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INTRODUÇÃO

Partindo da inquietação gerada pelos atuais desafios que a condição

pandêmica desperta em nossa experiência cotidiana, de estudos teórico-práticos,

este estudo busca compreender a possibilidade de atuação do riso cômico, mais

especificamente daquele que vem da relação do palhaço com seu público, diante da

condição excepcional que o isolamento social gera, considerando a impossibilidade

do encontro; a partir das questões desta condição busca-se o desenvolvimento de

uma palhaça pessoal em meio à pandemia. O momento atual exige e impõe uma

série de limitações sociais, econômicas e políticas na nossa capacidade de ação,

diante da tragédia que é vivida cotidianamente. A atmosfera é de medo, cansaço,

esgotamento e também, no caso da realidade brasileira e latinoamericana, de fome.

Todas estas são facetas que se veem no contato próximo e talvez íntimo com a

morte. É diante destas circunstâncias que este projeto de pesquisa levanta as

seguintes questões: O humor cômico ainda é possível? É possível que o riso do

palhaço desperte o humor em tempos de catástrofe?

PALHAÇA E PANDEMIA - TREINAMENTO

Como desenvolvimento de uma das frentes da pesquisa, o laboratório pessoal
propõe uma frente de aprendizado prático, paralelamente aos estudos teóricos que
embasam e dão repertório à pesquisa. Até o presente estágio da pesquisa, relato
três importantes momentos distintos vivenciados pela pesquisadora: o treinamento
em isolamento, ou seja, a possível interação da palhaça no ambiente domiciliar; o
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curso online oferecido pela palhaça e palhaço de nacionalidade argentina Maku
Fanchulini e Chacovachi; e um breve relato do curso presencial oferecido em
fevereiro pelo Barracão Teatro, ministrado por Ésio Magalhães (o palhaço
Zabobrim), que certamente será abordado mais a fundo no decorrer desta pesquisa,
dada a sua relevância.

A Palhaça e o isolamento

Como uma artista que está se iniciando dentro da arte da palhaçaria,
aprendendo com aqueles que vieram antes e compreendendo em si o
autoconhecimento da linguagem, aponto um dos campos de tensões que
atravessam a pesquisa a todo momento: o fator do isolamento social tem significado
explicitamente a ausência de um contato primordial com o público. O palhaço, em si,
pode ter muitas variações estéticas e de lógicas pessoais para fazer rir; porém,
segundo Puccetti, a estrutura de sua ação seria:

1. entrar num problema;
2. perceber-se na situação e tentar “se salvar”;
3. compartilhar ou perceber a reação do público e reagir.

E assim, sucessivamente, sempre recomeçar a ação. Durante o treinamento,
tentamos lidar com a ausência do último estágio (compartilhar ou perceber a reação
do público e reagir), que recebe também o nome de "triangulação", concentrando-se
na relação dos dois primeiros passos: achar o problema e se relacionar com ele.
Exemplos de ações exploradas, neste sentido: quando se lava louça e o sabão faz
com que os pratos escorreguem; a falta de vontade para lavá-la; o ímpeto raivoso
de enfrentar uma “big louça”; abrir o trinco de uma porta emperrada; vestir uma
calça; estar cozinhando e o gás acabar, etc. A baliza interna para testar se o
exercício estava ou não “funcionando” era o próprio divertimento, ou ainda o desejo
de continuar se envolvendo com aquilo, aceitando e deixando de lado quando não o
havia. Desta situação, gestos, ritmos, pequenas gags ou falhas recorrentes (na
percepção de quem fez) apareceram e apontaram o que possivelmente pertence a
essa incógnita: a palhaça que, na verdade, é a gente mesmo. E é aqui que
apareceu a importância do terceiro passo ou, pelo menos, o lugar em que esbarrava
no problema de sua ausência. Poder ver a reação do público e reagir a ele criaria a
ponte de relação que daria “pistas” à palhaça. Quando a relação não existe de
maneira presente, isso permite que a palhaça mude de estratégia, a fim de manter a
relação viva. Nesse caminho, aquilo que ela escolhe fazer também revela o que a
palhaça é.

Testar as possibilidades de jogos dentro de casa, como aprendiz da
linguagem, pode ser instigante nos primeiros momentos; porém, se mostrou
arriscado o "perigo da não novidade", ou o engessamento de ações já encontradas,
além da sensação objetiva de não se estar criando relação alguma. É possível que
a palhaça tente “imaginar a relação com alguém”; porém, mesmo esta corre o risco
de se padronizar, o que levaria à impressão de não ser possível haver palhaça ou
palhaço sem a relação concreta com um outro alguém presente. Podem-se testar
“atitudes cômicas”, mas surge a questão: isto seria a palhaça?

Tais reflexões que agora se apontam serão desenvolvidas no decorrer da
pesquisa.
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A Palhaça online

Durante o período de março a abril de 2021, participei de uma oficina online,
voltada para palhaçaria de rua, oferecida pela palhaça Maku Fanchulini e o palhaço
Chacovachi. A oficina era composta em grande parte por um compartilhamento de
uma filosofia do ofício e atitude que Chacovachi (o Palhaço Terceiro Mundista ou
Palhaço Filósofo, como é conhecido) desenvolveu ao longo dos anos de sua prática
de palhaço e “busca-vidas”, conhecida como “método de xadrez”:

Fazer uma apresentação de palhaço é como jogar xadrez. Todos nós
sabemos como se joga. Joga-se com e contra o público: conforme move o público,
apresentações iguais.

O rei é a tua dignidade e a tua fonte de energia, se você perde alguma
dessas qualidades, você está morto. A rainha é tua personalidade e tua atitude, é a
que defende e ataca, a que pode ganhar sozinha uma partida, a que vai para onde
quer e quando quer. Jogar sem atitude, sem personalidade, torna muito difícil o
triunfo. Os bispos, cavalos e torres são tuas rotinas (pretextos para estar em cena),
que podem ser clássicos, paródias, de habilidades, números participativos,
excêntricos, etecetera. Os peões são tuas piadas e gags que você pode usar a
qualquer momento¹

CAVAROZZI. 2019. p.11

A prática da oralidade, muito presente nas culturas populares tradicionais,
permeou a pedagogia do curso; o compartilhamento do conhecimento de estrutura
de espetáculos de rua, técnicas de passagem de chapéu, estratégias de
convocatória, pré ou pré-pré-convocátoria do público, todas essas características do
ofício, materiais e artísticas. Não se trata somente de como não só entreter com a
apresentação (“busca-vidas”, sobrevivência, a passagem do chapéu), mas também
de provocar, denunciar, delirar.

Segundo Chacovachi, por trás de cada piada que se conta há implícita um tipo de
tragédia. Então fica a pergunta: de qual tragédia queremos de fato rir? E aqui realizo
um adendo especificamente da questão de onde se ri e de quem se ri. Pois quando
o riso se encontra no lugar da tirania, ele toma o papel de ferramenta de opressão;
vide um presidente ironiza mais de 600 mil mortes dizendo-se que não é coveiro, e
revela a brutalidade da manutenção de um status de poder que rebaixa novamente
aqueles que já não tem mais nada a perder, nem mesmo suas vidas. Não é deste
riso que esta pesquisa se interessa em analisar, riso que desumaniza, apesar dele
existir no momento atual de forma mórbida. Num momento de perda coletiva, rir
pode ser ato de pequena resistência diante à tragédia e é deste recorte que aqui se
discute . Só se ri de algo pelo qual não gera grande afeto, dor ou trauma; segundo
Bergson em O Riso, no fundo, rir é um ato da inteligência, da sagacidade,
compreensão, e não da emoção. Afinal o riso exige digestão (estômago: absorver e
reformular) da realidade de forma a apresentar suas contradições, suas repetições,
sua falha e transformá-la no rídiculo através de uma válvula de escape de tensão
que é o ato de rir . A manutenção dos momentos em que se há a possibilidade de
riso, gera momentos de suspensão e desidentificação do grande sentimento de
perda, conseguir olhar para ele de fora sem sentir seu impacto, e ter a oportunidade
de perceber e refletir sobre a sua natureza. Age como ferramenta que permite
passar pela experiência trágica de “estar no fundo do poço” enquanto humanidade e
ainda assim conseguir inteligir a sua vivência.

Em época de muitos contágios e mortes, nos piores momentos da pandemia, o
formato online permitiu um encontro que talvez não aconteceria em tempos ditos
“normais” de curso: palhaças e palhaços de rua, profissionais ou não, de toda a
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América Latina e também da Espanha, trazendo experiências e dificuldades muito
semelhantes, quanto à adaptação ao momento presente em que não se tem acesso

_____________________________________________________________

1- Tradução por Jeff Vasques

à rua, ou quando a quantidade de público é insuficiente para realizar a "passagem
do chapéu" e garantir a sobrevivência. “Chaco” também fazia provocações de
pequenas “saídas à paisana” àqueles que se encontravam em países com
isolamento mais “abrandado”. Como é possível sustentar convictamente uma
situação embaraçosa e saber quando é a hora de deixá-la? Como provocação à
ação do palhaço, ele pergunta: "como seria entrar numa oficina mecânica e pedir
meio quilo de frutas?”. Os participantes da oficina, então, viviam a experiência e
relatavam no encontro seguinte o que haviam passado. Aquilo que era trazido virava
material de estudo e reflexão do grupo todo, que aprendia coletivamente através de
um indivíduo.

Desse encontro criado pela oficina surgiu um grupo de WhatsApp com
palhaças e palhaços, malabaristas, semaforistas, artistas e não artistas de rua, de
distintos países latinoamericanos e europeus que já fizeram o curso. Até hoje
trocamos experiências, indagações, contatos, apresentações, criamos acervo
comum de conhecimento e aos poucos se pode ver como está sendo o retornar às
ruas, na perspectiva de um possível fim pandêmico.

Em fevereiro de 2022, foram realizadas no Barracão Teatro em Barão Geraldo
as primeiras oficinas presenciais, após dois anos de afastamento do contato
presencial. Com máscaras, álcool em gel e muitos acordos pós-encontros com os
participantes do curso, o grupo de participantes palhaces-público entrou em contato
com jogos de relações que trouxeram percepções importantes sobre a palhaça,
questões técnicas como respiração; a sensação de exposição; expressão corporal;
gags clássicas como “o tapa”; o momento de se triangular e de ser “escada”(apoio)
para a triangulação da companheira ou do companheiro; trazer o erro, a falha, o
“fiasco” cometidos para dentro de cena… ou para dentro da palhaça. Neste ponto,
da interação com outros integrantes e das situações de exercício que acabava me
envolvendo surgiram apontamentos como “leva essa sua confusão como irmã da
sua palhaça e anda de mãos dadas com ela” (informação verbal, Ésio Magalhães),
ainda não compreendo como essa confusão opera, ela aparece quando tento
solucionar situações que enquanto palhaça fazia sentido, não estava procurando
estar confusa, porém a percebo quando as situações geradas causam confusão e
lido com “não saber” dentro de cena, características que continuarão ser estudadas.
A nossa imagem pessoal, sem nenhum esforço, já passa informações às outras
pessoas, o imaginário de palavras(substantivos apenas) que apareciam naquele
coletivo “nuvem”, “pitoco”, “formiga atômica”, “kiri kiri”, “caos”, “bagunça”,
“yakissoba”, “alfinete”, “vulcão”, “sushi”, apontavam a primeira impressão que viam
sobre mim, pessoa; a palhaça lida com essas percepções absorvendo para si, ou
colocando à parte de si e deixando passar, afirmando a expectativa ou jogando
contra na composição pessoal, sem se apegar ao que foi dito naquela situação
como verdade final, mas considerando aquelas características que saltam aos olhos
recorrentemente.

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP 2022



Há ainda muitos resquícios de uma realidade em que é estranho aproximar-se,
é arriscado o contato corpo-corpo. Isso, por vezes, acabava gerando jogo cênico. A
possibilidade de triangulação com algo que não seja o olho de uma câmera ou tela
de computador também é uma diferença muito perceptível, para corpos que não
viviam isso há dois anos: aumenta o campo de percepção; os corpos estão
dispostos ao longo do espaço e com eles o corpo da palhaça joga. Lidar com o “olho
no olho” da plateia e a reação instantânea que não é intermediada pelo tempo de
reprodução de um computador, altera a sensação de tempo de pergunta e resposta,
e enquanto atuante em cena em não tenho mais a ação de direção do recorte de
enquadramento que cada espectador terá, a cena se torna multifocal, a segundo o
direcionamento que o próprio espectador dá.envolvimento de uma das frentes da
pesquisa, o laboratório pessoal propõe uma frente de aprendizado prático,
paralelamente aos estudos teóricos que embasam e dão repertório à pesquisa. Até
o presente estágio da pesquisa, relato três importantes momentos distintos
vivenciados pela pesquisadora: o treinamento em isolamento, ou seja, a possível
interação da palhaça no ambiente domiciliar; o curso online oferecido pela palhaça
e palhaço de nacionalidade argentina Maku Fanchulini e Chacovachi; e um breve
relato do curso presencial oferecido em fevereiro pelo Barracão Teatro, ministrado
por Ésio Magalhães (o palhaço Zabobrim), que certamente será abordado mais a
fundo no decorrer desta pesquisa, dada a sua relevância.
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