os para exercerem as funções de artistas da revolução. Mas a Escola de Mos-

cou revolucionou o ensino das artes circenses e a estética dos espetáculos de circo para sempre. Os primei-

ros anos foram difíceis, os professores não sabiam muito bem como repassar o conhecimento de séculos 

em áreas tão diversas e específi cas para alunos que não fossem seus fi lhos ou agregados. Foi preciso criar 

uma nova metodologia de ensino que revolucionasse a relação mestre X discípulo, respeitando a tradição e 

valorizando o conhecimento, e que, ao mesmo tempo, permitisse e incentivasse a renovação da linguagem, 

a modernização dos números tradicionais, investisse na experimentação e alcançasse um nível técnico de 

execução excelente para todos os artistas ali formados. Foi difícil, mas eles conseguiram.

A escola soviética de circo renovou a linguagem das artes circenses, investindo em tecnologia e no 

desenvolvimento de uma estética própria de movimentos limpos, bem defi nidos, com uma forte base de 

ballet clássico, uma disciplina rígida e conhecimentos científi cos de fi siologia e  bio-mecânica.

Moscou formou, e forma ainda hoje, artistas de altíssimo nível técnico e artístico e, por muito tempo, foi 

a única escola a ter curso de  palhaço. Nos primeiros 4 anos os alunos dedicam-se ao aprendizado básico: 

acrobacia, malabares, equilíbrio, ginástica, ballet e iniciação aos aéreos. Os últimos 2 anos são dedicados 

à especialização. A cada ano a escola recebe 70 alunos, vindos de toda a Rússia e de países próximos. A 

seleção é rigorosa e, já nesse primeiro momento, selecionam-se os artistas com tendência para o cômico. 

Em Moscou formou-se Oleg Popov, um dos maiores palhaços de todos os tempos, capaz de unir numa 

mesma gargalhada oriente e ocidente, mesmo em tempos de guerra fria.

Do lado de cá do muro

Enquanto soviéticos, chineses e demais países da ala comunista valorizavam o circo e investiam na 

criação de escolas que inovassem respeitando a tradição, os ocidentais deixavam a arte circense ser quase 

engolida pela televisão e pelo fenômeno dos espetáculos de massa.

O circo do pós-guerra, com honrosas exceções, transformou-se num espetáculo repetitivo, voltado 

apenas para crianças e sufocado em seu próprio gigantismo. As lonas eram enormes e a divulgação 

procurava valorizar espetáculos de grande elenco e com imensa coleção de animais. A Europa e a Amé-

rica do Sul tentaram imitar o estilo americano do Ringling’s Brothers, Barnun and Bailey’s Circus, o auto 



intitulado “o maior espetáculo da terra”. A este momento de quase estagnação somou-se o crescimento 

desenfreado das cidades, a chegada acachapante da televisão e o aumento do custo de vida, deixando 

o circo em todo o mundo ocidental numa situação extremamente delicada. 

Espetáculo custoso, o circo não é um empreendimento para amadores. Mesmo os pequenos e pobres 

circos de periferia exigem uma administração cuidadosa e corajosa. Afogado em difi culdades econômicas, 

e alijado das políticas públicas para a cultura, a  maioria dos empresários circenses preferiu apostar no 

conhecido, não se arriscar em inovações artísticas, manter uma folha de pagamento modesta e um espetá-

culo sem grandes surpresas.  O negócio era agradar e garantir a bilheteria, o que provou ser uma péssima 

escolha a longo prazo. O circo, salvo poucas exceções, transformou-se num espetáculo previsível, datado 

e repetitivo. Programa para se levar as crianças uma vez ao ano, e pronto. Esse fenômeno ocorreu em todo 

o ocidente. Lentamente o circo virou um espetáculo obrigatório, mas uma ida especial e anual bastava. 

Afi nal, “era tudo a mesma coisa”.

Palhaços de palco

Enquanto o Circo transformou-se no grande espetáculo que todos viam mas ninguém valorizava, o 

Teatro, mais do que nunca, foi alçado ao papel de “A Grande Arte do século XX”. As maiúsculas estão aí 

para realçar a nobre função de “Arte Pensante” do Teatro, de “Guardião dos Valores Estéticos, da Pesquisa 

e do Pensamento”, e as aspas para dar um toque de ironia na megalomania teatral. 

Curioso e instigante é o processo pelo qual, no ocidente, o teatro vai ajudar a  valorizar o circo e o circo 

a revitalizar o teatro. 

Os artistas vanguardistas do início do século XX já haviam apontado para a força renovadora das tradi-

cionais artes populares. Russos, alemães, ingleses e franceses - Meyerhold, Karl Valentin e Brecht à frente 

– mergulharam nas feiras, nos picadeiros e procuraram assimilar outras linguagens e culturas estudando as 

artes africanas e o teatro japonês. Mas russos, alemães e toda a Europa foram atropelados pelo cruel jogo 

político que forjou ditaduras, uma grande guerra explícita e uma impiedosa e longa guerra fria. O teatro 

encaretou-se por mais um bom tempo…

Um movimento silencioso foi sendo construído pouco a pouco até tomar corpo e revolucionar a dança, 

o teatro e o circo. Mímica, teatro corporal, teatro-gestual, teatro-físico, dança contemporânea, teatro-dan-

ça - os muitos nomes ajudam a confundir e a expressar as inúmeras vertentes de uma mesma corrente 

estética: a de dar ao corpo o papel de protagonista, desbancando a fala e a voz que haviam dominado a 

cena por tantos e tantos anos. 

Mestres, discípulos e parceiros formam um curioso emaranhado de linhas e estilos que, tendo 

em comum a pesquisa das possibilidades do corpo como expressão, vão se multiplicando em novas 

tendências e estilos a ponto de, muitas vezes, parecerem até que estão em campos opostos. Etienne 
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Decroux (1898-1991), que estudou com Jacques Coupeau (1879-1949), foi mestre de Marcel Marceau 

(1923) - que popularizou a mímica por todo o planeta - e também de Jean-Louis Barrault (1910-1994), 

que foi o responsável pela recriação do mito de Jean Gaspard Deburau, o grande mímico do século 

XIX, interpretando-o em Les Enfants du Paradis, fi lme em que atuou ao lado de seu Mestre e parceiro 

E. Decroux, que fazia o papel do pai de Deburau. 

Barrault foi um dos mais importantes atores e diretores franceses do século XX. Foi ele quem convidou 

para se apresentar na França, pela primeira vez, a companhia do diretor inglês Peter Brooke e o grupo de 

vanguarda americano Living Theater. Era amigo de Antonin Artaud e de Jean Marie Conty, genro de Cou-

peau, que foi o responsável por trazer para o teatro o especialista em educação física Jacques Lecoq (1921-

1999), que apaixonou-se pela linguagem corporal - especializando-se no estudo da Commedia dell’arte, 

mímica e clowns -, que foi professor de Philippe Gaulier, que deu aulas de clown, bufão e melodrama para 

Ana Luísa Cardoso na Europa e para muitos outros palhaços aqui no Brasil.  

A grande roda não pára de girar. As teias são grandes, emaranhadas e resultam em novas e surpre-

endentes combinações. Em 1975, o brasileiro Luiz Octávio Burnier, jovem mímico que idolatrava Marcel 

Marceau, ganha uma bolsa para estudar com Jacques Lecoq em Paris. Segue o curso com Lecoq, mas sonha 

em estudar com Marceau. Encontra-se com Jean-Louis Barrault, que o encaminha até Etienne Decroux, o 

mestre da mímica pura. Burnier estuda com Decroux, fi ca amigo de Eugenio Barba e funda, em 1985, o 

Lume, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais, onde muita gente boa faz mergulhos de clown e se 

apaixona pelo trabalho conduzido por Carlos Roberto Simioni e Ricardo Pucetti. 

Graças a Burnier, Simioni e Pucetti, Campinas - e mais especifi camente o Bairro de Barão Geraldo 

- tornou-se a maior concentração de palhaços por quilômetro quadrado do mundo!

Lecoq e Philippe Gaulier serão os grandes responsáveis pela moda do palhaço de palco, o que muita 

gente boa chama de clown. Quando você encontrar um jovem de nariz vermelho carregando uma maleti-

nha colorida e um pandeiro, e dizendo “Eu faço clown!”, pode ter certeza que se trata de um herdeiro de 

Lecoq, mesmo que ele não tenha a menor idéia disso.

Lecoq, um pesquisador sério e apaixonado pelo movimento e pelas inúmeras possibilidades expres-

sivas do corpo humano, encantou-se com a fi gura do palhaço. O humor, a intensidade, a emotividade 

despertada pela fi gura estranha e insólita deste personagem encantavam o artista, mas ele não se 

identifi cava com a palhaçada de picadeiro, com o humor rasgado muitas vezes óbvio e simplista dos 

palhaços de circo do seu tempo. 

A trajetória de Jacques Lecoq deixava-o mais próximo do humor cáustico do Esperando Godot de Be-

ckett do que das cenas clássicas de Pipo e Ruhm.

Lecoq escreveu: 

Na tradição do circo, o Na tradição do circo, o clownclown começava sendo um acrobata, malabarista ou trapezista, e  começava sendo um acrobata, malabarista ou trapezista, e 

depois, com o passar do tempo, não podendo mais realizar os números no mesmo nível de depois, com o passar do tempo, não podendo mais realizar os números no mesmo nível de 



qualidade, ensinava-os a um jovem e tornava-se um qualidade, ensinava-os a um jovem e tornava-se um clownclown.

….Não basta, para um ….Não basta, para um clownclown de teatro, apresentar-se ao público fracassando naquilo  de teatro, apresentar-se ao público fracassando naquilo 

que procura realizar e com uma roupa típica e nariz vermelho. O que procura realizar e com uma roupa típica e nariz vermelho. O clownclown profi ssional deve  profi ssional deve 

saber realizar seus fracassos com talento e trabalho. Os saber realizar seus fracassos com talento e trabalho. Os clownsclowns de teatro fundamentam-se  de teatro fundamentam-se 

mais sobre o talento do comediante que sobre o do acrobata; sem o nariz vermelho, eles mais sobre o talento do comediante que sobre o do acrobata; sem o nariz vermelho, eles 

animam um mundo geralmente absurdo e trágico. Em companhias, montam peças curtas animam um mundo geralmente absurdo e trágico. Em companhias, montam peças curtas 

criando seus personagens a partir de si mesmos, caricaturando a si mesmos.    In “criando seus personagens a partir de si mesmos, caricaturando a si mesmos.    In “Le Le 

Théâtre du gesteThéâtre du geste”, org. de Jacques Lecoq, Ed. Bordas, Paris, 1987, pág. 117. Tradução de ”, org. de Jacques Lecoq, Ed. Bordas, Paris, 1987, pág. 117. Tradução de 

Roberto Mallet.Roberto Mallet.

A busca de Lecoq - e de tantos outros - pela “verdade” e pela “descoberta de seu próprio clown” re-

sultou em palhaços fantásticos, mas também numa verdadeira epidemia de ofi cinas rápidas e cursos bem 

intencionados, capazes não apenas de despertar belos sentimentos e tocantes desejos, mas também de 

produzir péssimos palhaços…

E essa é a grande ironia da história da arte: a roda gira, mas acaba sempre provando que bom mesmo 

é quem é bom mesmo. Os processos, as maneiras de se descobrir e de desabrochar como artista são pes-

soais e intransferíveis. Ninguém sabe que tipo de artista será. Bom, ruim, mais ou menos, bom às vezes ou 

gênio - impossível de se prever ou descobrir uma fórmula infalível. Cursos, ofi cinas, observação ou genética 

podem ajudar muito, mas não são sufi cientes para explicar porque alguém é um grande artista.

O clown de palco, esse artista que reverencia a história dos palhaços de picadeiro e ao mesmo tempo 

nega-o, foi o palhaço dos anos 90 do século passado. Multiplicou-se por todo o mundo, gerando uma 

multidão de chatos que se achavam engraçados, mas também um seleto grupo de excelentes cômicos. 

Angela de Castro, Luiz Octávio Burnier e seus parceiros, Ana Luísa Cardoso e Gabriel Guimard – apenas 

para citar alguns dos mais profícuos - estudaram com especialistas em clowns de palco e, com verdade 

e paixão, mergulharam nesse mundo novo. Cada um, a seu modo e no seu tempo, foi abrindo novas 

vertentes, reencontrando-se com suas raízes e descobrindo novos e estimulantes caminhos. Hoje, Angela 

segue sua brilhante trajetória internacional, realizando espetáculos pelo mundo e dando ofi cinas20 por 

toda parte. Luiz Octávio permanece mais vivo do que nunca nos inúmeros desdobramentos do Lume. 

Ana Luísa, depois de criar e atuar com As Marias da Graça por mais de dez anos, vê o grupo seguir em 

frente e se dedica ao desenvolvimento de uma releitura dos melodramas de picadeiro com seu novo 

grupo, Os Melodramáticos, com a série “É prá Rir ou prá Chorar?”. “Gabriel Guimard mergulha num 

projeto de mímico-palhaço-falante, levando poesia em imagem e voz para crianças.

 2020 O título deste livro, se por um lado é uma referência ao Elogio da Loucura, de Erasmo, por outro é também O título deste livro, se por um lado é uma referência ao Elogio da Loucura, de Erasmo, por outro é também 

uma homenagem ao nome com que Angela de Castro batizou suas ofi cinas uma homenagem ao nome com que Angela de Castro batizou suas ofi cinas em português:em português: A Arte da Bobagem. A Arte da Bobagem.
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Xuxu 

Enquanto alguns iam para a Europa encontrar “seu clown”, lá no nordeste - na Paraíba para ser mais 

exata - uma outra vertente se abria. Luiz Carlos Vasconcelos se descobria Xuxu. Jovem ator e diretor de 

teatro, que queria sacudir João Pessoa, formou um grupo e com ele tomou de assalto o velho e abandona-

do convento de Santo Antônio, criando a Escola Piolin (1977). Luiz Carlos é uma fi gura muito importante 

na renovação da palhaçaria brasileira. Graças principalmente a ele os nossos clowns aproximaram-se dos 

palhaços de folguedo e dos pequenos circos populares.

Em depoimento à revista Folhetim, do grupo Teatro do Pequeno Gesto, de maio de 1999, Luiz conta os 

seus primeiros passos como Xuxu e fala um pouco da sua trajetória e das experimentações práticas que 

acabaram virando um método para ajudar a possibilitar a descoberta do palhaço de outros: 

  “… durante três meses, eu ia para a Piolin todo sábado à tarde me pintar, tentando   “… durante três meses, eu ia para a Piolin todo sábado à tarde me pintar, tentando 

criar coragem de ir para a rua, até que Edinha, minha amiga, me põe no fusca: “Te dou criar coragem de ir para a rua, até que Edinha, minha amiga, me põe no fusca: “Te dou 

uma carona”. Quando chega na via expressa que corta a favela, já estava escurecendo. uma carona”. Quando chega na via expressa que corta a favela, já estava escurecendo. 

Desço do carro, não deu tempo nem de fechar a porta, ela arranca. Ela sabia o corajoso Desço do carro, não deu tempo nem de fechar a porta, ela arranca. Ela sabia o corajoso 

que tinha na mão. E aí eu me vejo no meio de uma favela, debaixo de um poste, banhado que tinha na mão. E aí eu me vejo no meio de uma favela, debaixo de um poste, banhado 

pela luz que vinha daquele pratinho-abajur – talvez nem fosse esse o desenho, mas hoje pela luz que vinha daquele pratinho-abajur – talvez nem fosse esse o desenho, mas hoje 

eu vejo assim – e, na minha frente, uma bodeguinha com uma mulher no balcão. A cara eu vejo assim – e, na minha frente, uma bodeguinha com uma mulher no balcão. A cara 

dela era de quem via o que eu imagino que ela estava vendo. E, lentamente, o homem, dela era de quem via o que eu imagino que ela estava vendo. E, lentamente, o homem, 

vendo a cara dela, começa a virar. Meu coração, tum-tum-tum, preparo uma pose, com a vendo a cara dela, começa a virar. Meu coração, tum-tum-tum, preparo uma pose, com a 

bengala que eu tinha e espero: “Meu tempo vai ser a virada do homem, quando ele virar bengala que eu tinha e espero: “Meu tempo vai ser a virada do homem, quando ele virar 

eu vou dar um boa-noite impostado.” Era tudo o que eu tinha, um boa noite impostado. eu vou dar um boa-noite impostado.” Era tudo o que eu tinha, um boa noite impostado. 

Dou esse boa noite e ele simplesmente aperta o olho e diz: “Você é muito viado.” Olhe, eu Dou esse boa noite e ele simplesmente aperta o olho e diz: “Você é muito viado.” Olhe, eu 

só não caí nem sei por quê… foi um banho de água fria. Eu só tinha duas coisas a fazer ou só não caí nem sei por quê… foi um banho de água fria. Eu só tinha duas coisas a fazer ou 

voltava correndo e chorando, ou corria para cima. E talvez a gente possa dizer que existe voltava correndo e chorando, ou corria para cima. E talvez a gente possa dizer que existe 

um Deus dos palhaços, porque ele me deu um pontapé na bunda, para cima da favela. Que um Deus dos palhaços, porque ele me deu um pontapé na bunda, para cima da favela. Que 

eu conhecia bem, porque durante meses andei por ela, para saber por onde eu deveria eu conhecia bem, porque durante meses andei por ela, para saber por onde eu deveria 

caminhar com o meu palhaço. Depois desse chute na bunda, eu gritei: “Oi, que cheguei caminhar com o meu palhaço. Depois desse chute na bunda, eu gritei: “Oi, que cheguei 

eu!”, brandindo um pau na mão, no topo da favela: casinhas uma do lado da outra, valas eu!”, brandindo um pau na mão, no topo da favela: casinhas uma do lado da outra, valas 

enormes que a água da chuva cavou, pedregulhos, lixo, e eu a gritar: “Oi, que cheguei eu, enormes que a água da chuva cavou, pedregulhos, lixo, e eu a gritar: “Oi, que cheguei eu, 

oi que lá vou eu!” De um átimo apareceram todos, pais, mães, crianças, avós, todos, em oi que lá vou eu!” De um átimo apareceram todos, pais, mães, crianças, avós, todos, em 

todas as casas, chegando às janelas, à calçada, olhando, mas com o grito, sumiram todos, todas as casas, chegando às janelas, à calçada, olhando, mas com o grito, sumiram todos, 

de medo. Quem é o louco com o pau na mão dizendo que chegou?! Então eram erros e de-de medo. Quem é o louco com o pau na mão dizendo que chegou?! Então eram erros e de-

sacertos, se acertei em correr para cima, errei quando entrei aos gritos com o pau na mão. sacertos, se acertei em correr para cima, errei quando entrei aos gritos com o pau na mão. 



Venci o medo no grito. Hoje é que eu percebo tudo isso. Depois, devagarzinho, as pessoas Venci o medo no grito. Hoje é que eu percebo tudo isso. Depois, devagarzinho, as pessoas 

foram reaparecendo, e assim foram quatro anos, todo sábado, às três da tarde, a passear foram reaparecendo, e assim foram quatro anos, todo sábado, às três da tarde, a passear 

cercado de meninos, a cantar e a descobrir, a inventar. Ao invés de ensaiar numa sala como cercado de meninos, a cantar e a descobrir, a inventar. Ao invés de ensaiar numa sala como 

todo mundo, para construir um palhaço, eu fui violentado na rua dessa forma.”todo mundo, para construir um palhaço, eu fui violentado na rua dessa forma.”

 

Luiz Carlos lembra dos palhaços da sua infância, dos pequenos cirquinhos de lona furada e trata-os com 

carinho, reconhecendo a importância deles na sua formação: 

 “Foi o circo que me apresentou ao teatro em Umbuzeiro, com a peça  “Foi o circo que me apresentou ao teatro em Umbuzeiro, com a peça A Louca do A Louca do 

JardimJardim. Levei minha cadeira de casa, a lona do circo toda furada… E atores maravilhosos. . Levei minha cadeira de casa, a lona do circo toda furada… E atores maravilhosos. 

Não por acaso, o ator principal, o galã da história, era o palhaço da primeira parte do es-Não por acaso, o ator principal, o galã da história, era o palhaço da primeira parte do es-

petáculo. Um palhaço maravilhoso que voltava sem pintura, na segunda parte, num papel petáculo. Um palhaço maravilhoso que voltava sem pintura, na segunda parte, num papel 

trágico, com a sua mulher como primeira atriz. O melodrama, o drama vão infl uenciar trágico, com a sua mulher como primeira atriz. O melodrama, o drama vão infl uenciar 

profundamente tudo o que eu faço.”profundamente tudo o que eu faço.”

 

Eis que Luiz vem para o Rio aprimorar-se na Escola Nacional de Circo e dar ofi cinas. Forma um trio com 

seu conterrâneo Geraldin Miranda e com um discípulo cheio de talento e criatividade, Eduardo Andrade. 

Xuxu, Piro-Piro e Dudu foram contratados para um espetáculo na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, 

e lá encontraram uma galera recém-chegada de uma estranha aventura no México: foi paixão à primeira 

vista! E assim, em outubro de 1986, nascia a Intrépida Trupe, o primeiro grupo de circo contemporâneo do 

Brasil, que está aí, vivo, forte e atuante até hoje.

São Paulo

Em 1977, quando Miroel Silveira era Secretário Municipal de Cultura, o grande e apaixonado pesqui-

sador da história do circo, Júlio Amaral de Oliveira, conseguiu que uma antiga reivindicação dos circenses 

fosse atendida: a criação de uma Escola de Circo. Surge assim a Academia Piolin de Artes Circenses, co-

mandada por Francisco Colman e tendo como professores alguns dos melhores artistas de circo de todos 

os tempos: Juscelino Savalla, Abelardo Pinto Sobrinho, Ubirajara Henriques, Júlio Alberto Tapia Jr., Zoraide 

Savalla Baxter, Amercy Fabrini Marrocos, Estercita Fernandes, Roberto Santiago, Victor Santiago, Gibe Fer-

nandes, Roger Avanzi e Júlio Temperani, entre outros que iam e vinham.  

A Escola instalou-se no Anhembi e sofreu muito com os altos e baixos dos recursos públicos. Em 1983 

não deu mais para continuar. Alguns professores vieram para o Rio de Janeiro trabalhar na Escola Nacional 

de Circo, inaugurada em 13 de maio de 1982, enquanto outros continuaram tentando seguir com ofi cinas 
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esparsas. Foi quando o trapezista e diretor José Wilson Moura Leite criou, em 1984, o Circo Escola Picadei-

ro, que permanece vivíssimo até hoje.

Esse brevíssimo resumo de tantos anos e histórias em apenas dois parágrafos serve para reverenciar 

um momento que transformou o circo em São Paulo e teve consequências na palhaçadaria de todo o 

Brasil. Essas duas escolas, Piolin e Picadeiro, atraíram para o circo jovens que, sem elas, jamais teriam 

abraçado essa profi ssão: Hugo Possolo, Domingos Montagner, Alexandre Roit, Rodrigo Matheus, Fernando 

Sampaio, Raul Barreto, Guto Vasconcelos, Verônica Tamaoki, Anselmo Serrat e tantos outros. Sem essas 

escolas e seus professores não existiriam o Cefat, a La Mínima, nem Circo Zanni, nem Parlapatões, Pa-

tifes e Paspalhões, Acrobáticos Fratelli, Nau de Ícaros, Linhas Aéreas, Circo Mínimo, Circodélico e tantos 

outros que fazem a alegria e a festa em São Paulo e por todo o Brasil!

Viva a Arte do Encontro

No mesmo ano em que a Intrépida dava os seus primeiros passos, um grupo de jovens estudantes 

do Colégio Visconde de Cairú resolvia se juntar num grupo de teatro de rua e usar a poesia, a música  

e pernas de pau para falar de suas ansiedades e provocar os passantes para uma refl exão. Era 1986 e 

nascia o Teatro de Anônimo. As peripécias desses artistas dão um belo livro, mas num super-hiper-rápido 

resumo podemos dizer que eles foram parar na Escola Nacional de Circo, que fi zeram reciclagens e ami-

gos, que a Regina Oliveira e Angélica Gomes fi caram tão apaixonadas por aquilo tudo que resolveram 

fazer o curso regular e se transformaram em grandes trapezistas.

O talento para a palhaçada era muito forte e os Anônimos foram buscar apoio no Lume, fazer ofi cinas 

com o Pepe Nuñez e, estarrecidos, se deram conta de que tinham aberto um portal de infi nitas possi-

bilidades. Nessa altura já se tinham passado 10 anos e eles, como bons cariocas, decidiram fazer uma 

festa! Mas, como eles não são gente de fazer pequeno, resolveram realizar um grande hiper encontro, 

o Anjos do Picadeiro.

O projeto era lindo, mas na última hora a prefeitura reduziu dramaticamente o valor do apoio e eles 

fi zeram o que continuam fazendo: foram em frente. O Anjos do Picadeiro 1, realizado no Teatro Carlos 

Gomes em dezembro de 1996, foi um evento emocionante e marcante. No geral foi simples. Algumas ofi -

cinas dadas pelo Carlos Roberto Simioni e pelo Ricardo Pucetti do Lume; palestras que viraram deliciosas 

conversas reunindo Betti Rabetti, Antônio Nóbrega, Hugo Possolo, Alexandre Roit, Raul Barreto e Luiz 

Carlos Vasconcelos; e espetáculos com todos esses e mais um monte de gente que foi sem ganhar nenhum 

cachê e ainda pagando a própria passagem. Tudo isso regado a um inesquecível coquetel com salgadinhos 

maternos e uma belíssima exposição sobre o Benjamin de Oliveira, toda preparada pela Shirley Brito e para 

a qual tive o prazer de contribuir com o texto. 



Simples mas tremendamente poderoso foi o Anjos do Picadeiro 1. Alguma coisa mudou na palha-

çadaria brasileira e foi para sempre e para muito melhor. Conversas francas, dúvidas explicitadas e 

compartilhadas, o prazer de ser generosos juntos – tudo isso ajudou uma geração a se ver como um 

conjunto e a descobrir sua força e poder. 

Logo depois, em março de 1997, Luiz Carlos Vasconcelos organizava, heroicamente, o 2º Encontro de 

Palhaços, reunindo palhaços de picadeiro, palco, rua, mais os palhaços de folguedos Mateus de Reisados, 

Maracatus e Cavalos Marinhos. Pela primeira vez tínhamos a compreensão e a dimensão da força e da 

diversidade da comicidade brasileira.

Foi esta força que, no mesmo ano de 1997, possibilitou que o megalômano projeto importado da França 

- Universidade do Circo - fosse aberto a todos e servisse de espaço de troca e de intercâmbio entre os 

brasileiros também. As relações de parceria e cumplicidade foram se estreitando. Um grupo estudando com 

o outro, todo mundo se ajudando e apoiando. 

Em setembro de 1998 foi a vez de São Paulo receber o Brasil. Rodrigo Matheus, Érica Stopel e Fer-

nando Sampaio conseguiram o apoio do SESC e realizaram a Circonferência, uma mostra com ofi cinas 

e seminários reunindo todo mundo que pudesse ser abrigado sobre o nome de Novo Circo21. As discus-

sões foram intensas e muito produtivas, os espetáculos variadíssimos e atraíram um imenso público. Mas 

o mais importante foi a forma aberta e democrática com que todo o encontro foi construído. Lembro que 

as mensagens pipocavam pela internet abrindo para todos as decisões da organização que se expunha 

clara e abertamente. 

Em dezembro de 1998 era a vez do Anjos do Picadeiro 2. Com o corajoso e substancial apoio do SESC, 

o encontro foi dividido em duas etapas. A primeira foi em São José do Rio Preto, onde os palhaços fi caram 

todos no mesmo hotel, partilhando refeições e fazendo espetáculos improvisados. E a segunda em São 

Paulo, capital, com uma maior projeção para a mídia e o grande público.

O Anjos do Picadeiro 2 foi absolutamente inesquecível. Repleto de atrações nacionais e internacionais 

trouxe para o Brasil, pela primeira vez, Tortel Poltrona, Chaco Vachi e Nani Colombaioni. Esses três artistas 

passaram a fazer parte da nossa história por intermédio do Anjos do Picadeiro 2. 

Os Anônimos fi zeram uma viagem à Europa e lá começaram a desenvolver seus talentos diplomáticos 

e a estabelecer contatos para o Anjos 2. Conheceram Tortel, Chaco e Nani Colombaioni e não sossega-

ram enquanto não os trouxeram para serem conhecidos por todos. Artistas reconhecidos em seus países 

21Ingenuamente acreditei que nas discussões da Circonferência essa questão do nome Novo Circo tivesse sido Ingenuamente acreditei que nas discussões da Circonferência essa questão do nome Novo Circo tivesse sido 

devidamente sepultada, mas volta e meia lá vem ela fazer confusão. O termo Circo Contemporâneo me parece devidamente sepultada, mas volta e meia lá vem ela fazer confusão. O termo Circo Contemporâneo me parece 

mais adequado, pois não traz embutido nenhum juízo de valor e aproxima-se do termo Dança Contemporânea,  mais adequado, pois não traz embutido nenhum juízo de valor e aproxima-se do termo Dança Contemporânea,  

usado em contraposição ao Dança Clássica. Mas acho que essa discussão não acaba é nunca mais…usado em contraposição ao Dança Clássica. Mas acho que essa discussão não acaba é nunca mais…
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os três são Mestres 22 . Palhaços de primeira conhecem a fundo a “energia generosa do circo”, como diz 

o Márcio Libar. Tortel, o catalão, criou o Palhaços Sem Fronteira e faz nas suas apresentações a apologia 

da generosidade e da solidariedade com humor, sentimento e inteligência. Chaco Vachi, o porteño, se 

transformou em dono da rua e deu forma a um humor anárquico e poderoso, capaz de subverter todas 

as regras de como  agradar ao público e, apesar disso, ou por isso mesmo, reunir uma imensa quantida-

de de boquiabertos e fascinados espectadores.

Nani Colombaioni, italiano herdeiro de gerações e gerações de arlequins e palhaços, foi capaz de lidar 

sem rancores com a chegada dos palhaços de palco e percebeu, naqueles jovens entusiasmados, a pos-

sibilidade de repassar e renovar a tradição. Recebia alunos escolhidos em sua casa. Colocava-os em seus 

espetáculos e, entre uma vasta ceia e outra, ia provocando, ensinando, transformando. 

O Teatro de Anônimo editou em VHS alguns dos melhores momentos do Anjos do Picadeiro 2, mas exis-

te um imenso material esperando verba para ser transformado numa série de programas. Quem sabe?

Depois dos primeiros passos pioneiros os encontros se multiplicaram. Os Anjos continuaram e já vão 

para a sua 6ª edição, sempre lutando por maiores patrocínios sem nunca perder a força e a coragem. Luiz 

Carlos Vasconcelos organizou em João Pessoa O Riso da Terra, em setembro de 2002, voltando a reunir 

Tortel, Chaco, Nóbrega, Angela Vasconcelos, Mateus e Biricos e mais Laura Hertz,  Django Edwards, Dou-

tores da Alegria, Teatro de Anônimo, Dudu, Seres de Luz e tantos e tantos outros. 

Hoje o Brasil tem dois festivais internacionais de circo - um em Belo Horizonte e outro em Recife - e uma 

série de cabarés e encontros de palhaços, malabaristas e números de circo e variedades. E se no início o 

mais importante era promover o encontro entre iguais, pouco a pouco as barreiras vêm sendo vencidas e 

hoje a maioria dos encontros procura desfazer as distâncias que ainda existem entre os circenses tradicio-

nais e os artistas de circo contemporâneo.

Palhaços de Picadeiro – Viva a Tradição que permanece viva!

Ao contar a história da palhaçada no Brasil nos últimos 30 anos corremos o risco de darmos demasiada 

atenção ao fenômeno dos palhaços surgidos em escolas e ofi cinas e de relegarmos a segundo plano os 

palhaços de picadeiro, os palhaços de circo. Equívoco este que se pode explicar, mas não desculpar.

O destaque dado ao fenômeno do “circo de escola”, do “circo de gente que não é de circo”,  também 

chamado de Novo ou, como  prefi ro, Contemporâneo, é justo. Estamos diante de uma grande e profunda 

2222 Nani Colombaioni sofreu um derrame quando chegou a São Paulo e faleceu pouco tempo depois. Continuo Nani Colombaioni sofreu um derrame quando chegou a São Paulo e faleceu pouco tempo depois. Continuo 

me referindo a ele usando o tempo presente, pois Mestre é sempre Mestre! me referindo a ele usando o tempo presente, pois Mestre é sempre Mestre!     



transformação na estética e na estrutura de produção de uma forma de arte que sofreu com um longo 

período de marasmo criativo. O circo tradicional sofreu de um mal que acomete todas as formas de arte: 

ao tornar-se clássico, fi cou previsível. E este é um pecado imperdoável. O mesmo fenômeno aconteceu 

com a dança, a ópera, o teatro e a música erudita. A renovação dentro da tradição é muito difícil, tarefa 

para artistas de grande percepção e sensibilidade. Muito mais fácil é romper com tudo e tentar colocar 

de cabeça para baixo as regras estabelecidas, instituindo um “Novo Movimento”, algo “revolucionário”, 

“moderno”, “transformador”, etc. e tal… 

A excelência nas artes circenses sempre foi fruto de trabalho árduo, contínuo e estafante. Os me-

lhores artistas iniciavam seu aprendizado muito jovens, ainda quando crianças, e tendo uma base 

de treinamento extremamente rígida, algo inimaginável para qualquer um que não tenha nascido 

debaixo de uma lona. O que fi zeram os jovens urbanos apaixonados por essa mágica arte de proezas, 

acostumados a um aprendizado rápido e loucos para encontrarem seu lugar ao sol? Inventaram. Rein-

ventaram. Buscaram alternativas criativas e inteligentes que compensassem suas limitações. Buscaram 

novos padrões e novas técnicas de aprendizado. Correram atrás da capoeira, do tai-chi, das leis da 

biomecânica, das técnicas de alongamento, da yoga, das inúmeras linguagens da dança e do teatro, 

da mímica – e por aí foram. Alguns conquistaram a excelência enquanto abriam novos caminhos para 

a arte circense, tornando-se artistas tão bons quanto os velhos mestres do circo clássico. 

A história é assim: a grande roda que se reinventa para chegar de um jeito diferente ao mesmo lugar 

que, então, já é outro.

Mas e o chamado circo tradicional? Está vivo, muito vivo e portanto renovando-se, mesmo que a 

contragosto, ou mesmo que o marketing não queira. No Brasil não temos estatísticas confi áveis sobre 

o número de circos em atividade. As dificuldades são tantas que há quem fale em apenas 200 circos 

- e até há quem acredite. Mas basta pôr o pé na estrada e abrir os olhos para perceber que, ao lado 

dos grandes circos – empresas que empregam mais de 100 artistas e técnicos e possuem casas de es-

petáculo ambulantes capazes de receber até 4 mil espectadores com todo conforto –, existem milhares 

de circos pequenos, uns com lona novinha e outros nem tanto, alguns até caindo aos pedaços, todos 

espalhados por todo esse imenso país. 

Os pequenos circos mantém a estrutura familiar da tradição circense e costumam permanecer em uma 

mesma região, rodando as cidades pequenas e os bairros periféricos com seus espetáculos variados onde EL
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a grande fi gura é o palhaço. Enquanto os circos tradicionais precisam de números de vulto – trapézios de 

vôos, muitos animais23, pêndulos e globo da morte – os pequenos precisam mesmo é de um bom palhaço! 

Circo pequeno sem palhaço bom não vinga. 

Enquanto os circos grandes, com honrosas exceções, têm relegado o palhaço a pequenas participações 

na hora da montagem dos aparelhos, os pequenos colocam todas as suas fi chas no palhaço. A maioria 

dos palhaços de pequeno circo apela, sem culpa, para piadas de gosto duvidoso, abusando do chamado 

“humor fácil”, das indefectíveis  imitações de bichinhas e situações que nem chegam a ter um “duplo” 

sentido de tão explícitas. Mas é impressionante o domínio e o conhecimento que cada um deles tem do seu 

público. Sabem como segurar uma platéia no espaço vasto do picadeiro e conhecem os segredos de atuar 

em roda. É nos circos pequenos que o palhaço tem que ter mais carisma, sabedoria e sensibilidade.

Palhaço de picadeiro para ser bom tem que ser muito bom. O público de circo, como todo público 

popular e misto, é exigente e deixa muito claro seu contentamento e sua insatisfação. Vaia e aplaude com 

vigor e decisão. Por isso a maioria dos palhaços de picadeiro não busca novidades nem se arrisca a muitas 

sutilezas. O palhaço de circo, grande ou pequeno, tem muita clareza de sua dependência do público. 

A primeira regra é agradar. Isso é ruim, mas também é bom. O artista de circo tem uma relação com a 

platéia muito diferente do artista de teatro. Sucesso para o artista de circo é medido pelas gargalhadas que 

provoca, pelas palmas que recebe e pelo número de ingressos vendidos. Já o artista de teatro é movido 

por um compromisso de buscar a verdade na cena, de encontrar-se a si mesmo – o que é anterior e mais 

gratifi cante do que o aplauso. (Em tempo: estou aqui fazendo uma generalização meio safada, que mere-(Em tempo: estou aqui fazendo uma generalização meio safada, que mere-

cia pelo menos umas dez páginas para ser bem desenvolvida. Mas vai assim mesmo. Compreendam, por cia pelo menos umas dez páginas para ser bem desenvolvida. Mas vai assim mesmo. Compreendam, por 

favor, que estou simplifi cando uma idéia complexa e cheia de nobres exceções de parte à parte.)favor, que estou simplifi cando uma idéia complexa e cheia de nobres exceções de parte à parte.) Um bom 

exemplo do que estou tentando dizer é a arte de um dos melhores palhaços de picadeiro da atualidade: 

Kuxixo. Hudson Rocha, o palhaço Kuxixo, é circense de quarta geração e lembra que começou aos 3 anos 

de idade fazendo com o pai a gag do tapa. Pensava que era uma brincadeira e saía correndo do picadeiro 

para contar à mãe que o esperava atrás das cortinas.

Kuxixo é um palhaço físico. Suas melhores cenas são mímicas. Ele é um mestre nas cascatas, quedas e 

falsas topadas. Um dos seus números mais brilhantes é o banhista na piscina, cena toda feita na cama-

2323A sórdida campanha contra animais de circo está colocando em risco uma tradição de mais de 5 mil anos e A sórdida campanha contra animais de circo está colocando em risco uma tradição de mais de 5 mil anos e 

comprometendo uma das mais lindas maneiras de ensinar às crianças o quanto somos próximos de nossos irmãos comprometendo uma das mais lindas maneiras de ensinar às crianças o quanto somos próximos de nossos irmãos 

bichos. Fanáticos espalham mentiras deslavadas sobre a vida dos animais nos circos e políticos espertos criam leis bichos. Fanáticos espalham mentiras deslavadas sobre a vida dos animais nos circos e políticos espertos criam leis 

anticonstitucionais que prejudicam trabalhadores honestos e suas famílias. Animal de circo é muito mais do que anticonstitucionais que prejudicam trabalhadores honestos e suas famílias. Animal de circo é muito mais do que 

bem tratado, é amado. E quando, por acaso, não o for, os responsáveis devem ser punidos com os rigores das bem tratado, é amado. E quando, por acaso, não o for, os responsáveis devem ser punidos com os rigores das 

leis de defesa dos animais. Ser contra animais nos circos e ter um monte de gatos num quarto e sala é hipocrisia. leis de defesa dos animais. Ser contra animais nos circos e ter um monte de gatos num quarto e sala é hipocrisia. 

Impedir o público de ver os lindos números de adestramento e doma nos circos e permiti-los no cinema e na Impedir o público de ver os lindos números de adestramento e doma nos circos e permiti-los no cinema e na 

televisão é hipocrisia e preconceito. Circo tradicional tem animal. E isso é bom.televisão é hipocrisia e preconceito. Circo tradicional tem animal. E isso é bom.



elástica. Conhecedor das manhas do aparelho, o palhaço tomba, prende-se nas molas laterais, fi nge ma-

chucar-se seriamente e retoma seus mergulhos hilários. Outros artistas são capazes de fazer saltos mais 

ousados no trampolim, mas Kuxixo sabe tirar partido do tempo do salto da cama-elástica e tem, o que 

é mais importante, domínio da platéia. Sabe quando e o quanto olhar para a audiência. Sabe o tempo que 

deve dar para o riso, deixando o público perceber a falha,rir e então seguir adiante, acompanhando a ação 

que se segue.

Excelente mímico, Kuxixo faz também um belo número lírico com a fi gura do Vagabundo. Personagem 

que já fazia parte dos picadeiros norte-americanos e dos shows de vaudeville desde pelo menos 1882, 

o vagabundo24, tramp em inglês, transformou-se em ícone  dos tempos modernos através da composição 

do Carlitos, de Charlie Chaplin. Kuxixo traz ao picadeiro uma fi gura que imediatamente nos remete ao va-

gabundo chapliniano,  o que já nos deixa com um leve sorriso armado no rosto e toca em sensíveis cordas 

do nosso imaginário. Tudo pronto para um número piegas e apelativo, mas é aí que o grande artista se 

revela. A cena é previsível, mas Kuxixo consegue dar a ela a leveza necessária. Singelo, tocante, lírico e cô-

mico - assim é o vagabundo com que nos brinda Kuxixo, palhaço que sabe os segredos de cativar públicos 

de diferentes idades e expectativas.

Outro excepcional palhaço que reinou nos picadeiros brasileiros nos últimos anos foi Xupetin, que 

agora vive em Londrina, trabalhando em shows por conta própria. Oscar Espíndola nasceu no Paraguay 

e começou sua carreira em 1975, viajando toda a América do Sul, apresentando-se também no México, 

Estados Unidos e África do Sul. No Brasil trabalhou no Circo Garcia, Spacial, Stancovich e Marcos Frota, 

entre outros. Xupetin notabilizou-se por buscar dar nova cara às velhas reprises tradicionais.  Faz falta.

Muitos são os palhaços que honram a tradição, buscando renová-la sem traí-la. Lutam com as difi -

culdades do dia a dia de um gênero que tem público, mas não patrocínio e conta com quase nada de 

apoio  governamental 25. Alguns circos caem na tentação de colocar palhacinhos-ruizinhos-e-baratinhos 

em cena, deixando as entradas de palhaço se transformarem em meros tapa-buracos entre os números que 

necessitam de grande montagem. Mas ainda bem que não é assim que age a maioria. Temos em atividade 

excelentes artistas para todos os gostos e qualidades. Em circos grandes ou pequenos, a arte continua. 

2424 Personagem criado no EUA, emigrou para a Inglaterra e de lá espalhou-se por toda a Europa. Um dos mais Personagem criado no EUA, emigrou para a Inglaterra e de lá espalhou-se por toda a Europa. Um dos mais 

famosos vagabundos de picadeiro foi Joe Jackson, que criou o delicioso número do “achamento” da bicicleta. Seu famosos vagabundos de picadeiro foi Joe Jackson, que criou o delicioso número do “achamento” da bicicleta. Seu 

fi lho, Joe Jackson Jr., apresentou o mesmo número por 60 anos até sua morte, em 1991. fi lho, Joe Jackson Jr., apresentou o mesmo número por 60 anos até sua morte, em 1991.  

2525 Em 2004 a Funarte, sob a presidência de Antonio Grassi, começou a reverter a caótica situação do Departa-Em 2004 a Funarte, sob a presidência de Antonio Grassi, começou a reverter a caótica situação do Departa-

mento de Circo. Nomeou o palhaço Hugo Possolo para o cargo e deu início a um programa de apoio às Artes mento de Circo. Nomeou o palhaço Hugo Possolo para o cargo e deu início a um programa de apoio às Artes 

Circenses – ainda que não ideal, pelo menos mais substancial e pautado na democracia e na transparência. Circenses – ainda que não ideal, pelo menos mais substancial e pautado na democracia e na transparência. 

Os bons ventos continuaram soprando com a nomeação de Zezo de Oliveira para a Escola Nacional de Circo. Os bons ventos continuaram soprando com a nomeação de Zezo de Oliveira para a Escola Nacional de Circo. 

Ainda há esperança…Ainda há esperança…
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E a palhaça o que é ?

Diziam os tradicionais que mulher não podia ser palhaço. E falavam assim mesmo, no masculino, tão 

forte era a associação do personagem com o gênero. Dirce Militello conta, no seu delicioso livro Terceiro 

Sinal, que uma fi lha de João Alves do Circo Guarani substituiu o irmão que estava adoentado e acabou 

virando o palhaço do circo. Era um segredo guardado a sete chaves, pois as moças do público apaixona-

vam-se pelo palhaço e não podiam saber que por baixo da maquiagem e da peruca estava uma mulher. 

Dirce mantém o segredo e não conta o nome da palhaça, mas fala do seu espanto ao ver o palhaço, com 

uma criança nos braços, abrir a blusa e começar a amamentar.

Ao longo da história da humanidade a mulher foi relegada a um espaço bem pequeno e discreto, de 

onde de tempos em tempos algumas conseguiam sair e projetar-se. Logo eram reprimidas e colocadas 

no seu devido lugar: um espaço bem pequeno, que ia da cozinha até a cama, com um berço no meio. A 

Mulher, assim como a Criança, não existia; era um Homem a quem faltava algo de fundamental. A Mulher 

era vista como um Homem incompleto e muito perigoso. Como uma fi gura dessas podia ter o poder de 

provocar o riso? Era possível rir da mulher, mas não com a mulher. Afi nal, rir junto, rir com, é coisa que só 

se permite aos iguais, o que homens e mulheres não eram e não podiam ser. Não vamos aqui dedicar um 

espaço muito grande aos esquizofrênicos sentimentos dos homens pelas mulheres ao longo da história; 

basta lembrar que a mulher era uma ameaça, tinha parte com o diabo e, ao mesmo tempo, era a Santa 

Virgem Maria, mãe imaculada, esposa adorada...

Nessa relação tão complexa o papel das artistas foi diminuído ao longo da história. As que se sobres-

saíram foram tratadas como algo entre sílfi des e putas. Nunca é demais lembrar que os artistas em geral 

eram considerados pessoas não confi áveis, que em diferentes períodos sofreram severas restrições, não 

podendo nem mesmo ser enterrados em Campo Santo. Com as mulheres artistas tudo era pior. Volta e 

meia surgiam as proibições à presença de mulheres nos palcos como, por exemplo, aconteceu nos tempos 

de Shakespeare e nos de D. Maria, a Louca, em Portugal.

Mas há toda uma outra história que corre além das histórias ofi ciais. Se prestarmos atenção, vamos en-

contrar mulheres cômicas recitando poesias na Grécia antiga, dançando na Índia e mandando ver no Circo 

Romano. Em Bizâncio, a história celebra Teodora, circense de talento ou prostituta leviana, ou talvez uma 

mulher inteligente que não se curvou aos preconceitos de sua época? Na idade média a fi gura feminina do 

menestrel errante era chamada spilwin, mas pouco se escreveu sobre ela. As atrizes da Commedia dell’arte 

eram fabulosas cômicas. E sabiam saltar, dançar e cantar muito bem. Mas pouco se fala delas. A história 

da mulher cômica é cheia de silêncios e falhas.

Palhaças sempre foram poucas. Algumas, como a fi lha do João Alves, trabalhavam escondidas atrás 

da maquiagem, outras eram relegadas a um papel secundário e atendiam pelo delicado e nada cômico 

nome de clownettes. Mas esse não era um “privilégio” das palhaças; era um problema enfrentado por 

todas as mulheres. 



Os tempos mudaram, graças às Deusas, e hoje temos mulheres assumindo todas as funções com com-

petência e talento. Ainda ganhamos menos que os homens e escutamos muita bobagem sobre a incom-

patibilidade de certas funções com nossa delicada e frágil natureza, mas vamos à luta e nos dedicamos 

também ao riso.

No Brasil tivemos maravilhosas comediantes, desde Passarola e Joana Castiga até as cômicas dos tea-

tros, do cinema e da televisão: Otília Amorim, Pepa Ruiz, Pepa Delgado, Dercy Gonçalves, Mara Rúbia, Alda 

Garrido, Consuelo Leandro, Carmem Verônica, Renata Fronzi, Nádia Maria, Berta Loran e tantas outras 

e tão boas! A maioria delas eram mulheres belíssimas, ou mulheres que sabiam como fi car belas no palco.  

Representavam muito bem a personagem mulher bonita que delas se esperava. Mas é raro que sejam 

reconhecidas pelo seu imenso talento de atriz. 

Há quem até hoje pense que o que uma Mara Rúbia tinha de melhor eram as pernas e o rosto lindo, 

esquecendo-se que ninguém é capaz de colocar-se diante de uma platéia lotada e fazer o público rir  deli-

ciado por mais de cinco minutos se não tiver um grande talento de comediante, uma inteligência especial 

e souber muito bem o que está fazendo. Mara Rúbia tinha tudo isso e muito mais. Foi uma das maiores 

cômicas do Brasil. 

O outro lado da moeda é o da “mulher feia”, tipo que teria a facilidade de fazer rir por seus atributos 

negativos. Tudo balela. Se olharmos com atenção as fotos de uma Alda Garrido veremos uma mulher que 

tinha um grande talento para a caricatura e que sabia muito bem como transformar-se, adequando-se aos 

mais diversos personagens. E, pensando bem, a Zezé Macedo não teria feito a carreira que fez se fosse 

apenas destituída de beleza. É preciso talento até para ser feia em cena.

Mulheres palhaço e palhaças mulheres

Mulheres assumindo o nariz vermelho é coisa dos anos 90 do século passado. Acredito que a primeira 

brasileira a se assumir palhaça foi Angela de Castro26. Atriz de teatro, viajou em turnê com o espetáculo 

Macunaíma do Antunes Filho para a Europa e por lá fi cou. Na Inglaterra, em 1987, começou a trabalhar 

com um grupo de teatro-circo, o Mummerandada, e descobriu-se clown. Fascinada pelas possibilidades 

da comicidade clownesca criou o Souza. Figura completa de idiota, o Souza é um cara simples, que en-

tende as coisas de um jeito muito peculiar. Ele guarda o sanduíche dentro do sapato. O sapato deixa os 

2626 Provavelmente antes de Angela muitas mulheres já tinham colocado um nariz vermelho e participado de cenas, Provavelmente antes de Angela muitas mulheres já tinham colocado um nariz vermelho e participado de cenas, 

mas estou aqui falando de desenvolver uma persona-palhaço, única e original. E mesmo assim posso estar errada mas estou aqui falando de desenvolver uma persona-palhaço, única e original. E mesmo assim posso estar errada 

e descobrir que antes dela outras houveram.. Desculpem a ignorância e corrijam o erro.e descobrir que antes dela outras houveram.. Desculpem a ignorância e corrijam o erro.
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pés quentes e, portanto, é um bom lugar para guardar o sanduíche, que vai fi car quentinho também… 

Estúpido, simplório, imbecil, o Souza nos toca a alma provocando o riso e, ao mesmo tempo, dando um nó 

no coração. Dá vontade de pô-lo no colo e levá-lo para casa, coitadinho. Tão feio e atrapalhado que parece 

um bichinho…bonitinho.

Com o Souza, Angela montou seu primeiro espetáculo solo, The Gift, em cartaz de 1991 a 1995 nos 

palcos do Reino Unido e de dezenas de outros países. Um sucesso completo. Angela de Castro é hoje uma 

referência internacional, realizando espetáculos por toda a parte, dando cursos e ofi cinas e sendo reveren-

ciada como Mestre e gênia. O que é a mais pura verdade.

Angela é parte atuante do grande movimento de mulheres palhaças que vem se espalhando pelo mun-

do, sendo parceira e referência para Sue Morrison, Nola Era, Sue Broadway, Laura Herts e tantas outras.  

Falar da sexualidade do palhaço é assunto complexo. Alguns palhaços são claramente masculinos; 

outros, no entanto, são tão líricos e inocentes que deixam longe essas questões de gênero e sexo, que 

parecem não ter qualquer importância na construção da persona-palhaço. É claro que isso é um engodo. O 

fato de o artista criador ser um homem ou uma mulher muda o personagem - mesmo que isso não seja per-

cebido no primeiro momento, nem no segundo. O Souza da Angela de Castro só poderia ter sido criado por 

ela. E ela é uma mulher. Assim como o Dr. Giramundo - o pernóstico, afetado e falastrão palhaço da Yeda 

Dantas - é fruto da visão e das experiências dela, que é uma mulher. Independente de ter sido criado por 

ele ou ela, cada palhaço será único. O palhaço é sempre uma criação pessoal, única e intransferível27 . 

Muitas mulheres, quando começam a buscar seu 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 tão abundantes e fortes. Há que se considerar ainda que a Mulher – ser com uma identi-

dade própria e completa – é uma novidade, coisa que só começou a ser admitida em meados dos anos 60 

do século que passou. No Brasil, o código civil de 1943 considerava a mulher parcialmente incapaz, assim 

como os índios e os loucos. Ao buscar sua persona cômica é grande a chance de uma mulher ver surgir 

forte um ser masculino e o fato de aceitá-lo e desenvolvê-lo é uma decisão pessoal, íntima e para a qual 

não cabe crítica nem tentativa de interpretação ou julgamento. 

Certamente quando essas questões de gênero e os preconceitos inerentes à expressão da sexuali-

dade estiverem melhor resolvidos veremos também muitas palhaças construídas por homens. O fato 

2727 É óbvio que estamos falando de bons palhaços… palhaço ruim não vale. E quanto aos palhaços que se trans-É óbvio que estamos falando de bons palhaços… palhaço ruim não vale. E quanto aos palhaços que se trans-

formam numa dinastia, como é o caso do Picolino, que passou de Nerino para seu fi lho Roger, trata-se de um caso formam numa dinastia, como é o caso do Picolino, que passou de Nerino para seu fi lho Roger, trata-se de um caso 

de osmose construída por anos e anos de convivência íntima e que só funciona bem muito raramente, quando de osmose construída por anos e anos de convivência íntima e que só funciona bem muito raramente, quando 

temos dois artistas geniais contribuindo para a permanência e renovação de um mesmo palhaço. Trata-se de temos dois artistas geniais contribuindo para a permanência e renovação de um mesmo palhaço. Trata-se de 

exceção, coisa muito especial e rara.exceção, coisa muito especial e rara.



é que é muito difícil, na nossa sociedade homofóbica, um homem deixar afl orar uma persona palhaça 

sem que imediatamente seja transformada no estereótipo do viadinho, que é outra coisa muito diferen-

te. Não devemos nos esquecer que a viadagem é um atributo exclusivamente masculino, assim como 

a sapatice é feminina.  

A palhaça é um tipo cômico novo. Algo próprio do fi nal do século XX e que parece ter um brilhante fu-

turo no século XXI. No Brasil, essa linha começa a se desenvolver com Ana Luísa Cardoso e sua Margarita. 

Em 1988, depois de um curso com Guillermo Angelelli, em Buenos Aires, Ana retorna ao Brasil querendo 

desenvolver-se como palhaça. Traz Guillermo para uma ofi cina no Rio de Janeiro e, a partir daí, forma um 

grupo de mulheres palhaças: As Marias da Graça. Em 1992, elas estreiam seu primeiro espetáculo, que 

virou um marco na palhaçadaria brasileira e inspirou muita palhaça boa que hoje está por aí: Tem Areia 

no Maiô. No elenco, além de Ana Luísa, estavam Isabel Gomide, Marta Jourdan, Daniela Bercovitch, Geni 

Viegas, Karla Conká e Vera Ribeiro. 

As Marias da Graça estão vivas e atuantes até hoje e recentemente estrearam novo espetáculo, O Bicho 

Vai Pegar, com as pioneiras Geni, Karla, Verinha e mais Samantha Anciães. Depois de uma participação 

memorável no Festival de Palhaças de Andorra, as Marias organizaram, em 2005, no Rio de Janeiro, 

o 1º Festival Internacional de Comicidade Feminina, Esse Monte de Mulher Palhaça. 

As intrincadas relações entre gênero e comicidade apenas começam a ser estudadas e merecem um 

espaço muito maior do que o que dispomos neste livro. Mas assim mesmo não podemos deixar de tocar 

em algumas interessantes experiências brasileiras. É o caso do trabalho das meninas do grupo Teatro 

de Anônimo. Angélica Gomes e Regina Oliveira são responsáveis por um dos mais tocantes e líricos 

trapézios cômicos dos últimos tempos. O número, que começou a ser desenvolvido para o espetáculo 

de formatura das duas na Escola Nacional de Circo, em 1994, pode ser visto como parte do espetáculo 

Roda Saia Gira Vida. Partindo de um número constantemente montado nos espetáculos da ENC, 

Angélica e Regina deram vida nova ao chamado trapezinho, transformando-o numa ode à amizade 

feminina cheia de pequenas invejas e grandes generosidades. A delicadeza e as ligeiras farpas são típi-

cas da cumplicidade de grandes amigas. O número é cômico e cheio da sensibilidade, do carinho e das 

atenções que as meninas trocam umas com as outras.

O caminho escolhido por Shirley Brito é outro. Ela é o vértice do triângulo, a menina que se mete 

no meio dos meninos, a interferência perturbadora na dupla aparentemente perfeita formada por João 

Carlos Artigos e Márcio Libar. A cena começa com Seu Flor, o João, sendo atrapalhado por Cuti-Cuti, o 

palhaço gracinha do Márcio Libar. Só depois chega Buscapé, a palhaça da Shirley. Ela quer brincar com 

os meninos. Quer ser aceita e faz qualquer negócio para ser um deles. Tenta andar de monociclo, joga 

diabolô, sua para tocar seu trompete e mostrar aos meninos que, “apesar” de ser uma menina, ela é 

legal. O confl ito exposto nesta cena é o do desejo de ser aceito, de fazer parte do grupo. É curioso que 
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os Anônimos, que são amigos há muitos anos, recorram com frequência ao tema do nascimento da 

Amizade. Curioso e muito bonito. 

Não poderia terminar este pequeno tópico sobre as palhaças do Brasil sem falar, mesmo que só um pou-

quinho, de Lily Curcio. Argentina de nascimento, antropóloga por formação, começou sua carreira artística 

em Buenos Aires com o grupo de dança-teatro Umbral e com o de teatro de bonecos Del Fonógrafo. Desde 

lá, tem como parceiro, na arte e na vida, seu companheiro, o também argentino Abel Saavedra. Como bons 

porteños chegam ao Brasil por Búzios, onde, em 1994, fundam o Seres de Luz, inicialmente um grupo de 

Teatro de Animação. 

Em 1996 entram em contato com o Lume e apaixonam-se pelo universo do palhaço. Mergulham de 

cabeça neste mundo e mudam-se de mala e cuia para Campinas, mais especifi camente para o já famoso 

bairro Barão Geraldo. Seguem seu trabalho com Ricardo Pucetti, vão fazer ofi cinas com Angela de Cas-

tro, Sue Morrison, Philip Gaullier e Nani e Leris Colombaioni. O resultado de tudo isso é um grupo de 

dois em completa sintonia e que, ao mesmo tempo, permite a afi rmação e o desenvolvimento de cada 

um individualmente. Coisa rara, os dois formam um grupo coeso e cada um deles é um artista genial 

também quando em cena solo.

A palhaça de Lily – Jasmin - é uma herdeira de Giulieta Massina do fi lme La Strada de Fellini, mas 

com um quê de felicidade que confunde a platéia. Temos pena daquela mulherzinha, coisa pequena e 

frágil e, ao mesmo tempo, fi camos na dúvida se não é ela quem domina aquele magrão comprido, auto-

centrado, egoísta e metido a forte. Quem é o  dependente naquela relação? Ela não parece sofrer nada, 

feliz na sua enlouquecida adoração pelo idiota que a humilha… O resultado é que nos apaixonamos 

imediatamente por aquela pequena mulher, que mais parece uma boneca, um brinquedo, um bichinho 

desprotegido. Lily brinca com a idéia da “mulherzinha indefesa”, provocando na platéia o desejo de 

protegê-la, colocá-la no colo e leva-la para casa. 



Palhaços de Hospital e os Doutores da Alegria

Gente de circo sempre foi solidária e participativa. Viajando de cidade em cidade, procuram integrar-se 

às comunidades visitadas criando laços e amizades. Tradicionalmente participam de inúmeros espetáculos 

benefi centes com renda para ajudar na construção de hospitais, creches, reformas de igrejas e cedem 

milhares de ingressos gratuitos a escolas, orfanatos e projetos sociais. 

Todo circense que se preza já participou de espetáculos em hospitais, especialmente os dedicados 

às crianças internas. Arrelia dá em seu livro alguns depoimentos tocantes de suas experiências visi-

tando crianças doentes e hospitalizadas. Palhaço em hospital não é uma novidade; novidade são os 

Doutores da Alegria.

Em 1986, Michael Christensen, diretor do Big Aple Circus de Nova Iorque, foi apresentar-se num 

hospital e pediu para visitar as crianças internas que não puderam assistir a sua apresentação. Foi de 

quarto em quarto, de cama em cama, improvisando sobre a realidade do hospital e dos pequenos pa-

cientes. Assim nasceu a semente do projeto Clown Care Unit. Em 1988, o brasileiro Wellington Nogueira 

juntou-se ao grupo e por lá fi cou até 1991. Voltou para o Brasil disposto a criar um projeto semelhante 

aqui, a exemplo do que seus colegas estavam fazendo na França e na Alemanha com o Le Rire Medecin 

e o Die Klown Doktoren.

Hoje os Doutores da Alegria são referência em todo o país. Organizados em núcleos nas cidades de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Recife, realizam mais de 50 mil visitas por ano a crianças internadas em hospitais, 

publicaram três livros e uma revista, participaram de inúmeros programas de televisão e viraram fi lme 

premiado, Doutores da Alegria, de Mara Mourão.

Mas, afi nal, o que este projeto tem de diferente além da competente estrutura de organização, pro-

dução, captação e divulgação? A grande diferença no projeto iniciado por Michael Christensen em Nova 

Iorque é que os palhaços são doutores, doutores em besteirologia. Não são artistas apresentando-se para 

uma platéia de doentes; são “médicos” que visitam seus “pacientes” e ministram a eles um tratamento 

muito efi caz: o riso.

Por trás da maquiagem e dos engraçados jalecos brancos estão artistas talentosos que passaram por 

um rigoroso processo de seleção e treinamento. Nem todo palhaço de palco e/ou picadeiro será um bom 

Doutor e nem todo Doutor será obrigatoriamente um excelente palhaço de cena. Todos os que conheço 

são, no mínimo, excelentes atores. São universos diferentes. A relação doutor/paciente depende de um 

contato intenso, íntimo e pessoal. Algo completamente diferente da relação estabelecida por um artista 

com seu público, seja ele pagante ou não. 
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Talvez possamos aproximar o jogo dos Doutores com seus pacientes ao que se cria nas “saídas de 

palhaço”, quando um palhaço sai às ruas em busca do contato com os passantes, passageiros de um 

ônibus, aposentados numa praça – alguém com quem se troque um olhar, a quem se provoque um sorriso 

ou qualquer outra reação. Ainda assim as diferenças serão muitas. Os Doutores trabalham dentro de um 

hospital, espaço hierarquizado, com ritmo e regras próprias. Cabe a cada um deles integrar-se ao ambiente 

ao mesmo tempo em que se propõe a ser o elemento transgressor, renovador, o sopro de vida e alegria 

num ambiente que carrega tanta seriedade e dor.

Hoje, no Brasil, pululam os projetos de “palhaços de hospital”. Alguns, espelhando-se nos Doutores da 

Alegria, esmeram-se em desenvolver uma técnica de relacionamento e abordagem adequada a público tão 

diferenciado, mas, infelizmente, a imensa maioria é de projetos bem intencionados feitos por voluntários 

que tentam “brincar de palhaço” com as crianças hospitalizadas. Nada contra visitantes engraçadinhos e 

bonzinhos – afi nal, o tédio é grande quando se está confi nado a uma cama -, mas não dá para confundi-los 

com o acurado trabalho de artistas que, conscientemente, dedicam-se a um trabalho dirigido e especia-

lizado, desenvolvendo técnicas e apurando a sensibilidade para estabelecer, através do riso, um contato 

transformador com crianças hospitalizadas.

A diferença entre os Doutores da Alegria28  e a maioria dos “palhaços de hospital” é a mesma que 

entre um Palhaço e um sujeito que pinta o rosto, põe um nariz vermelho e vai divertir as crianças da vizi-

nhança nas festas de aniversário. Nada contra, mas me poupem. 

28 28 Vale a pena citar, entre os mais de 200 projetos de “palhaço de hospital” existentes no Brasil, o Plantão Sorriso Vale a pena citar, entre os mais de 200 projetos de “palhaço de hospital” existentes no Brasil, o Plantão Sorriso 

de Londrina (PR), a Enfermaria do Riso da UniRio (RJ) e a UTI Riso de Aracaju (SE) como exemplos de competência,  de Londrina (PR), a Enfermaria do Riso da UniRio (RJ) e a UTI Riso de Aracaju (SE) como exemplos de competência,  

cuidado e dedicação. Outros existem e merecem respeito e consideração. Mas há muita boa intenção para pouco cuidado e dedicação. Outros existem e merecem respeito e consideração. Mas há muita boa intenção para pouco 

estudo…Ver pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa dos Doutores em 2002 e o artigo de Morgana Masetti estudo…Ver pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa dos Doutores em 2002 e o artigo de Morgana Masetti 

na revista Boca Larga, agosto de 2005.na revista Boca Larga, agosto de 2005.


