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‘Tem a cara de babão’
O palhaço na linha
‘É ladrão de galinha’
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‘É ladrão de pirua’...”

Cantiga popular, de domínio público

RESUMO
FLORES, Andréa Bentes. Olha o palhaço no meio da rua: uma cartografia de Bilazinha da Mamãe pelas feiras livres de Belém.
2011. 87f. Monografia (Especialista em Estudos Contemporâneos do Corpo: criação, transmissão e recepção) - Universidade
Federal do Pará, Belém, 2011.
O desejo de escrever este trabalho partiu de uma paixão pessoal em torno da linguagem do palhaço, entendido como um
ser que não se governa, ingênuo e perdedor, resultado da busca pessoal do ator de agir e reagir segundo uma lógica própria, que
expõe seu ridículo com sinceridade. A pesquisa buscou investigar a relação de minha palhaça, Bilazinha da Mamãe, com a rua, esse
espaço de objetos concretos e trânsito de pessoas, mas também de circulação de ideologias, saberes, e outras imaterialidades. É
também espaço cênico do teatro de rua, fenômeno que guarda características peculiares, presentes na pesquisa. Compreendendome em rizoma com o espaço urbano, objetivei cartografar os afetos que emergem na relação de minha palhaça com o espaço urbano
de Belém. Para tanto, busquei compreender as nuances da linguagem do palhaço que me influenciam e caracterizam o modo de ser
e interagir de Bilazinha da Mamãe; investigar o espaço urbano enquanto possibilidade de acontecimento cênico e as especificidades
características do fenômeno teatral nesse lócus, com as quais me deparo enquanto palhaça de rua; estudar os afetos resultantes
das saídas de rua, realizadas por Bilazinha em feiras livres de Belém, a partir das interações da palhaça com os elementos do
espaço. Utilizei a cartografia como método e exercício de olhar meu objeto de estudo, a partir de saídas de rua por feiras livres de
Belém, numa atitude de palhaça-flaneur. A experiência foi registrada em fotografias e em um diário de campo virtual. Os dados foram
analisados a partir da categorização em distâncias no ser humano: pública, social, pessoal e íntima, destacando os afetos resultantes
de interações em cada uma delas. A pesquisa revelou peculiaridades referentes à realidade das ruas visitadas, ao estado de palhaço
de Bilazinha da Mamãe, bem como às distâncias que o público mantém no contato com a palhaça. Como (in)conclusão, a pesquisa
aponta para um movimento maior que a realidade do trabalho, envolvendo artistas de rua em todo o país, em busca de afetos no
espaço urbano.

PALAVRAS-CHAVE: Palhaço; afetos; Teatro de Rua; feira; cartografia.

ABSTRACT

FLORES, Andréa Bentes. Look at the clown in the street: a mapping of Bilazinha da Mamãe walking by the fairs of Belém. 2011.
87f. Final Conclusion Work (Specialist in Contemporary Studies of the Body: creation, transmission and reception) - Federal
University of Pará, Belém, 2011.
The desire to write this research came from a personal passion around the clown language, understood as one who does
not govern himself, and also a naive and loser, wich results from an actor’s personal search of acting and reacting according to the
clown logic, exposing his ridiculous honestly. The research investigates the relationship between my clown, Biazinha da Mamãe, and
the street, this area of concrete objects and people's movement, but also of movement of ideologies, knowledge and other immaterial
elements. It is also the street theater's scenic area, a phenomenon with specific characteristics, wich appear in the research.
Understanding the existence of a rhizome relationship between the urban space and me, I aimed to map the affections that emerge
on the relation of my clown with the urban area of Belém. For that, I tried to understand the clown language's principles, that influence
and characterize Bilazinha da Mamãe’s mode of being and interacting; to investigate the urban space as a possibility of cenic event,
and the specific characteristics of the theatrical phenomenon that happens on the street, with wich I meet as street clown; and to
study the affections that result from street outputs, realized by Bilazinha on Belém fairs, considering the interactions between the
clown and the elements of the space. I used the mapping as a method and as a mode of considering my object of study, while I made
the street outputs, around the fairs of Belém, using an attitude of a clown-flaneur. The experience was registered using photographs
and a virtual camp diary. Data were analyzed from the categorization on distances established between human beings: public, social,
personal and intimate, highlighting the affects arising from interactions in each. The survey revealed peculiarities envolving the reality
of the streets visited, the clown state of Bilazinha da Mamãe, as well as the distances that the public keeps, in their contact with the
clown. As (in)conclusions, the research points to a movement, wich is larger than the work reality, involving street performers around
the country, in search of affection in the urban spaces.

KEY WORDS: Clown; affection; Street Theater; fair; cartography.
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1- APRESENTAÇÃO: SENHORAS E SENHORES, RESPEITÁVEL PÚBLICO

É difícil explicar quando nasce este trabalho. É fruto de uma pesquisadora apaixonada e paixões determinam meus
fazeres desde sempre, direcionando o investimento de meus afetos. Desta vez, a paixão foi à primeira vista, como poucos ousam
dizer que experimentaram. Aconteceu comigo. O desejo de escrever este trabalho partiu do movimento de afetos em torno do
palhaço. Conheci a linguagem do clown ou palhaço há cerca de três anos e, mesmo com pouco tempo de experiência, sou capaz
de reconhecê-la como um amor recém descoberto, imaturo, mas verdadeiro e sincero.
Sou terapeuta ocupacional, formada pela Universidade do Estado do Pará. Ao longo do curso, aprimorei meu interesse
pela arte e decidi investir em um desejo antigo, o teatro, compreendendo que poderia auxiliar minha prática profissional. Ingressei
no Curso Técnico de Formação em Ator, da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA), onde torneime atriz. A instituição oferece, ainda, cursos técnicos de Intérprete/ Criador-Dança, Cenografia e Figurino, além de cursos livres e
de graduação. Exerce suas práticas desde 1962, sendo hoje uma referência na preparação de profissionais em Artes Cênicas no
Estado.
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No segundo ano do curso no qual me formei, é ministrada a disciplina “Clown”, momento em que tive o primeiro contato
formal com minha nova paixão. O responsável pela disciplina era o professor Marton Maués1, referência na pesquisa e prática da
linguagem do clown em Belém. O palhaço, porém, faz parte de minha vida há algum tempo, mesmo antes de conhecer o
professor.
Minha família sempre cultivou o hábito de ir ao circo, quando, não muito freqüentemente, visitavam a cidade de Belém.
Debaixo da lona, sempre me senti em um mundo à parte, onde tudo era possível e eu sabia que seria divertido. Costumava ficar
tensa com os trapezistas, as acrobacias, o “globo da morte”, os malabarismo e os números com animais, pobres coitados, na
minha opinião, que poderiam ser castigdos, caso não executassem o serviço corretamente. No meio de minha agonia, apareciam
aquelas figuras excêntricas, que me faziam esquecer por alguns instantes toda a tensão e rir de suas bobagens: palhaços.
Eles nunca me causaram medo, pelo contrário. Eram refúgio, calmaria, diversão. O último circo que tive oportunidade de
ir, já adulta, levando as crianças da família, era bastante modesto. Não sei ao certo por que, mas poucas vezes ri tanto quanto
naquele dia. Todos diziam que os palhaços eram sem graça, porém minha família e eu ficávamos atentos a cada entrada deles,
quando o riso era certo e fácil, provocado por gracejos pouco elaborados. Absurdamente simples, tornavam-se engraçados
justamente pelo suposto “despreparo” dos artistas. Para mim, eram, na verdade, gênios na arte de fazer rir.

1

Marton é professor efetivo da ETDUFPA, mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em Artes Cênicas, pela mesma instituição. Sua
dissertação consta nas referências deste trabalho. Atualmente, dirige o grupo Palhaços Trovadores, pioneiro na linguagem do palhaço na cidade.
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Havia também os palhaços de festas infantis, cuja chegada eu aguardava ansiosa. Era uma daquelas crianças que
corria atrás do artista, topava todas as suas brincadeiras, e só voltava a me sentar quando tudo terminava ou quando mamãe
chamava para comer alguma coisa. No entanto, não costumava me destacar entre as outras crianças, já que era tímida demais
para conversar com o palhaço. Lembro que ficava lisonjeada quando eles me dedicavam atenção, perguntavam meu nome ou
abraçavam-me. Considerava especial quem conseguia receber um abraço de palhaço. Comigo acontecia poucas vezes, porém, de
qualquer forma, eu os admirava.
Descobri que eles podiam atuar também no teatro muito tempo mais tarde. Já havia ingressado na ETDUFPA quando
conheci o grupo Palhaços Trovadores, minha primeira referência de palhaços no teatro. O diretor e fundador do grupo, Marton
Maués, foi meu professor em uma das primeiras disciplinas, “Corpo e Máscara”, ministrada ao primeiro ano do curso técnico de
Formação em Ator. Aprendi, nessa ocasião, que o nariz de clown é a menor máscara do mundo. Achei fantástico imaginar que um
pequeno objeto na ponta do nariz podia ser uma máscara e exigia treinamento para ser usado. Ele falou de seu grupo e eu, atenta,
aguardei a próxima oportunidade de apresentação deles para conferir a novidade.
Era junho, época de festejos em Belém. A animada quadra junina envolve, na cidade, apresentações de quadrilhas,
cordões de pássaros, dentre outras manifestações culturais. Para minha surpresa, os Palhaços Trovadores encenavam um
espetáculo especialmente voltado para a época, chamado “A Quadrilha dos Trovadores a Caminho da Rocinha”. Convidei a família
toda, para conhecermos juntos aquela arte.
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Lembro de ficar hipnotizada ao vê-los quase prontos para entrar em cena, terminando a maquiagem, fazendo
aquecimentos e conversando entre si como “gente comum”. Chegamos cedo e eu aproveitei para observá-los de longe. Era um
estado de suspensão. Que arte simples, bela e rica se preparava para acontecer ali! Mesmo encantada, eu não tinha idéia de
como seria ver meus palhaços da infância, do circo e das festas, fazendo teatro.
O espetáculo foi maravilhoso. Nos divertimos tal qual as crianças que se amontoavam na frente, para vê-los de perto.
Trajados como presidiários, com roupas listradas de preto e branco, os palhaços formavam, literalmente, uma quadrilha, com
revólveres de plástico e tudo. Eles levavam expressões ao pé da letra, como se não compreendessem o mundo da mesma forma
como nós. Rimos e concordamos que voltaríamos mais vezes para assistir outras apresentações. Eu estava absolutamente
envolvida com tudo aquilo. Palhaços faziam teatro!
A partir desse dia, virei público cativo do grupo. Uma presença certa na platéia, um olhar atento para cada palhaço, que
começava a conhecer de perto. Eu estava cada vez mais curiosa quanto à linguagem que utilizavam. Em 2008, quando iniciava o
segundo ano na ETDUFPA, experienciei o momento que aguardava com ansiedade havia alguns meses: a disciplina de clown.
Cheguei muito empolgada, ávida. No entanto, durante os quatro meses de duração, sofri bastante. Eu não tinha
habilidade, errava os exercícios e definitivamente não me destacava na turma. Marton me dizia para ter calma, que bons palhaços
são aqueles antigos, que praticam por muitos anos. E, “aos trancos e barrancos”, nasceu Bilazinha da Mamãe, minha palhaça.
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Foi Marton quem atribuiu o nome de minha palhaça, com base em uma constrangedora história de infância, que lhe
contei certa vez. Ao longo da disciplina, desenvolvi uma certeza que levo comigo até hoje: de tudo o que conheci sobre teatro, ser
palhaço é o que há de mais difícil, porém de mais prazeroso. Sem dúvida, o prazer, que não traduzo facilmente em palavras, se
sobrepõe às minhas dificuldades, que aproveito para me impulsionar, em busca do aprimoramento da arte que passei a amar.
A primeira vez que saí na rua como palhaça foi consequência dessa compreensão. Marton nos lançou um desafio,
durante a disciplina: sair de palhaço desde o local de onde partíamos rotineiramente, até chegar à ETDUFPA. Pensei bastante. O
que eu podia fazer? Não era possível contar com meu talento para ser palhaça, então precisava enfrentar os desafios para tentar
chegar mais perto de conseguir. Estive, nesta primeira experiência, acompanhada da palhaça Baru, uma amiga que também fazia
a disciplina e resolveu lançar-se à tensão da rua comigo naquele dia.
Curiosamente, da rua não saí mais. Sozinha ou acompanhada de Baru e a da palhaça Bolacha Maria, que também
havia se apaixonado pelo estranho hábito de pintar o rosto para viver e sair por aí, conheci o espaço urbano, o estranhamento e o
prazer de ser palhaça no meio da rua.
Tínhamos minha casa como ponto de encontro para nos arrumarmos e ser palhaças pela rua. Combinávamos o dia e o
local, elegendo esse lócus como fonte de aprendizado. Passamos a ir também em bosques, festas infantis e pequenos eventos.
Foi em um deles que me perguntaram como nos anunciariam, qual era o nome de nosso grupo. Pega de surpresa, olhei para
nossas pernas e observei as meias, com pares trocados. Disse então que éramos as “Meias Trocadas”. Nos anunciaram desta
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forma e nos demos conta de que éramos um grupo de palhaças. Permanecemos trabalhando juntas, nesse grupo que ainda
engatinha, ao qual denominamos hoje de “Trupe das Meias Trocadas”. A Trupe já esteve em hospitais, eventos de médio porte e,
mais notoriamente, na rua, procurando aperfeiçoar a arte que amamos, contaminando e nos permitindo contaminar por onde
passamos.
Mais tarde, tive a oportunidade de participar como atriz convidada de alguns espetáculos dos Palhaços Trovadores.
Experimentei os encantamentos normais de quem atua junto àqueles que admira e a sensação de submersão, cada vez mais
profunda, no universo do clown. O grupo já existe há doze anos. Com tradição na cultura popular, atua tanto em espaços fechados
quanto públicos. Recebo influência marcante dos Palhaços Trovadores até hoje, considero minha escola.
Enquanto participava com eles de mais um processo de montagem, emergiram algumas inquietações importantes para
esta pesquisa. O espetáculo chama-se “O Mão de Vaca”, adaptação livre de “O Avarento”, obra do dramaturgo francês Molière.
Através de um processo colaborativo, que contou com a participação direta do público durante toda a montagem, tive a
oportunidade de ensaiar durante vários meses e desenvolver a maior parte da primeira temporada em espaços públicos de Belém,
especialmente na praça da República.
Foi ao longo desse processo que passei a prestar atenção às tensões da rua. Sentia que as intensidades do lugar
influenciavam Bilazinha e passei a acreditar também que a palhaça provocava algo naquele espaço. Em um dos ensaios, tive a
oportunidade de sair de cena e jogar com a platéia que se formava ali. Bilazinha esteve, a maior parte do tempo, conversando com
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um homem maltrapilho, alcoolizado, que assistia a tudo em um canto, a margem dos demais. Eu somente o observava e tecia
alguns comentários sobre a cena. A conversa entre a palhaça e o homem evoluiu ao ponto de, ao final de tudo, ele me
cumprimentar e elogiar o trabalho, dizendo que também era um artista.
O ensaio sofria muitas interferências de pessoas como aquele homem, bastante comuns na Praça da República, que
adentravam à cena ou comentavam tudo em voz alta. De alguma forma, acreditava que essas coisas me afetavam como palhaça,
embora não soubesse dizer ao certo como isto acontecia.
Dessa forma, como pesquisadora, hoje, desejo investigar a relação que vivencio entre meu clown e o espaço urbano, ou
seja, o que a rua faz com minha palhaça, o que minha palhaça faz com a rua? Lanço meu olhar apaixonado e multiplicado, para
compreender meu processo em conexão com os diversos lugares de onde parte meu objeto de estudo.
Ao leitor, digo apenas que este trabalho é um convite à multiplicidade, à mistura. Eu, Bilazinha, a rua, feiras livres de
Belém, palhaços de todos os tempos e qualquer um que se permita contaminar com minha experiência. Escolham um lugar no
chão para sentar ou ficar em pé. De passagem, ou parando para ver até o final. Senhoras e senhores, o espetáculo vai começar.
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2 - INTRODUÇÃO: UM ROTEIRO DE AÇÕES SOBRE FLANAGEM E MÉTODO CARTOGRÁFICO DE PESQUISA
Chamei a este capítulo de roteiro de ações. Um roteiro2 é um composto de diretrizes, para o palhaço ter em mente ao
improvisar suas peripécias. Ele tem idéia do que irá fazer, de onde deve chegar. No entanto, perde-se no caminho, é livre para
jogar com seu público, desviar sua rota e, então, encontrar-se novamente com o roteiro ali adiante. Ele, então, o conclui, não como
idealizou, mas a sua maneira, a cada encontro com outros corpos. Este fenômeno acontece na pesquisa e, para entendê-lo,
costurei este trabalho com três linhas, sempre em movimento, conforme explico a seguir. Meu “roteiro de ações” ou metodologia é
assim, cheio de reentrâncias, devires, afetos. Meu desejo funcionando em plenitude, provocando uma fabricação incansável de
mundo, que se opõe ao caos3.
As linhas a que me refiro são descritas por Suely Rolnik (2007), ao tratar acerca do traçado do desejo. Vamos por
partes. Desejo é movimento de afeto e a simulação desses afetos em máscaras. A função das máscaras é, corporificar,
territorializar, ou, dizendo a grosso modo, expressar os afetos. Em todo este processo de movimento do desejo, três são as linhas

2

Julgo importante situar o leitor quanto ao que seria este roteiro de ações do palhaço, que é um elemento de ligação com a forma de fazer teatro da Commedia dell’Arte.
Para isto, recorro a Maués (2004, p.112), quando explica que: “Como os comediantes italianos do século XVI, o palhaço é um improvisador. Ele entra em cena com um
roteiro na cabeça (mais suas bagagens, seus truques), domina o tal roteiro tão completamente, a ponto de prescindir dele diante da primeira interferência externa: um
sorriso ou comentário do espectador, um ruído qualquer”.
3

Em Rolnik, descubro que, quando o desejo entra em vigor, desencadeia movimentos de afeto em busca de linguagens, mundos. Não se trata do caos, da confusão, da
desorientação. Mas de um processo que pretende territorializar o afeto, construir. Com isto, entendo que meus afetos podem construir esta pesquisa e de fato o fazem. O
leitor se encontrará diante de um aparente caos, cheio de pessoalidades, que, na verdade, é um corpo sólido de conhecimentos, embora transitório.“O pleno
funcionamento do desejo é uma fabricação incansável de mundo, ou seja, o contrário do caos” (ROLNIK, 2007, p.43).
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abstratas por ele percorridas. A primeira, invisível e inconsciente, é a linha dos afetos, aqueles resultantes do encontro entre dois
corpos; um fluxo invisível, que não cessa de ser produzido. A segunda é linha bipartide, que faz um movimento de vaivém, ou seja,
territorializa (da produção de afetos para a composição de territórios) e desterritorializa (do território, visível, consciente, para o
invisível e inconsciente dos afetos escapando). Já a terceira linha compreende os territórios; é finita, visível, consciente e cria
diretrizes para a consciência operar os afetos.
Minha metodologia é uma linha visível, um território delineado por um corpo de afetos que, no esforço de sistematização
e cientificidade, necessitam ser organizados. Foi necessário criar uma constelação funcional4, que me permitisse olhar a
experiência enquanto pesquisadora. O próprio trabalho como um todo designa um território a ser observado, nunca a totalidade da
experiência. Isto me aquieta, porque alivia o medo do reducionismo, de resumir demais uma experiência que não tem limites.
Ocorre que meu roteiro é finito, tal qual a terceira linha. Por isso mesmo, mantenho em mente que a experiência sempre
transbordará os limites desta metodologia e da própria pesquisa, da mesma forma com que os afetos escapam aos territórios, pelo
movimento da segunda linha. A academicidade deste trabalho me exigiu a dureza da terceira linha, a segmentação, a
operacionalização de cortes. Preciso dizer que sofro com isto, mas reconheço como presença inevitável e necessária. Mesmo
assim, as outras linhas continuam por aqui, permitindo que meus afetos possam entrelaçar-se no processo de pesquisa.
4

Compreendo constelação funcional como uma composição de territórios bem discriminados, resultante do traçado da terceira linha, tal qual Rolnik (2007) explica. É uma
representação dura dos afetos em movimentos, o campo da visão. Nesta pesquisa, minha metodologia, as segmentações, cortes necessários são constelação funcional,
uma forma de mostrar a experiência em um campo de visão, embora haja afetos que não cabem aqui, conforme pontuo no texto.
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Impossível que não se entrelacem. Investigo justamente o encontro de corpos: de minha palhaça, Bilazinha da Mamãe,
com o caos da rua. Os afetos resultantes desse eterno “encontrar-se” me atravessam, como o fazem com o espaço urbano e com
esta pesquisa. Como compreender meu objeto de estudo diante desta complexidade?
Minha resposta veio através da cartografia, não apenas como método, mas como o exercício de um olhar. Encontrei no
método cartográfico uma forma de produzir conhecimento científico, a partir das marcas que a experiência de palhaça na rua vai
deixando em mim. Nesta forma de fazer pesquisa, posso lidar com as ambiguidades. O mapa a ser traçado registra os processos
decorrentes da experiência vivida, permitindo-se modificar, reconfigurar, a cada encontro. Deleuze e Guattari (1995, p.22):
O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações
constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo,
um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como uma ação
política ou como uma meditação. [...] Um mapa tem múltiplas entradas contrariamente ao decalque que volta sempre ‘ao mesmo’
(DELEUZE, GUATTARI, 1995, p.22).

Nesta modalidade de pesquisa, há lugar para o que escapa ao previsto e determinado. Avalio que o pensamento
cartográfico favorece a abordagem deste objeto, na medida em que me auxilia a perceber não somente o visível, o que está
imediatamente diante de mim, expandindo meu olhar para os fluxos invisíveis que se estabelecem nessa relação.
Sobre a expansão de meu olhar, dialogo novamente com Rolnik (1993), que relaciona este processo à violência vivida
no corpo, resultante de um rompimento em seu equilíbrio, em seus contornos atuais, ao conectar-se com outros fluxos. Os fluxos
esboçam novas composições corpóreas. É necessário criar um outro corpo, outra existência, modo de pensar, agir, sentir, capaz
de acolher essas marcas, esses estados inéditos produzidos em mim. Vivo este constante refazer quando vou para a rua de
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palhaça. Meu corpo de palhaça, em rizoma com a rua, sofre marcas evidentes e a experiência dessa composição me leva ao
mapa para tentar alguma compreensão.
Quando falo em rizoma, remeto-me a um conceito introduzido por Deleuze e Guattari, que faz referência a um “tipo de
caule radiciforme de alguns vegetais, formado por uma miríade de pequenas raízes emaranhadas em meio a pequenos bulbos
armazenatícios” (GALLO, 2003, p.93).
Deleuze e Guattari (1995) utilizam esta imagem para designar uma forma de conceber a escrita, o pensamento e a
própria experiência no mundo, a partir de seis princípios básicos, que aplico à minha compreensão de palhaça em rizoma com a
rua. São eles: conexão e heterogeneidade, multiplicidade, ruptura assignificante, cartografia e decalcomania.
A Conexão e Heterogeneidade designa que qualquer ponto de um rizoma pode e deve se conectar a qualquer outro,
de maneira que o rizoma é, sempre, heterogêneo, fungindo a toda forma de homogeneização. Já a Multiplicidade substititui a
idéia de sujeito e objeto, de maneira que o rizoma não tem pontos, unidades, mas linhas que se entrelaçam, sem uma unidade que
as represente.
Pela Ruptura Assignificante entendo que o rizoma pode ser rompido em qualquer lugar e também retorna por
qualquer de suas linhas. Gallo (2003, p.94) acrescenta que, “embora se constitua num mapa, como veremos a seguir, o rizoma é
sempre um rascunho, um devir, uma cartografia a ser traçada sempre e novamente”.
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Dos princípios de Cartografia e Decalcomania,

decorre que o rizoma faz mapa, pode ser cartografado. Possui

entradas múltiplas, ou seja, é possível acessá-lo em qualquer de seus pontos, conectando novos campos. Não produz decalques,
pois, ao invés de reproduzir uma estrutura una, copiar, cada ponto prolifera, produz novos territórios.
Meu clown e a rua estão no mesmo plano de imanência, ou seja, estão assentados sobre um horizonte comum.
Portanto, esta relação não pode ser pensada de outra forma, se não como um movimento, que permita retroações, conexões,
desvios, etc. Assim, não tenho mais sujeito ou objeto, um palhaço na rua ou uma rua no palhaço. Tenho, isto sim, um mapa de
relações em movimento. “O movimento tomou tudo, e não há lugar nenhum para um sujeito e um objeto que não podem ser senão
conceitos. [...] O que define o movimento infinito, é uma ida e volta, porque ele não vai na direção de uma destinação sem já
retornar sobre si, a agulha sendo também o pólo” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.54).
Minha metodologia aceita as fugas e, portanto, compreende que tudo modifica-se, movimenta-se, improvisa. Um devir
do campo social, a partir do qual a realidade pode ser outra. “De repente é como se nada tivesse mudado e, no entanto, tudo
mudou” (ROLNIK, 2007, p. 50). Eu sou outra, a rua é outra.
Enquanto me territorializo e desterritorializo, me encontro na angústia da segunda linha, ambígua. Por vezes, minha
escrita vai da invisível e inconsciente produção de afetos, para a visível e consciente produção de territórios. De minhas
intensidades na rua, para o enquandramento nos cortes e segmentações. Em outros momentos, faz o caminho inverso, parte do
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roteiro para a improvisão, me contamino pelas intensidades de ser palhaça no encontro com os corpos. Do território, para os afetos
escapando. Difícil saber de onde parto e aonde chego. Estou no meio, em rizoma.
Dessa forma, esta pesquisa pretende cartografar os afetos que emergem na relação de minha palhaça com o espaço
urbano de Belém. Minhas estratégias para alcançar este objetivo perpassam: compreender as nuances da linguagem do palhaço
que me influenciam e caracterizam o modo de ser e interagir de meu clown, Bilazinha da Mamãe; investigar o espaço urbano
enquanto possibilidade de acontecimento cênico e as especificidades características do fenômeno teatral nesse lócus, com as
quais me deparo enquanto palhaça de rua; estudar os afetos resultantes das saídas de rua, realizadas por Bilazinha em feiras
livres de Belém, a partir das interações da palhaça com os elementos do espaço.
Preciso esclarecer alguns conceitos, antes de continuar. Uso os termos clown e palhaço livremente ao longo do
trabalho, por compreender uma sinonímia em seus signos. Concordo com Maués (2004) e Burnier (2009), quando afirmam que,
embora com origens distintas, ambos designam o mesmo personagem popular, independente de roupas, local de atuação,
presença ou não do nariz vermelho. Aprofundo esta discussão mais adiante.
Explico, ainda, que a escolha por feiras livres ocorreu ao acaso. Não tinha uma dimensão do espaço urbano definida,
quando realizei a primeira saída, como pesquisadora. Na indecisão, escolhi, por afinidade, a Feira do Ver-O-Peso, conhecido
ponto turístico de Belém. A experiência foi marcante e, a partir dela, ficou decidido que as feiras seriam o recorte da cidade
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escolhido. Esta escolha foi influenciada pela relação antiga dos palhaços com as feiras livres das cidades, desde a Idade Média.
Dediquei um breve estudo voltado para isto no capítulo quatro, conforme o leitor poderá verificar.
Já as saídas de rua a que venho me referindo, são parte do treinamento do clown descrito por Burnier (2009), no qual o
palhaço, sozinho ou em grupos maiores, é “lançado” a um espaço público. No local, deve explorar o espaço físico e os objetos de
rua, bem como relacionar-se com as pessoas em situações cotidianas, com um objetivo predeterminado. Fui submetida a este
exercício durante minha formação de palhaça e o mantive como prática pessoal, extendendo-o para as vivências desta pesquisa.
Meu único objetivo predeterminado, no entanto, era pesquisar.
Essa quase ausência de objetivos, essa disposição para simplesmente sair pela rua, sempre me acompanhou em
minhas saídas anteriores e era algo que eu desejava para esta pesquisa. Sem querer, então, descobri que sou uma pesquisadoraflaneur. A flanagem tornou-se minha identidade e método de coleta de dados. Foi João do Rio (s/d) quem me proporcionou esse
achado. O flaneur, que traduzi livremente como “vadio”, é alguém que assume uma postura de curiosidade e liberdade diante da
rua, para conhecer mais dela. Nas palavras do próprio autor:

“Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. Flanar é ir por aí,
de manhã, de dia, à noite, meter-se nas rodas da populaça, admirar o menino da gaitinha ali à esquina, seguir com os garotos o
lutador do Cassino vestido de turco, gozar nas praças os ajuntamentos defronte das lanternas mágicas(…); é estar sem fazer nada
e achar absolutamente necessário ir até um sítio lôbrego, para deixar de lá ir, levado pela primeira impressão, por um dito que faz
sorrir, um perfil que interessa, um par jovem cujo riso de amor causa inveja. É vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção de
perambular com inteligência. Nada como o inútil para ser artístico. Daí o desocupado flâneur ter sempre na mente dez mil coisas
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necessárias, imprescindíveis, que podem ficar eternamente adiadas. (...) O flâneur é o bonhomme possuidor de uma alma
igualitária e risonha, falando aos notáveis e aos humildes com doçura, porque de ambos conhece a face misteriosa e cada vez mais
se convence da inutilidade da cólera e da necessidade do perdão” (DO RIO, s/d, p.2,3).

A origem do termo está nos escritos do poeta francês Baudelaire, que adotava a atitude para seus escritos. Walter
Benjamim, poeta brasileiro, também o utilizou e escreveu a respeito. É o detetive da cidade, que a percorre com um olhar atento
para suas transformações. Tem a rua como moradia, mergulha na multidão, para recolher impressões. Sua incursão na paisagem
urbana não deve ter direção nem propósito; rende-se passivamente ao fluxo aleatório das ruas (ABREU, 2004; MENEZES, 2009).
Bilazinha deu continuidade a esta atitude, que já possuía, saindo pelas feiras, aberta ao acaso. Sempre acompanhada
de uma auxiliar, atenta ao detalhes precisos, para fotografá-los, a palhaça olha tudo, se encanta, conversa, se mistura e tira suas
conclusões. É inútil, para quem vê. Uma palhaça pela rua, sem pedir dinheiro, sem distribuir panfletos, nada além de estar lá, em
igualdade, com a alma aberta para se misturar e gerar afetos. Em uma das saídas que realizei, registrei em diário de campo
algumas impressões sobre este método que adotei, considerando a especificidade da linguagem do clown:
Me permiti flanar, mas o flaneur-palhaço não é convencional. Notei que há uma atitude especial nesse caso. Bilazinha
da Mamãe é afeita ao contato, ela se doa a quem quer que permita. Ela não somente observa, ela se envolve, participa, quer
alterar. Tem a ingenuidade do flaneur, seu descompromisso, estado de alerta, olhar contemplativo. No entanto, precisa
necessariamente se envolver e acaba por “bagunçar” o que está acontecendo (Feira do Ver-O-Peso).
5

Traduzo livremente o termo francês, bonhomme, por “companheiro”.
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A escolha das feiras ocorreu ao acaso, tal qual se lança o flaneur a mais uma jornada. As fotos e filmagens, bem como
minhas impressões registradas em diário de campo são os instrumentos que utilizei para cartografar a experiência. Compreendi
que meus registros de pesquisa também precisavam misturar-se e decidi virtualizar as vivências e encontros que foram
acontecendo. Através de um blog de pesquisa6, meu diário de campo espalhou-se pela internet e fez rizoma com outros artistas de
rua, palhaços e curiosos, que o visitaram espontaneamente. O olhar virtual dos outros foi significativo para a compreensão de meu
objeto de estudo e, portanto, também atravessa esta pesquisa.
Como forma de organização dos dados, optei por categorizá-los de acordo com as distâncias estabelecidas, nas
interações do público com a palhaça. Tais categorias de análise originam-se de um encontro com Hall (2005). O autor pontua que
um espaço não é somente aquilo que vemos, mas o que sentimos. A organização dos espaços, dessa forma, é um reflexo de
nossa cultura, está repleto de nossas marcas, assim como deixa suas impressões em nós. Espaços geram posturas, atitudes,
sensações, fatos de cutura, de maneira que o efeito provocado por uma situação, em determinada pessoa, é o resultado do
cruzamento de muitas informações que se encontram culturalmente com os espaços. Assim, para o autor, a fronteira do ser
humano não está em sua pele.
Penso que a existência desses campos ajuda a explicar as reações diversas das pessoas em relação ao palhaço. O
autor divide as distâncias entre os seres humanos em íntima, pessoal, social e pública. Na distância íntima, pele e músculos se
6

www.senhoritaflores.wordpress.com
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comunicam. A visão nítida perde o foco, concentra-se sobre detalhes aumentados. O nariz, exagerado, parece deformado, assim
como lábios, dentes e língua. A sensação de proximidade tem a ver com as possibilidades em relação ao que cada participante
pode fazer ao outro com suas extremidades.
A distância pessoal é o limite da dominação física, até onde alguém toca o outro. Geralmente, assuntos de interesse e
envolvimento pessoal são debatidos a essa distância, bem como alguns temas impessoais. O olhar passeia pelo rosto para poder
vê-lo. Detecta-se o movimento das mãos. Não se percebe o calor corporal.
A distância social, por sua vez, indica mais formalidade. Perde-se os menores detalhes do rosto. Visão do corpo
inteiro, com detalhes maiores. Quando elevamos a voz ou gritamos, é possível produzir o efeito de reduzir a distância social para a
pessoal. Pode ser usada para isolar ou separar as pessoas umas das outras.
Finalmente, a distância pública permite que uma pessoa alerta adote medidas evasivas ou defensivas, se for
ameaçada. Pode detonar reação de fuga. O corpo vai perdendo volume e parecendo achatado. A cabeça parece menor que o
natural. É usada por figuras públicas importantes. Ocorre progressiva perda dos sutis matizes de significado transmitidos pela voz
normal, bem como detalhes da expressão facial e do movimento. Tudo precisa ser exagerado ou amplificado.
Fiz destas distâncias categorias de análise, numa tentativa de territorializar a experiência. A partir delas, analiso
aspectos relevantes para a pesquisa. O leitor sabe que muitos afetos escapam a essa constelação funcional, como já expliquei. No
entanto, ela me auxilia na compreensão do mapa da relação de minha palhaça com a rua.
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O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro destina-se a tratar sobre palhaços. Dialogo com o leitor sobre
Bilazinha da Mamãe, perpassando meu processo de descoberta de meu clown pessoal, enquanto esclareço aspectos sobre a
formação e a figura do palhaço que influenciam minha compreensão sobre a linguagem.
No segundo capítulo, convido o leitor a discutir sobre o espaço urbano e seus fluxos, bem como acerca das
especificidades do fenômeno teatral na rua, aproximando-as de teorias que me ajudam a compreender o que ocorre com minha
palhaça no local. Inicio tratando sobre o espaço urbano e uma discussão direcionada para o teatro que o têm como palco e
cenário. A seguir, relaciono as características da linguagem do palhaço, em sua relação cênica com o espaço urbano. Encerro este
capítulo com relatos discutidos da minha experiência como palhaça pelas feiras livres de Belém, que, na verdade, permeiam todo o
trabalho.
No terceiro capítulo, traço impressões (in)conclusivas sobre o processo de pesquisa, procurando situar o leitor onde e
como os objetivos da pesquisa foram alcançados, além de deixar escapar meus afetos de pesquisadora.
Para esta jornada, convido agora o leitor a acompanhar-me em uma história pessoal, já iniciada na apresentação, que
originou esta pesquisa e continua a flanar por ela. Lanço o desafio de permitir-se afetar junto com Bilazinha da Mamãe. O nariz
vermelho deve ser colocado em momento oportuno, quando eu o disser. Por enquanto, deleite-se comigo, no exercício de ver a
experiência com os olhos ingênuos do palhaço, que se encanta como se tudo fosse novidade. Bem vindos a meu picadeiro a céu
aberto, meu circo sem lona.
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3 - A PALHAÇA DE CADEIRA NA CADEIRA DO PALHAÇO
Quando tento explicar a origem do palhaço, não encontro uma tarefa fácil. O arquétipo da figura cômica não é recente,
perpassando, por exemplo, os bufões que acompanhavam os nobres no Egito, e o Macaco da ópera chinesa, considerado o mais
antigo personagem cômico ainda em atividade. Assim, o palhaço, enquanto aquele responsável por provocar o riso, esteve
presente desde os tempos antigos, nos tipos característicos da baixa comédia grega e romana; nos bufões, bobos, charlatões e
saltimbancos das feiras da Idade Média; e nos personagens da commedia dell’arte italiana, como nos explicam Burnier (2009) e
Castro (2005).
Bolognesi (2003) e Castro (2005) apontam para uma primeira caracterização do clown no teatro de moralidade inglês, a
partir da segunda metade do século XVI.

Essses espetáculos baseavam-se na vida dos Santos e em histórias livremente

adaptadas da Bíblia, cuja comicidade estava nas figuras do Diabo e do Vice, um camponês covarde e canalha que se defrontava
com o Diabo e metia-se em situações ridículas e cômicas. A partir do período citado, foi introduzido o parceiro do Vice, o
camponês rústico, ingênuo, medroso e supersticioso, que foi se desenvolvendo cada vez mais como personagem risível e motivo
de chacota dos outros, ganhando status e tornando-se elemento fundamental em todas as peças inglesas.
Os autores pontuam, ainda, que o sucesso nos palcos acompanhava a popularidade dos clowns à rua, com marcante
influência dos bufões, saltimbancos e personagens da commedia dell’arte italiana. No século XVIII, Philip Astley construiu o que
viria a ser considerado o primeiro circo: um anfiteatro a céu aberto, coberto por uma lona, onde eram apresentados exímios
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números de cavalaria, voltados para a burguesia. Posteriormente, a figura do clown também passou a fazer parte dos espetáculos,
para quebrar a tensão dos números, dando origem ao palhaço de circo. Àquela época, havia, ainda, muitas companhias de artistas
de feira, que apresentavam um humor onde eram reunidas cenas da Commedia dell’Arte com a perícia dos dançarinos de corda e
saltadores, os quais foram paulatinamente incorporados ao espetáculo.
Quanto à mim, o nascimento de minha palhaça, ainda em formação, não foi fácil. Não estou exagerando quando digo
que fracassei por completo em minhas aulas de clown na ETDUFPA. Estava cada vez mais apaixonada, é verdade, mas havia
outros alunos, na minha opinião bem mais engraçados, que se destacavam nos exercícios, fizeram rir já na primeira tentativa e
demonstraram o que parecia um esboço de seu clown ainda nas primeiras oportunidades. Eu, todavia, embora desejasse
aproveitar cada momento, levava broncas, não sabia o que fazer e não conseguia ver, nem de longe, meu palhaço surgindo.
Os termos clown e palhaço são compreendidos por mim como sinônimos. Bolognesi (2003) explica que o termo clown é
uma palavra inglesa, cuja matriz etimológica reporta a colonus e clod. Este termo tem o sentido de homem rústico, do campo, mas
também de desajeitado, grosseiro. Na pantomima inglesa, o clown era o cômico principal, com funções de um serviçal, enquanto
no universo circense trata-se do artista cômico que realiza cenas curtas, explorando uma característica de excêntrica tolice.
O autor acrescenta que, no Brasil, aparece o termo crom, com referência ao artista que tem a função de palhaço
secundário ou partner, operando como contraponto preparatório às piadas do palhaço principal. Este termo palhaço, por sua vez,
é, em nosso país, um equivalente do Augusto, o tipo bobo, emotivo, ingênuo, perdedor. No entanto, engloba também outros tipos e
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pode fundir-se ao clown. Acrescento a explicação de Castro (2005) quanto à origem do termo palhaço como derivado do nome
italiano Pagliacci, personagem da Commedia dell’Arte também chamado de Zanni, servo estúpido. Em italiano e em português,
estas palavras significam a mesma coisa que clown em inglês.
Como uma irônica referência à origem do termo clown, fui desajeitada desde os primeiros passos de descoberta de
minha palhaça. Eu sofria com isto, acostumada que sempre fui a boas notas no colégio e elogios de professores e mestres. Nesta
arte, no entanto, quanto mais eu ansiava por me destacar, ganhar, mais sentia que perdia.
Meu consolo foi uma grande descoberta, pouco tempo depois: é exatamente na derrota que nasce um palhaço.
Gastamos muito tempo de nossa vida tentando ser vencedores, negando nossas fragilidades. O palhaço anda na contramão, ele
faz questão de expor o que tratamos de esconder.

O clown não existe fora do ator que o interpreta. Somos todos clowns. Achamos que somos belos, inteligentes e fortes, mas temos
nossas fraquezas, nosso derrisório, que, quando se expressa, faz rir (LECOQ, 2003, p.213).

O palhaço é um ser que não se governa. Uso esta expressão a partir do diálogo com Haroche (2008). A autora defende
a idéia de que os comportamentos sociais e distâncias estão relacionados a uma ordem maior de diferenciação, humilhação,
divisão social. Um dos temas que permeiam sua discussão, a partir da análise das sociedades francesa e anglo-saxã nos séculos
XVI e XVII, é a questão da civilidade e do governo de si.
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“O governo de si é um componente essencial do poder, o mais seguro entrave à desordem, um fundamento do governo
dos outros, o complemento necessário da lei.” (HAROCHE, 2008, p.25). Em outras palavras, o corpo é um operador político e
social, que, quanto mais se modera, demonstra se governar, se disciplinar, contribui para a manutenção da ordem e se apropria do
poder sobre os outros. Se o corpo que se governa é um entrave à desordem, o palhaço e seu estado livre, desmedido, sem
amarras sociais, é um ser que não se governa, desordeiro. Ele não exerce poder sobre os outros, mas se deixa levar, se doa.
Por esse motivo, se coloca em uma posição de inferioridade, permitindo aos outros que riam dele, como explica
Jacques Lecoq (2003, p.216): “O clown é aquele que ‘faz fiasco’, que fracassa em seu número e, a partir daí, põe o espectador em
estado de superioridade. Por esse insucesso, ele desvela sua natureza humana profunda que nos emociona e nos faz rir”.
Uma observação em meu diário de campo, referente à saída de Bilazinha pela feira do Ver-O-Peso, serve para ilustrar o
desgoverno do palhaço, bem como sua ingenuidade. A caminho da feira, de carona, noto que minha palhaça não se reprime em
aproximar-se das pessoas:
Bilazinha da Mamãe é afeita ao contato, ela se doa a quem permitir. Ela não somente observa, ela se envolve, participa,
quer alterar. Tem a ingenuidade do flaneur, seu descompromisso, estado de alerta, olhar contemplativo. No entanto, precisa
necessariamente se envolver e acaba por ‘bagunçar’ o que está acontecendo. Foi por isso, eu creio, que, com a cabeça para fora
da janela do carro, ela chama as pessoas, deseja-lhes “bom dia” e trava diálogos em alto e bom som, para que olhem para ela,
que retribuam seu olhar (Feira do Ver-O-Peso).
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O palhaço é ridículo, é um perdedor. E é perdendo que vence. Marton Maués (2004) explica que o clown é um ser que
se mostra sem medo, se expõe da maneira como é, ingênuo, grotesco, engraçado, lírico, permitindo-se ver pelos fracassos e
defeitos, para que os outros riam de seu ridículo. Na verdade, tudo o que um palhaço quer é o riso dos outros. Castro (2005) o
define de forma simples, como a figura cômica por excelência, alguém de quem esperamos rir. E rimos porque nos identificamos
com a humanidade desse ser, com o ridículo que há em todos nós.
“O clown é a exposição do ridículo e das fraquezas de cada um. Logo, ele é um tipo pessoal e único (...). O clown não representa,
ele é- o que faz lembrar os bobos e os bufões da Idade Média. Não se trata de um personagem, ou seja, uma entidade externa a
nós, mas da amplidão e dilatação dos aspectos ingênuos, puros e humanos (como nos clods), portanto ‘estúpidos’, do nosso
próprio ser” (BURNIER, 2009, p. 209)

Até entrar em processo de formação clown, só havia convivido com a exigência social mais corriqueira, aquela de ser
forte e bem sucedida. Uma lógica que me atrapalhava durante as aulas e da qual aprendi a rir. O clown causa encantamento
justamente por nos fazer enxergar quão bobos somos, todos nós que cotidianamente nos esforçamos por provar o contrário um ao
outro. Nas sinceras bobagens de um palhaço, nos deparamos com nossas próprias mazelas.
Minha árdua busca por meu clown pessoal, Bilazinha da Mamãe, perpassou exercícios destinados a ajudar-me nessa
tarefa de pensar e agir segundo a lógica do palhaço, uma espécie de contramão do que nos habituamos cotidianamente. A
dificuldade que senti reflete a própria relutância do ser humano em se revelar.
O termo clown pessoal foi criado por Lecoq (2003), que também foi um dos primeiros a sistematizar um treinamento
para o ator encontrar seu palhaço.
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A pesquisa do clown próprio de cada um é, primeiramente, a
pesquisa de seu próprio ridículo (...). Quanto menos se defender
e tentar representar um personagem, mais o ator se deixará
surpreender por suas próprias fraquezas, mais seu clown
aparecerá com força (...). Quanto mais for ele mesmo, pego em
flagrante delito de fraqueza, mais engraçado ele será. De modo
algum deve representar um papel, mas deixar surgir, de maneira
muito psicológica, a inocência que está dentro dele e que se
manifesta por ocasião do fiasco (LECOQ, 2003, p.214-215).

Sobre

isto,

Ferracini (2003) aprofunda a

compreensão,

afirmando que, assim como o o clown prima pela sinceridade e a
corporeidade do seu ridículo e de sua ingenuidade, também o ator deve
fazer uma espécie de ‘mergulho em si’, com a coragem de buscar esses
estados humanos, transformando-os em corpo. O clown segue uma lógica
própria, que resulta de um estado orgânico, a partir do qual suas ações
físicas são determinadas. Buscar este estado e corporificá-lo é o objetivo
do ator palhaço, uma tarefa dolorosa e difícil, como pude experimentar.
Dentro do trabalho do Lume, grupo vinculado à Universidade de
Campinas/SP, com um intenso trabalho de investigação e prática com a
linguagem do clown, o treinamento é, primeiramente, energético e técnico,

Fotografia 1- Abraço no Ver-O-Peso: sinceridade e ingenuidade
do palhaço
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básicos para a arte de ator. Somente a partir disto é que há um
aprofundamento na questão específica do clown. Burnier (2009) enumera
diversas ações físicas, estímulos e outros exercícios, utilizados pelo grupo
na formação de seus palhaços, dentre eles, as saídas na rua, conforme
conversamos anteriormente.
Pensar no intenso trabalho corporal a que me submeti, na sala
e na rua, levou-me a refletir sobre a questão do governo de si, levantada
anteriormente. Se o palhaço não se governa, se não há um governo do
corpo, como explicar a intensa preparação física a que se submente o ator
em busca de seu clown?
Percebo

que

o

treinamento

não

é

uma

tentativa

de

enquandramento do corpo, mas de uma espécie de encontro consigo, com
potências pessoais que levem o ator a derrubar suas defesas e entrar em
contato com sua interioridade, para encontrar-se com seu clown. O
treinamento físico explica-se não por uma adequação, mas por auxiliar o
corpo do ator a agir e reagiar segundo a lógica do clown.

Fotografia 2- Escolhendo calcinhas: pensar com a lógica do
palhaço
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“A premissa humana para o clown, que significa todo esse processo de arriamento de defesas e contato com elementos sensíveis e
interiores do ator, nada mais é do que um outro caminho na busca de se dinamizar energias potenciais. Por outro lado, uma vez
que o clown exista, tenha nascido, ele tem uma série de ações que são tão codificadas quanto na dança pessoal. Como na dança,
o clown em seu fazer improvisa a sequência, mas não os códigos. Trata-se de uma improvisação com códigos como, ao que
parece, acontecia na commedia dell’arte (...). A criação do clown, ao longo dos diversos exercícios, significa entrar em contato com
esses aspectos humanos e sensíveis do ator e sua decorrente corporificação. Ou seja, o clown é contruído com o que haverá de
corpóreo, com as ações físicas que surgirem nesse processo iniciático, ou, mais precisamente, com as corporeidades que
alimentam as ações físicas” (BURNIER, 2009, p.218).

O processo de formação de minha palhaça não terminou. Até hoje, estou em busca da corporificação de minha
sinceridade, fragilidade, de meu ridículo. Durante as aulas, no entanto, pela primeira vez experimentei o nariz vermelho e fui
chamada de Bilazinha da Mamãe. Virei palhaça, ou o primeiro esboço disto.
Considero importante reforçar que trata-se de uma palhaça, gênero feminino. Nem sempre foi fácil para uma mulher
tornar-se palhaça, diante do preconceito que sempre houve, em relação à participação da mulher no teatro e mesmo em outros
espaços sociais. Castro (2005) nos conta que há relatos cheios de silêncios e falhas sobre mulheres cômicas recitando poesias na
Grécia antiga, a figura feminina do menestrel errante, bem como atrizes na Commedia dell’Arte. Além da história praticamente
ignorar a existência do cômico feminino, mulheres só assumiram o nariz vermelho no Brasil no século XX, a partir dos anos
noventa.
Sou uma palhaça que usa nariz vermelho, a menor e mais reveladora máscara do mundo (LECOQ, 2003). Ela trás á
tona Bilazinha, meu eu dilatado e corporificado. Para dizer como ela é, recorro a minhas experiências na rua, relatos e fotos que
ilustram algumas características:
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• Bilazinha é espontânea, age por impulso, fala o que não deve
só porque tem necessidade de falar. Na situação registrada na Fotografia 3,
Bilazinha brinca com a origem duvidosa dos produtos a venda na feira. O
relato abaixo refere-se à situação.
Seguindo adiante, a palhaça pára ao lado de um comprador
atento, escolhendo acessórios celular em uma barraca cheia de produtos
usados, destinados ao aparelho. Todos, provavelmente, sem nota fiscal ou
explicação da origem. Bilazinha aproximou-se lentamente, com a mesma
atitude do comprador, parecendo escolher algo. Até que virou-se para o
rapaz e comentou: “É tudo original, né!?”. O vendedor, o próprio comprador
e outro rapaz da barraca ao lado riram envergonhados. Ela virou-se para
alguém que passava de bicicleta e repetiu em voz alta: “É tudo original
aqui!” (Feira do Tapanã.
• Fugaz, apaixona-se facilmente e logo deixa uma paixão para
apegar-se a outra. Na Fotografia 4, Bilazinha “apaixona-se” por um feirante

Fotografia 3- Na barraca dos celulares: Bilazinha falando a
primeira coisa que está pensando
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na Feira da 25, que logo depois irá esquecer, para apegar-se a qualquer
outro (Fotografia 5). No relato, situação vivida na Feira do Tapanã.
Um vendedor de loja, que Bilazinha achou estonteante, não
permitia aproximação para além da distância social. Conforme ela se
aproximava, ele se distanciava, mantendo sempre o espaço mais ou menos
constante. Ela o chamou de amor, dançou para ele, tentando provocar a
proximidade, mas ele manteve sua atitude. A cena durou alguns minutos e
algumas pessoas por perto instigavam a palhaça a tentar chegar mais Fotografia 4- "Edivaldo!": A paixão do momento de Bilazinha na
Feira da 25

perto, encorajando o “enlace amoroso”. Não houve jeito. A cena acabou
com Bilazinha seguindo pela rua, a procura de um novo amor, que logo
encontrou, como sempre faz (Feira do Tapanã).
• Mimadinha e chorona, quer estar no centro das atenções e
costuma armar travessuras para quem se interpõe no meio de seu
caminho. O choro dela pode ser ouvido a vários metros de distância.
Fotografia 5- Um novo amor
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Na Fotografia 6, a palhaça mobiliza os feirantes da Feira de 25
para deixarem suas verduras de lado e prestarem atenção nela, conforme
verifica-se no relato correspondente, abaixo.
Bilazinha dirigiu-se ao centro do canteiro, rodeada pelos feirantes
daquela primeira parte da feira. Notei que alguns não olhavam para ela,
preocupados em vender suas hortaliças. Foi então que a palhaça resolveu
fazer um apelo: “Uhu, rapazes! Olha eu aqui, tão bonitinha!”. Todos viraramse para ela e riram do ridículo da palhaça se expondo e atrapalhando o
trabalho (Feira da 25).
• Bilazinha é bobona, não se sai bem em nada, não sabe brigar.
A maquiagem reforça meu rosto alongado, extendendo ainda mais minha
testa e queixo (Fotografia 4).
Ao ler a descrição do bufão, um dos personagens cômicos
considerados precursores do palhaço, lembrei-me bastante de Bilazinha.
Burnier (2009, p. 216) assim o descreve: “O bufão é grotesco. Manifesta
exageradamente os sentimentos humanos. É malicioso e ingênuo, puro e

Fotografia 6- Bilazinha no centro das atenções
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cruel, romântico e libidinoso”. Aqui percebo que muitos dos comportamentos de Bilazinha são, na verdade, “coisa de clown”,
característica inerente ao estado cômico.
Com o tempo, fui descobrindo que o palhaço tem uma forma de se aproximar e interagir com o público bastante
peculiar. Além dos aspectos já discutidos, dialogo com Ferracini (2006) para me aprofundar em outras nuances desta relação,
quando o autor fala das setas que a compõem a zona de turbulência, gerada pelo palhaço.
A zona de turbulência não é privilégio somente do palhaço, mas diz respeito ao acontecimento teatral, de uma maneira
geral. É uma zona de jogo, criada no momento da atuação, onde, a um só espaço-tempo, ocorre a atualização da relação poética
palhaço-público. A zona de turbulência é composta por, pelo menos, uma dupla seta. A primeira, seta para fora, afeta o público,
resultado da abertura das ações, matrizes ou estados do ator, recriados “para fora”, para o espaço e para o outro. A segunda, seta
para dentro, é o quanto o próprio ator é afetado, já que o ator, ao se expor, cria zonas de abertura e porosidade em seu corposubjétil, que o possibilitam ser afetado pelas mesmas aberturas com que afetou o outro. As setas são segmentadas, de maneira
que podem ser longas ou curtas, dependendo da ação cênica (FERRACINI, 2006).
Para o autor, o palhaço tem setas longas de afetar e ser afetado. Ele é fortemente afetado em virtude do intenso
trabalho inicial em busca de modos de relacionamento com o meio. Suas ações físicas, passam a existir a partir de sua relação
com o espaço, com os objetos a seu redor, com os outros palhaços, com seu figurino e principalmente com o público. Assim, o
palhaço pode modificar todas as ações previamente estabelecidas. Pode, ainda, mudar o rumo de seu espetáculo, a partir de
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improvisações decorrentes dos estímulos de fora. Ele altera, assim, seu roteiro de ações, conforme comentei no capítulo
introdutório.
Um dos locais onde sinto com mais intensidade a ação dessas longas setas do palhaço é o espaço urbano. Foi onde
aprendi boa parte do que entendo hoje sobre clown, conhecimento ainda em construção. Como pontuei anteriormente, saí das
aulas de clown, em sala fechada, com um esboço de meu clown, que vem sendo aprimorado paulatinamente, especialmente no
contato com a rua.
Agora, desejo que o leitor me acompanhe na jornada que inicio, ao discutir a rua e o teatro que nela acontece, como
parte de minha história de palhaça.
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4 - MAMBEMBANDO NA RUA-CIRCO
Reservei este momento para debruçar-me sobre meu espaço de atuação. Neste capítulo, quero trazer compreensões
sobre o espaço urbano e os fluxos que o atravessam, situar o leitor na compreensão que utilizo sobre este lócus. Aproveito para
desvelar as especificidades do teatro de rua, aproximando-as de teorias que me ajudam a compreender o que ocorre com minha
palhaça na rua. Minha história continua, costurando as reflexões.

4.1 TEATRO DE RUA E ESPAÇO URBANO: REFLEXÕES
Quando nos lançamos à rua pela primeira vez, a palhaça Baru e eu, estávamos, na verdade, nos vestindo de palhaças
pela primeira vez. Costumo dizer, por este motivo, que Bilazinha nasceu na rua. E dela não saiu mais. Talvez esta seja a
explicação para que eu me assumisse, nesta pesquisa, como palhaça flaneur, alguém que ama a rua e se contenta em sair
perambulando por ela simplesmente para observá-la e se deleitar com suas intensidades, fazer rizoma com a rua.
João do Rio (s/d, p.12) nos alerta para esta capacidade da rua, quase um ser vivo, de modificar o homem
insensivelmente, torná-lo seu “perpétuo escravo delirante”. Identifico-me com o autor, quando procura nos mostrar que “a rua é o
motivo emocional da arte urbana mais forte e mais intenso. (...) Ah! Não procureis evita-la! Jamais o conseguireis. Quanto mais se
procura dela sair mais dentro dela se sofre”.
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Um dos primeiros motivos que provocou meu apego à rua foi a sensação de afetar e ser afetada que eu tinha em
intensidade no local. Reconheço que o palhaço pode afetar as pessoas e os locais por onde passa desde o princípio. Naquela
noite de estréia na rua, Baru e eu partimos do local onde eu atuava na época como estagiária de Terapia Ocupacional. Era uma
casa de apoio para pessoas em tratamento contra o câncer, provenientes de cidades do interior. Antes de nos liberar para sair,
minha supervisora de estágio, uma grande profissional que adorava saber de meu caminhar entre dois mundos que se
comunicavam, o terapêutico e o artístico, pediu que interagíssemos com os usuários da instituição por um instante. Não só fomos
muito bem recebidas, como nos encantamos com a atmosfera de riso e alegria que se instaurou naquele ambiente de dor. Haveria
afetações mútuas na rua, tal qual experimentamos na casa de apoio? Embaladas pelo momento prazeroso vivido no local, saímos
tímidas pelo espaço urbano.
Foi um choque inicialmente, eu não sabia ao certo o que fazer. Logo, no entanto, percebi que bastava ser. Era o
suficiente para que todos nos olhassem e, a cada olhar, havia uma oportunidade nova de jogo. Estávamos na Avenida Presidente
Vargas, um local de intensa circulação de pessoas e veículos, em Belém. Fiquei encantada com a diversidade de sorrisos que nos
ofereciam: desde as pessoas da parada de ônibus, com expressão cansada de quem volta do trabalho, até alguns moradores de
rua, crianças e adultos com rosto sujo e roupas surradas. Eles desviavam seu olhar para nós, que retribuíamos, com o máximo de
sinceridade.
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“A rua é o aplauso dos medíocres”, nas palavras de João do
Rio. É também “a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora
das obras humanas” (DO RIO, s/d, p.2) . A rua tem uma diversidade de
tipos, todos ocupando o mesmo espaço. É por este motivo que na rua é
permitido a uma pessoa em situação de vulnerabilidade social ver um
palhaço e ser visto por ele: todos ocupam a mesma rede, linhas
intrincadas.
Em Milton Santos (2006), compreendo o espaço enquanto
conjunto indissociável de sistemas de objetos (estradas, prédios,
cidades, etc.) e de sistemas de ações (espécie de dinâmica de
funcionamento, que se realiza sobre os objetos e que leva a criação de
objetos novos). É rede de relações situada no tempo, imbricada
enquanto forma-conteúdo: a forma não tem existência empírica e
filosófica, se não considerada em união ao conteúdo, assim como o
conteúdo não poderia existir sem a forma que o abrigou, de maneira
que o sistema de objetos não nos permite o conhecimento sem o

Fotografias 7 e 8- Estranhos como eu e Bilazinha e os tipos
da rua.
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sistema de ações e vice-versa. A síntese entre esses elementos ocorre a cada instante, criando sempre novas realidades.
Como um rizoma (DELUZE; GUATTARI, 1995), percebo que essa rede não tem começo, nem fim. A rua, enquanto
espaço urbano, tende ao infinito, compondo multiplicidades em cadeias semióticas com artistas que nela circulam, mas também
com asfalto, prédios, barracas de feira, organizações de poder, ideologias, etc. Um verdadeiro plano de consistência das
multiplicidades é o palco do artista de rua, que se desterritorializa e territorializa constantemente, a partir de novas composições
com objetos e ações do espaço.
Algumas pessoas naquele dia pareciam sentir medo, afastavam-se, olhando-nos com desconfiança, às vezes com
desdém e raiva. Parecíamos um entrave àquela realidade. Na verdade, eu mesma me sentia tão esquisita quanto possível, com
minhas roupas extravagantes, aquele nariz vermelho e meu andar desajeitado. Muitas vezes estivera ali, vestida normalmente,
como estagiária de Terapia Ocupacional, que voltava para casa após uma tarde de trabalho. Naquele dia era diferente.
Na rua, me deparei com o “microcosmo da vida”, de que trata Pesavento (1996). Os grandes acontecimentos e
pequenos incidentes cotidianos, que compõem a própria existência humana, acontecem em fluxos no território urbano. Cada
pessoa, lugar ou ação conta outra história, outro acontecimento, dentro daquele maior, da rua. Sempre uma nova cidade, que abre
espaço em meio à primeira cidade observada, impelindo-a para fora, como observa o personagem viajante Marco Polo, na obra de
Calvino (1990).
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Se compreendermos que há componentes invisíveis e maiores que o próprio espaço urbano, circulando por ele,
concordamos que “a cidade é um cenário, um pano de fundo, um recorte que sustenta um caudal de sentimentos e reflexões”, nas
palavras de Ferrara (2008, p.196). É nesse cenário que atua o artista de rua e é com estes elementos que faz rizoma.

A rua, como espaço multifuncional- que contém desde a atividade cotidiana e repetitiva até os movimentos mais violentos e
transformadores da sociedade- potencializa as manifestações culturais de tipo político e lúdico. E, enquanto espaço de convivência,
permite que o cidadão desfrute de um anonimato que o libera do peso do compromisso pessoal. No espaço aberto e em
comunidade, o homem urbano se sente mais capaz de atuar. Este é um comportamento que facilita que na rua exista uma
predisposição para a participação e o jogo. (CARREIRA, 2005, p.28)

Em nossa incursão pela rua, Baru e eu tentamos subir em um ônibus, a fim de chegar ao nosso destino, a ETDUFPA.
Os motoristas passavam direto, com receio, enquanto outros buzinavam e até sorriam, mas pareciam não compreender que
desejávamos subir no transporte, como qualquer outro ali. É porque não éramos qualquer outro, mas palhaças. E nos
aproveitamos da situação para assumir nossa posição ridícula de quem desejava utilizar um transporte coletivo e não conseguia.
Comentando com os outros, fazendo caras e bocas diante de mais um ônibus perdido, bolávamos estratégias mirabolantes para
conseguir nosso propósito, sempre observadas pelas pessoas em trânsito.
E foi assim, com as palmas das mãos unidas, em posição de oração, que finalmente convencemos um dos motoristas a
parar. Nos despedimos da “platéia” na parada e seguimos. Dentro do veículo, novo estranhamento: observamos que o ambiente
do ônibus é estranho e impessoal. As pessoas parecem se olhar e não se ver. Tenho a impressão de que também não querem ser
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vistas e menos ainda demonstrar seus sentimentos. As expressões eram parecidas umas com as outras, sérias, cansadas. A
estranha presença de duas palhaças desajeitadas, sorrindo sem motivo, fez com que todos os olhares se voltassem para nós.
Alguns, logo mudavam de foco, fingindo ser corriqueiro ter um palhaço no ônibus. Outros, sorriam timidamente. A esses,
logo agradecíamos. Outros ainda somente observavam, para ver o que faríamos. E não fizemos nada. Nós também estávamos
constrangidas. Eu lutava contra minha sensação de nudez, exposição máxima ali. O cobrador imaginou que tentaríamos passar
sem pagar e sorriu bastante com minha primeira fala: “Pensou que eu não ia pagar, né? Mas eu tenho dinheiro!”. Quando olhei
para as pessoas, fiquei encantada ao perceber que muitos riam de Bilazinha da Mamãe e Baru.
Algumas características presentes na experiência descrita e mesmo naquelas vividas ao longo desta pesquisa, me
levam a afirmar que sou teatreira de rua. Em busca de uma delimitação conceitual para o sentido do teatro de rua, Carreira (2005)
elenca alguns traços conceituais desse fenômeno teatral, que me servem para explicar a identidade de meus relatos. Para o autor,
os estudos do teatro de rua ainda se confundem em muito com as abordagens do teatro popular, bem como agregam um forte
sentido político às suas práticas, resultante, principalmente, do caráter das manifestações teatrais no espaço urbano dos anos
sessenta e setenta deste século. Desta forma, é simplista usar como critério para definir o teatro de rua o fato do espaço cênico da
representação ser a rua. Tampouco cabe concentrar as atenções nos objetivos e propostas ideológicas dos grupos realizadores ou
em sua situação social.
Um primeiro aspecto proposto pelo autor para definir quando ocorre teatro de rua é a existência de múltiplas
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interferências acidentais próprias da rua, tendências a dispersões,
tanto do ator quanto do público. São ruídos e acontecimentos que
inexistem na sala teatral convencional e fazem deste fenômeno
teatral uma “síntese expressiva”, articulada em um espaço com
altura, laterais e profundidades que tendem ao infinito.
Na Fotografia 9, o leitor pode verificar esta peculiaridade,
enquanto visualiza Bilazinha atravessando a rua na feira do Ver-OPeso, que o espaço cênico não é restrito ao que se vê na fotografia.

Fotografia 9- Bilazinha atravessando a rua:
cênico que tende ao infinito

A própria rua continua para os lados e para trás. A sua frente, sem
que possamos visualizar aqui, a própria feira fervilhando e, mais
adiante, o rio, com sua fluência infinita. A palhaça no meio da rua,
sem que se possa demarcar o começo ou o fim desse espaço.
O espaço sem dimensões definidas designa um segundo
aspecto, qual seja a caracterização do espaço cênico do teatro de
rua como o “âmbito urbano ressignificado”. Conforme se verifica na
Fotografia 10, os sistemas de objetos e de ações da rua passam a

Fotografia 10- O ônibus-cenário

espaço
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compôr elementos do dispositivo cênico, de maneira que os signos
da cidade necessariamente interferem no que está sendo encenado,
possibilitando a emergência de significados diversos do que se
imagina.
Como consequência dessa transparência do espaço, que
permite a penetrabilidade de outros elementos visíveis e invisíveis,
existe um público flutuante. Entre os que param para observar de
perto, de longe, os que olham rapidamente enquanto passam a pé
ou de ônibus, estão diferentes planos de atenção dos espectadores,
com liberdade para entrar ou sair do âmbito da representação
(Fotografias 11 e 12).
O público do teatro de rua é, ainda, acidental, porque seu
encontro com o acontecimento teatral ocorre na casualidade. Mesmo
que haja um público convocado com anterioridade para assistir o
espetáculo, ou que se dirija especialmente para assistir a algo que
acontece rotineiramente no mesmo lugar da rua, a própria

Fotografias 11 e 12- Conversa sobre frutas e Infiltrandose na roda de amigos
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aglomeração de pessoas atrai a atenção de outras e sempre existe
uma quantidade significativa de espectadores acidentais. Se o
espaço de encenação for suficiente permeável para tanto, ali ocorre
teatro de rua, provocando uma ruptura com a funcionalidade
espacial cotidiana e modificando o repertório de usos do espaço.
O público distante e fora do foco central da cena
continuava existindo naquela situação, observando a interagindo a
distância. Alguns pararam a bicicleta para ver o que acontecia ali,
depois

seguiam

seus

caminhos

antes

de

serem

notados.

Vendedores próximos interromperam seu trabalho para prestar
atenção à cena. As pessoas que compravam também emprestavam
um sorriso, na pausa de suas compras. E assim ia se formando um
público que não pagou ingresso, nem pediu para ver uma palhaça
naquele dia, em plena feira. Virando-se para os lados, a platéia vira
parte da cena, os vendedores são agora o alvo das gags, crianças
que acompanhavam os pais na venda dos produtos das barracas se

Fotografia 13- O público itinerante da palhaça.

51

juntam para rir da palhaça, enquanto ela se mistura cada vez mais ao caos da feira (Feira do Tapanã)
Telles (2008) elenca características do teatro de rua muito próximas àquelas do autor discutido anteriormente e que
podem resumí-las em três aspectos principais: público heterogêneo, admissão dos ruídos da rua e utilização do cenário urbano. Se
estas especificidades da rua são elementos que fomentam a criatividade do artista, compondo um universo expressivo que cria e
recria linguagens adaptadas ao espaço cênico da rua, para o palhaço são como jóias. O trabalho do palhaço é enriquecido com os
ruídos, o público em trânsito e as dimensões infinitas da rua, conforme será discutido posteriormente.
Os artistas de rua, tal qual Bilazinha da Mamãe, são um entrave à ordem estabelecida no espaço urbano. Invertendo a
ordem cotidiana, mudam a paisagem de todo dia e fazem arte no cenário da cidade, que parece, mas não é imutável. Somos os
caminhantes de Michel de Certeau (1998), que transforma os significantes espaciais, por vezes assumindo as possibilidades
fixadas pela ordem estabelecida (isto ocorre, por exemplo, a cada vez que pedimos autorização ao órgão municipal competente
para fazermos nossa arte em determinado espaço público), aumentando o número dos possíveis e dos interditos, a partir do uso
do espaço segundo a lógica de sua arte. O artista de rua ou caminhante “cria assim algo descontínuo, seja efetuando triagens nos
significantes da ‘língua’ espacial, seja deslocando-os pelo uso que faz deles. Vota certos lugares à inércia ou ao desaparecimento
e, com outros, compõe ‘torneios’ espaciais ‘raros’, ‘acidentais’ ou ilegítimos” (CERTEAU, 1998, p.178)
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Dessa forma, concordo com Vescovi (1999), quando afirma que através do fenômeno teatral da rua, ficam evidentes as
perplexidades, resistências e firmes oposições provocadas pelo artista. Isto ocorre porque o edifício teatral, a “dureza da pedra”,
como bem define o autor, acaba por excluir uma parcela da população do acesso a cultura, aquela incapaz de pagar ingresso, ler
cartazes e que não tem o hábito de sair de casa especialmente para ir ao teatro.
Mambembes no palco a céu aberto, deixamos o incômodo excludente e pacificador da sala fechada, para ingressar em
um território de trocas ao nível da pele, do corpo a corpo. Sair do conforto e ingressar em uma zona de inquietude, a rua-fronteira.
“Fronteira é um espaço de criação, recriação e conflitos. Território de velocidades e não de repouso. Fronteira não é um ponto,
nem linha, nem demarcação, mas movimento, ação, potência, devir, velocidade” (FERRACINI, 2007, p. 13).
A seguir, vamos conversar sobre o palhaço nesse território de fronteira. As especifidades da linguagem e os afetos
gerados em meu encontro de palhaça na rua exigem que conduza o leitor a uma reflexão mais específica, que procure
compreender a experiência desta pesquisa. Chegou o momento. Para seguir adiante, convido o respeitável público a abaixar a
cabeça, colocar o nariz vermelho e passar a olhar o mundo guiado pela pequena máscara.

4.2 PALHAÇOS NAS CENAS DA CIDADE
Naquele dia de primeira experimentação na rua, conforme vinha contando ao leitor, Baru e eu finalmente chegamos à
escola de teatro, felizes da vida. Cumprimos nossa missão. Tão difícil, desafiadora, gostosa de viver. Nem todos na turma tiveram
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coragem ou mesmo oportunidade de fazer o exercício. Um palhaço experiente, que já havia passado pela disciplina havia algum
tempo, me contou mais tarde que jamais conseguiu fazê-lo. Eu me senti recompensada e, mesmo em tensão, à vontade para estar
na rua.
Seria fantasioso dizer que percebi naquele momento uma espécie de retorno do palhaço às suas origens, porém talvez
possa dizer que o arquétipo do ser cômico no espaço urbano me acompanhou. O palhaço ou suas figuras precursoras é antigo
frequentador dos espaços públicos da cidade, desde a própria origem do teatro de rua.
Kosovski (2005) atribui ao século XIX o período de questionamento do edifício teatral como suporte, abrindo caminhos
para a escolha de espaços alternativos para o teatro, momento em que os artistas de rua ganham força. No entanto, Carreira
(2005) especifica que o fenômeno teatral na rua é tão antigo quanto a própria cidade e, enquanto paralelo à teatralidade do espaço
fechado, remonta à Idade Média, quando alguns artistas de teatro religioso passaram a exibir-se nos espaços abertos da cidade,
impedidos de atuar nos templos. Foi então que se misturaram aos narradores, cômicos e outros artistas mambembes.
Silva (2008) nos conta que, durante os séculos XVII e XVIII havia uma heterogeneidade de artistas de rua pela Europa,
inclusive os tipos cômicos precursores do palhaço. No final do século XVIII, os artistas ambulantes das feiras, praças públicas e
mesmo dos teatros, uniram-se aos grupos eqüestres de origem militar para dar origem ao circo moderno. Nesse período, quando
intensificava-se a ocupação dos espaços urbanos na Europa, bem como as manifestações artísticas em todos os espaços
disponíveis, já havia uma preocupação em pesquisar técnicas eram possíveis para a rua, para a feira ou para o palco italiano.
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A tendência de rua desses artistas caminhou com eles até a América Latina e o Brasil, quando trouxeram suas
habilidades e o medo da perseguição às artes que aconteciam no espaço urbano, durante os séculos XIX e XX. Mesmo diante de
leis de utilização dos locais públicos que marginalizavam a arte urbana como menos valia, perigosa, e destituída de formação
“moral”, Silva (2008) destaca a presença do palhaço e de outros artistas, de norte a sul no país:
Não deixamos de ver, a todo o momento, os artistas de rua, principalmente nas regiões norte e nordeste brasileira. Entre as
permanências e transformações das diversas manifestações artísticas nas ruas dessas regiões, sempre estiveram presentes as
atividades circenses, nem que fosse apenas a figura do palhaço. [...] Além de tudo isso, mesmo os circenses que se“fixaram”sob
seus toldos exerceram muitas vezes suas atividades nas ruas através das passeatas e, principalmente, através de seus palhaços,
que percorriam todos os espaços públicos urbanos no final do século XIX até metade do XX, nas várias regiões do Brasil, em
particular no sudeste e no sul. Chamado às vezes de “palhaço-cartaz” - sentado no lombo de um burro, ia cantando“Olha o
palhaço no meio da rua”. Mas, não eram apenas essas estrofes que os palhaços-cartazes cantavam. Ao exercerem também a
importante função de palhaço-cantor, levavam às ruas algo que iria ser experimentado à noite no circo – uma diversidade de
gêneros musicais (SILVA, 2008, p.8).

Dessa forma, Bilazinha da Mamãe é parte de uma história mais ampla, que diz respeito à tradição de palhaços de rua
no Brasil e no mundo. Corpos nômades, errantes, que se territorializam no próprio movimento de desterritorialização. Enquanto me
desterritorializo, sempre ligada em linhas aos outros palhaços que circulam e já circularam pela rua, vou descobrindo identificações
da linguagem do clown com esse lócus e possibilidade de relações cênicas ou afetos, como prefiro designar. No relato e nas
figuras 14 e 15, está descrita uma situação vivenciada na Feira do Tapanã, onde Bilazinha recebe dinheiro de pessoas que a
assistiam na rua. A partir dele, reflito sobre a relação comercial que estabeleceram com a palhaça, uma herança dos circenses de
rua, que dela tiravam seu sustento.
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Foi ao sair de lá que um homem de bicicleta parou e
entregou uma moeda de cinquenta centavos a palhaça. Fiquei tão
surpresa, que não sabia o que fazer. Tentei devolver, mas ele disse
que era para mim. Resolvi aceitar, como uma antiga palhaça de
feira, que exibe suas peripécias ao público para receber algum
trocado e sustentar-se, ao melhor estilo Idade Média.[...] Bilazinha
ficou estarrecida. Mostrou a moeda para todo mundo e seguia
repetindo: “Eu ganhei conquenta centavos!”, como se isto fosse o

Fotografia 14- Meus primeiros cinquenta centavos:
Bilazinha recebe um trocado por sua performance na feira

acontecimento do ano. Foi quando alguém colocou em sua mão
outra moeda, esta de dez centavos. Uma surpresa maior ainda. As
pessoas acreditaram que tratava-se de um comércio, como os
outros que aconteciam ali. Agora, ela alardeava: “Agora são
sessenta centavos! Eu ganhei sessenta centavos!” (Feira do
Tapanã).
Aqui retomo minha historinha nostálgica, relembrando o
segundo desafio de rua que enfrentei como palhaça. No último dia

Fotografia 15- Agora são sessenta centavos: herança
dos palhaços de feira
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da disciplina Clown, na ETDUFPA, deveríamos realizar uma intervenção na rua, no entorno da escola de teatro. Marton havia nos
avisado com antecedência que isto aconteceria, mas quando chegou o momento, estávamos tão ansiosos quanto temerosos. E
desta vez, paradoxalmente, não voltei muito satisfeita.
Sentia medo, foi difícil jogar com as pessoas, poucos me ofereceram risos. Julguei que os outros palhaços recém
nascidos eram mais habilidosos que eu. Estávamos todos na praça e eu podia ver como alguns chamavam tanta atenção e
jogavam melhor que eu. A turma saiu do prédio, todos juntos, cada palhaço com um nome, o esboço de um tipo. O clown pessoal
de cada um, oferecendo um espetáculo a quem passava, sem ter comprado ingresso ou desejado nos assistir. Talvez o medo
tenha sido meu grande vilão neste dia. Medo de encarar minha falta de talento mais uma vez, medo daquele espaço tão grande,
que parecia prestes a me engolir. Apesar disso, a assustadora amplidão do urbano continuava a exercer em mim uma forte
atração.
O teatro de rua é uma manifestação transgressora, uma vez que “[...]propõe a ruptura do repertório do uso do espaço
urbano com vistas a instalar um território lúdico” (CARREIRA, 2005, p.29). Tanto o caráter revolucionário, quanto a ludicidade
instaurada pelo teatro de rua relaciona-se diretamente ao palhaço, que também é um transgressor e utiliza-se da ludicidade para
jogar com seu público.
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Para Castro (2005), o palhaço é um transgressor porque está fora dos eixos, das regras, da lógica, do bom senso, das
boas maneiras. Os fenômenos típicos da vida, após cuidadosa observação do palhaço, viram sátira, de maneira que a ordem
estabelecida, a disciplina, a conduta normatizada é posta em xeque e questionada através da provocação do riso das pessoas.
Um ser que se comporta segundo uma lógica própria, a despeito das normas de conduta e de utilização do espaço
público, que se deixa levar pelos impulsos do sentimento sincero, que, enfim, não se governa, está em plena transgressão. Na rua,
ou fora dela. No espaço urbano, porém, esta potência de questionar a realidade social, inerente à linguagem do clown, é
exacerbada. Nossos líderes, no passado, certamente reconheciam isto, o que pode explicar as proibições e prisões de palhaços e
artistas de rua em geral, na Europa e no Brasil.
As aproximações do clown com o fenômeno teatral na rua não se encerram aqui. Conforme pontuei anteriormente,
neste tipo de espetáculo, instaura-se um território lúdico, que se contrapõe ao uso cotidiano do espaço. A ludicidade, porém, está
presente a todo momento na relação do palhaço com seu público, com os objetos, com outros palhaços, tal qual verifica-se em
meus relatos, onde constantemente utilizei a palavra “jogo”, referindo-me às interações do palhaço com outros elementos e
pessoas.
Ferracini (2003) elenca o jogo como um dos princípios na maneira de abordar o clown, descrevendo-o assim:
JOGO: Como forma de descoberta do prazer, do envolvimento, da relação constante com o parceiro, com os objetos que o cercam,
com o público. Mesmo trabalhando com códigos precisos que compõem o repertório de cada clown, ele deve estar sempre aberto a
surpresas e adequações. Alia-se a técnicas corpóreas de representação para conquistar a liberdade de jogar. Suas palavras estão
em seu corpo, ritmo, musculatura. Interage com os estímulos dos espectadores, mesmo tendo sequências precisas (FERRACINI,
2003, p.228).
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O território lúdico é o palco da palhaço, onde quer que esteja. Sua presença, sua figura, é o suficiente para instaurar
essa disponibilidade para o jogo, que o clown já deve carregar consigo. Na rua, cada olhar, perto ou longe, um banco de praça,
uma fruta na barraca de feira, o ônibus que passa, tudo são elementos potenciais para jogar.
Até mesmo os ruídos inerentes ao espaço urbano. Esses elementos surpresa da rua não atrapalham o palhaço, pelo
contrário, instigam seu estado de disponibilidade para o jogo, para o improviso. Puccetti (1998) afirma que tal condição do palhaço
remete ao seu estado de afetividade, poder ser afetado, estar vulnerável ao momento e às diferentes situações. Ele leva ao
extremo a importância da relação: consigo, saber ouvir-se; e com o elemento externo, (parceiros, objetos de cena, público).
Ele está aberto a se deixar tocar e, portanto, não fica alheio aos acontecimentos que fogem ao seu controle, mas
improvisa a partir deles. Logo, “É esse estado, essa presença ali, diante das pessoas- no caso da rua, as que vierem assistir e as
que casualmente passavam-, que promove o ‘milagre’ da celebração ocorrida entre o palhaço e o público” (MAUÉS, 2004, p.113)

4.3 UMA PALHAÇA NO MEIO DA RUA: OLHARES, DISTÂNCIAS E AFECTOS
O espaço urbano tem suas marcas e eu, as minhas. Proponho agora, ao leitor, alguns pontos onde estas marcas se
encontram, se desencontram e reconfiguram minha palhaça. Penso que são recriadas constantemente novas corpografias,
utilizando-de de um termo que entendo a partir de Jacques e Britto (2008):
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A corpografia seria um tipo de cartografia realizada pelo e no
corpo, ou seja, a memória urbana inscrita no corpo, o registro de
sua experiência da cidade, uma espécie de grafia urbana, da
própria cidade vivida, que configura o corpo de quem a
experimenta. [...] A corpografia é uma cartografia corporal (ou
corpo-cartografia, daí corpografia), ou seja, pate da hipótese de
que a experiência urbana fica inscrita em diversas escalas de
temporalidade, no próprio corpo daquele que a experimenta, e,
dessa forma, também o define, mesmo que involuntariamente
(JACQUES; BRITTO, 2008, p.182).

Posso perceber corpografias urbanas inscritas em Bilazinha da
Mamãe a partir de suas experiências na cidade. Meu desejo é registrar
algumas dessas inscrições. Compreendo, ainda, que não somente fica a

Fotografia 16- Corpografias: inscrições da rua em meu
corpo de palhaça

memória, a grafia da cidade em meu corpo de palhaça, como também deixo
de ocupar a posição de sujeito para tornar-me objeto, inscrevendo marcas
na rua.
Digo isto porque entendo meu clown e a rua no mesmo plano de
imanência, ou seja, estão assentados sobre um horizonte comum. Portanto,
esta relação não pode ser pensada de outra forma, se não como um
movimento, que permita retroações, conexões, desvios, etc. Assim, não
Fotografia 17- Eu na rua, ou a rua em mim?

tenho mais sujeito ou objeto, um palhaço na rua ou uma rua no palhaço.
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Apresento agora ao leitor de nariz de palhaço as afetações da
rua sobre minha palhaça, retomando tudo o que já foi discutido até aqui,
sob um novo olhar. Neste momento, me detenho sobre a relação
estabelecida

com

as

pessoas

a

partir

das

distâncias

no

ser

humano,enquanto categorias de análise, baseando-me em Hall (2005),
consideradas livremente em minhas observações sobre as experiências de
campo. Prefiro partir da maior distância e ir encurtando o espaço entre o
público e Bilazinha lentamente. O leitor saberá o motivo ao longo da leitura.

Fotografia 18: Diferentes afetos, diferentes distâncias

4.3.1 Um olhar emprestado: afetos a distância pública.
O intenso tráfego de ônibus na Travessa Antônio Baena me
presenteou com interações em distância pública. Alguns transeuntes pela
calçada mantinham-se a mesma distância, estranhando, e, já na feira, um
mosaico de interações se fez, recriando meu olhar de palhaça. Cheguei à
parte mais a esquerda da feira, de quem vem pela Antônio Baena, no
sentido Duque – Almirante Barroso. Lá, alguns vendedores de verduras,

Fotografia 19- Chegada à feira da 25
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principalmente, formam o que penso pretende ser uma expansão da feira
no futuro. De longe, Bilazinha lançou seu gritinho, de quem deseja chamar
atenção: “Uhu!!!!!”. Todos os olhares voltaram-se para a palhaça. De longe,
as cabeças voltaram-se para mim, aquele ar de surpresa com que Bilazinha
se deleita. Era o que desejava para tentar aproximar-se (Feira da 25).
Com a cabeça para fora da janela do carro, Bilazinha chama as
pessoas, deseja-lhes “bom dia” e trava diálogos em alto e bom som, para
que olhem para ela, que retribuam seu olhar. No aumento da voz da

Fotografia 20- Olhares pelas janelas dos carros

palhaça, penso que pode haver uma tentativa de reduzir a distância, tornála íntima ou pessoal, ao invés de social e pública, mais comum no contexto
do carro. Algumas pessoas dentro dos carros somente acenavam,
respondendo ao seu olhar. Essa via de comunicação pelo olhar é
importante para o palhaço, eu já havia percebido issol. Ela atinge quem
está perto, mas também quem está distante. O palhaço vê alguém longe e
mantém seu olhar, até que esse alguém note aquela figura estranha,
perigosamente com a cabeça para fora do carro, cantando. Dessa

Fotografia 21- Olhares do ônibus
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comunicação visual, acabam resultando acenos e sorrisos, de quem está
na calçada e de quem circula de carro, perto ou longe (Feira do Ver-OPeso).
A distância pública é marcada por uma forma peculiar de
interação: o olhar. Olhar da palhaça sobre o outro, que devolve sua
atenção. Essa relação visual pivilegiada pelo afastamento era muitas vezes
desacompanhada de outra forma de interação. Aproveitar o olhar distante
era algo comum no jogo que estabelecia durante as saídas e o fiz através
de dois movimentos principais.
O primeiro deles, descrito nos relatos, era utilizar a interação a
distância para anunciar a palhaça. Bilazinha lança um grito apaixonado, que
é respondido pelo olhar. A atenção atrai a palhaça para mais perto, como
se lhe permitisse interagir de outras maneiras, ou a mantém onde está.
Para compreender isto, dialogo com Hall (2005, p.80), que classifica os
olhos como receptores remotos de percepção do mundo e afirma o
seguinte:

Fotografia 22- Eu aqui, vocês aí: posso me aproximar?
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Costuma-se considerar que os olhos são o principal meio pelo
qual o ser humano colhe informações. Por mais importante que
seja essa função, não deveríamos deixar de lado a utilidade dos
olhos na transmissão de informações. Por exemplo, um olhar
pode punir, estimular ou estabelecer o domínio. O tamanho das
pupilas pode indicar interesse ou aversão.

O olhar ressoa em mim como a premissa básica de interação na
rua. Um afeto de aceitação. Mesmo que este olhar seja desconfiado, ele me
gerava sensações de permissão, uma ponte de ligação, sobre a qual
circulam informações que me permitem caminhar para aproximar-me ou
Fotografia 23- Eu e o açougueiro: um afeto de aceitação

permanecer na outra extremidade, apenas em contato visual.
O segundo movimento que realizo a partir do olhar a distância
pública é o de agregar. Bilazinha não deseja passar despercebida, pelo
contrário, tem intenção de ser notada, estar no centro. Mas também deixa
claro ao observador distante que seu olhar não passou despercebido.
Havia

pessoas

do

outro

lado

da

rua,

em

pequenos

estabelecimentos comerciais, assim como outras, que já retornavam para
casa, por ali. Junto a estas pessoas, estabeleci as primeiras interações,

Fotografia 24- Olhou para mim?
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todas a distância pública, com aquele olhar que ri tímido, cheio de
estranhamento, porém com mais abertura ao contato. Dentro dos
estabelecimentos,

seguiam-me

com

os

olhos

e

acotovelavam-se,

mostrando um ao outro a palhaça, que devolvia atenção, com sinceridade
(Feira do Tapanã).
Quando a palhaça devolve o olhar distante do outro, penso que o
está valorizando, demonstrando que é importante para ela, agregando. É
uma lisonja para o palhaço receber atenção, então ele se doa, se entrega,
exageradamente, para o outro, mesmo que seja de longe, mesmo que seja
apenas por um olhar. Não se trata de uma peculiaridade de Bilazinha, mas
do estado de palhaço.
Não posso ignorar que, ao agregar o olhar do outro, Bilazinha
opera uma transformação de ordem político social no cotidiano do espaço
urbano, que percebo de forma notório no relato abaixo:
A palhaça esteve, ainda, com vendedores, feirantes e outras
pessoas que normalmente passam desapercebidas por mim. Tal como

Fotografias 25 e 26- Olhares do outro lado da rua e Olhares para
o outro lado da rua.
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ocorreu antes, sentia que esses sujeitos ganhavam minha atenção e a
atitude de Bilazinha diante deles, de total interesse e desejo de
proximidade, é diferente de minha atitude cotidiana (Feira do Ver-O-Peso).
Avalio que ocorre uma espécie de desfazimento da exclusão
pelo olhar . Baffi (2009), um palhaço de rua como eu, discute essa forma de
segregação que há nas ruas da cidade, da seguinte forma:
Se de um lado a disputa é por se destacar dentre os vistos, por
outro existe uma massa que acaba sendo muitas vezes ignorada
por grande parte dos olhares alheios: pessoas como aquelas em
situação de rua, pedintes, catadores de material reciclável,
prostitutas, deficientes, pessoas drogadas ou doentes. Sujeitos,
espaços ou seus objetos podem ser ignorados pelos passantes
por princípios morais pré-concebidos, por provocarem no
passante repugnância visual, auditiva, odorífica, nojo ou medo.
Mas, genericamente, são sempre ignorados por não se
enquadrarem no ideal de espaço público dos passantes (BAFFI,
2009, p.187).

Fotografia 27- Público distante: troca de olhares e
atenção

Assim, ao permitir-se olhar para o outro, qualquer que seja, o
palhaço rompe com essa lógica e permite-se jogar com todos, através de
uma doação incomum no espaço urbano.
Nem sempre, no entanto, a doação da palhaça é bem recebida.
Fotografia 28- Eu vi você
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Um relato peculiar, ocorrido quando eu chegava de carro à feira, ajuda a
entender esta situação:
Em frente a um estabelecimento que vendia frango assado e
outras iguarias típicas daquela rua, um grupo de pessoas, entre
trabalhadores do local e clientes, parou o que fazia para observar a palhaça
passar, a distância pública. Bilazinha, como sempre, devolveu o olhar e
tratou de devolver a interação. Alguns riram de leve, outros apenas
observavam, com a máxima descrição, como se fosse normal uma palhaça
passando e comentando sobre o frango. Dividiam seu olhar entre o frango
que era embalado e a palhaça, tentando não fitá-la, parecendo temerosos
de que ela saísse do carro e se aproximasse. Seria um medo de encurtar a
distância? Aquele que parecia o encarregado de embalar os frangos,
permanecia rindo, mas prestando atenção para seu trabalho. Não podia
largar o que fazia, estava trabalhando, enquanto a palhaça penas flanava.

Fotografia 29– O vendedor de frangos
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Bilazinha o chamou, elogiou seu trabalho, disse que adorava frangos e linguiças, que também eram vendidas ali. Ele apenas ria,
constrangido, sem levantar o olhar (Feira do Tapanã).
Algumas pessoas não desejam diminuir a distância pública e parecem temer uma aproximação, ao perceber que
Bilazinha devolveu o olhar. Talvez isto ocorra devido à estranheza causada pela figura do palhaço na rua ou pela surpresa
causada pelo encontro inesperado. O que percebo é que estes afetos guardam íntima relação com a ruptura e desconfiança
gerada pelo olhar ingênuo e democrático do palhaço, diante da ordem da rua.
Agora, se me permitem, depois de trocar olhares a distância e sentir que posso chegar mais perto, gostaria de tecer
comentários sobre uma dimensão mais próxima de interação.

4.3.2 Manter a formalidade: afetos a distância social.
As interações a distância social me remetem à manutenção da formalidade. Pessoas que não desejam muita intimidade
ou que preferem estar fora do alcance da palhaça, a exemplo de autoridades, mantiveram esta forma de interação. Compartilho
com o leitor um relato para dialogar sobre esta distância:
Bilazinha seguiu para um brechó, ao lado. As pessoas lá pareciam mais afeitas ao contato. Houve um estranhamento
inicial, em que a distância ao redor da palhaça era grande, de forma a mantê-la isolada no centro da loja, em distância social. As
pessoas, no entanto, me pareceram estar aguardando um atitude dela, alguns sorriam, como se soubessem que algo aconteceria.
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Eu senti medo, não sabia ao certo o que fazer. Então me detive a manter o comportamento de todos, escolher roupas e, como a
palhaça gosta de estabelecer contato e bagunçar a ordem ao seu redor, era impossível não opinar sobre as escolhas alheias. (...).
A seguir, duas moças estabeleceram diálogo, primeiro a distância. Bilazinha conversava amenidades, tecendo comentários sobre
peças de roupa. Uma delas, que vou chamar de “Maria”,olhava e sorria, enquanto respondia. A outra, apelidada agora de “Joana”,
mantinha-se de costas, rindo. Maria disse-me que Joana tinha medo de palhaços e por isso se escondia. Resolvi respeitar a
distância que mantinha em virtude disso (Feira do Ver-O-Peso).
Há um evidente incômodo, que a formalidade causa em minha palhaça. Desejosa de manter contato mais informal,
Bilazinha ficou brevemente acuada, afetada pelo medo da rejeição. No entanto, descobri, através de situações como essa, um
forte desejo de quebra com a formalidade. Bilazinha insistia em em tecer comentários sobre roupas que pessoas desconhecidas
escolhiam, um comportamentos que não é bem visto socialmente. É preciso manter-se distanciado, o que serviu como disparador
de um jogo da palhaça, no rompimento das regras. Algo que me instigou a curiosidade foi a distância social que Bilazinha mantém
em relação a “Joana”, em virtude do medo demonstrado. Situações como esta não ocorreram somente neste relato, já que a
quebra da distância social gerava temor nas pessoas.
O medo que a palhaça causa em alguns, bem como sua necessidade em tentar desfazer a formalidade, podem ser
compreendidos em um mesmo patamar, a partir do desgoverno do palhaço, sua falta de postura e os riscos que isto acarreta ao
outro. Haroche (2008, p.35) explica o seguinte:
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O que é, de fato, a “postura”? Uma capacidade, no
sentido próprio da palavra: o corpo é um receptáculo
fechado, ameaçado do interior e do exterior, pois o que
põe em risco a “postura” são os arroubos, os excessos,
o que não se controla, o que não se governa em si
próprio, mas também o ingovernável no outro e ainda as
trocas, percebidas como uma ameaça à integridade, à
identidade, à virtude de cada um. [...]. Implica a
consciência, o reconhecimento do próximo e o respeito
por ele, ao mesmo tempo que constitui uma delimitação
de si (HAROCHE, 2008, p.35).

O palhaço abre mão de sua zona de conforto, de sua
integridade, mantendo uma despostura, abertura ao outro. Nesse
processo, suas extravagâncias podem provocar o medo do outro de
perder a delimitação de si, sua identidade, o que representa uma
ameaça. A distância social, onde Bilazinha não pode tocar o outro,
fica mais fácil proteger-se e, portanto, a manutenção desta distância
afasta de si o perigo representado pelo desgoverno da palhaça.
Durante uma interação com um segurança, descrita no
relato abaixo, novamente foi possível notar tal necessidade de
afastamento e proteção:

Fotografia 30- Maria e Joana
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Bilazinha então encontrou-se com os seguranças do posto de
saúde local, que coincidentemente fica na feira. Que encontro interessante,
da palhaça com a instituição de saúde. Um encontro semelhante ao de meu
dia a dia, como terapeuta ocupacional, dividindo duas paixões. Bilazinha
sentiu-se atraída por aquele lugar e impelida a interagir com os seguranças,
por puro prazer. Ela aproximou-se e cumprimentou-lhes com bom dia,
comentando que havia gostado muito da roupa que trajavam, um uniforme.
Eles responderam agradecidos, com o distanciamento que um segurança
deve manter. Esta distância, no entanto, eu percebi muito mais através do
tom de voz e da forma como me olhavam, de cima para baixo. Um deles,
manteve-se atrás da grade a maior parte do tempo, ainda que rindo. O
outro,no entanto, olhava mais de perto e deixou Bilazinha livre para provocar
interação mais próxima. Ela agradeceu, disse que sabia que era bonita e
perguntou o que ele fazia ali. Ele respondeu que estava passeando, olhou
para o companheiro e riu. Ela, então, disse que era curioso, porque ele
parecia estar trabalhando. E novamente elogiou a “roupa de passeio” do

Fotografias 31 e 32- Bilazinha e os seguranças 1 e
Bilazinha e os seguranças 2
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segurança. Ambos riram. Ela ofereceu um retalho seu para cada um deles, pediu que ligassem para ela e seguiu adiante. (Feira do
Tapanã)
O momento com os seguranças foi um presente para mim, pesquisadora. A distância social mantida por eles a princípio
demarcava a formalidade: seguranças a serviço não poderiam trocar intimidades com uma palhaça. Um deles, no entanto, me
permite aproximação. A partir deste momento é quebrado distanciamento da autoridade, que se iguala a Bilazinha e é afetado por
ela, momento em que consigo desenvolver um jogo e recebo risos de presente. O motivo do distanciamento dos seguranças, bem
como seu encurtamento posterior, foram decisivos para o estabelecimento dessa interação. De igual modo, sua posição social e a
tentativa de afastamento que mantiveram em virtude disto, foram os disparadores da brincadeira da palhaça sobre seus uniformes.
Um jogo, desenvolvido a partir da descoberta do público, de suas reações peculiares, lembrando-me as lições de Lecoq (2010,
p.217): “Não se representa um clown diante de um público, joga-se com ele”.
Neste momento, peço licença ao leitor para quebrar um pouco a formalidade e aproximar-me novamente, mantendo-o
ao alcance de minhas mãos, para dialogar sobre afetos a distância pessoal.

4.3.3 Ao limite do meu alcance: afetos a distância pessoal.
Vou contar-lhes a história do meu auxiliar de palhaçadas, com quem encontrei-me durante minhas andanças na Feira
da 25. Depois conversamos sobre distância pessoal.
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Na barraca com utensílios de alumínio, encontrei-me com um
palhaço sem nariz vermelho. Um homem que nem sei se era daquela
barraca mesmo, nem se era, de fato, um vendedor da feira. Sei que
estava por lá e se aproximou de Bilazinha, bem de perto, a distância
pessoal. Perguntei seu nome, mas não sei ao certo qual era: ele disse
vários nomes, acompanhados de uma rima boba. Na verdade, ele dizia
rimas com qualquer palavra: “Essa aqui é a palhaça, que não foi para a
praça”, “O meu amigo ‘Manoé’ tem chulé”, entre outras. Assim
manteve-se por longo tempo durante a flanagem da palhaça no local.
Ele a seguia, acompanhando suas gags como uma espécie de auxiliar.
Bilazinha impressionou-se com ele. Fez palhaçada até mesmo com a
palhaça. Ele não tinha medo de estar próximo. Ela abordava as
pessoas e ele complementava o jogo, com outra de suas rimas ou com
comentários sem sentido. Com ele bem de perto, parecíamos uma
dupla de palhaços, que atraía cada vez mais atenção do público da
feira.

Fotografias 33, 34 e 35- O auxiliar de palhaço, Companheiro
de gags e O auxiliar em ação
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Meu “auxiliar” comportou-se de maneira diversa daquele
público que manteve distância social. Aqui, a distância pessoal, ele
enfrentou a palhaça e foi incorporado em seu jogo. Sua disponibilidade
permitiu uma recriação daquele tipo da rua: não mais um feirante como
os outros, mas o feirante que brincou com a palhaça, outro palhaço ou
o “auxiliar” de Bilazinha, como o designei.
Desse processo, compreendo junto a Baffi (2008) a
ocorrência de dinâmicas de improvisação que admitiram a presença
desse tipo estranho que me acompanhou. Segundo o autor, tais
dinâmicas são um dos princípios norteadores da técnica do palhaço
itinerante e designam estratégias de troca entre a lógica do palhaço e
os elementos que encontra. O relato descrito deixa explícito não um
teatro “na” rua, mas “com” a rua: o espaço público, no caso um de seus
atores sociais, é um co-autor do palhaço, não um suporte da ação
cênica. O auxiliar recriou a palhaça, disparando novas formas de
interagir, e foi recriado com ela, tornando-se mais um protagonista da

Fotografias 36 e 37- Sempre por perto e Um palhaço sem
nariz
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ação cênica. Trata-se de uma poetização do espaço público, em
coabitação

com

o

espaço-tempo

cotidiano,

aqui

utilizando-me

novamente de palavras do autor.
Além do auxiliar, outras interações a distância pessoal
também chamaram minha atenção de palhaça-pesquisadora: as
crianças. Em todas as feiras onde estive, elas estiveram perto de
Bilazinha, esperando por um gracejo e atenção especial, relembrandome os tempos de minha infância e de meu anseio pela atenção do
palhaço, que compartilhei com o leitor.
Na verdade, foi meu olhar contaminado de pessoalidades
que percebeu a aproximação das crianças dessa forma. Mesmo a
distância pessoal foi uma atitude que, muitas vezes, não partiu das
crianças, mas de Bilazinha, para tentar oportunizar momentos mágicos,
como os que vivi e desejei experimentar.

Fotografias 38 e 39- Mais do auxiliar e Dupla de palhaços
de rua
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Finalmente atravessei a rua, para a parte das barracas.
Possibilidades de jogo. Enquanto atravessava, notei o olhar risonho de
um garotinho, na barraca de tucupi. Ele me acompanhou com o olhar e
eu aproveitei para aproximar-me daqueles olhos inocentes, encantados.
Bem de perto, ele continuava sorrindo. Bilazinha fez questão de
cumprimentá-lo. Ele respondeu e perguntou: “Palhaça, o que tu tá
fazendo aqui?”. Bilazinha: “Eu vim passear e ver você” (Feira da 25).
Ao fim daquela estreita passagem, Bilazinha foi surpreendida
por duas crianças que a observavam a distância social, em um misto de
vergonha e encantamento. Eu não notei a presença delas, em princípio,
mas um rapaz na esquina, a quem Bilazinha ofereceu seu olhar
apaixonado, apontou-lhe os pequenos. Novamente, encontrei aquele
olhar de criança que me impele a uma aproximação. E o fiz,
permanecendo a distância pessoal. Eles chamaram minha atenção
porque ficaram boquiabertos e sorridentes com a presença de Bilazinha
ali. Ela aproximou-se e passou a conversar com eles. Encontro de

Fotografias 40 e 41- O olhar do garoto e “Palhaça, o que tu
tá fazendo aqui?”
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olhares inocentes, que mal falavam com a palhaça, de tão encantados.
Alegrei-me em poder proporcionar-lhes aquele momento.
Relatos de pura identificação, que aproximam-se de Maués
(2004, p.49): “O palhaço é como uma criança, adora brincar, descobrir
novos e criativos jogos [...] A energia do clown é semelhante à energia
da criança e cultivar esse estado de ser é de extrema importância”.
A distância pessoal ocorreu, ainda, em relações que
antecederam a distância íntima, no caminho de tentar aproximar-me
cada vez mais, característico de Bilazinha. Sobre estas situações,
prefiro comentá-las no próximo tópico, apegada ao leitor, onde trago
relatos de interações com pessoas bem próximas de meu nariz.

4.3.4 Apegada, colada, apaixonada: afetos a distância íntima
Esta é a forma de interação que Bilazinha mais procura, a
que lhe provoca maior investimento de afetos. Seu jeito apaixonado,
fugaz, a impele em tentativas de contato corpo a corpo, que envolvem

Fotografias 42 e 43- Olhares infantis
e Identificação com as crianças
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abraçar, sentar no colo, beijar o rosto, fingir que vai beijar na boca e
permitir que o outro calce seu extravagente sapato de palhaça.
Ela prosseguiu para interagir com um sujeito que anunciava
o barco prestes a sair, com destino a Barcarena. Ele gesticulava,
chamava as pessoas, dizia o valr da passagem. Tanto movimento
atraiu a atenção da palhaça, que passou a observá-lo. Notei, com esta
situação, que o desejo de Bilazinha é manter distância íntima. Ela tenta
atraí-los para este nível de proximidade. Aquele vendedor foi o primeiro
esta manhã a permitir tal contato. A esta distância, o toque e a
vocalização da palhaça deixavam-no constrangido (Feira do Ver-OPeso).
A seguir, adiantou-se para próximo de um trecho da calçada
onde havia apenas homens. Uma roda onde eu, sem estar como
palhaça, não passaria, por medo ou para evitar cantadas. Bilazinha, no
entanto, não contentou-se com a distância pública e lançou-se ao
centro da roda. Havia vendedores de frutas e outros homens que

Fotografias 44 e 45- O vendedor de passagens 1 e O
vendedor de passagens 2
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pareciam estar flanando, tanto quanto a palhaça. A palhaça conseguiu
aproximar-se a distância íntima de vários deles. Sentou-se no colo de
um, foi abraçada por mais de um para ser fotografada e conversou a
curta distância com outro. Foi interessante esta interação. [...] Bilazinha
brinca com quem mexe com ela. Minha palhaça não faz como nós,
mulheres, que normalmente reagimos a uma cantada fingindo não
escutar e passando de largo. Pelo contrário, ela vai atrás e demonstra
interesse. Por este motivo, a roda de homens foi um momento
privilegiado, onde a partir da ridicularização proposta pela palhaça, a
atitude dos homens foi diferente. [...] A palhaça sentou na coxa de um
deles e a outro ofereceu que calçasse seu sapato (Feira do Tapanã).
O jogo de calçar o sapatos surgiu na feira do Ver-O-Peso,
espontaneamente, como estratégia da palhaça para conseguir
estabelecer distância íntima com um homem que parecia pouco
disponível para o contato. Tornou-se uma marca de Bilazinha, parte de
seu repertório pessoal de palhaça, que levou para outras feiras.

Fotografias 46 e 47- Bilazinha no colo de um
estranho e Posando para foto, abraçada
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Enquanto ainda conversava com uma vendedora de ervas,
Bilazinha virou-se para interagir com um homem, definido por alguém
próximo como “sério” e difícil de fazer rir. Dialogando, ele comentou
sobre os sapatos extravangantes dela. A palhaça, então, ofereceu-lhe
um lado para calçar e ele o fez, estabelecendo o contato mais próximo
do dia. Além da proximidade de corpos, ele vestiu um de seus trajes, se
permitiu ser ridículo e excêntrico como ela, contrapondo sua imagem
habitual (Feira do Ver-O-Peso).
Prosseguindo o caminho, passei por uma sequência de lojas
de confecção, onde ocorreram interessantes interações. Em uma loja,
Bilazinha foi atraída pelo riso de duas vendedoras, que a observavam
desde longe. Meio sem querer, fui entrando na loja, aproximando-me
delas e chamando de “amigas”. Elas elogiaram o sapato da palhaça,
que de pronto ofereceu-lhes para experimentá-lo. Este jogo foi
estabelecido na feira do Ver-O-Peso e não saiu mais do repertório da
palhaça. Ela calçou o sapato e ofereceu sua sandália para a palhaça,

Fotografias 48 e 49- O jogo de duplo sentido na roda de
homens e Bilazinha fazendo o jogo de tirar o sapato

80

que logo gritou que a moça havia levado seu sapato. Os clientes da loja
olhavam assustados, a vendedora constrangida, até que todos riram e
Bilazinha saiu reclamando da falta de educação da vendedora (Feira do
Tapanã).
Avalio que as interações a distância íntima dialogam com a
necessidade apaixonada da palhaça, ao mesmo tempo em que
potencializam blocos de sensações. Para Deleuze e Guattari (1992), o
contato com a arte resulta na criação desses blocos, que são
compostos de perceptos e afectos.
Um composto de sensações, geradas na relação com o público em

Fotografia 50- A vendedora de loja
experimenta o sapato de Bilazinha

qualquer distância, a partir do jogo do palhaço. A distância íntima,
porém, outros receptores sensoriais são ativados e, portanto, as
sensações são ampliadas. É possível ver e ouvir a palhaça, mas
também circulam perceptos e afectos ao sentir o calor de seu corpo,
ouvir sua respiração por entre os buracos do nariz vermelho, sujar-se
Fotografia 51- Afetos a distância íntima
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com a maquiagem, usar seus sapatos. Apaixonar-se, como eu.

Fotografia 52- Proximidade e paixão
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5. SE ESSA RUA FOSSE MINHA, EU MANDAVA LADRILHAR COM PEDRINHAS DE BRILHANTE, PARA O ARTISTA
PASSAR
Haveria muito mais para ser dito. Uma centelha de afetos permitiu-se ganhar corpo, corpo cômico, que se apresentou
ao leitor pelas ruas desta pesquisa. O fogo, porém, continua ardendo e pulsando, em minha paixão, pelas feiras da cidade, e
através de diversos outros artistas mambembes. Que calor é este?
O teatro de rua no Brasil é um segmento das artes cênicas em pleno crescimento. Principalmente através da Rede
Brasileira de Teatro de Rua7, os artistas urbanos se articulam, divulgam seus fazeres, reúnem-se em eventos científicos, culturais
e políticos. Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, os teatreiros de rua estiveram, nessas realizações, reivindicando
políticas públicas de incentivo, editais de cultura específicos, adequação de editais já existentes e o direito a fazer arte no espaço
urbano, sem repressões e preconceitos. Ao longo da pesquisa, passei a fazer parte da Rede e agreguei seu calor. Não há como
permanecer de fora das discussões que vêm ocorrendo no país inteiro, em busca de incentivos, reconhecimento e articulação de
teatreiros de rua.
Na região amazônica, a articulação dos artistas em geral ocorre através da Rede Teatro da Floresta8, cuja criação
demarca o início de um novo pensar as artes cênicas em nossa realidade. A articulação dos teatreiros da floresta já mobilizou
7

8

Quem desejar conhecer a Rede Brasileira de Teatro de Rua, pode acessar http://teatroderuanobrasil.blogspot.com.

Tudo o que eu disser aqui sobre a Rede Teatro da Floresta é uma pequena amostra do que ela representa para o teatro que acontece no Norte do país. Sugiro que o leitor
visite http://redeteatrodafloresta.ning.com, e descubra por si só.
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eventos como o 1º Seminário Amazônico de Teatro de Rua e 3º Festival Amazônia Em Cena na Rua, nos quais foram debatidas
considerações acerca da especificidade do teatro que acontece no Norte do país, resultando, por exemplo, na criação da Carta
Pororoca9. Quem é nortista, entende o calor e a importância do documento, no cenário das discussões do Plano Nacional de
Cultura e da luta por políticas públicas de incentivo e respeito às peculiares da região.
Os artistas circenses também se articulam e são, cada vez mais, um grupo que vem se fortalecendo no cenário
nacional, atuando no resgate e manutenção da tradição circense, bem como na reivindicação por incentivo governamental neste
sentido. O resultado são editais específicos para o circo, ainda pouco abrangentes, mas que espelham a organização política da
classe e um grande movimento em busca da valorização de seu segmento. Elevada temperatura, que também me atravessa.
A pesquisa empurrou-me para esse fogo, embora ainda participe pouco das discussões. Com este trabalho, no entanto,
quero dizer aos teatreiros e circenses no Brasil e, em especial, no Norte do país, que me sinto parte disso tudo e desejo que a
pesquisa reverbere, provocando ainda mais articulação dos artistas e ações governamentais que satisfaçam nossos anseios de
classe. Que o calor se multiplique, nos queime e provoque maiores implicações da sociedade em geral nas discussões sobre
incentivos e acesso a cultura.
Se as ruas fossem minhas, cuidaria para que os artistas de rua estivessem nela com seus direitos garantidos. Se as
ruas fossem minhas, Bilazinha se apaixonaria o dia inteiro, pelo vendedor ambulante, pelas crianças, pelos engravatados. Se as
9

A Carta Pororoca pode ser lida na íntegra em meu blog, através do seguinte endereço: http://senhoritaflores.wordpress.com/2010/08/01/carta-pororoca
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ruas fossem minhas, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, para que todos soubessem da riqueza cultural que o teatro
de rua representa.
Abaixe a cabeça, ou vire-se de costas. Agora o leitor pode retirar o nariz vermelho e voltar a portar-se como gente
comum. Quem dera pudéssemos ser palhaços ininterruptamente, andar por aí com roupas cafonas e extravagantes, usar
maquiagem que nos deixa com aparência de bobos, preocupar-nos somente em provocar o riso com ingenuidade. Certamente,
não é bem visto socialmente quem circula pelas ruas desgovernado, comportando-se como um palhaço. Perderíamos empregos,
seríamos reprovados por amigos e familiares e provavelmente submetidos a tratamento psiquiátrico, com um bom terapeuta
ocupacional, que nos ajudasse a recuperar a postura de gente comum. Será, porém, que nem uma parcela disto é possível?
De alguma forma, acredito que sim. O estado de palhaço pode nos impregnar e gerar afetos, como o meu, que não me
permite deixar de ser palhaça pelo resto de minha vida, esteja onde estiver. Ou, quem sabe, nos ensinar sobre outras formas de
ver e se portar diante de nossa existência, de forma mais sincera e disponível, abertos ao contato, surpresa, doação, alegria e,
principalmente, aos encontros, substratos do viver, como cantou Vinícius de Moraes. “A vida é a arte do encontro, embora haja
tanto desencontro pela vida”.
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