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RESUMO 

Relata o processo de criação de uma cena teatral on-line, com técnicas de palhaçaria, 

focada nas particularidades da palhaçaria feminina. Descreve os caminhos práticos, 

teóricos e subjetivos percorridos pela atriz e sua palhaça em busca do risível, com a 

utilização de uma dramaturgia autoral, além de técnicas, metodologias e características 

ligadas ao cômico, referenciadas por autores consagrados como Henri Bergson e Mikhail 

Mikhailovich Bakhtin, bem como por diversas outras autoras e pesquisadoras do universo 

da palhaçaria feminina, tais como Ana Cristina Valente Borges e Karla Abranches 

Cordeiro. Apresenta o desenvolvimento da palhaça através da criação da cena, da 

descoberta das suas gags pessoais e o seu aprimoramento e também as descobertas da 

atriz na linguagem da palhaçaria feminina como forma de expressão artística e vivência 

pessoal. 

 

Palavras-chave: Atriz. Comicidade. Dramaturgia Autoral. Palhaçaria Feminina. Cena 

On line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

Informa sobre el proceso de creación de una escena teatral en línea, utilizando técnicas 

de clown, centradas en las particularidades del clown femenino. Describe los caminos 

prácticos, teóricos y subjetivos elegidos por la actriz y su clown en busca del risible, con 

el uso de una dramaturgia autoral, además de técnicas, metodologías y características 

relacionadas con el cómico, referenciadas por reconocidos autores como Henri Bergson 

y Mikhail Mikhailovich Bakhtin, así como por diversas otras autoras e investigadoras del 

universo del clown femenino. como Ana Cristina Valente Borges y Karla Abranches 

Cordeiro. Presenta el desarrollo del clown por médio de la creación de la escena, el 

descubrimiento de sus gags personales y su perfeccionamiento y también los 

descubrimientos de la actriz en el lenguaje del clown femenino como forma de expresión 

artística y experiencia personal. 

 

Palabras clave: Actriz. Comicidad. Dramaturgia de autor. Payaso femenino. Escena en 

línea. 
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INTRODUÇÃO – MULHER, ATRIZ E PALHAÇA 

 

 A presente monografia é um dos requisitos para a conclusão do curso Graduação 

em Teatro: Licenciatura da Uergs1. Além desta escrita, o trabalho também é composto 

por uma parte prática, que trata da criação e da apresentação de uma cena teatral.    

Com a criação da cena Enólifa Someliê busquei o desenvolvimento da figura da 

palhaça, respeitando sua lógica e sua poética por meio da construção de uma dramaturgia 

pessoal consonante com o universo feminino. A dificuldade em alinhar o riso feminino 

na palhaçaria com o riso da palhaçaria clássica traz diversos novos estudos e opções neste 

campo, que se abrem cada vez mais e de maneira mais profunda. Nem sempre o que é 

engraçado para os homens e para o padrão de ideias, que muito frequentemente é branco-

hétero-normativo, também o é para as mulheres. Entender essa diferença de humor tem 

aberto novas possibilidades de comicidade, diretamente relacionadas às vivências 

femininas e ideias feministas. 

 Assim como em várias funções sociais, sejam elas profissionais, familiares, ou 

outras, as mulheres ainda estão buscando uma posição igualitária e justa em relação aos 

homens, mas ainda assim diferenciadas, guardando suas questões próprias. Também na 

palhaçaria existe esse movimento que tem se fortificado nos últimos anos e que visa não 

só elevar o status da comicidade feminina, mas também questionar o cômico dominante 

em diversos aspectos. Então, a mulher palhaça, além de buscar colocação nesse espaço 

que até pouco tempo atrás era dominado quase que exclusivamente pelos homens, e que 

nas suas raras atuações normalmente era tratada com inferioridade e submissão, também 

deve perceber e combater alguns padrões do cômico que não se aplicam mais numa 

sociedade que se pretende igualitária. Identificar piadas machistas, racistas, homofóbicas, 

violentas e até abusivas nem sempre é um trabalho fácil, pois os padrões branco-hétero-

machistas ainda estão bastante enraizados, presentes e constantemente vêm à tona, 

mesmo sem querer.    

Buscar um riso singular no que diz respeito ao feminino, mas também plural, para 

que possa fazer o seu papel social de prazer coletivo, aprimorar as técnicas do cômico, 

usando a presença cênica e o jogo com a plateia, mesmo que virtual, são as estratégias 

                                                                    
1 Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. 
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adotadas por mim neste trabalho. Inverter ou subverter as temáticas clássicas também 

pode ser bastante eficiente na questão dramatúrgica, porém a dramaturgia pessoal, 

centrada na minha descendência e nas minhas experiências, emoções, sensações, desejos, 

sabores, dissabores e todo o arsenal de possibilidades íntimas, se coloca à frente e torna 

o leque de opções muito mais farto e vigoroso. 

Ter escolhido o formato on line e ao vivo para a apresentação da cena, já que 

vivenciamos um contexto de distanciamento social em função da pandemia do 

coronavírus2, também foi bastante importante durante toda a pesquisa, revelando variadas 

possibilidades metodológicas e de experimentações. Além de ter que constantemente 

verificar as questões do espaço virtual, as limitações da tela, as diferenças de modos de 

interação e de participação da plateia, também houve a constante insegurança quanto à 

questão da conexão da rede de internet. Então, fisicamente a pesquisa é toda focada na 

parte superior do corpo, dando ênfase às movimentações dos braços, mãos, ombros, 

pescoço, cabeça e às expressões faciais, para facilitar a visibilidade e buscar um contato 

real maior com a plateia. Elementos externos que podem interferir no jogo cênico virtual, 

como ruídos não intencionais, uma possível queda na rede, as pequenas e mesmo pouco 

visíveis reações da plateia presente, são aproveitados durante a parte prática da pesquisa. 

O modo virtual, que no início se apresentava como uma grande dificuldade a ser vencida, 

e que ainda assim apresenta limitações que no teatro presencial não existiriam, acabou 

por mostrar também diversas facilidades que foram aproveitadas, tanto na parte prática 

como na teórica.  

Minha experiência pré-pandêmica com a palhaçaria feminina foi bastante restrita, 

se resumiu em dois módulos de uma oficina prático-teórica e algumas intervenções em 

eventos com a nascente figura da minha palhaça, tudo isso a partir do 2º semestre de 2019. 

Já a partir de março de 2020, pude participar de experiências que somente são possíveis 

com a grande ascensão da virtualidade, quando então realizei oficinas práticas e teóricas, 

participei de grupos de estudos e intercâmbios, e também dispus de números e espetáculos 

de palhaças nacionais e internacionais, tendo contato direto com as maiores referências 

                                                                    
2 Pandemia que iniciou em 2019 e se espalhou pelo planeta em 2020. 
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de artistas e de estudiosas da palhaçaria feminina no Brasil, como Andrea Macera3, Karla 

Concá4 e Ana Cristina Valente Borges5. 

O referencial teórico da minha pesquisa passa pelos novos estudos da palhaçaria 

feita por mulheres, que tem crescido muito principalmente a partir da década de 1980, 

pelos registros escritos dos números clássicos de palhaçaria e também pelos grandes 

teóricos do cômico e do riso como Henri Bergson e Mikhail Bakhtin, além dos registros 

do Lume Teatro 6  e seus pesquisadores e pesquisadoras vinculados normalmente às 

práticas dos franceses Jacques Lecoq (1921-1999) e seu discípulo Philippe Gaulier 

(1943)7. Também a facilitada fruição virtual de eventos, cenas, números e encontros de 

palhaçaria feminina neste momento ampliaram o meu arsenal de referências.  

Em relação a esta escrita, registro aqui a opção de apresentar minha monografia 

dividida em capítulos e subcapítulos de menor extensão, o que se deu pela facilidade 

natural de expressão da minha escritura pessoal, e também pela intenção de tornar a leitura 

mais leve, ágil e agradável, aproximando-se por vezes das entradas de um diário pessoal, 

em sua forma. 

Porém, o que mais está presente neste projeto é uma mulher, uma atriz, uma 

palhaça. Uma atriz buscando a sua presença e a sua inteireza através da palhaça, buscando 

o seu risível. Uma mulher buscando o seu riso, lidando com suas perdas, suas dores, suas 

alegrias e seus amores, buscando respiro nestes dias tão improváveis. Uma mulher 

resgatando a atriz. Uma atriz buscando a palhaça. Uma palhaça brindando a mulher. 

 

 

 

 

 

  

                                                                    
3 Atriz, palhaça, diretora e criadora da Escola de Palhaças, SP. 
4 Karla Abranches Cordeiro, fundadora do Grupo “As Marias da Graça”, grupo responsável pelo Festival 

de Palhaçaria Feminina “Esse Monte de Mulher Palhaça” e idealizadora do projeto Síndrome de Clown - 

Rio de Janeiro, Brasil. Atriz, Palhaça, Diretora e formadora de palhaças e palhaços. 
5 Palhaça, Atriz e Contadora de Histórias e Gestora de projetos. Bacharelanda em Atuação Cênica na 

UNIRIO. Atualmente pesquisa temas relacionados à palhaçaria com especial interesse pelo movimento 

das mulheres na palhaçaria e sua poética 
6 O Lume se apresenta como Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp. 
7 Ambos são pedagogos de formação de atores e de palhaçaria, reconhecidos mundialmente. 
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1 TRAJETÓRIA PESSOAL 

 

O meu caminho como atriz amadora, percorrido até o momento da entrada na 

graduação, alguns apontamentos importantes e determinantes que permeiam todas as 

minhas experiências, sejam elas acadêmicas ou não, são discorridos brevemente no 

capítulo que segue. Além disso, também algumas ansiedades e alguns motes geradores 

desta pesquisa. 

 

1.1 AS RAÍZES 

 

 Inicialmente é necessário compartilhar com a leitora e o leitor algumas 

informações sobre mim. Como atriz, sou cria do teatro amador do interior gaúcho, mais 

especificamente da cidade de Bento Gonçalves, desde o final da década de 1980. Naquele 

tempo o teatro de grupo era uma prática forte e resistente. Minha experiência cabe num 

contexto em que a gente fazia tudo com as próprias mãos, desde o cenário até a 

divulgação, passando frequentemente pela direção coletiva, e o que estava em cena 

sempre era o resultado de nossas vontades e aspirações. Tudo isso com um prazer que 

estava à frente de tudo, sem nunca ter a certeza da trajetória que o projeto percorreria, se 

teríamos apresentações além da estreia programada, se alguém iria desistir na semana 

seguinte e menos ainda nos interessava o cenário comercial, já que o dinheiro que entrava 

servia normalmente como fundos para a montagem da próxima peça.   

 Foi nesse tempo que descobri que era isso que eu queria para mim, estar no palco, 

viver outras vidas, falar com o mundo por meio da linguagem do teatro. Então, no ano de 

1988 ingressei no curso de Licenciatura em Educação Artística - Habilitação Artes 

Cênicas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mas pelos caminhos 

e descaminhos da vida, tempos depois acabei por desistir da graduação e retornar à minha 

cidade natal. Porém, nunca me passou pela cabeça desistir do fazer teatral, e continuei me 

dedicando a tal, ministrando oficinas teatrais, dirigindo alguns grupos de alunos e de 

amadores, e também participando de projetos como atriz, especialmente com o Grupo 
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Teatral Orelhas de Abano8. Isso tudo quase sempre com a complementação de alguma 

outra fonte de renda.  

Envolvida com a arte e a cultura de meu município, num tempo em que o 

desenvolvimento de projetos culturais era fervente, acabei por alcançar um bom 

reconhecimento de meu trabalho em toda a minha região. Com o crescimento turístico na 

minha cidade, encontrei como possibilidade criativa e comercial um elo do meu fazer 

teatral com o turismo. Assim, com uma relativa estabilidade de trabalho como atriz num 

atrativo turístico9, no ano de 2015, por intermédio do ENEM10, ingressei na graduação 

em Teatro: Licenciatura da Uergs – Unidade de Montenegro. Pude enfim retornar ao que 

havia deixado para trás há algumas décadas e buscar minha formação acadêmica. 

Aproveitei algumas disciplinas cursadas na UFRGS e dentro das possibilidades de 

deslocamento, tentando conciliar trabalho e universidade, tenho me “virado” e feito o 

possível para conseguir o mínimo de aproveitamento nas disciplinas cursadas e nos 

espetáculos montados com as turmas e grupos dentro da universidade.  

Desde o início do curso dois sentimentos me perseguem constantemente, em 

relação com o fato de que a maioria de meus colegas têm no mínimo vinte anos a menos 

do que eu e que estou num ambiente de predominância de corpos jovens. O primeiro é de 

grande excitação e curiosidade, porém o outro é de insegurança e resistência. E é dentro 

desta dicotomia que está inserida toda a minha experiência na graduação. 

 

1.2 A ATRIZ 

 

Mas quem sou eu além daquele que aqui está? 

Sou vários, menos este. 

O que aqui estava, jamais está 

E jamais estará 

Sou eu o que fui e cada vez mais o que quero ser 

Mudo, caio, ergo, sumo, apareço, bato, apanho, odeio, amo… 

Mas no momento seguinte será diferente 

                                                                    
8 Grupo da cidade de Bento Gonçalves – RS, ativo desde a década de 1990. 
9 Passeio de Maria Fumaça (Trem do Vinho) na Serra Gaúcha. 
10 Exame Nacional do Ensino Médio. 
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Posso estar no caminho da perfeição 

Cheio de imperfeições 

Sou o que você vê… 

Ou o que quero mostrar. 

Mas se olhar por mais de um segundo, 

Verá vários “eus”, 

Eu o que fui, eu o que sou e eu o que serei. 

Christian Gurtner, 2020 

Através deste poema de Christian Gurtner (2020) me ponho a pensar-me como 

atriz. Como eu era e como eu sou? Quem eu era e quem eu sou? O que eu tinha e o que 

tenho? O que eu não tinha e tenho? O que eu tinha e não tenho? 

Um olhar para mim/atriz agora sem olhar para o que já fui provavelmente traria 

conclusões vagas e impotentes. Não que o contrário traga alguma certeza, mas acredito 

que seja um caminho mais honesto neste momento em que realizo a pesquisa de conclusão 

da graduação em Teatro.  

Faço uma análise da minha prática de atriz, como atriz que nasceu da prática. Nos 

grupos amadores, ela era baseada na interpretação do texto que se tinha interesse em 

encenar, que era o foco principal da criação. Esse era o primeiro caminho traçado por 

mim também. Até hoje, o texto é algo que me move e me instiga. Querer dizer aquilo que 

a autora ou o autor está falando, querer que outras pessoas ouçam e encontrar na história 

da personagem as relações com a minha história ou com as minhas memórias é algo que 

me emociona e me dá indícios do caminho a percorrer. Também traz uma relativa 

segurança, que para mim é necessária no processo criativo.  

Mas aquela atriz que eu era, hoje somente existe em parte, e é à questão física que 

me refiro aqui. Sinto-me menos capaz, mais limitada e mais envelhecida. O 

reconhecimento de que deveria e poderia ter mantido alguns treinamentos físicos durante 

os anos que antecederam à graduação, me passa como uma sombra de arrependimento, 

pois percebo que algumas vezes o que penso em dizer, o corpo não consegue falar. Esta 

relação entre o que penso, o que pretendo, com o que realmente me é possível e de que 

forma é possível corporalmente executar, é o que mais me afeta como a atriz de hoje. 

Portanto, a proposição de encontrar, com minha pesquisa, as possibilidades de 

https://www.pensador.com/autor/christian_gurtner/


17 

 

 

interpretação dentro das limitações que me afetam na presente fase de envelhecimento, 

surgiram naturalmente. 

O que penso, o racional, é algo muito presente na minha criação. Gosto de 

aprofundar racionalmente os traços da personagem que interpreto, para depois “colocar” 

no corpo. No meu lar do teatro amador, essa experiência era feita a cada ensaio, sem medo 

do erro, e sem uma necessidade de apresentar algo interessante para os outros. O foco 

eram os atores/atrizes/personagens, o prazer simples do fazer teatral, o que acabava num 

resultado coletivo a ser compartilhado entre todos e com o público.  

 Com o ingresso na graduação, depois de passar alguns anos sem ter criado 

efetivamente um personagem, me senti enferrujada e pouco eficaz corporalmente, num 

ambiente que necessita de resultado criativo em curto espaço de tempo. Mesmo admitindo 

a minha preguiça e também certo receio para os treinamentos físicos, por meio de alguns 

deles, em especial dos que buscam a exploração das energias corporais e dos 

esvaziamentos por meio da exaustão, pude reviver alguns prazeres que tinham ficado pra 

trás, e algumas novas possibilidades. 

Assim, da atriz do teatro amador de antes para a aluna/atriz da graduação em 

Teatro de hoje, e com todas as experiências curriculares ou não que me afetaram e as 

intensas vivências deste tempo improvável, meu corpo não é o mesmo de antes, mas é 

outro possível, meu pensamento não é mais o mesmo, mas é outro mais centrado, minha 

vida não é a mesma de antes, mas é outra mais desafiadora, meu prazer não é igual ao de 

antes, mas é menos ansioso. Redescobrir-me como atriz é o que está posto hoje e faz parte 

do redescobrir-me como pessoa, como ser emotivo e pensante, como célula política e 

crítica do meu tempo e do meu mundo.  
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2 ENFIANDO O NARIZ 

 

Aqui começo a enfiar o nariz. Narro minha relação com a palhaçaria até o 

momento do início desta pesquisa, discorrendo tanto sobre as experiências passadas, nos 

tempos do teatro amador, como também as mais recentes, que acabaram por suscitar o 

meu interesse neste campo da atuação teatral. Enfio o nariz da palhaça e, como atriz, enfio 

o nariz nesta aventura contagiante de presença cênica, jogo e descobertas. 

 

2.1 DA ATRIZ PARA A PALHAÇA 

 

 No primeiro semestre de 2019, na disciplina de Pesquisa em Teatro, ministrada 

pelo professor Carlos Roberto Mödinger11, desenvolvi o projeto de pesquisa para trabalho 

de conclusão de curso “Envelhescência: A dramaturgia de Beckett e as energias de 

Lessac12 na busca de uma poética corporal”. Os pontos principais a serem desenvolvidos 

eram o meu envelhecimento pessoal, relacionando com personagens femininos de 

Beckett, utilizando as energias de Lessac e as dificuldades de movimentação no nível 

médio conforme proposto na metodologia de Laban13.  

 De lá para cá, algumas novas experiências surgiram na minha trajetória como 

atriz, entre elas a entrada no grupo teatral Cia Acto, da cidade de Garibaldi – RS, em 

junho de 2019, onde posso me exercitar semanalmente como atriz em diversas e variadas 

propostas cênicas. Com este mesmo grupo tive a oportunidade, na criação coletiva do 

espetáculo Um Pobre, um Louco, um Milionário, de experimentar um processo com 

exercícios de bufonaria, coordenados pela atriz Simone De Dordi. O acolhimento deste 

grupo, bem como o exercício regular de atuar, me colocaram novamente em frente ao que 

acredito que seja realmente fazer teatro, ou seja, fazer em grupo, improvisar, experimentar 

e jogar. Durante esses meses, além da descoberta, ainda em processo, da minha figura 

bufona, provisoriamente batizada de “Tsunami”, pude experimentar algumas personagens 

interativas em eventos e em esquetes teatrais temáticos.  

                                                                    
11 Professor doutor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, do curso de Graduação em Teatro: 

Licenciatura. 
12 Arthur Lessac músico israelita que desenvolveu um método de energias para voz e corpo (1909-2011) 
13 Dançarino eslovaco considerado o maior teórico de dança do século XX (1879-1958). 
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 Porém, a participação na oficina de palhaçaria feminina “Onde Botei meu Nariz?” 

módulos I e II, em junho e setembro de 2019, respectivamente, foi o que mais me afetou 

neste tempo. A proposta do módulo I foi descobrir o risível em si, por intermédio de jogos 

e exercícios lançados pela ministrante do curso Karla Concá, que é referência na plhaçaria 

feminina brasileira. No módulo II experimentei a descoberta, também ainda em processo, 

da minha figura de palhaça, batizada de “Enólifa”14. Além disso, foi nesta oficina que 

conheci o ator Guilherme Carniel, que me convidou a participar do Grupo Cia Acto, ou 

seja, as coisas começaram a se transformar a partir daí. 

 A Enólifa, minha figura de palhaça que começou a se esboçar neste período, já 

durante o módulo I da oficina, com a ajuda das experimentações propostas pela Karla, me 

fez recomeçar a acreditar em mim mesma como atriz e como mulher. Minha 

autoconfiança estava adormecida há algum tempo, em especial por causa dos efeitos 

físicos e emocionais relacionados com a proximidade da menopausa, que me tornaram 

mais triste, insegura, menos sociável e corporalmente menos eficiente, num claro 

processo inicial de depressão. Acredito que o alto nível de exposição pessoal que foi 

proposto no processo de descoberta da palhaça, tenha deixado vir à tona uma reflexão que 

necessitava fazer de mim mesma, de forma até mesmo catártica e sem dúvida libertadora. 

Possibilitou-me também encontrar um estado risível que sempre esteve presente, mas 

momentaneamente adormecido, pois segundo Roberto Ruiz, pesquisador das origens do 

circo no Brasil, “uma das características do clown é que ele nunca interpreta, ele 

simplesmente é. Ele não é um personagem, ele é o próprio ator expondo seu ridículo, 

mostrando sua ingenuidade” (RUIZ, 1987, p. 12). 

 Nesse lapso de tempo entre a escrita do projeto e o início da parte prática de sua 

execução, também fiz algumas leituras sobre os temas, autores e autoras, textos e 

metodologias que pretendia usar. A temática do envelhecimento feminino, que diz 

respeito à minha condição atual, e a relação com as personagens femininas de Beckett, 

continuaram me interessando, porém, as poucas tentativas práticas de utilizar as 

metodologias baseadas em Lessac e Laban não me motivaram à experimentação.  

 Portanto, as primeiras ações práticas foram com a minha palhaça, utilizando 

algumas técnicas de clown 15  tradicionais e experimentações dentro da palhaçaria 

                                                                    
14 O nome faz referência aos apreciadores de vinho que se designam de “enófilos”. 
15 Termo em inglês que significa palhaço/palhaça. 
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feminina, na interpretação da personagem Winnie16. Passei assim da atriz para a palhaça 

a responsabilidade da criação da personagem, com os recursos e as lógicas próprias dela 

e com a relação direta com o público, pois de acordo com o pesquisador teatral Renato 

Ferracini: 

Outra característica do clown é que ele trabalha com um estado orgânico que 

o leva a agir com uma lógica própria, determinando, a partir desse estado, todas 

as suas ações físicas, que nascem a partir de sua relação com o espaço, com os 

objetos ao seu redor, com os outros clowns, com seu figurino e, principalmente, 

com o público. Dessa forma, encontramos outra palavra básica para definir o 

trabalho do clown: relação real, verdadeira e humana, com tudo que se encontra 

a sua volta, incluindo-se aí o público. (FERRACINI, 1998, p. 202). 

 

 2.2 O NARIZ DA PALHAÇA PARA A ATRIZ 

 

 Aqui cabe discorrer brevemente sobre a minha relação com o nariz da palhaça. As 

primeiras memórias que tenho, de ter experimentado a linguagem da palhaçaria durante 

a minha trajetória de atriz amadora, são de trabalhos de animação em festas infantis, em 

que eu e minha parceira da época Ivone Balzan17 vestíamos roupas bem coloridas, perucas 

feitas de fios de lã e pintávamos o rosto com aquela maquiagem bem tradicional de 

palhaça (boca grande e vermelha, sobrancelha marcada, sombra exageradamente colorida 

e nariz pintado de vermelho). Não existia um “estado de palhaça”, mas tão somente duas 

jovens, cheias de energia, que animavam as crianças propondo brincadeiras e jogos 

diversos, a fim de conseguir um dinheirinho extra para o mês.  

 Essas vivências me trouxeram muita bagagem como pessoa, professora e atriz, 

porém lembro bem de não querer usar o nariz de palhaça propriamente, aquele de plástico, 

borracha ou outro material que caracteriza a máscara. Ele sempre me pareceu carregar 

uma responsabilidade que eu ainda não tinha, para mim era muito claro que eu era apenas 

uma jovem atriz, vestida de palhaça e com o nariz pintado, tentando ser animadora. 

Somente pintar o nariz me parecia não ser tão importante e sério quanto vestir um, pois 

os palhaços que assistia com uma relativa frequência, principalmente nos circos que se 

                                                                    
16 Personagem feminina do texto Dias Felizes de Samuel Beckett. 
17 Atriz e contadora de histórias de Lages, SC. 
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instalavam na minha cidade, tinham algo, uma energia, uma magia e uma fascinação que 

eu decididamente não tinha, afinal eu era somente uma atriz iniciante. 

 Hoje percebo que o que eu não sabia, mas talvez já pressentisse, é que, conforme 

o ator e pesquisador Luís Otávio Burnier (2009) ressalta, o nariz do palhaço e da palhaça 

é a menor máscara do mundo, a que menos esconde e a que mais revela, daí a tal relutância 

em usar. Decididamente eu ainda não estava pronta para tamanho mergulho. 

 

2.3 ENÓLIFA VOLTA ÀS RAÍZES 

 

 Durante o processo de busca de fortuna crítica, bibliografia escrita, vídeos, 

músicas, e todo o tipo de material de apoio, também revi alguns vídeos gravados nas 

oficinas de palhaçaria feminina, que me permitiram descobrir a Enólifa e em 

consequência mudar o rumo desta pesquisa. Neste momento de volta às raízes da 

descoberta da minha palhaça também me lembrei de questionamentos presentes na época 

e que ainda me movem. 

 Na primeira dinâmica proposta pela Karla na oficina de palhaçaria, nós 

escolhíamos na coxia uma meia-máscara e nos mostrávamos para ela e para a plateia de 

colegas, exibindo-a sobre o rosto. Logo em seguida, sentávamos numa cadeira ao centro 

do palco e passávamos por um questionário sobre aspectos da nossa vida pessoal e sobre 

gestos e falas que expressávamos naquele momento.  

 Lembro muito bem de não entender o porquê, logo ao entrar em cena, as pessoas 

já rirem e eu me questionar: “será que estão rindo do quê?” E isso se repetiu durante quase 

toda minha apresentação, ao ponto de eu perguntar várias vezes do quê estavam rindo. 

Pergunta que era respondida pela professora dizendo que era de mim que riam, que eu 

estava fazendo as pessoas rirem. Mas afinal, riam do quê se eu não achava graça nenhuma 

em mim? Estava passando por um momento nada fácil e até mesmo triste, causado por 

diversos fatores: familiares, com a doença e iminente possibilidade de morte da minha 

gata Bianca, minha companheirinha de dezesseis anos de vida; profissionais, com a perda 

e pouca procura dos meus trabalhos de atriz, diretora e professora de teatro, causando 

assim uma queda considerável no meu padrão de vida; sociais, com o afastamento de 

encontros e de grupos aos quais estava habituada e que por questões financeiras não 
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consegui manter; e físicos, como o envelhecimento, a proximidade da menopausa e suas 

particularidades corporais e emocionais. Esse riso pouco compreendido por mim, mas 

frequente na plateia que assistia meus exercícios, foi aos poucos esclarecido e frisado pela 

nossa professora e sua metodologia, descrita pela palhaça e pesquisadora Ana Cristina 

Valente Borges, 

que utiliza exercícios de improvisação que ressaltam particularidades de cada 

mulher e testa quais dessas particularidades conduzem a plateia ao riso. A 

perspectiva do olhar feminino de Concá é determinante na identificação e 

propostas de experiências que acentuem as características assim como a 

consciência na devolução de insights para as alunas. (BORGES, 2017, p. 6). 

Assim, com o uso dessas meias-máscaras já consegui identificar alguns 

movimentos e trejeitos que causam riso, pois na oficina 

do ponto de vista técnico, os trabalhos exploram as técnicas que constituem a 

construção de dinâmicas cômicas e palhaçaria como a repetição, aumento da 

dimensão e intensidade de gestos a cada repetição, triangulação, silêncios, 

contraste de sentimentos, o olhar como essência de comunicação... (BORGES, 

2017, p. 10). 

 Substituímos as meias-máscaras pelo nariz somente no final do primeiro módulo 

da oficina, no dia da nossa despedida, e iniciamos o segundo módulo já usando-o. A partir 

daí meu rosto estava à mostra, e o riso no primeiro contato com a plateia acontecia em 

quase todas as minhas experimentações, o que me faz imaginar que talvez a minha face 

já carregue por si só uma comicidade, que tenha alguma das características citadas por 

Henri Bergson, estudioso do riso, sobre os rostos mais cômicos: 

Um rosto é tanto mais cômico quanto melhor nos sugere a ideia de alguma 

ação simples, mecânica, na qual a personalidade esteja encarnada para sempre. 

Há rostos que parecem estar chorando sem parar, outros que parecem estar 

rindo ou assoviando e outros ainda que parecem soprar eternamente num 

trompete imaginário. São as faces mais cômicas de todas. Também nesse caso 

se verifica a lei segundo a qual o efeito é tanto mais cômico quanto lhe 

expliquemos a causa mais naturalmente. Automatismo, rigidez, hábito 

adquirido e conservado, são os traços pelos quais uma fisionomia nos causa 

riso. (BERGSON, 1983, p. 16). 

Também me ocorreu que o fato de ter um corpo gordo, fora dos padrões de beleza 

atuais, possa ter se somado a um conjunto de características que suscita o riso, pois 

frequentemente a “representação do corpo gordo, é sob o estereótipo do “gordo cômico”, 

que compensa o fato de ter um corpo fora do padrão sendo “bem-humorado”, ou para 

efeito de contraste ao corpo magro” como ressalta a mestra em Letras pela Universidade 

Federal de Pelotas Virgínia Barbosa Lucena Caetano (CAETANO, 2019, p. 98). Não que 

eu use bom humor a fim de compensar meu corpo gordo conscientemente, mas talvez o 
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faça sem me dar conta, principalmente no estado da palhaça. Outro fator é que, não raro, 

ouvia feedbacks, da professora e das colegas, de que eu me apresentava com muita 

sinceridade tanto nos gestos quantos nas falas, suscitando um estado de inocência e 

ingenuidade, aspectos do cômico também relacionados por Bergson:  

Tome-se qualquer outro personagem cômico. Por mais consciente que ele 

possa ser do que diz e do que faz, se é cômico é que existe um aspecto da sua 

pessoa que ele ignora, um aspecto que se furta a ele mesmo. Só por isso nos 

faz rir. As expressões profundamente cômicas são as mais ingênuas nas quais 

um vício se mostra nu: como se descobriria assim, se ele fosse capaz de se ver 

e de julgar-se a si mesmo? (BERGSON, 1983, p. 70). 

 Assim, esses dois módulos da oficina foram os primeiros passos na minha 

descoberta da Enólifa, pois toda a experiência anterior em palhaçaria se resumia a 

pequenos workshops e alguns trabalhos de animação infantil já mencionados. O que mais 

me motivou, e continua motivando nesta descoberta, é o prazer e a liberdade que o estado 

de palhaça me proporciona sempre, e que eu nem sabia se tratarem de condições 

fundamentais, pois, segundo a mestra em Artes Cênicas Paula Andrea Murillo Gómez, 

no processo para acordar o próprio palhaço, o “prazer” é o indicador por 

excelência da presença do “brincante”. O prazer entra em contato com intensas 

sensações de bem-estar e atenção que beiram o “território da infância” e nos 

remetem ao estado de criança de espírito como forma de “estar” no mundo que 

implica simplicidade, sinceridade, liberdade dos convencionalismos, 

espontaneidade, solidão, fluidez, estado de jogo permanente, mudanças 

intempestivas de humor, memória curta, ingenuidade, interesse e curiosidade... 

(GÓMEZ, 2017, p. 60). 

 Então, como usar essas vantagens já descobertas a meu favor a partir de agora? 

Na construção de um roteiro de uma cena a ser explorada e apresentada virtualmente? Em 

que ações da palhaça posso centrar o foco nas expressões faciais, nas mudanças radicais 

de humor e na rigidez de hábitos? 

 

2.4 ESTUDANDO DRAMATURGIA NA PALHAÇARIA 

 

Encontros virtuais nos meses de junho e julho de 2020, com a orientação de Karla 

Concá e Ana Borges, me possibilitaram conhecer um pouco a dramaturgia clássica da 

palhaçaria, por meio de textos dramáticos e/ou narrativos usados para números de 

palhaços em circo ou em outras apresentações. A dramaturgia feminina foi analisada a 

partir de vídeos atuais de números criados por palhaças brasileiras, alguns deles de 

apresentações ao vivo e outros criados para veiculação em ambiente virtual.  
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Na dramaturgia clássica a bibliografia existente não é grande, porém já deixa bem 

evidente uma dramaturgia feita por homens, e para homens. A estrutura e a forma 

predominante são praticamente invariáveis, os textos e narrativas são compostos 

geralmente de uma virtuose 18  e uma cena de plateia. A cena dirigida à plateia 

normalmente é focada no deboche dirigido a alguém do público. A contracenação entre 

os palhaços é normalmente focada na disputa e na violência, sempre uma tentativa de se 

sobressair ao outro, e o final normalmente é uma quebra abrupta que deixa sobrando 

somente a violência gratuita.  

Os textos em geral focam em algum tipo de preconceito, seja quanto à 

homossexualidade, quanto à fragilidade do outro, e claro, quanto ao feminino. O homem 

é obrigado a afirmar seu lugar de poder acima dos mais “fracos”, seja enganando, 

corrompendo, ou simplesmente rindo da desgraça do outro. 

A participação das mulheres é praticamente nula, normalmente elas são somente 

citadas e sempre colocadas num patamar de vulgarização, de inferioridade e não raro 

como alvo central do deboche e da violência moral e muitas vezes até física presentes 

nesses textos. Além disso, normalmente eram os próprios palhaços homens que faziam 

os papéis femininos, ou elas estavam em papéis secundários, ou ainda, travestidas de 

palhaços. Há também registros de casais de palhaços em que a mulher era uma mera 

assistente de cena, ou então alvo do padrão masculino vigente. Até as décadas de 80 e 90 

do século XX havia poucos registros de palhaças mulheres, não que elas não existissem, 

mas a influência da sociedade patriarcal e o preconceito vigentes foram fatores 

determinantes dessa exclusão. (BORGES, 2017). 

Tomo como exemplo ilustrativo o texto “A Noiva”, que está anexado a esta 

monografia (anexo A), em que estão reproduzidos todos os padrões masculinos de 

inferiorização da mulher. A mulher presente no texto é um palhaço travestido de “noiva”, 

já nomeada no início como “Lady Banana”, enquanto o noivo é o “Príncipe Charles”. As 

rubricas deixam claro que sua voz é fina e irritante, suas respostas remetem a burrice e 

submissão. Logo adiante ela mesma (no caso, o homem que faz o papel feminino) se 

vulgariza afirmando “da cinturinha pra baixo meu marido já conhece tudo”. Ela cai no 

chão de pernas abertas, é chamada de relaxada e relacionada com um animal: “Eu mandei 

                                                                    
18 Ação ou técnica que é realizada com grande habilidade. 
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sorrir, e não relinchar!”. E para completar, ao final do número há uma clara apologia ao 

estupro quando suas roupas são arrancadas e ela sai correndo só com as peças íntimas. 

Já nos vídeos assistidos 19  dos números das palhaças, todos os fundamentos 

técnicos que causam o riso, e que serão abordados com mais detalhes posteriormente, 

estão presentes, tais como: repetição, intensidade, gradação, ritmo, triangulação, 

projeção, quebra de expectativa, erro e solução inusitada. Porém elas rompem com o 

padrão masculino patriarcal onde a mulher é retratada como ingênua e dependente, ou 

louca e vulgar se não for submissa, ou ainda como santa progenitora e mãe protetora. A 

violência também é trabalhada, mas nunca é gratuita como nos números masculinos, ela 

é um revidar a algo, um dar o troco, pode estar presente por vários motivos e eles sempre 

estão relacionados ao seu universo pessoal. As resoluções dos conflitos são diferentes dos 

roteiros clássicos, passando normalmente pelo diálogo, empatia, conciliação e ajuda 

mútua.  

Mesmo com os avanços das últimas décadas, as mulheres palhaças são sempre 

mais questionadas pelas suas ações em cena, principalmente quando estas envolvem 

padrões do universo masculino, como bebida, sexo, vícios, entre outros, e por isso a 

importância da entrada em cena, da estratégia para ganhar o público e assim afrouxar as 

rédeas do julgamento. Então como criar uma dramaturgia pessoal, dentro de uma lógica 

própria? Como não correr o risco de reproduzir o padrão masculino invertendo para o 

feminino, num contexto social ainda tão dominado por eles? Como por exemplo, forçar 

uma sobreposição ao homem se isso não for um interesse pessoal da palhaça?  

Esta falta de referências femininas e abundância de más inserções da mulher na 

dramaturgia clássica, somada à nossa invisibilidade na história da palhaçaria, pode 

parecer à primeira vista um entrave, mas também pode ser percebida como um terreno 

fértil, pois como afirma a palhaça e mestra de palhaçaria sueca Gardi Hutter: 

Hoje tudo é possível e me dei conta que é mais difícil para os homens, porque 

existem muitas referências cômicas, não é assim para as mulheres. Tudo pode 

ser inventado, porque nós não temos de onde copiar, porque não existe um 

                                                                    
19  Alguns vídeos assistidos: https://www.youtube.com/watch?v=g5PhD649ZcY acesso em 22/06/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKO7w-_IzTA&t=31s acesso em 13/07/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=HjCdCXDpPKE acesso em 29/11/2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g5PhD649ZcY
https://www.youtube.com/watch?v=ZKO7w-_IzTA&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=HjCdCXDpPKE
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original. Temos tudo pela frente e isso para um artista é magnífico. (HUTTER 

apud ESPINOSA, 2020, p.10, tradução minha20).  

A busca então deve passar pela consciência de si, pela exploração das fragilidades 

pessoais, pelo empoderamento libertário e pelas relações não só com o feminino, mas 

com o humano, retratando assim, mais intensamente, as ansiedades de todas as mulheres, 

tornando universal o seu individual.  

  

                                                                    
20 Texto original: “Hoy todo es posible y me he dado cuenta que es más difícil para los hombres porque 

existen muchas referencias cómicas, no así para las mujeres. Todo está por inventarse, porque nosotras no 

tenemos de donde copiar, porque no hay un original. Tenemos todo por delante y eso para un artista es 

magnífico”. 
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3 MERGULHO DE DOR E PRAZER 

 

Neste capítulo narro minhas primeiras aventuras de mergulho nas possibilidades 

de pesquisa cênica com a figura da palhaça. Ainda que ocorressem num momento em que 

havia uma remota possibilidade de apresentar a cena teatral de forma presencial, existem 

diversos procedimentos que foram determinantes para a criação da cena virtual ao vivo 

que me propus como objetivo final. Então, as próximas narrativas destacam brevemente 

estes procedimentos e os acontecimentos e impressões que os sucederam.  

 

3.1 PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS 

 

 Iniciei a parte prática do meu projeto experimentando um pequeno roteiro de 

apresentação improvisado com a figura nascente da minha palhaça, ou seja, num estado 

de presença para o jogo. E apesar da pesquisa ter tomado rumos diferentes, é pertinente 

relatar a seguir alguns acontecimentos e impressões, que suscitaram memórias e 

procedimentos determinantes para o processo. 

 Algumas ocorrências já mereceram minha atenção no primeiro ensaio: não 

realizei nenhum tipo de aquecimento prévio vocal ou corporal, então logo percebi 

dificuldade vocal e respiratória, pigarro e pouca resistência. Depois de duas ou três 

passadas no pequeno roteiro improvisado, imbuída do estado da palhaça, já notei a voz 

mais limpa e uma pequena melhora também na resistência. Assim, percebi que seria 

necessário proceder sempre a um aquecimento vocal e corporal antes de cada ensaio. 

 Estar no estado da palhaça é algo que me traz muito prazer, então a partir deste 

momento tive a certeza de que este era o caminho certo para minha pesquisa, mas junto 

com a certeza também veio o medo e a insegurança: de cair no fácil, no comum e de me 

sentir boba demais. O prazer durante esses ensaios estava muito presente, mas ao mesmo 

tempo a sensação de estar sendo simplório demais o que eu estava fazendo também me 

invadiu. Mas, outro fato ocorrido nesse mesmo dia e ensaio foi determinante para o início 

do meu processo criativo. 
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3.2 A MÃE PALHAÇA DA PALHAÇA 

 

 Preparada para passar mais uma vez a improvisação criada, resolvi convidar 

minha mãe e uma vizinha que estavam próximas ao local para assistirem. A diferença 

entre fazer a cena sozinha e com um “público” foi evidente, e um prazer imenso tomou 

conta de mim naquele momento, tornando a experiência muito mais real e humana. Os 

trinta minutos, entre o início dessa apresentação e o final das anotações feitas no meu 

diário de trabalho, me levaram a emoções que transitaram entre riso e choro. 

 Minha mãe, Juraci Terezinha Poletto Blume, uma senhora do alto de seus 78 anos, 

tinha conhecido a Enólifa e rido dela e com ela. Riu muito, com aquele seu riso contido, 

quase sem som, mas de sorriso largo. Em toda minha vida não lembro de ter ouvido minha 

mãe dar uma gargalhada sonora, mas o largo sorriso está quase sempre presente. É uma 

pessoa muito alegre e bem-humorada, que se diverte facilmente com deboches e 

brincadeiras e frequentemente canta durante seus afazeres domésticos. Sua cantoria é uma 

marca registrada, ela canta quando está feliz, quando está nervosa e até mesmo quando 

está triste. Alguns conhecidos e amigos da família acham graça e não raro chegam a imitar 

seu jeito de cantar. A “Dona Jura” também se transforma quando se trata de agradar 

alguma criança, canta, brinca, dança, cria situações e personagens e ainda por cima, se 

preciso for, rola no chão, tudo para ouvir uma risada infantil e rir junto.  

 E ali estava ela, na minha frente, a mãe palhaça, rindo de mim e da Enólifa e eu e 

a Enólifa rindo do riso dela. Deixando clara mais uma vez toda a influência da força do 

feminino na minha vida e na minha história. 

 

3.3 A FORÇA DA FRAGILIDADE 

 

 Já estava mais do que claro que trabalhar a palhaça com a presença e a participação 

do público era um caminho muito mais fértil e rico, mas como criar condições para isso 

mediante as limitações do momento, quando a interação social apresenta riscos, quando 

um simples abraço ou um aperto de mão podem causar contaminação, quando lutamos 

contra algo invisível, que desconhecemos e que nos traz medos, incertezas e isolamento? 

Naquele momento, surgiu uma intersecção entre a minha vontade de interagir com o 
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público e a possibilidade de encaminhar a pesquisa para uma apresentação ao vivo usando 

meios virtuais.  

Ao final dessa pequena apresentação para um pequeno público real (minha mãe e 

a vizinha), e ainda muito emocionada com a presença delas, percebi que, apesar de 

prazeroso, o trabalho com a palhaça também seria doloroso, um caminho onde exporia 

todas as minhas fragilidades, a hora de me encontrar de verdade comigo mesma. Uma 

certeza que sempre tive em meu ofício de atriz não poderia ser aplicada aqui: a proteção 

da personagem. Em meus trabalhos de atuação me coloco no lugar da personagem, porém 

ela me serve como proteção, pois imagino que não sou eu, e sim ela que pensa e age. Com 

a Enólifa, isso não é possível, pois ela requer um mergulho nas minhas águas mais 

profundas e me coloca em frente ao meu próprio ridículo, potencializando minhas 

fraquezas. Nas oficinas de palhaçaria feminina essas experiências iniciaram com as 

propostas da professora Karla Concá, em que 

o trabalho se direciona a pesquisar alguma particularidade da vida da mulher, 

a descoberta de algum aspecto de vida que lhe seja difícil, doloroso, restritivo: 

uma frustração, uma incompreensão, uma limitação, uma obsessão e em 

seguida a proposição de um novo olhar, de uma desconstrução e reconstrução 

sob a égide do humor para a situação proposta. (BORGES, 2017, p. 5). 

Isso necessitou de um olhar mais particular e profundo de mim para mim mesma, 

pois  

é necessária a abertura, por parte das alunas, para identificar obstáculos 

internos, bem como a disposição para rir dos mesmos, uma vez que a matéria 

prima dos palhaços são os fracassos transformados em glória. (BORGES, 

2017, p. 5). 

Com a iminente probabilidade desse alto grau de autoexposição, a memória de 

uma afirmação dessa mesma professora em nossas aulas me motiva e acalenta: “A palhaça 

me salvou. Quando eu era atriz eu não podia errar, tinha que fazer tudo certinho, agora eu 

posso, o erro é bom, o erro é fértil!”21. Buscar o que é risível em mim, através da fraqueza, 

da ingenuidade e também das dificuldades corporais inerentes ao envelhecimento, me 

abre um horizonte passível de erro, portanto bom e fecundo para o cômico. A relação 

entre a desobrigação de constante acerto no teatro amador, de onde venho e onde 

encontrei meu amor pelo teatro, com a fraqueza e o erro na figura da palhaça, na qual 

redescobri meu prazer de atuar, me fez perceber que este processo criativo amarra com 

eficiência as duas pontas da minha história.   

                                                                    
21 Fala da mestra Karla Concá na oficina de palhaçaria “Onde Botei Meu Nariz?”, realizada em 2019. 
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3.4 DIAS ESTRANHOS, DIAS FELIZES 

  

 Ainda realizando as anotações me dei conta de algo que antes não tinha percebido, 

o que me levou a um choro quase convulso: a coincidência do nome da peça que pretendia 

usar no início do meu processo criativo, Dias Felizes, com os estranhos dias que estamos 

vivenciando em nível mundial.  

 Dias de isolamento e distanciamento social, de incertezas, angústias e medos, dias 

singulares para as gerações presentes, que nunca viram acontecer uma pandemia mundial. 

Momento que a constatação da fragilidade humana se sobrepõe a tudo e a todos. Onde o 

tempo fica em suspensão, e tudo aquilo que era importante, urgente e necessário fica 

relegado a um futuro imprevisível. 

 Tempo em que, apesar da falta de interação, muitas máscaras caem, seja pela 

convivência compulsória e contínua com familiares, ou pelos posicionamentos 

escancarados nas redes sociais. Política, educação, cultura, arte, religião e economia são 

discutidos, pensados e repensados, mas ficam reféns da fraqueza humana, da doença e da 

morte, única coisa que nos sabemos incapazes de controlar. Que ironia pensarmos que 

todo o resto é controlável! Temos agora uma clara prova de que muito pouco podemos 

controlar, e conforme texto psicografado e interpretado pelo ator Rolando Boldrin, no 

canal Mulheres do YouTube22: enquanto isso o planeta terra, organismo vivo, aproveita 

a ausência do homem e se cura, rios estão ficando cristalinos, o ar está mais puro em todo 

o mundo e as estrelas estão mais visíveis, tudo isso em quinze dias  (Autor desconhecido, 

2020). 

 Os bons sentimentos, como amor e solidariedade, sejam eles interesseiros ou 

mesmo desinteressados, estão em alta e vem à tona com muita facilidade, mas o egoísmo 

e o pânico fervilham por baixo. Estamos preocupados com a humanidade sim, mas o que 

mais nos interessa somos nós mesmos e as pessoas que amamos, a vida que levamos, 

nossos trabalhos, estudos, planos e projetos. 

 Quando voltarmos à vida normal ela será normal? Será possível algo ser igual ao 

que era antes? O que teremos perdido e o que teremos ganhado? Quem seremos? Como 

                                                                    
22 Vídeo disponível no YouTube no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=tz1oht0UrfY  

https://www.youtube.com/watch?v=tz1oht0UrfY
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seremos? O que esperar? Fazendo essa reflexão veio à lembrança uma música há poucos 

dias ouvida, que também fez lágrimas verterem: 

 Vim aqui só pra dizer 

Ninguém há de me calar 

Se alguém tem que morrer 

Que seja pra melhorar 

Tanta vida pra viver 

Tanta vida a se acabar 

Com tanto pra se fazer 

Com tanto pra se salvar 

Você que não me entendeu 

Não perde por esperar 

 (Geraldo Vandré, Réquiem para Matraga) 

 Parece então que tem gente que ainda não entendeu, que não quer entender, que 

se nega a entender, que se nega a mudar, que se nega a admitir que errou, que se nega a 

admitir-se vencido, que ainda se acha invencível. E o que esperar então? 

 Usar esses dias que passam lentos e buscar neles inspiração e novas formas para 

meu ofício criativo é um desafio e uma necessidade que se faz presente. Necessidade para 

não paralisar no desalento frente à finitude da vida, para avivar as lembranças e memórias, 

para deixar surgir o novo com a profundidade do já vivido. 
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4 A BUSCA DO RISO E DO RISÍVEL 

 

O capítulo que ora se inicia trata da descrição da pesquisa propriamente dita, com 

foco na criação e no desenvolvimento da cena teatral. Tanto as descobertas que foram se 

sucedendo durante o processo, muitas vezes até mesmo por acaso, no jogo e na 

improvisação, em estado de presença com a figura da palhaça, quanto os aspectos técnicos 

usados para o desenvolvimento de partes específicas, as facilidades e dificuldades que se 

apresentaram no percurso e as soluções possíveis e decisões tomadas. Também as 

relações desta experimentação cênica solitária com um arsenal de fortuna crítica teórica 

de autores e autoras que tratam do riso e da palhaçaria, e a prática de alguns cursos e 

encontros feitos durante o processo.   

 

4.1 PRIMEIROS FRUTOS 

 

 As experiências práticas no estado da palhaça no mês de abril de 2020 que foram 

pequenas improvisações com um roteiro previamente estabelecido, apesar de terem sido 

feitas com a intenção de iniciar a pesquisa de interpretação da personagem Winnie de 

Dias Felizes pela minha figura de palhaça, tornam-se importantes para meu atual foco de 

investigação. Isso na medida em que analisam uma forma possível para a exploração da 

dramaturgia pessoal, que desponta como necessidade após mais um lapso de tempo, desse 

insano tempo que vivemos, entre a concepção, construção e concretização desta pesquisa. 

 Então, nos dias que se seguiram, criei o que aqui chamo de “primeiros frutos”, ou 

seja, dois vídeos para enviar ao meu orientador: um apresentando a Enólifa e suas 

pretensões, especialmente para ele, e outro com uma pequena plateia, com a mesma 

intenção, porém experimentando a interação com o público. Procedi sempre a um prévio 

aquecimento vocal, utilizando exercícios faciais, vibratórios para as pregas vocais, de 

emissão de vogais e consoantes e alguns de sopro e respiração. Juntamente com eles fiz 

algumas movimentações corporais a fim de soltar os músculos mais tensos, 

principalmente da cabeça, pescoço e ombros.  

 A estratégia que escolhi para tentar fixar o texto, que estava surgindo nas 

improvisações, foi gravar em áudio todas as vezes que a repassava, para posteriormente 
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ouvir e registrar as falas interessantes, buscando um melhor encadeamento dos assuntos. 

Assim, criei um pequeno roteiro para essas filmagens, para ter um esqueleto de narrativa, 

mas ainda assim aberto para a improvisação. 

 Alguns dias depois, decidi finalmente produzir os vídeos para envio. Assim, 

solicitei à minha filha Maíra, que passa comigo este período de quarentena, que filmasse 

as duas versões que eu havia previsto. E para a filmagem com plateia convidei e marquei 

um horário com a vizinha Andressa e sua filha Sofia, de seis anos de idade. Um tempo 

antes do horário marcado, me desloquei para o salão e realizei alguns exercícios de 

aquecimento vocal e corporal. Percebi que a energia já era diferente daquela dos dias de 

ensaios sozinha, que algumas borboletas já se movimentavam no meu estômago.  

 Quando minha filha chegou, organizamos o local para a filmagem e vesti os 

acessórios da Enólifa. Usando as ações de colocar o nariz e me olhar no espelho, como 

gatilho para o estado da palhaça, fiz-me então visível para a filmagem. E que surpresa, 

me dou conta que tenho dois tipos de plateia, minha filha que filma, mas que ao mesmo 

tempo me assiste ao vivo, e a câmera, que logo vai me levar para meu orientador, minha 

plateia virtual. Ao final perguntei se achava necessário filmar novamente, e ela disse que 

não, que tinha achado bom, e mesmo me dando conta que o roteiro não havia sido seguido 

à risca, também achei melhor manter o frescor da improvisação. 

 A próxima etapa era apresentar a Enólifa para a pequena plateia... mais borboletas 

no estômago. Como a maioria dos moradores do meu prédio estão seguindo o isolamento 

social na medida do possível, pedi que minha filha chamasse então a Andressa e a Sofia. 

Me preparei em frente ao espelho, pronta para usar meu “gatilho”. A Maíra explicou a 

elas que era uma pequena cena, que poderiam participar se e como quisessem, e que eu 

era a vizinha de sempre, mas num “estado” diferente.  

 Como eu já esperava, as duas experiências foram diferentes, com nuances 

distintas, e já permitiram identificar as forças e as fraquezas do processo até aqui. Foi 

muito importante ter um roteiro pré-definido, mesmo que não muito fixo para seguir, pois 

isso me permitiu improvisar e interagir com o que acontecia no momento, mas com a 

segurança de ter para onde retornar. A movimentação corporal na hora de demonstrar o 

nível médio23 causou riso na plateia nas duas experiências, e suponho ser pelo meu 

                                                                    
23 Conforme Laban as relações do corpo com o espaço na altura da cintura. 
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desajeitamento corporal, como frisa Bergson: “Não é, pois, a mudança brusca de atitude 

o que causa riso, mas o que há de involuntário na mudança, é o desajeitamento” 

(BERGSON, 1983, p. 9), e ainda pela rigidez de movimentos destacada por ele quando 

classifica o risível como: “certa rigidez mecânica onde deveria haver maleabilidade atenta 

e a flexibilidade viva de uma pessoa”. (BERGSON, 1983, p. 10).  

 Outro ponto importante e instigante foi, em pleno exercício de absoluta 

sinceridade infantil, a menina Sofia afirmar já ter entendido que eu ia fazer o trabalho 

solicitado, que eu já havia repetido isso várias vezes e que era chato repetir muito. E 

minha defesa foi que então aquele talvez fosse um problema que tenho: repetir muito as 

coisas. Mas a repetição, segundo Bergson, também é um dos processos que leva ao 

cômico, pois torna mecânico o que deveria ser vivo, ilustrado da seguinte forma:  

 “Os gestos de um orador, cada um dos quais não é risível em particular, por 

sua repetição fazem rir”. É que a vida bem ativa não deveria repetir-se. Onde 

haja repetição ou semelhança completa, pressentimos o mecânico funcionando 

por trás do vivo. (BERGSON, 1983, p. 20). 

Então, como tornar a repetição considerada chata em algo risível? Talvez a busca 

de um bordão, assinalada como um recurso fácil para o cômico, como afirma Alessandro 

Bender Verrone em sua dissertação de mestrado: 

Mas a repetição a que Bergson se refere fundamentalmente é aquela em que 

um personagem cômico realiza mais de uma vez uma mesma inflexão ou gesto 

em situações distintas entre si. Neste caso um recurso de humor bastante 

simples (e bastante comum nas televisões brasileiras) é o Bordão. Bordão é 

uma palavra ou frase que determinado personagem profere sistematicamente... 

o Bordão é um recurso certeiro para a obtenção de uma risada. (VERRONE, 

2009, p. 16-7). 

Constatei que o bordão somente será orgânico e real se surgir durante o processo 

da composição da cena e obedecer a lógica da palhaça.  

 Essas foram as primeiras impressões que causaram os primeiros frutos da minha 

pesquisa, mas que já deixavam explícita a necessidade da construção de um roteiro aberto 

para facilitar a improvisação e interação, porém bem definido para que eu pudesse 

transferir para ele a segurança que um texto dramático me traria. 
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4.2 NOVOS TEMPOS NOVOS RUMOS 

 

 Após mais uma passagem de tempo de quatro meses, distante desses escritos e da 

efetiva pesquisa, e com decisão tomada juntamente com meu orientador, um novo desafio 

se pôs à minha frente: trilhar um novo rumo e aventurar-me na realização do trabalho de 

conclusão de curso em forma remota. Tanto as orientações, quanto a banca de avaliação, 

bem como o trabalho prático em si, a defesa e a arguição, deveriam ser estruturados de 

forma remota, já que a universidade não tinha previsão do retorno das aulas e atividades 

presenciais, sendo certo o formato de ERE (Ensino Remoto Emergencial) para o semestre 

(2020-2). Então, muito do que havia sido planejado não seria possível ser executado, e a 

pesquisa deveria ter novas estratégias, formatos e bases.  

 Apesar de me afastar da reflexão teórica e do registro escrito sobre minhas 

intenções e minha pesquisa, aproveitei o momento de distanciamento social e participei 

de um grupo de estudos on line de dramaturgia na palhaçaria, que me fez conhecer a 

bibliografia básica existente. Por meio desse grupo também tive a oportunidade de 

participar do vídeo “Palhaças Super Poderosas Challenge”24, com palhaças de todo o país, 

que trouxe diversão e respiro para este momento tão complicado. Também me aventurei 

durante os meses de setembro e outubro de 2020, no curso on line da Escola de Palhaças 

de São Paulo, quando vivenciei a exploração da arte da palhaçaria por intermédio de nove 

disciplinas práticas e teóricas, que totalizaram em torno de 50 horas de aula. Um projeto 

de filmagem de cenas, para as redes sociais, juntamente com a colega atriz Diane Schizzi 

(Palhaça Isveralda) também fez parte desse momento de isolamento. Além disso, procurei 

manter algumas leituras de embasamento para minha pesquisa e a participação em 

algumas aulas e palestras on line e lives de assuntos diversos referentes ao teatro e ao 

cômico. 

 A oportunidade de acompanhar a banca, a apresentação e a arguição dos TCCs de 

três colegas de curso, que aconteceram de forma remota no semestre 2020-1, também foi 

um fator importante na tomada de decisão deste novo caminho a ser seguido. As 

possibilidades de criação teatral em novos e diferentes meios, já explorados pela nossa 

comunidade acadêmica e também por diversos grupos e artistas de todo o país, e a 

                                                                    
24 Link do vídeo completo <https://www.youtube.com/watch?v=HFl7Y0CVNHw> 

https://www.youtube.com/watch?v=HFl7Y0CVNHw
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percepção disso, me “trouxe” mais segurança para esta aventura que pareceria improvável 

até pouco tempo atrás: a palhaça Enólifa em cena virtualmente. 

 

4.3 UMA SEGURANÇA INSEGURA 

 

 Como dizer que se tem alguma segurança para realizar algo nestes tempos? Ainda 

mais em se tratando de teatro, uma linguagem essencialmente de presença, e mais ainda 

da exploração da linguagem da palhaçaria, onde o foco é sempre o jogo, a troca com a 

plateia, o aqui e agora, o ser e estar ao mesmo tempo. Percorrer um terreno instável assim 

como está o terreno da nossa vida será a pseudo certeza para este momento. Assim como 

não sei como será minha vida no próximo mês, na próxima semana ou amanhã, se como 

professora vou ter que voltar às aulas presenciais, se minhas atividades como atriz vão 

poder retornar, se eu e minha família estaremos gozando de saúde física e emocional, se 

a bandeira de distanciamento social vai ser laranja, vermelha, amarela ou azul, também o 

caminho a percorrer nesta pesquisa ainda era incerto e movediço.  

Então é dentro dessa segurança insegura que me aventurei na parte prática, 

buscando embasamento teórico tanto na bibliografia já consolidada, quanto nas novas 

experiências e estudos referentes a este “novo modo” do fazer teatral, tendo a clareza de 

que se trata de um “outro modo” e que não deve sequer ter a intenção de substituir 

qualquer outra forma já explorada dessa arte até hoje. 

 

4.4 AS PERDAS DA PANDEMIA 

 

 Não tem como não se deixar atravessar pelas perdas desse momento histórico de 

desafio para a humanidade. No macro as grandes perdas sociais, econômicas e de vidas 

humanas todos os dias e que nos afetam. E no micro as perdas de cada um de nós, as 

minhas perdas.  

A perda dos abraços dos colegas e amigos, dos sorrisos agora escondidos pelas 

máscaras, da liberdade de sair pelas ruas, de andar sem medo, a impossibilidade de 

socializar num jantar, numa caminhada, num café, tudo isso sem a certeza de quando e 
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como isso será possível novamente. A impossibilidade de realizar o TCC de forma 

presencial e dos encontros físicos tão potentes da universidade, a perda de novos trabalhos 

e projetos que se mostravam promissores e estavam apenas começando, a suspensão do 

convívio diário com meus jovens alunos e colegas de profissão e todas as incertezas que 

este cenário gera. 

As perdas físicas: das minhas duas gatas de 17 anos, a Bianca, que era minha 

companheirinha inseparável e que ficou comigo o máximo de tempo possível, passando 

por um longo período de doença e imobilidade, e a Batata, sua irmã de ninhada e de vida, 

que foi embora 22 dias depois, de repente, muito rapidamente, porque não bastava ficar 

por aqui só com seus humanos. A perda da grande e querida amiga Jane Tasca de Paula, 

que foi levada aos poucos, por um câncer de pulmão. E toda sensação da impotência 

humana e do meu desalento diante da única certeza que temos na vida: a morte.   

  O que fica depois da morte? O que sobrou da Bianca e da Batata pra mim, além 

dos registros visuais, fotos, vídeos? O que ficou da Jane? Sem dúvida as memórias, as 

lembranças. Nesse movimento de explorar memórias e lembranças a linguagem da 

palhaçaria se mostra bastante possível, pois busca o ser em outro estado e o estar presente 

o tempo todo, então as minhas memórias e lembranças podem vir à tona sob o olhar da 

palhaça, com a sua lógica própria. 

 

4.5 PRIMEIRA EXPERIÊNCIA DE DRAMATURGIA AUTORAL 

  

 Ainda como participante do grupo de estudos de dramaturgia na palhaçaria, 

realizei minha primeira experiência de criação dramatúrgica. Ao final dos encontros as 

orientadoras solicitaram um texto partindo de uma ideia que temos para um número de 

palhaçaria, usando fluxo contínuo, escrevendo sem parar, deixando livres os 

pensamentos, durante vinte ou trinta minutos corridos. Com o texto pronto, disponível no 

apêndice A desta monografia, no último encontro fomos desafiadas a ler, e quem quis 

pôde usar o nariz da palhaça durante a leitura. Eu usei, e para minha surpresa, apesar do 

texto relatar diversos momentos de tristeza e insegurança, houve alguns risos durante a 

leitura.  
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 O feedback sugerido pela mestra Karla Concá foi a criação de um número partindo 

do vinho, da análise e degustação de vinhos, relacionando com aspectos familiares, 

memórias, lembranças, mas sempre buscando um tom de celebração. Quando esta palavra 

“celebração” apareceu, logo percebemos, eu e meu orientador, que ela pode ser 

relacionada a Baco, deus romano do vinho, e também às Dionisíacas, festas em honra a 

Dioniso, deus grego do vinho e também da fecundidade, da alegria e do teatro. Assim 

“celebrar com vinho e alegria as memórias”, parecia um terreno fértil para criar um roteiro 

básico e iniciar minhas experimentações práticas nessa nova etapa do processo. 

 

4.6 AS COINCIDÊNCIAS 

  

 Dei-me conta de que desde o momento da impossibilidade de realizar o processo 

presencialmente, entre pensamentos e escritos há algumas coincidências de temas: a 

perda, a incerteza, o medo da morte e a solidão. Então qual a melhor maneira de mostrar 

esses temas numa celebração, num brinde? Como superar essas dores humanas e 

inevitáveis? Evocar lembranças e memórias de quem e do que já se foi e afastar o medo 

com o riso é estratégia usada desde os tempos mais remotos, pois conforme a diretora 

teatral e pesquisadora Alice Viveiros de Castro, 

o palhaço está presente em todas as culturas, e a mais antiga expressão do 

personagem é a que se faz presente nos rituais sagrados. Desde o início dos 

tempos, o riso foi e ainda é utilizado como elemento ritual para espantar o 

medo, especialmente o medo da morte. (CASTRO, 2005, p. 20) 

E ainda, encarar os medos e transpor positivamente a incerteza e a solidão destes 

e de todos os tempos através do riso é o que está posto, conforme ilustra a mesma autora:   

Como ter forças para encarar o Mal? Como ter forças para fazer a pergunta que 

liberta? O riso, ao apontar o ridículo do outro e de si mesmo, foi a resposta do 

homem para esse desafio desde o início dos tempos. Medo da chuva? Do 

trovão? Das doenças? Da morte? Vamos rir dos nossos medos... A morte vai 

continuar matando, mas não vamos deixar que o medo dela nos mate em vida. 

(CASTRO, 2005, p. 20). 

Então, criei um roteiro básico, disponibilizado no apêndice B desta monografia, 

partindo dessas percepções e estímulos. Logo me dei conta de mais coincidências: o 

roteiro cita em vários momentos meus avós maternos e outros familiares, também em 

algumas vivências do curso da Escola de Palhaças, quando o estímulo era imagético, 

constantemente fui levada a construções mentais que remetiam aos meus antepassados. 
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Toda a minha descendência italiana, por parte de mãe, está fortemente ligada ao vinho, 

às celebrações familiares, às cantorias, aos filós italianos25 e minha infância toda foi 

permeada por estes costumes que ainda eram bem vivos na época. Assim como Deméter 

consegue transpor a dor e voltar a procurar a filha raptada no Mito de Perséfone26, depois 

de rir com a trickster27 Baubo28, pretendo celebrar a minha descendência, como forma de 

transformar as lágrimas da perda em riso. 

 

4.7 AQUECENDO O CORPO E A MÁSCARA 

 

Os ensaios que seguiram foram com base na primeira versão do roteiro, e neles 

também já pude identificar várias forças e fragilidades do trabalho. Por vezes iniciei o 

ensaio sem nenhum prévio aquecimento nem corporal e nem da máscara, o que se mostrou 

pouco eficiente até o momento em que meu corpo e a máscara da palhaça já haviam 

aquecido, após passar algumas vezes o roteiro. Aqui já consigo relacionar com as aulas 

da disciplina de Introdução à Palhaçaria Feminina, ministrada por Andrea Macera, no 

curso da Escola de Palhaças.  

Nossa professora frisou várias vezes a importância de aquecer o corpo, abrir 

espaço, movimentar a coluna, liberar as articulações e buscar sensações do estado 

presente. Ações que proporcionam ao corpo a força do aqui e agora, e em consequência 

maior disponibilidade para o jogo da palhaça. Também foi falado sobre “aquecer a 

máscara”, ou seja, colocar o nariz, acionar o estado da palhaça e já agir como tal, 

preparando a máscara para o trabalho. A relação de acionar o estado com a ação de vestir 

o nariz, que para mim era até então uma prática intuitiva, obteve confirmação também 

nas observações da mestra Andrea, que citou várias vezes a importância do momento em 

que ele é colocado e retirado e sua relação com o estado de presença da palhaça.  

                                                                    
25 Encontro de famílias dos primeiros imigrantes italianos da serra gaúcha na casa de alguma delas, onde o 

objetivo era comer, beber, rezar, conversar, jogar, fazer trabalhos manuais, contar casos, cantar e era onde 

buscavam força para seguir adiante na jornada. Este costume se manteve durante diversas gerações de 

descendentes. 
26 Filha de Deméter raptada por Hades. Ambas eram responsáveis pela fertilidade na terra. A terra seca até 

o momento que Deméter volta a procurar a filha. 
27  Embusteiro, trapaceiro, pregador de peças, normalmente cômico, que quebra normas, mas 

frequentemente obtém resultados positivos.  
28 Antiga deusa grega do ventre. 
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Após improvisar algumas vezes o roteiro, já então com o corpo e a máscara 

aquecidos, realizei algumas gravações para posteriores observações minhas e do meu 

orientador. As observações de Marcelo, além de passarem por simples indicações 

específicas para aprimorar a visualização da cena na ferramenta digital escolhida, 

abordaram também algumas questões técnicas da busca do risível, como sugestões de 

busca de exageros, deboches, do ritmo mais acelerado do cômico, com maior 

encadeamento das ações e das falas, diminuindo os momentos de interação com o público, 

já que a participação virtual é muito reduzida se comparada à presencial. 

Porém, chamar para a participação e cumplicidade o público, mesmo que 

virtualmente, é um interesse bastante presente nas minhas experimentações. É um desejo 

que se apresenta quase como uma necessidade neste momento, onde temos que 

praticamente inventar um novo jeito de fazer teatro, com um desafio para a palhaça, que 

busca o prazer no jogo e também para a mulher, já que “a gente só se enxerga na relação 

com o outro”29.  Então, o que se apresenta como uma das metas é como dosar essa 

interação com o público sem que haja prejuízo no ritmo e na energia, tão importantes para 

o sucesso do cômico. 

 

4.8 SÓ SER 

 

Assim, segui mais atenta a esses pontos nas subsequentes experimentações. 

Procurei pensar um pouco na técnica, no ritmo, e onde poderia ampliar a intensidade das 

ações que levasse ao riso. Porém, somente no momento em que me desliguei desse 

comportamento mais mental e das cobranças, e entrei na zona do prazer de simplesmente 

estar, é que fluíram as coisas mais interessantes. Então, toda uma gama de princípios da 

palhaçaria, já lidos, estudados e vivenciados nas experiências práticas relacionados a este 

prazer vieram à tona: a alegria do palhaço é ser o que ele é, sem controle, sem 

autojulgamento. Primeiro faz para ver o que acontece e somente depois pensa. Deixa vir 

à tona as emoções, sejam elas boas ou ruins, pois é um brincante, lida com as suas 

verdades, com os impulsos internos e se liberta das regras sociais. 

                                                                    
29 Fala da professora e palhaça Silvia Leblon, na disciplina Revendo os Princípios da Escola de Palhaças, 

SP. 
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O palhaço troca a lógica convencional pela intuição, por isso é um dos arquétipos 

do louco. Está relacionado à carta do louco em diversos baralhos de tarot30 como o de 

Crowley, onde é atacado pelo tigre mas segue olhando em frente, sem medo e o baralho 

de Wait, que caminha sem olhar para onde. Alguns baralhos também trazem a carta do 

louco com o número zero, que significa liberdade total, desordem e instabilidade. A partir 

daqui então sigo com as orientações “o palhaço não tem que [ser/fazer] nada, só ser”31 e 

“deixa a coisa acontecer, pois é desse choque, desse andar na beira do abismo, que coisas 

interessantes podem aparecer”32. 

 

FIGURA 1 – LOUCO DO TAROT DE CROWLEY 

 

                                       Fonte: https://reuniaodebruxas.com.br/o-louco/(2020) 

                                                                    
30 Baralho esotérico normalmente usado para prever o futuro 
31 Fala da professora e palhaça Silvia Leblon, na disciplina Revendo os Princípios da Escola de Palhaças-

SP. 
32 Fala do orientador Marcelo Adams. 
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                FIGURA 2 – LOUCO DO TAROT DE WAIT 

 
Fonte: https://caotize.se/tarot/carta-de-tarot-o-louco-the-fool-divinacao-on-line/(2020) 

 

 

4.9 A INFLUÊNCIA DOS ANTEPASSADOS 

 

Após algumas experimentações nesse estado de maior liberdade e prazer, coloco 

em questão algumas citações de familiares que pretendo usar e percebo que elas são 

disparadas pela lembrança do meu avô Ricardo Poletto, patriarca da minha descendência 

por parte de mãe. Mas por que o gatilho deve ser uma figura masculina? Não que meu 

avô tenha sido um homem opressor, longe disso, já que minhas lembranças dele são de 

um homem doce, alegre e que, ao contrário da maioria dos homens da sua geração e 

descendência, valorizava sua esposa e as mulheres e as respeitava sem impor nenhum tipo 

de submissão. Mas por que não disparar as lembranças por meio da figura feminina da 

minha avó, Marcília Gava Poletto, que apesar de ser fruto de uma sociedade 

https://caotize.se/tarot/carta-de-tarot-o-louco-the-fool-divinacao-on-line/(2020)
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extremamente patriarcal e machista, se destacou na nossa família como uma mulher de 

grande força e coragem?  

As memórias deste casal pra mim são muito importantes, e surgiram já desde o 

texto de fluxo contínuo. Elas apareceram de forma não intencional, mas resultaram em 

justificar minha vontade de usar o riso para subverter a dor da perda, pois eles são as 

pessoas mais próximas que perdi até o momento, e que são minhas referências em 

diversos aspectos como: relacionamento homem x mulher, superação de dificuldades, 

religiosidade, celebração da vida, visão de mundo. Assim, cabe falar sobre eles e destacar 

brevemente as principais influências que aparecem nesta pesquisa.  

Ambos são descendentes de famílias de imigrantes italianos, já nasceram na serra 

gaúcha, porém trazem toda a carga de hábitos e costumes do país de origem de seus pais. 

Amantes da mesa farta, do vinho, das cantorias italianas, do filó. Tiveram dois filhos, 

minha mãe e meu tio Janir. Meus pais se casaram, mas ficaram morando na mesma casa 

que eles, assim como meu tio. Portanto todas as minhas memórias de infância remetem a 

uma casa sempre cheia de gente, parentes e amigos. Uma casa alegre que recebia a todos 

de coração aberto. Existem até mesmo histórias antigas, antes de meu nascimento, de 

pessoas, em geral parentes ou amigos próximos, que se abancavam em alguns períodos 

para morar na casa do casal. A mesa era sempre farta, e é claro que nunca faltava o vinho. 

Meu avô trabalhou durante 40 anos na Cooperativa Vinícola Aurora33, que foi fundada 

em 1931, ano em que ele completou 18 anos e teve seu primeiro e único emprego de 

carteira assinada. Apesar de ser um operário, nunca faltava nada em casa e nem para quem 

chegasse na hora de comer ou precisasse de pouso para a noite. Ele fazia questão de 

sustentar a esposa, os filhos, e ainda ajudar genro, nora e neta, no que fosse preciso. Era 

um homem que amava seu trabalho, sua família e as coisas que havia conquistado, muito 

feliz com aquilo que tinha. 

Já minha avó sempre foi dona de casa, não se casou tão jovem e optou por ter 

somente dois filhos, coisa muito rara naquela época. Porém sempre quis todos próximos 

a si, e sempre fazia questão de participar de todas as decisões importantes da família, sem 

deixar esta função entregue somente para os homens da casa. Sua mente também era 

muito aberta para a época, e algumas lembranças marcantes me fazem entender toda força 

de sua influência feminina na minha vida. Meu tio era jovem nos anos 1970 e lembro bem 

                                                                    
33 Maior cooperativa vinícola do Brasil - Bento Gonçalves – RS. 
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do dia em que minha avó flagrou ele dormindo com a moça que viria a ser minha tia logo 

em seguida, e sua frase: “Olha, vocês podem continuar dormindo juntos, eu não me 

importo, mas que tal casar? Eu ajudo no que for preciso”. Vinte e poucos anos depois, 

quando eu contei pra ela que estava grávida, mas que tinha decidido que não iria casar, 

ela disse: “Ai que bom, assim tu vai ter uma companhia!” (talvez ela já me achasse velha, 

com 28 anos, e pensasse que mais tarde seria difícil engravidar).  

Logo então, nas experimentações práticas dos ensaios, surge uma segunda versão 

do roteiro, conforme o apêndice C desta monografia, no qual busco o gatilho das 

memórias que compartilho na cena, através da figura feminina da minha avó, de falas, 

histórias e ações suas que ainda permanecem vivas na minha memória. Mas que também 

seja aberto o suficiente para não reprimir o surgimento de outros possíveis gatilhos de 

memórias, sejam elas quais forem. 

 

4.10 IMPROVISANDO COM OS PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

Usando uma dramaturgia autoral a partir do roteiro criado e do gatilho das 

memórias centrado na figura feminina da minha avó, realizei sucessivos ensaios com a 

exploração do improviso, procurando seguir alguns princípios técnicos básicos. Sempre 

buscando comicidade na presença e no estado de palhaça, que segundo o Lume, por meio 

do registro de Ricardo Puccetti, um de seus atores-pesquisadores, é  

a redescoberta do prazer de fazer as coisas, do prazer de brincar, do prazer de 

se permitir, do prazer de simplesmente ser. É um estado de afetividade, no 

sentido de "ser afetado", tocado, vulnerável ao momento e às diferentes 

situações. É se permitir, enquanto ator e clown, surpreender-se a si próprio, 

não ter nada premeditado, mesmo se estiver trabalhando com uma partitura já 

codificada. (PUCCETTI, 2012, p. 71). 

 

E ainda, buscando também dar uma atenção maior ao entorno, aos ruídos, aos 

acontecimentos presentes, e a tudo o que me cerca. Tudo isso com a intenção de tornar a 

improvisação mais viva, criando assim um campo aberto para a relação verdadeira com 

uma provável plateia virtual. 

 Explorei a triangulação, que é um dos princípios do cômico, fundamentado na 

relação triangular, ou seja, ator – parceiro de cena – plateia, num jogo de constante troca 

de foco, buscando algumas relações diretas com o entorno, para depois poder 
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compartilhá-las com a plateia. E neste estado de atenção e improvisação pude encontrar 

alguns argumentos bastante interessantes, quando trouxe os ruídos da rua em frente ao 

meu local de ensaio e provável local de apresentação, que vão desde automóveis, 

caminhões, ambulância, até ruídos de obra de construção civil. Outros também surgiram 

através da relação visual com os trabalhadores da obra, que algumas vezes me 

observavam ensaiando.  

Outra intenção foi aprimorar a precisão de movimentos da parte superior do corpo, 

ou seja, da cintura para cima, já que este seria o principal enquadramento que a plateia 

virtual teria de mim. Tornar ações e movimentos mais precisos para então poder dar força 

às repetições, às suspensões e às surpresas que levam ao cômico. Esta tarefa foi facilitada 

pelo fato de estar sempre ensaiando diante de uma câmera, como se fosse à frente de um 

espelho, e assim poder repetir e experimentar os movimentos conforme a necessidade. 

Como parceiros de cena totalmente disponíveis para o jogo, utilizei-me dos 

objetos escolhidos: o diploma, a garrafa de vinho, o abridor, a rolha, a taça, o rolo de 

papel higiênico e o companheiro e cúmplice garrafão de vinho. Destaco o garrafão de 

vinho como interlocutor da cumplicidade entre mim e a plateia, já que é a ele que recorro 

quando alguma quebra de expectativa ou problema se apresenta. Acredito que elencar 

poucos objetos facilite o desenvolvimento da cena, num ambiente restrito a uma tela de 

computador ou de celular. 

O foco principal da cena é a análise do vinho, na qual sempre busco o refúgio do 

retorno, porém o cômico também está presente na mudança brusca de foco, na surpresa, 

no inesperado. A intenção séria da palhaça é fazer a análise do vinho, mas ela se perde 

tanto nas reações suscitadas pelo entorno como também nas memórias que surgem e a 

relação delas com a vida e com o vinho. Ela está ali para fazer algo importante e sublime, 

mas perde no detalhe insignificante, pois conforme Castro “enquanto milhões se dedicam 

às nobres tarefas de matar, se apossar de territórios vizinhos e acumular riquezas, o 

palhaço empenha-se em provocar o riso de seus semelhantes” (CASTRO, 2005, p. 12) 

porque ele “é o sacerdote da besteira, das inutilidades, da bobeira... Tudo o que não tem 

importância lhe interessa” (CASTRO, 2005, p. 12). 

A maior dificuldade foi manter o ritmo do cômico, ou melhor, perceber qual ritmo 

é o ideal, já que certamente seria diferente do que ocorreria em relação a uma plateia 

presencial, caso em que o riso do público entraria como elemento e interferência no ritmo. 
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Esta dificuldade está relacionada em grande parte à minha pouca resistência física, então 

muitas vezes diminuo o ritmo com a intenção de buscar alívio respiratório e corporal. 

Percebo assim a importância das indicações nas aulas da Escola de Palhaças, onde a 

professora frisava que devíamos dar muita atenção à expiração, Macera alertava 

constantemente: “Expirem! Seguramos muito ar nos pulmões sem necessidade, a máscara 

fica mais viva e suave quando a gente expira”34. E logo em seguida nos fazia expirar 

próximas à câmera para ter uma visão melhor da nossa máscara e do nosso estado naquele 

momento. 

Quanto à importância das diversas máscaras e de algumas que tive um breve 

contato, e sua relação na construção da máscara da palhaça, cabe discorrer mais 

detalhadamente no subcapítulo que segue. 

 

4.11 ENÓLIFA E AS MÁSCARAS 

 

No curso da Escola de Palhaças, as disciplinas de Bufonaria e Corpo-Máscara 

foram específicas para o trabalho com máscaras. Para mim essas duas disciplinas foram 

bastante interessantes, proveitosas e até mesmo reveladoras. A busca da palhaça através 

das máscaras é a formação que a idealizadora da Escola de Palhaças realizou com Sue 

Morrison35 e que procura trazer, mesmo que de forma mais breve e resumida, para as 

alunas da sua escola em São Paulo. 

 Nas aulas de Corpo-Máscara ativamos memórias da infância, das brincadeiras e 

brinquedos, experimentamos brevemente a máscara neutra com o uso de um lenço, por 

meio de narrativas imagéticas e movimentações corporais. Fomos desafiadas a modelar 

uma máscara de nós mesmas, denominada de máscara pessoal, com base numa selfie 

utilizando quaisquer tipos de materiais que desejássemos. Também fomos estimuladas a 

buscar na nossa face as qualidades particulares, e reforçar os traços e expressões 

marcantes que já carregamos, com exercícios em frente ao espelho e à própria câmera 

durante a aula. 

                                                                    
34 Fala da professora Andrea Macera nas aulas on line de Introdução à Palhaçaria Feminina. 
35 Palhaça e mestra de palhaçaria feminina canadense. 
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Quanto à criação da máscara pessoal, devo salientar que foi um processo bastante 

interessante e revelador. Num primeiro momento não tinha nenhum interesse em 

desenvolver a atividade, por que sou totalmente avessa às câmeras e principalmente a 

selfies, e também não tenho muitas habilidades manuais para modelagem, desenho, etc. 

Então fiz apenas duas ou três fotos e escolhi uma qualquer. Modelei minha máscara com 

massinha e no início fiz a tarefa sem vontade e até mesmo com certa indignação, mas à 

medida que fui fazendo o trabalho percebi que havia muitos traços meus na máscara que 

surgia, e vejo que ela realmente me representa. 

FIGURA 3 – MÁSCARA PESSOAL 1 

 
                 Fonte: Autora (2020) 
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                      FIGURA 4 – MÁSCARA PESSOAL 2 

 
               Fonte: Autora (2020) 

          

Assim, acredito que abri uma porta importante e essas experiências foram muito 

proveitosas para a minha pesquisa, pois a proposição virtual resultou por focar a 

expressividade na face, na proximidade com a câmera, que agora é explorada por mim 

com prazer durante os ensaios. A investigação destas possíveis faces cômicas é bastante 

divertida e me afeta positivamente, me fazendo muitas vezes rir de mim mesma. 



49 

 

 

Outra experiência incrível da Escola de Palhaças foram as aulas de bufonaria com 

Aline Marques36. Iniciei o processo de criação da minha figura bufa, a Tsunami que surgiu 

a partir de estímulos que passaram principalmente pela questão da deformidade física e 

da opressão, e depois pela inversão de poder com o desenvolvimento da paródia, de claras 

influências filosóficas e práticas em formas e símbolos da carnavalização da Idade Média, 

que conforme Bakhtin, 

estão impregnados do lirismo, da alternância e da renovação. Da consciência 

da alegre relatividade das verdades e autoridades no poder. Ela caracteriza-se, 

principalmente, pela lógica original das coisas “ao avesso”, “ao contrário”, das 

permutações constantes do alto e do baixo, (“a roda”), da face e do traseiro, e 

pelas diversas paródias, travestis, degradações, profanações, coroamentos e 

destronamentos bufões. (BAKHTIN, 1987, p. 9-10). 

 Porém, as práticas na Escola de Palhaças propõem a criação da figura bufa por um 

viés mais contemporâneo, onde exploramos as nossas próprias pequenas deformidades, 

sublinhando-as e ampliando-as. E as paródias também são buscadas não só pelas 

opressões vindas de grandes ou malvados opositores, mas também das pequenas 

opressões do dia a dia, das opressões da nossa própria tribo, aquelas que nós mesmos 

praticamos, abrindo assim maiores possibilidades de identificação, onde o riso pode 

tornar-se geral assim como o riso carnavalesco que é    

antes de mais nada, um riso festivo. Não é, portanto, uma reação individual 

diante de um ou outro fato “cômico” isolado. O riso carnavalesco é em 

primeiro lugar o patrimônio do povo (esse caráter popular, como dissemos, é 

inerente à própria natureza do carnaval); todos riem, o riso é “geral”; em 

segundo lugar, é universal, atinge todas as coisas e pessoas (inclusive as que 

participam do carnaval). (BAKHTIN, 1987, p. 10). 

 Essas experimentações deixaram claro para mim que a Tsunami não é 

necessariamente maneta (desprovida do antebraço esquerdo) como foi concebida nas 

primeiras experimentações práticas, mas é bem provável que ela possa ser caolha, 

aproveitando a minha pálpebra caída do olho direito, e que possa expor exageradamente 

a protuberância do seu ventre, assim como sugere o meu próprio desvio postural. Bem 

como pode parodiar com mais eficiência o que está mais próximo de mim, o que faz parte 

do meu universo, as minhas próprias fraquezas. 

 Até aquele momento de exploração da minha figura da palhaça, não havia ficado 

claro para mim o quanto a máscara da bufa também pode e deve interferir na da palhaça, 

e mais, quão rica pode vir a ser esta contribuição. Mas, ao apreciar as filmagens de alguns 

                                                                    
36 Atriz bufa e professora de teatro. 
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ensaios, me deparo com trejeitos e expressões que foram descobertos nas aulas de 

bufonaria, o olho direito que se fecha nos momentos de indignação, a expressão de 

superioridade ao falar de seu amplo conhecimento de vinho e de sua suposta imunidade 

à bebedeira. Sem falar na satisfação física em beber, no prazer da abundância e no exagero 

dos gestos que muitas vezes denotam a malícia. Todos eles, aspectos típicos do corpo 

grotesco onde segundo Bakhtin “esse exagero tem um caráter positivo e afirmativo. O 

centro capital de todas essas imagens da vida material são a fertilidade o crescimento e a 

superabundância” (BAKHTIN, 1987, p. 17). Então, são nos momentos mais afirmativos, 

mais intensos e de superioridade da palhaça que me percebo mais bufa.  

A presença de elementos no roteiro pré-definido que propõe e pressupõe deboches 

tanto às instituições, quanto a aspectos naturais da vida cotidiana, e às imagens do corpo, 

também me colocam em frente a características refletidas na bufonaria. A busca do riso 

não só pelo que me atinge por fora, mas rir do que é meu, do que me pertence, do que é 

interno e a expectativa de que talvez minha pequena plateia virtual possa vir a rir comigo, 

nem que seja por um tempo breve, me alinha ao riso festivo popular que, conforme 

Bakhtin, escarnece dos próprios burladores e no qual 

o mundo inteiro parece cômico, e é percebido e considerado no seu aspecto 

jocoso no seu alegre relativismo; por último, esse riso é ambivalente, alegre e 

cheio de alvoroço, mas o mesmo tempo, burlador e sarcástico, nega e afirma, 

amortalha e ressuscita simultaneamente. (BAKHTIN, 1987, p.10).      

 O trabalho de Sue Morrison com as máscaras é brevemente assim descrito por 

Puccetti:   

São 6 máscaras com 2 lados cada (a experiência e a inocência), o que dá 12 

possibilidades de combinação. Segundo Sue Morrison, as máscaras não são o 

clown. O clown existe no espaço criado entre a relação de cada máscara com 

a plateia. É neste espaço do "não - sei", onde todas as possibilidades estão 

abertas, que o clown vive e acontece. As máscaras são o instrumento concreto 

que permite ao clown estar frente ao público sem a preocupação de fazer algo: 

as máscaras atuarão por ele. Assim ele estará totalmente entregue à relação 

com o público, aberto para jogar, a partir das qualidades de suas máscaras, com 

os estímulos e acasos que acontecem no decorrer de uma performance. 

(PUCCETTI, 2012, p. 89). 

Também os dois lados de cada máscara, a experiência e a inocência, podem ser 

relacionados com as figuras do Branco37 e do Augusto38, respectivamente. Os estados de 

                                                                    
37 Palhaço esperto, sério e dominador. 
38 Palhaço extravagante, provocador, desajeitado, desastrado. 
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experiência e inocência podem se intercalar organicamente em cena conforme a máscara 

da palhaça sentir necessidade, pois 

conforme o número vai se desenvolvendo e os sentimentos / sensações vão se 

transformando a partir da relação com o público, permitir que ocorra a 

transição de uma qualidade para outra. Essa transição de uma qualidade para 

outra é natural, orgânica, a máscara sabe quando é para mudar. É só dar vazão 

ao que está sentindo, crescendo ao máximo a sensação, que a passagem 

acontece naturalmente. (PUCCETTI, 2012, p. 88).  

Por intermédio destes apontamentos e numa reflexão sobre as descobertas feitas 

com o estímulo das duas máscaras trabalhadas, e como elas se refletem no presente 

processo de pesquisa, cabem aqui algumas considerações: na atividade final das aulas de 

corpo-máscara, nas quais foram propostas movimentações corporais utilizando nossa 

máscara pessoal e uma música de livre escolha que nos despertasse estímulos, 

experimentei um estado de suavidade, leveza e introspecção. Já com a bufonaria os 

estados de força, superioridade e expansão se mostraram bastante presentes. Então, de 

forma resumida e metafórica posso comparar minha máscara pessoal ao estado da 

inocência e minha máscara bufa ao estado da experiência. 
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5 A CENA QUE NASCE DA ENÓLIFA CRIANÇA 

 

 Nos subcapítulos que seguem apresentarei informações mais detalhadas sobre o 

processo de roteirização, criação e desenvolvimento da cena Enólifa Someliê. Essa é a 

primeira cena, ou como é mais comum na linguagem da palhaçaria, o primeiro número 

da palhaça Enólifa, que ainda é uma criança, persona que surgiu há pouco mais de um 

ano, que ainda está em construção e que também foi se descobrindo na evolução deste 

processo. E o mais importante é que, como toda a criança, teve um grande prazer nas 

descobertas e muita curiosidade pelo novo e pelo desconhecido.    

 

5.1 A DRAMATURGIA: RELAÇÃO DO VINHO COM AS PESSOAS 

 

Sou uma grande apreciadora de vinhos e tenho algum conhecimento nesta área, já 

que por diversos anos participei de uma confraria de mulheres apreciadoras da bebida, 

onde uma vez por mês realizávamos visitas técnicas a vinícolas e também jantares 

harmonizados. Também realizei um curso de sommellier no Senac39, que me permitiu 

conhecer as bases técnicas de análise do vinho, além de uma boa gama de rótulos 

nacionais e internacionais. No curso ministrado pela mestra Concá, quando num 

exercício, fomos solicitadas para fazer uma demonstração de algo que dominávamos e 

que somente nós sabíamos fazer, logo me veio a ideia da análise técnica do vinho. Porém, 

não tivemos oportunidade de iniciar o desenvolvimento da cena, somente 

experimentamos como improvisação. Então, com o desafio de criar uma cena com 

dramaturgia autoral, me lancei na ideia latente e, desde a criação da primeira versão do 

roteiro, já apareceram a relação do vinho, das análises do vinho com as pessoas e com a 

vida, tanto em aspectos comuns e inerentes à humanidade, como também a conexão com 

alguns fatos da minha própria vida e/ou dos meus antepassados. As inclusões de 

memórias foram surgindo com a intenção de dar o colorido, promover as quebras e 

surpresas essenciais para a comicidade. Uma parte dessas quebras já estava prevista desde 

o início no roteiro pré-estabelecido, porém algumas foram aparecendo e se encaixando 

no decorrer do jogo de improvisação que travava comigo mesma em frente à câmara, e 

                                                                    
39 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. 
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com os acontecimentos presentes que iam se sucedendo, dos quais tratarei mais 

detalhadamente um pouco adiante. 

A questão da comparação do vinho com a vida e com as pessoas se mostrou um 

forte fio condutor de toda a cena, então para a Enólifa a limpidez e a transparência do 

vinho se assemelham às pessoas verdadeiras (transparentes), a turbidez da bebida às 

pessoas misteriosas, o teor alcoólico à força feminina, a homogeneidade na cor à 

juventude, a simplicidade dos aromas às coisas simples e boas da vida, o amargor à 

dificuldade de engolir certas coisas da vida, e a possibilidade de trazer o amargo para a 

ponta da língua, que sente o doce, para transformar o amargor em doçura. E finalmente a 

possibilidade de escolha do vinho que nos agrada, mesmo que não agrade a todos, assim 

como ninguém tem a obrigação de agradar ninguém, a não ser a si mesmo.  

Os aspectos técnicos de uma análise de vinhos, essas comparações entre 

vinho/vida/pessoas, entremeadas com minhas memórias de família, disparadas por 

lembranças de infância e juventude, usando a figura matriarcal da minha avó, foi então o 

fio condutor da construção da dramaturgia, porém ao longo do caminho surgiram alguns 

questionamentos, que também foram sendo pensados e experimentados e acabaram por 

interferir na complementação da dramaturgia básica. 

 

5.2 ONDE ESTÁ O FRACASSO? 

   

  Um dos aspectos mais importantes da palhaçaria é mostrar o fracasso da figura 

que ali está e como ela lida com esse fracasso, e segundo Concá, “é no fracasso que a 

coisa acontece, o público vai vibrar conosco depois de ter nos visto na merda”40. Assim, 

questionada de onde estava o fracasso da minha figura na cena, e qual era o motivo da 

Enólifa estar ministrando um curso on line de análise de vinhos, a resposta veio para 

encaixar as duas coisas.   

Durante alguns ensaios, quando o meu telefone celular começou a tocar 

insistentemente, joguei com essa interferência externa e experimentei diversas formas de 

atender essas ligações, e então logo meu orientador teve a ideia de que as ligações fossem 

cobranças. Pronto, aí estava a motivação inicial para o fracasso: endividada e com algum 

                                                                    
40 Fala de Karla Concá nos encontros de dramaturgia feminina para palhaçaria. 
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conhecimento em vinhos, resolveu fazer o curso on line para conseguir uma grana para 

pagar as dívidas. A partir daí foram se somando citações e ações na cena, que se 

relacionaram com a estrutura básica. Enólifa não tem muito conhecimento tecnológico, 

então apresenta dificuldades com a tela e com o computador. O local da casa escolhido 

não é seu, é um quarto emprestado, porque também não dispõe de local adequado para a 

tarefa. A produção visual, o cenário, foi feito por ela mesma, com materiais que tinha à 

sua disposição, ela mesma comprou seu vinho, pois não tem patrocinador, e assim por 

diante. 

A partir do momento da descoberta do fracasso, o passo seguinte foi explorar 

a construção dele durante a cena, pois Lecoq (2010 apud BORGES; CORDEIRO, 2017, 

p.4) “ressalta como fundamento do jogo do palhaço a verdade, a exposição de suas 

fraquezas e vulnerabilidades sem interpretar ou representar um papel pré-determinado. O 

palhaço, para ser bem-sucedido como tal, expõe sua inocência e a construção psicológica 

do seu fracasso”. Então, aprofundar o jogo pessoal com os objetos da cena, com as 

memórias e com as interferências externas, além de explorar as gags 41  físicas, se 

apresentaram como instrumentos para alcançar as metas. 

 

5.3 JOGANDO COM AS MEMÓRIAS 

 

Durante o desenvolvimento da cena, em diversos momentos ficou claro o jogo que 

travei com a minha subjetividade, com as minhas emoções. Esses momentos foram 

surgindo e se somando a cada ensaio, decorrentes do estado de presença perseguido 

durante todas as experimentações. Diversas ações e falas podem se apresentar como 

resultado do jogo com as emoções emergidas das memórias. A começar pelas memórias 

da minha avó, tais como a abundância de vinho na mesa de sua família: “Na casa da Dona 

Marcília tinha sempre três tipos de vinhos: branco, tinto e rosé”; as lágrimas do vinho 

comparadas às suas, já que chorava muito; seu casamento de quarenta anos com meu avô 

e a comparação disto com o vinho que supostamente “quanto mais velho melhor” e frases 

                                                                    
41  Termo que designa a construção de uma cena ou efeito cômico pré-determinado. Na dramaturgia 

circense, por exemplo, existe um vasto repertório de gags ou situações cômicas que podem ser remontadas 

ou repetidas por diversos palhaços e palhaças. 
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como: “O que que adianta olhar e não poder tocar”, “O que é belo deve ser apreciado” e 

“Minhas pernas são canelas e merda de quem olha pra elas”.  

Diversas dessas memórias já estavam pré-estabelecidas na primeira versão do 

roteiro básico, porém diversas delas também foram surgindo no decorrer do processo. 

Durante as experimentações percebi o quanto sou parecida com minha avó, o quanto 

carrego dela em mim, fisicamente e até mesmo vários traços de personalidade. As 

características físicas, como o rosto com uma papada avantajada, a barriga, a bunda, a 

postura, e os traços de personalidade de mandona, a emotividade, o gosto pela boa mesa, 

pelo vinho, pela abundância, entre outros, acabaram surgindo como aspectos marcantes 

da Enólifa, ajudando a forjar a figura da palhaça, ainda em processo de construção.  

Com algumas memórias de frases e ações da minha avó, bem vivas para mim, já 

nos primeiros ensaios elas foram surgindo e se encaixando na cena com naturalidade, 

organicidade e fruição, acabando por se tornarem assim traços próprios da personalidade 

da palhaça e fazer parte de sua lógica. 

Então aqui se apresentou mais um aspecto e um desafio da palhaçaria: a lógica da 

palhaça. Que não é a lógica da atriz, as soluções então não podem ser encontradas pela 

racionalização da atriz, mas sim pelo jogo e pelo pensar da palhaça, ou seja, algo que de 

certo modo está próximo da atriz, mas com a atriz em outro estado, o da palhaça. 

Para trabalhar a lógica não existe outra forma a não ser se colocar em estado de 

presença, de abertura total e absoluta para o jogo, para o interno e para o externo, num 

estado de atenção apurada a tudo que está acontecendo ao redor e dentro, pois segundo 

Puccetti “o clown quando está atuando tem que ir no máximo de uma emoção ou de uma 

ação, empurrando seus limites, levando sua lógica às últimas consequências”.  

(PUCCETTI, 2012, p. 93). E ainda com a consciência de que  

nada pode acontecer gratuitamente, tudo deve obedecer a um sentido. E o que 

dá sentido às ações e reações de um clown, ao seu comportamento físico, é o 

rigor com que ele segue a sua lógica pessoal. Conhecer profundamente esta 

lógica pessoal abre amplas possibilidades de criação, permitindo o encontro de 

soluções que têm íntima relação com o clown. (PUCCETTI, 2012, p. 73). 

Fui me aventurando e experimentando durante os ensaios em busca desta lógica. 

Esta forma de trabalhar acabou por trazer muitas opções de ações, de falas e de 

encadeamentos cênicos, porém também trouxe em diversos momentos dificuldade de 

focar as experimentações em algumas gags específicas, ou seja, frequentemente ao treinar 
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alguma gag surgia mais alguma ideia de ação ou de fala que ia sendo incorporada à cena. 

Sem falar na dificuldade do desapego, de fazer escolhas dentro de uma gama bem grande 

de possibilidades que surgiram e que tiveram que ser mantidas ou descartadas. E nesse 

exercício de o que usar e o que descartar é que se configurou mais um dos meus grandes 

desafios. 

 

5.4 JOGANDO COM AS INTERFERÊNCIAS EXTERNAS 

 

 As interferências externas que iam acontecendo a cada ensaio também me 

ajudaram a compor a encenação. Desde os primeiros ensaios procurei me colocar no já 

mencionado estado de presença e me manter com atenção apurada aos acontecimentos 

externos, com a intenção de buscar o risível através de uma das mais concretas 

ferramentas da encenação do palhaço e da palhaça, que segundo a pesquisadora Cláudia 

Funchal Valente de Souza é  

pautada essencialmente no corpo do palhaço, se mantém no contexto real, 

concreto e sensível, no tempo presente do jogo, da brincadeira. A encenação 

regida pelo improviso abre espaço ao imponderável, à representação de um 

mundo em constante transformação. O compromisso é com o riso, e não com 

o verossímil. (SOUZA, 2008, p. 2-3). 

  Assim, diversas ações e falas surgiram através de reações a essas interferências 

externas, por exemplo os ruídos de automóveis, ambulância e construção civil que 

entravam pela janela do meu local de ensaio, o telefone celular que tocava a qualquer 

momento ou os “caras” da obra que estavam me observando durante um dos ensaios. 

 Tudo foi sendo incorporado e organizado na cena de forma a auxiliar tanto na 

construção dramatúrgica quanto nas quebras de expectativa, surpresas, reviravoltas, 

repetições, triangulações, erros e soluções inusitadas que são elementos tão importantes 

para o cômico. Muitas das ações que realizei durante os ensaios trouxeram dificuldades, 

o que suscitou reações com os objetos presentes no ambiente que acabaram também sendo 

incluídos como elementos de cena, tais como o papel higiênico que estava na prateleira e 

serviu para limpar o vinho derramado acidentalmente, a demonstração do fundo da língua, 

que tem a percepção do amargo e que provocou ânsia de vômito e também vontade de 

chupar o dedo provocando a libido, entre outras ações. 
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 Portanto, as interferências externas, juntamente com os objetos pré-determinados 

e também os que foram surgindo no decorrer do processo, acabaram se transformando em 

instrumentos que eu tinha a meu dispor num momento em que o contato direto com a 

plateia era impossível. Mais do que isso, eles se transformaram em jogadores ativos, 

disponíveis parceiros de cena e cúmplices das minhas propostas e descobertas. 

 

5.5 ENÓLIFA CRITICA 

 

 Que o cômico e o riso são caminhos abertos para a crítica é mais do que sabido, e 

esse aspecto crítico já aparece na Comédia Antiga 42  que conforme as pesquisadoras 

Lourdes Kaminski Alves e Maricélia Nunes dos Santos (ALVES;  SANTOS, 2012, p. 4): 

além de divertir, correspondia de certo modo à imprensa de hoje. Nela eram 

objeto de crítica as instituições políticas de um modo geral e principalmente a 

corrupção dos políticos, os abusos de autoridade, as peças de teatro etc. Por 

meio de uma linguagem desabrida e contundente, tecia suas críticas aos 

diversos âmbitos da vida pública, sem que sofresse repressões.  

Dentre os gêneros dramáticos, a comédia talvez seja a que tem a melhor 

possibilidade de colocar uma lente nos acontecimentos atuais, nas ações cotidianas, nas 

atitudes e posicionamentos das sociedades, grupos e pessoas, e em tudo que tem relação 

com o humano, sob uma ótica mais leve e divertida. Por isso é, como afirma Werner 

Jaeger 2001 (apud ALVES; SANTOS, 2012, p. 5) “o meio mais eficiente de apresentar 

as realidades de seu tempo, atinge o nível do universal ao representar características 

inerentes ao ser humano”. Portanto, com a Enólifa, no desenvolvimento da cena, não seria 

diferente. São vários os momentos que a palhaça se posiciona criticamente frente a 

diversos aspectos.  

Muitos desses momentos surgiram ainda nas primeiras experimentações, pois 

eram críticas que interessavam à atriz que tinham relação com a dramaturgia inicial da 

cena. Como exemplos estão a questão do “notório saber” que vem sendo mais valorizado 

nos últimos tempos, muitas vezes em detrimento do conhecimento acadêmico, a relação 

dos homens ruins com os vinhos que viram vinagre, o elogio às pessoas transparentes e a 

valorização das coisas simples da vida. 

                                                                    
42 Se desenvolveu em Atenas – Grécia, durante o período da democracia ateniense, sendo seu principal 

representante Aristófanes, com suas sátiras políticas e sociais. 
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Também algumas críticas surgiram durante o desenvolvimento da cena e 

acabaram sendo incorporadas, através de ideias de pessoas que auxiliaram no processo 

ou de interferências externas durante as improvisações. Alguns exemplos são a 

ambulância que passava constantemente e suscitou a lembrança de que muitas pessoas 

morreram pela pandemia da Covid-1943, enquanto nosso presidente da república afirmava 

ser apenas uma gripezinha, e a relação dos trabalhadores da obra que me olhavam durante 

os ensaios com os olhares abusadores dos homens para as mulheres.  

Esses, entre outros momentos da cena, que serão melhor descritos e analisados 

posteriormente, deixam claro o poder de crítica do cômico, do qual aproveitei um 

momento histórico, em que ainda existe a liberdade de expressão, tão necessária para a 

crítica, mesmo que muitas vezes essa liberdade pareça tão instável quanto uma corda 

bamba, e tão frágil quanto uma taça de cristal. 

 

5.6 DESENVOLVENDO AS GAGS 

 

No decorrer dos ensaios, com base no roteiro pré-definido, durante o jogo com as 

memórias, com os objetos e com as interferências externas, já começaram a surgir 

algumas gags, tanto faladas, quanto físicas. Também algumas delas foram sugeridas tanto 

pelo meu orientador quanto por pessoas que vez por outra eu convidava para assistir meu 

ensaio on line.  

Foram tantas ideias e sugestões que a manutenção e o descarte se tornaram 

bastante difíceis para mim, assim como o desenvolvimento mais aprofundado dessas 

gags. Como o meu maior prazer durante o processo todo foi sempre o momento do jogo, 

da improvisação, seja quando existia uma plateia on line, seja quando eu estava sozinha 

e acontecia algo diferente, alguma descoberta, ou alguma interferência externa, se tornou 

um grande desafio me concentrar no desenvolvimento mais específico e aprofundado de 

uma gag, principalmente as físicas. Quando me dava conta, ao invés de aprofundar a ação, 

acabava surgindo outra que eu também gostava, achava interessante e queria incluir na 

cena.  

                                                                    
43  Sigla do vírus responsável pela pandemia mundial que foi declarada em março 2020 pela OMS 

(Organização Mundial da Saúde) 



59 

 

 

Com a intenção de desenvolver as gags, iniciava o trabalho de detalhamento de 

algumas delas, mas logo me via “engatando uma primeira” e saindo novamente a repetir 

a cena inteira e ainda com mais alguns cacos, algumas frescas descobertas. Assim, como 

fazia em torno de três ensaios semanais, e por indicação de meu orientador, tentei me 

organizar para em dois deles aprofundar as tais gags, e manter somente um ensaio 

semanal para a passada da cena inteira. Nas primeiras semanas após esta orientação, 

consegui seguir parcialmente este cronograma, onde obtive alguns avanços em relação a 

ações que estavam mais imprecisas e pouco desenvolvidas, porém o prazer maior sempre 

estava em passar o roteiro por completo e me entregar ao jogo do momento.  

A cobrança, de mim para mim mesma, de que era necessário desenvolver mais os 

detalhes das ações, definir melhor plasticamente e buscar mais precisão em algumas gags 

físicas me perseguiram e incomodaram. Por alguns momentos achei que deveria tentar 

ser como Nani Colombaioni44 que segundo Puccetti  

conhece e domina a estrutura do riso, o que podemos chamar de “esqueleto” 

do riso, os princípios técnicos fundamentais do cômico. Ele tem um repertório 

de cenas e de gags codificado nos mínimos detalhes, repertório este passado 

de pai para filho e também recriado e ampliado a cada nova geração, que 

consiste em verdadeiras partituras físicas. (PUCCETTI, 2012, p. 70). 

Mas isso não foi possível, pois definitivamente não sou atriz circense, minha 

palhaça é ainda criança, como atriz não disponho de muitas habilidades corporais, o 

tempo urge, as atividades como professora de escola pública se acumulam, e para ser 

sincera, normalmente para mim, essa busca da precisão é muito mais enfadonha do que 

prazerosa. Então, assumir o que é “justo pra mim nesse momento” parafraseando Sue 

Morrison que diz “Isso é justo pra você neste momento”45 quando se refere à importância 

da palhaça buscar as sensações e os sentimentos atuais, acabou se tornando uma saída 

mais viável e mais fértil.  

 A partir disso o foco foi ajustado para como repetir a cena, já bastante ensaiada e 

fixada, mas mantendo uma organicidade e sempre o frescor do jogo e da improvisação. 

A abertura para o acaso, a manutenção do estado de presença, e a aceitação da 

vulnerabilidade do presente passaram a ser as formas para a concretização dos meus 

anseios para a cena como atriz e como palhaça.  

                                                                    
44 Palhaço italiano reconhecido mundialmente que usa técnicas seculares para fazer rir. 
45 Fala de Andrea Macera em Curso da Escola de Palhaças 
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Estar em vulnerabilidade é indispensável para o exercício da atuação, conforme 

ressalta Honora Fergusson46 (apud FABIÃO, 2010, p. 325) “Você fica muito exposto e 

vulnerável diante da audiência, e, na verdade, você não atua bem a não ser que esteja 

vulnerável. Se você perder a vulnerabilidade não será um bom ator”. Quanto ao acaso, no 

decorrer das minhas ainda pequenas experiências como palhaça, tanto na presencialidade 

como na virtualidade, percebi também a importância de manter um corpo e uma mente 

receptivos, um estado de abertura sensível para o interno e o externo, o que também é 

afirmado por Eleonora Fabião, performer e teórica da performance, quando assinala 

inclusive que, como atores, devemos estar tão atentos à receptividade quanto à 

criatividade: 

Geralmente a criatividade é privilegiada em detrimento da receptividade, a 

força criativa em detrimento do poder receptivo. Estamos mais habituados a 

agir do que a distensionar, a ponto de sermos agidos; somos treinados para 

criar e executar movimento, não para ressoar impulso; geralmente sabemos 

ordenar e dar ordens ao corpo mais e melhor do que sabemos nos abrir e 

escutar. A busca por um corpo conectivo, atento e presente é justamente a 

busca por um corpo receptivo. A receptividade é essencial para que o ator 

possa incorporar factualmente e não apenas intelectualmente a presença do 

outro. (FABIÃO, 2010, p. 323). 

 

A atenção esteve em libertar-me do jogo racional da atriz para deixar vir à tona a 

já mencionada lógica própria, então aí se apresentou o frescor do momento presente, a 

agradável sensação de que sempre é a primeira vez, pois “é o aprendizado do "nunca 

saber", de estar sempre preparado para, do nada, do vazio, construir sua atuação” 

(PUCCETTI, 2012, p. 91). E nesse jogo real, presente e prazeroso, busquei a organicidade 

e o frescor necessários para parecer para o público, e ser pra mim, sempre a primeira vez, 

aceitando como Puccetti que 

toda vez que o clown vai fazer uma apresentação, um ensaio, sempre deve 

imaginar que é sua primeira vez. É uma espécie de condicionamento mental. 

Mesmo que seja um espetáculo pronto já há cinco anos, no momento da 

representação tem que ser como a primeira vez. Isso dá a abertura para o clown 

experimentar detalhes novos, mesmo que dentro da mesma estrutura, 

preenchendo de vida o espetáculo. (PUCCETTI, 2012, p. 92). 

E, fixá-las mesmo nas ações e falas que já estavam definidas e ensaiadas, procurei 

não fixar ao ponto de marcar precisamente sem deixar espaço para o novo, para a surpresa. 

Pois codificar a ação é bom, porém sem deixar que a reação se feche ao inesperado, já 

que 

Se numa performance você tem em determinado momento uma ação que faz 

parte da estrutura, que sempre deve acontecer: pegar uma bola e dar para 

                                                                    
46 Atriz Estadunidense 
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alguém da plateia, por exemplo. A ação é codificada, mas tem que se tomar o 

cuidado de não codificar a reação. Porque se num dia o clown dá a bola para 

uma pessoa e ela pegar a bola e jogar longe, a reação do clown tem que ser de 

acordo e proporcional. Se num outro dia o clown dá a bola para uma outra 

pessoa, que a pega, beija e a devolve, o clown não poderá reagir da mesma 

maneira que no dia em que a pessoa jogou a bola longe. (PUCCETTI, 2012, p. 

92).  

Como mesmo na virtualidade muitos imprevistos acontecem, por forças externas, 

como aconteceram quedas na rede durante alguns ensaios com plateia virtual, os ruídos 

da rua que atrapalham, ou também pela minha inabilidade e atrapalhação natural, como 

os objetos que podem ser chutados sem querer, o vinho que ao ser girado na taça não sai 

sempre do mesmo jeito, entre outras. Percebi que saber as ações e a sequência, mas sem 

me preocupar muito com o resultado, e deixar caminho aberto para novas reações, foi o 

mais interessante e o justo para mim naquele momento. 

  

5.7 O JUSTO PARA MIM AGORA: DE ONDE VEIO CADA COISA 

 

 Neste subcapítulo esmiúço o roteiro final da cena Enólifa Someliê, procurando 

esclarecer ao leitor de onde e como surgiram e se desenvolveram as falas e ações que 

considerei mais importantes durante o processo. Repassei as memórias utilizadas, sejam 

elas atuais ou dos meus antepassados, e tudo mais que julguei necessário para o 

entendimento do processo, procurando referenciar com a fortuna crítica utilizada. 

Também gostaria de ter dado “nome aos bois”, ou seja, nomear as inúmeras pessoas que 

me deram sugestões que acabaram sendo incorporadas à cena, mas isso se tornou 

impossível, pois foram muitas observações e ideias durante os vários meses de ensaio, 

que coloriram e muitas vezes até transformaram a cena, e eu certamente correria o risco 

de esquecer alguém e sua ideia brilhante, então preferi não trazer estas referências 

completas e me ater somente àquelas que foram definidoras no processo. Para facilitar a 

compreensão, já que as descrições, explicações e rubricas estarão entremeadas com o 

texto da cena em si, com o propósito de diferenciá-las utilizei as formas de texto em azul 

para as falas, entre parênteses e itálico para as rubricas e texto normal para as descrições, 

comentários e explicações.   
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“ENÓLIFA SOMELIÊ” – ROTEIRO FINAL COMENTADO 

 

(Entra gritando com a família que está no outro lugar da casa, com um garrafão de vinho 

debaixo do braço)  

Toda a cena foi criada durante o período de isolamento da pandemia da COVID-

19, portanto feita dentro da minha própria casa. O lugar mais isolado e propício para as 

ideias iniciais foi o quarto da minha filha, que acabou por gerar diversos argumentos para 

a cena.  

- Já vai começar, me desejem sorte, o pessoal daqui a pouco já vai estar conectado. Por 

favor não entrem aqui pra não atrapalhar, certo? Eu prometo que não vou estragar nada, 

tá? Fica tranquila. Até... tchau...  Aqui já existem as referências ao empréstimo de um 

lugar de outra pessoa. 

(Cantarolando uma tarantela)  

A tarantela é uma música típica do folclore italiano muito difundida nas regiões 

do sul do Brasil colonizadas por imigrantes italianos, como a região onde vivo, e faz parte 

das minhas memórias infantis, pois era muito presente nas festas familiares.  

(Coloca o garrafão sobre a mesa) 

Aparece aqui a relação da palhaça com o vinho, com a bebida alcoólica, que ainda 

hoje muitas vezes é encarada como algo impróprio para as mulheres, porém para mim é 

algo muito presente desde a infância, que faz parte da minha vida de maneira cotidiana e 

natural, o que legitima a criação de uma dramaturgia autoral das palhaças que, conforme 

a doutora em teatro Daiani Cezimbra Severo Rossini Brum, é estimulada por Karla Concá, 

durante oficina de palhaçaria feminina:  

 
Observando a partir das entrelinhas e questionando-se sobre o porquê de cada 

palhaça realizar determinados gestos, Karla potencializava as ações oferecidas, 

de modo a assumir uma postura que, nesta entrevista, ela intitulou de “política 

uterina de expansão”. Isto é, a artista optou por trabalhar na perspectiva de 

expandir o universo de experiência das mulheres, transformando-o em ação 

cênica e estratégia de autoconhecimento. Como artista e professora, Karla 

abriu mão de roteiros pré-estabelecidos de comicidade, enraizando-se em um 

riso que parte das experiências e questões que permeiam cada palhaça. 

(BRUM, 2018, p. 458). 

 

(Ajeita algumas letras do painel ao fundo que estão caindo) 
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Primeiros sinais do fracasso, ela não tem um lugar para fazer o curso e ela mesma 

fez um painel de cenário. 

(Procura um lugar para esconder o garrafão e o coloca ao lado. Vai para a frente da 

mesa, ajeita a toalha rebolando a bunda bem perto da câmera)  

Uso do corpo, do baixo, das protuberâncias do grotesco para o cômico como na 

Idade Média, pois  

em oposição aos cânones modernos, o corpo grotesco não está separado do 

resto do mundo, não está isolado, acabado nem perfeito, mas ultrapassa-se a si 

mesmo, franqueia seus próprios limites. Coloca-se ênfase nas partes do corpo 

em que ele se abre ao mundo exterior, isto é, onde o mundo penetra nele ou 

dele sai ou ele mesmo sai para o mundo, através de orifícios, protuberâncias, 

ramificações e excrescências. (BAKHTIN, 1987, p. 23). 

(Vira de frente, ajeita a câmera e se ajeita. Acerta para aparecer o tampo da mesa. Testa 

o som) 

- Teste, teste de som... teste...  

(Se dá conta de que as pessoas já estão conectadas)  

- Vocês já estão aí, é?  

(Com formalidade)  

A característica do palhaço que sempre entra para fazer algo importante, sublime, 

mas vai se perdendo no detalhe. 

- Bem, sejam todes bem vindes, o meu nome é Enólifa Polenta, eu sou Someliê, ou seja, 

especialista em vinhos, e estou aqui para ministrar um mini-curso on line de análise e 

apreciação de vinhos. Quero agradecer a presença de todes vocês, também agradecer a 

organização do evento que me deu essa responsabilidade de falar sobre essa bebida 

maravilhosa que é o vinho. Bebida dos deuses, do deus Bacco, do deus Dioniso. Pra 

começar então vou me apresentar pra vocês saberem como nasceu essa minha paixão por 

essa bebida maravilhosa: Conheci o vinho ainda no berço, pois meu bico, a minha chupeta 

era molhada no açúcar e no vinho. O meu amor pela bebida só cresceu na infância e na 

juventude, pois meu suco era água, vinho e açúcar. Também fiz muitos cursos na área de 

someliê, e hoje trouxe o diploma que eu considero mais importante. 

 (Tira o diploma do seio, desenrola e mostra para a câmera)  
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A primeira ideia que veio do meu orientador foi de tirar a garrafa de vinho dos 

peitos, para construção de uma gag física, ideia que eu ampliei e passei a retirar todos os 

objetos da cena dos peitos, reforçando também a repetição característica do cômico. 

- Sou nascida na Capital Brasileira da Uva e do Vinho, o que me dá notório saber em 

Someliê, e isso basta!  

(Guarda o diploma ao lado) 

- Bem, pra começar então, a primeira coisa que devemos fazer é aprender a abrir uma 

garrafa de vinho.  

(Aponta para mesa atrás, mas não existe nenhuma garrafa, repete a ação para o outro 

lado, também não existe garrafa, então olha para os peitos, faz um sinal de espera para 

o público, abaixa-se e retira uma garrafa sem rótulo dos peitos) 

- Aqui está ela, não tem rótulo, porque eu não tenho patrocinador. Eu mesma comprei e 

tirei o rótulo pra não ficar fazendo propaganda de graça. 

(Vai indo para trás da mesa) 

- Vamos lá então, aprender a abrir uma garrafa de vinho. Primeiro deve-se dispor de um 

bom saca-rolhas como este.  

(Tirando o saca-rolhas dos peitos) 

- Abre-se o pequeno canivete que fica na parte superior do saca-rolhas e saca-se a cápsula. 

Cápsula é esta parte de metal ou plástico que protege a rolha.  

(Enquanto tira a cápsula dança levemente)  

- Pronto a rolha já está à mostra. Agora então fechamos o mini canivete e abrimos o saca 

rolha deixando assim a rosca à mostra.  

(Mostrando a rosca do saca-rolhas) 

- A rosca à mostra!!!...  

(Rindo ao olhar para trás, empinando o bumbum e relacionando a rosca com o ânus)  



65 

 

 

O objetivo foi criar um clima de cumplicidade com o público, o que acontece 

também em diversos outros momentos da cena, pois conforme Castro 

O riso pressupõe uma relação de cumplicidade e o conhecimento de inúmeras 

e sutis informações prévias. É possível rir em qualquer lugar: num velório, num 

batizado, dentro da cela de uma prisão. Mas o riso só se instala quando faz 

sentido para o grupo. (CASTRO, 2005, p.17). 

E também deixar a piada no ar, para que o público se sinta incluído, se sinta parte 

da cena como inteligente decodificador da mensagem, pois 

Quando Aristóteles diz que o homem é o único animal que ri está chamando a 

atenção para o quanto a capacidade de rir nos aproxima dos deuses. Se só o 

homem ri é porque o riso está ligado ao espírito e à razão, capacidades próprias 

do humano, portanto o riso nos faz superior aos outros animais. Rimos com o 

espírito, com a inteligência. Como bem sabe aquele que ri por último porque 

demorou a entender a piada, é preciso compreender para achar graça. 

(CASTRO, 2005, p. 17). 

- Agora, coloca-se a rosca bem ao centro da rolha e enrosca-se. A rosca na rolha, a rolha 

na rosca, a rosca na rolha e enrosca, enrosca a rolha na rosca.  

(Vai brincando com as palavras enquanto faz a ação)  

Gag de repetição e troca de palavras surgindo expressões sugestivas.  

- Em seguida para tirar a rolha, puxe (puxa com dificuldade), e puxe (também com 

dificuldade).  

Gag de dificuldade com o manuseio do objeto, que vai aparecer em diversos 

momentos também com outros objetos. 

- Pronto a rolha já está fora. A primeira análise que podemos fazer é da própria rolha.  

(Vai indo para perto da câmera e mostra a rolha)  

-Vou mostrar mais de pertinho. A rolha deve estar molhadinha e cheirosa... quanto mais 

molhadinha mais cheirosa...  

(Cheira e lambe lascivamente a rolha, se perfuma com a rolha, atrás da orelha, nos 

pulsos e cotovelos) 

- Ah... eu conheço uma manha pra ficar bem perfumada, pra passar e soltar perfume. 

Passar aqui ó!  
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(Se vira de costas ergue a saia e as pernas e passa a rolha atrás do joelho, coloca as 

pernas sobre a mesa com dificuldade para o público ver, faz isso com as duas pernas e 

volta a sentar em frente à câmera)  

A dificuldade corporal é evidenciada, que tem relação com as questões do 

envelhecimento e da minha restrita habilidade física. 

- Bom, continuando então vamos servir a taça!  

(Mostra a mesa atrás, mas percebe que a taça não está, então faz um sinal rápido e 

abaixa-se rapidamente retirando a taça também de dentro da blusa) 

- Aqui está ela. 

(Vai para trás da mesa) 

- Muito importante: Para facilitar a análise devemos servir somente um terço ou no 

máximo meia taça. (faz que vai servir mas não serve) - Ah, tem uma manha pra servir 

(faz que vai servir mas novamente não serve) - Acho que vou explicar pra vocês. (repete 

novamente).  

A repetição que é uma das características mais importantes do cômico, assinalada 

por diversos autores e autoras, estudiosos e estudiosas, além de estar presente em muitos 

dos números clássicos de palhaçaria, vai aparecer diversas vezes como estratégia física 

para o risível. 

- Melhor sem as coisas. Pega a taça, vira 45 graus, na outra mão a garrafa, serve e gira a 

mão para baixo, para dentro e para fora (fazendo os gestos em mímica).  

Mímica sugerida no início dos ensaios por meu orientador, que evolui para uma 

pequena dança, foi determinante para estabelecer o clima mais descontraído que vai se 

desenvolver na cena a partir de agora. Também reforça a personalidade alegre e festiva 

da Enólifa, bem como sua forte relação com as tradições da imigração italiana.  

- Acho que vou explicar melhor mais perto (vai indo para perto da câmera, e mostra os 

gestos em mímica). 

- Podem fazer comigo: Taça, garrafa, serve, gira pra baixo, pra dentro e pra fora!! Isso! 

Baixo, dentro, fora, baixo, dentro, fora... 



67 

 

 

(Se empolga e começa a cantar uma tarantela, primeiro próximo à câmera e depois se 

levanta e vai cantando e dançando até atrás da mesa) 

- Ai!! É uma tarantela!!! Ah... me empolguei!!! (vai falando enquanto ergue a saia para 

se abanar).  

As ações corporais de mais despudor surgiram ao final do processo, conforme 

adquiri maior segurança na figura, mas elas também seguem uma lógica própria da 

palhaça, onde mesmo o despudor é ingênuo e reflete a relação de liberdade dela com seu 

próprio corpo. Liberdade que para nós mulheres muitas vezes ainda hoje é reprimida e 

por isso restrita ou auto-restrita, mas que tem como refúgio a história da mulher nos palcos 

desde a commedia dell’arte47, quando segundo a pós-doutora e pesquisadora Joice Aglae 

Brondani (BRONDANI, 2017, p. 38): 

As comicas começaram, sem total consciência, uma luta pelos espaços e 

direitos da mulher que não sabiam sua extensão. Desafiaram os padrões e, por 

isso, foram perseguidas e tiveram as suas imagens denegridas, chamadas de 

feiticeiras e prostitutas, pois encantavam na cena e ofereciam prazer a 

pagamento. 

- Bom... agora pra valer, vamos servir a taça. (servindo sua taça) Um terço, para baixo, 

para dentro e para fora. Esta manobra muito complexa realizada por maitrês e someliês 

chama-se cortar a gota.  

(enquanto explica mostra na garrafa)  

- Serve para não deixar nenhuma gota no gargalo, para que ela não escorra, sujando assim 

nossa bela toalha. Então, o vinho passa por três  

(Vai mostrar os três dedos da mão, mas não consegue, aí começa a esfregar os dedos no 

peito e depois faz o sinal da cruz)  

Gag sugerida pelo meu orientador, com repetições cada vez mais resumidas 

durante a cena, mais um princípio do cômico, onde a primeira vez a piada é completa, já 

nas próximas vezes somente a sugestão dela faz o público compreendê-la integralmente. 

- Os meus dedos são meio duros, acho que puxei pro meu pai que tem os dedos tortos de 

tanto apertar parafuso. Em nome do pai, do filho e do espírito santo, amém. O vinho Passa 

                                                                    
47 Vertente popular do teatro renascentista, teve início no século XVI com o advento do Renascimento. 

Embora tenha surgido na Itália, chegou mais tarde à França com o nome “Comédia Italiana”. No século 

XVIII viveu seu período de decadência. 



68 

 

 

por três tipos de análise (agora consegue mostrar os três dedos). Análise visual, olfativa 

e gustativa (mostrando as referentes partes do corpo). Muito importante: Um vinho 

jamais deve ser degustado antes de passar pelas análises visual e olfativa.  

(Vai saindo de trás da mesa e se aproximando da câmera)  

- Todo o trabalho tem um lado ruim, o meu é esse, eu tenho que esperar as duas análises 

pra depois chegar na melhor, a gustativa. Bom vamos começar então com a análise visual, 

primeiro eu gostaria que vocês observassem bem que o meu vinho é tinto. 

(Aproxima a taça da câmera, se abaixa pega o garrafão e bebe tentando esconder essa 

ação) 

A palhaça estabelece uma relação de cumplicidade com os objetos de cena, em 

especial com o garrafão de vinho que inicialmente é disfarçado, porém mais adiante já é 

totalmente desvelado para o público e funciona também como parceiro de cena. Então a 

triangulação, outra característica técnica do desenvolvimento do clown, se torna possível 

mesmo em ambiente virtual, pois acontece entre a palhaça, os objetos de cena e a plateia 

virtual. E este jogo entre mim e os objetos está longe de se identificar com o jogo entre 

os Augustos e Brancos da dramaturgia clássica, onde a intenção é sempre um se sobressair 

ao outro, ou seja, uma relação de poder e não de parceria. A relação de parceria e empatia 

é uma característica bem marcante da palhaçaria feminina, tanto entre parceiras de cena, 

quanto entre a artista e a plateia e segundo Karla Concá em entrevista à Daiani Brum: 

E é essa a nossa função social. Você se coloca em jogo, o seu ridículo, a sua 

dor, para outra pessoa se identificar, e quando ela ri acontece uma cura. Quem 

dera que os homens tivessem a liberdade de se colocar nessas situações, de 

falar deles, ao invés de só ficar reproduzindo gags, rodando pratinho e fazendo 

estas coisas clássicas que eles gostam de fazer e com as quais eu não tenho o 

menor problema, mas não falem da gente. Quer rodar pratinho, roda pratinho 

e tá tudo bem. Só não falem da gente. Não fala da nossa bunda. Deixa que da 

nossa bunda a gente fala. A gente pode falar da nossa bunda, a gente não está 

mais naquele lugar do príncipe que nos salva, do homem que salva a gente. A 

gente pode falar da gente mesma, e isso, para alguns, é um perigo. (BRUM, 

2018, p. 468). 

 

   

- Como eu falei, observem bem, o meu vinho é tinto (repete a ação com o garrafão). 

- Ai, se bem que eu queria que fosse como lá na casa da dona Marcília Poletto, lá sempre 

tinha os três... (não consegue mostrar os dedos e faz a ação de esfregar e o sinal da cruz 

mais resumida) os três tipos de vinho (conseguindo mostrar os dedos) Vinho branco, tinto 
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e rosé. Também ela foi casada com um homem, o seu Ricardo Poleto, que trabalhou 

quarenta anos numa vinícola! Um dia ela saiu na rua, se encontrou com uma moça e disse: 

- Olha eu já sou casada há quarenta anos!! Aí a moça perguntou pra ela: - Mas sempre 

com o mesmo homem? Claro né, com o mesmo homem...  

Várias memórias de histórias, falas e ações da minha avó materna permeiam toda 

a cena, elas são geralmente os momentos das quebras de expectativa, também com a 

intenção de gerar o cômico. 

- Naquele tempo era assim, e depois vai ver que ele era como o vinho... Dizem, dizem, 

que o vinho quanto mais velho melhor. Mas nem sempre é assim viu, se o vinho for mal 

guardado ou mal acondicionado vira vinagre. (pausa) E vinagre não serve pra muita coisa 

né? (pausa) A gente deixa guardado lá num canto, usa às vezes pra temperar uma salada. 

(pausa maior). Hoje em dia tem uns por aí que tão bem mais pra vinagre, né? (pausa) 

Dos vinhos eu tô falando... dos vinhos! 

Aqui aparece pela primeira vez a relação do vinho com as pessoas e com a vida, 

que é o principal fio condutor da dramaturgia. 

- Bom, vamos começar então nossa análise visual (olhando bem para o vinho na taça). 

Por favor peguem o seu vinho e coloquem sobre uma superfície branca. (pega o diploma) 

Eu vou usar o meu diploma mesmo, não tem problema, depois eu faço outro.  

(Se dá conta que ninguém trouxe vinho)  

- Vocês não tem vinho? Ninguém avisou que tinha que trazer vinho? A organização do 

evento não avisou? Mas como é que nós vamos fazer agora? Eu não tenho como dar vinho 

pra vocês... o curso é on line! Espera um pouco que ou vou pensar.  

(Pega o garrafão escondido e bebe tentando disfarçar) 

- Então vocês anotem... peguem um bloquinho e uma caneta e vão anotando o que eu falo, 

pode ser... fica resolvido então... anotem... (novamente com o diploma e a taça de vinho) 

Continuando, coloquem sobre a superfície branca, o vinho deve ser límpido e 

transparente, não pode ser turvo. Se bem que tem alguns tipos de vinhos bem chiques tipo 

os Barolos italianos e os vinhos do Porto que são turvos. É como as pessoas né? Eu adoro 

as pessoas transparentes... mas como é chique também aquelas misteriosas, pessoas 

Barolo eu chamo... muito chique. 



70 

 

 

(Toca um celular) 

- Tem um celular ligado... alguém deixou ligado? Não avisaram que era pra desligar 

durante o curso? (se dá conta que é o dela) Ah... é o meu... desculpa... só um pouquinho... 

Eu não vou atender 

(Pega o celular, desliga e coloca atrás de si, na mesa).  

Vários acasos aconteceram durante o processo de criação da cena, o celular que 

tocava, os ruídos que vinham da rua, entre outros. Estes acasos e interferências externas 

acabaram sendo incorporados e transformando o resultado final, pois “o palhaço é real na 

vulnerabilidade em que se coloca, driblando a lei do acaso da mesma forma que o 

trapezista dribla a lei da gravidade”. (SOUZA, 2008, p. 3)  

- Continuando então, agora vamos analisar as lágrimas do vinho. Aposto que vocês não 

sabiam que vinho tinha lágrimas, mas tem... 

(Toca o celular novamente, ela pega, desliga e esconde nos peitos) 

- Desculpa gente, então, pra analisar as lágrimas temos que girar lentamente o vinho 

dentro da taça... assim e observem as lágrimas (aproxima a taça da câmera e bebe do 

garrafão de vinho). 

(Toca novamente o celular, ela pega e desta vez atende) 

- Alô, eu não posso falar agora!! Eu tô dando um cursinho!! Eu sei que eu tô devendo... 

eu vou pagar, eu vou pagar tudo, não se preocupa. (Com as pessoas) Desculpa gente, 

espera só um pouquinho! (Ao telefone) O que?? Ah... não é do banco?? Sim é Enólifa 

Polenta falando... sim 68, sim... esse é o meu CPF. (Com as pessoas) Só um pouquinho 

gente... (Vai intercalando com as pessoas e ao telefone) Como? Eu fui sorteada?!  Gente, 

eu fui sorteada! Nunca ganhei nada... vocês me deram sorte! O que que eu ganhei? Espera 

gente, vai olhando as lágrimas do vinho, elas escorrem pela taça... Uma semana na praia! 

Claro que eu quero... Olha as lágrimas gente... do vinho...  

(De repente alguém entra na sala, ela larga o celular e vai falar com a pessoa) 

- O que tu quer? Por que tu entrou aqui? Eu disse que não podia entrar! Eu tô dando o 

curso, tá todo mundo aí! (Com as pessoas) Desculpa gente, só mais um pouquinho. (Com 

a pessoa que entrou) O que tu quer? Fala logo... Vamos! Uma calcinha, pode ser essa 
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aqui? (Pega uma calcinha vermelha e passa bem em frente à tela e entrega para a pessoa) 

Leva essa, e não volta mais aqui por favor! 

(Volta a sentar em frente à câmera)  

- Ai, desculpa gente, essa casa é uma bagunça. (Lembrando do telefone, pega e fala) Alô, 

alô... Ah desligou, logo agora que eu tinha ganhado alguma coisa! Bom, acho que ligam 

de novo (guarda o celular). Só um pouquinho (bebe do garrafão tentando disfarçar).  

- Vamos continuar então... onde eu tava mesmo? Ah sim, nas lágrimas. Girem o vinho e 

observem as lágrimas (aproxima a taça da câmera e bebe do garrafão). Girem e 

observem (mostrando a taça perto da câmera). Quanto mais lágrimas e mais lentamente 

elas escorrerem pela taça mais alcoólico é o vinho, mais forte é o vinho. (Pausa) As 

mulheres choram mais que os homens né?  

- Ai, me lembrei de novo da dona Marcília! Meu Deus como chorava aquela mulher, todo 

dia ela chorava, sempre tinha um motivo. Ela chorava de dor, de tristeza, de alegria, de 

saudade, quando ela contava uma história fosse triste ou alegre ela chorava sempre. Mas 

como era forte aquela mulher, a palavra dela era a última, a vontade dela tinha que ser 

obedecida, se não ela se emburrava num canto (joga com / olha para a garrafa que está 

sobre a mesa). Aí as pessoas diziam: Mas dona Marcília a senhora tem dois trabalhos: Se 

emburrar e se desemburrar! Mas ela nem tava, até que a vontade dela não era feita ela não 

desemburrava! Como era forte! (Joga com a garrafa)  Eu gosto de conta umas histórias 

pra ilustrar melhor o nosso cursinho, vocês não se importam, né?  

- Bom, próxima etapa da análise visual, vamos pegar novamente a superfície branca e 

colocar o vinho. (Faz a ação e se dá conta de novo que ninguém tem vinho) Vocês não 

tem, né? Tudo bem... a organização do evento que me aguarde! Agora vamos ver a idade 

do vinho através da cor. Então, se o vinho tiver uma cor homogênea significa que é um 

vinho jovem. Porém, se aqui ao redor, na borda, se chama anel, for de uma cor mais 

fraquinha, mais clarinha, tipo um alaranjado, um atijolado é porque é um vinho 

envelhecido. (Pausa) Parece as pessoas de novo: quando é jovem é tudo lindo, por dentro 

e por fora. Mas quando fica mais velho por fora é mais fraquinho, né? Mas por dentro! O 

conteúdo! 

- Ah, chegamos na próxima etapa! Análise olfativa! Cheirar o vinho! Coloca bem o nariz 

dentro da taça e cheira! A boca não! Só o nariz! (Faz ações para a esquerda e para a 
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direita) Ah... delícia! Dá pra cheirar com uma narina e com a outra, assim! (Faz a ação 

com prazer) Quanto mais aromas o vinho tiver, mais complexo ele é. (Pega o garrafão 

de vinho, agora sem tentar esconder e vai cheirando também, intercalando o garrafão e 

a taça). Ah, esse aqui é mais simplinho, mas eu gosto também! (Bebe do garrafão) 

(Pausa) Esse aqui eu já posso beber, já tá mais do que analisado, já tá até no fim quase... 

eu fui bem clara, não pode beber sem analisar. (Mostrando a taça) Esse não posso beber, 

mas esse sim (bebe do garrafão). Também não tô bêbada coisíssima nenhuma, eu não 

fico bêbada, meu bico era molhado no açúcar e no vinho. Pufff... eu bêbada nada... 

(Cheirando e bebendo do garrafão de novo) Esse é bem simples, mas é bom... é como na 

vida, as coisas simples da vida são as melhores.  

- Quais os cheiros então que podemos sentir no vinho tinto... 

(Quase gritando) - Escuta, vocês tão me ouvindo? Vocês tão me ouvindo bem, hein? É 

que tem um barulhão aqui! Passa carro, caminhão, moto, aqui na rua da frente onde eu 

moro, até ambulância passa aqui! É que logo aqui em cima tem uma UPA, então passa 

ambulância toda hora. (Pausa) Daí quando passa a ambulância eu fico meia triste, porque 

eu sei que tem alguém passando mal, ainda mais agora na pandemia, e ainda tem gente 

que acha que é uma gripezinha! (Pausa) Mas depois que passou passa a tristeza também, 

porque eu sei que a pessoa foi socorrida! Outro dia a ambulância veio até atender uma 

vizinha aqui do prédio, mas passou, ficou boa, deu tudo certo! (Olhando pra fora) E 

depois tem uma obra também aqui na frente, faz uns barulhão! Tem as betoneiras! 

(Olhando pra fora meio com vergonha) Outro dia eu peguei uns cara aí da obra me 

olhando... Acho que eu tava falando muito alto. Espera um pouco que eu vou ver (se 

levanta e vai olhar na janela ficando com os peitos bem próximos à tela e logo volta e 

fala sorridente). Hoje eles não tão aí, ou eles tão lá pra trás... etc... (fecha a cara). Vocês 

tavam olhando pras minhas tetas quando eu me aproximei da tela? Os homens é que tem 

a mania de ficar olhando pras bunda e pras tetas das mulher quando elas passam! Isso não 

pode hein, é assédio!  

A faceta crítica da Enólifa aparece em diversos momentos e também em 

comparações que ela faz do vinho com a vida, com as pessoas e com alguns 

acontecimentos e aspectos da atualidade.  

(De novo animada) Mas se fosse lá na época da dona Marcília eu podia dizer como ela: 

O que que adianta olhar e não poder tocar? Gente, deixa eu contar pra vocês: Ela era uma 
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mulher bem locona, ela gostava de andar pelada pela casa, morava numa esquina abria 

todas as janelas e andava pelada pela casa. (Vai jogando com a garrafa sobre a mesa) Aí 

as pessoas diziam pra ela: Mas dona Marcília a senhora é loca, as pessoas vão passar e 

ver a senhora pelada! E ela nem ligava e dizia assim: (dando de ombros) o que que adianta 

olhar e não poder tocar? Ou então quando ela tava de bom humor dizia: o que é belo deve 

ser apreciado. Mas ela não gostava das pernas dela então dizia: minhas pernas são canelas 

e merda de quem olha pra elas! (Mais séria) Mas hoje não é mais assim, não. Não dá pra 

ficar olhando e babando nas mulher! É assédio! E a gente o tem direito de sair como 

quiser! Com a roupa que quiser! 

(Se dá conta de que parou de fazer a análise e fica meio atrapalhada) Onde a gente tava 

mesmo, do que a gente tava falando? Deixa eu pensar (bebe do garrafão). Ah sim, dos 

cheiro bom dos vinhos... A gente pode sentir no vinho tinto então frutas vermelhas, amora, 

morango, ameixa, essas coisas, também especiarias, cravo, canela, conhecem, herbáceos, 

temperos, pimentas, ervas, até grama dá pra sentir, ou também amadeirado, se o vinho 

passou nas barricas de carvalho e tal. Mas na verdade eu queria contar uma coisa pra 

vocês, é meio que um segredo, os meus colegas someliês não podem saber que eu contei 

pra vocês, mas eu vou contar: Essas coisas dos cheiros bons é da nossa cabeça, não é 

muito real.  

O cômico muitas vezes está ligado ao paradoxo, principalmente no que diz 

respeito ao texto, e aparece também em algumas frases cômicas proferidas pela palhaça, 

pois segundo a pesquisadora Cleise Mendes   

A  frase  cômica... é ponte  transparente  sobre um  abismo irredutível, e ao 

invés de tentar abolir a brecha faz dela espetáculo, alargando e aprofundando 

sua vertigem. A frase cômica é uma contradição viva, exposta, que além de 

não “resolver-se” no sentido de uma unicidade lógica, espetaculariza o 

paradoxo, coloca-o no proscênio sob todos os refletores. (MENDES, 2021, p. 

3).   

- Sabe como é? Se chama registro olfativo, memória olfativa, tá na nossa cabeça (tira o 

chapéu e mostra a cabeça bem perto da câmera). Aqui bem dentro da cabeça! (Coloca o 

chapéu de qualquer jeito, fica meio bagunçado). Eu vou explicar pra vocês: Por exemplo, 

como é que eu vou sentir cheiro de canela se eu nunca cheirei canela, se eu não conheço... 

por isso que é memória olfativa. (Pausa) Ah, agora os cheiro ruim é real! Então fica mais 

atento pros cheiro ruim e se vocês sentirem cheiro de vinagre, acetona, alho, borracha 

queimada, fósforo queimado, repolho cozido, ou pior, ovo podre, bota fora! Bota fora 

porque tá estragado! Eu sou o tipo de pessoa que sinto cheiro de coisa estragada de longe! 
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- Ah, mas se ainda não sentiram nenhum cheiro bom, tem mais uma chance pra soltar os 

aromas, girando o vinho na taça! Assim...  

(Vai girando o vinho na taça e perde o controle, o vinho molha tudo ao redor, vai falando 

e fazendo as ações: tira o rolo de papel higiênico de dentro da blusa, vai desenrolando 

ele girando na mão, vai para perto da mesa, coloca o rolo no gargalo da garrafa e vai 

desenrolando, desenrola todo o papel e junta num bolo, volta para perto da câmera, 

desliga a câmera rapidamente, faz ruídos no teclado, liga novamente a câmera, quando 

aparece o bolo de papel higiênico é muito grande, pois tem um já desenrolado no chão) 

O papel higiênico também foi um objeto que estava por perto, com outras 

finalidades, e acabou por se tornar partícipe da cena, juntamente com o acaso de sujar o 

chão durante um ensaio. O seu manuseio foi explorado durante o processo com a 

finalidade de torná-lo mais visível e interessante dentro do contexto de caos e desespero 

gerado nesta parte da cena.    

- Ai, ai, molhei tudo aqui, Meu Deus, tenho que secar! Eu não posso sujar aqui, esse 

quatro não é meu, a dona vai ficar furiosa, tá tudo sujo, tudo molhado, me ajuda minha 

amiga, segura aí pra mim, deixa eu pegar mais papel. Tenho que limpar tudo. Olha, 

molhou até a câmera aqui, deixa eu desligar pra vocês não ver, tá tudo sujo, e vinho tinto 

mancha, ela vai me matar!  

(Alguém entra num rompante) 

- O que que tu quer? Não aconteceu nada! Tá tudo bem aqui! Tá tudo certo! Fala ligeiro. 

Tá, me dá a calcinha então. (Ela pega a calcinha e fecha a porta, volta para a frente da 

câmera e coloca a calcinha no decote, deixando ali visível uma parte da peça de roupa 

íntima) Ai gente, desculpa... era a dona do quarto... acho que ela não notou nada. 

(Sentando novamente em frente à câmera e jogando com a garrafa da mesa e com o bolo 

de papel higiênico, meio cansada, arfando) - Ai meu deus, ai, ai, olha bem a confusão 

que nós aprontamos minha amiga! (Pega a garrafa na mão e apresenta para o público) 

Olha a minha amiga, a dona Vinha Marcília! Ai, ai, ainda bem que tu me ajudou, já tá 

mais limpo... Depois eu limpo direito... Desculpa gente. Amiga, vou até te botar um 

cabelo. (Coloca o bolo de papel higiênico sobre o gargalo da garrafa) Ai, ai... que coisa... 
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- Nem lembro mais onde eu tava, que parte era mesmo? Ah, sim eu tava agitando a taça 

pra sentir os aromas. Então vamos lá (se não tiver mais vinho servir vinho da garrafa 

novamente sempre jogando com a garrafa – amiga Vinha Marcília). Agita, agita, agita… 

e cheira de novo. Vai cheirando e vai vendo se encontra algum cheiro bom, se não 

encontrar tudo bem… só não pode ter aqueles cheiros ruins. Essa coisa de agitar me fez 

lembrar das mulheres, as vezes elas tão agitada, agitada, agitada, nervosa, nervosa, 

nervosa, algumas tem dor de cabeça, ou dor no corpo, elas nem sabem por que, e os 

homens também não entendem por que, e aí de repente: Chega os parentes de Lagoa 

Vermelha! (Pausa) Todo o mês eles vêm, (pausa) ficam uns dois três dias, uma semana… 

depende… Sabe, eu tenho um segredo pra contar pra vocês, eu gosto de contar uns 

segredinhos as vezes, deixa eu tomar coragem. (Bebe do garrafão e chega bem perto da 

câmera) Olha, os meus parente de Lagoa Vermelha vem a cada morte de papa. Esses dias 

vieram, acho que porque eu tava nervosa. Mas acho que daqui a pouco eles nem vem 

mais. Eu não me importo, às vezes sinto uns calorão, às vezes fico meia triste também, 

(com expressão mais safada) mas o resto continua tudo igual, eu sinto ainda tudo igual, 

até mais as vezes, gurias. Então não precisa se preocupar gurias, o resto fica tudo igual.  

Este trecho surgiu por inspiração de uma cena do Circo de Só Ladies48 onde a 

palhaça contava sua história de abuso apresentando a Clitória (uma pelúcia que fazia clara 

referência ao clitóris) sublinhando, que mesmo pequena, era cheia de ramificações e 

possibilidades de sensações. Aqui mais uma vez se evidenciam vários aspectos da 

singularidade da palhaçaria feita por mulheres, como os temas femininos, o riso de 

identificação, a subversão dos padrões estabelecidos, a luta contra o preconceito e 

inferiorização de tudo que é feminino.  

Essa falta de pudor ao falar de suas sensações físicas aproxima a palhaça do 

grotesco, que segundo a atriz Milena Flick    

permite o questionamento dos padrões morais que definem o “feminino” 

dentro das estruturas dominantes de poder: paradigmas que determinam o 

eterno movimento de reconstrução histórica, cultural e social, mas sempre nos 

subjugando. Vem à tona a possibilidade deste subjugo nos carregar ao encontro 

do esconderijo da falsa virtude, da fé covarde, da pseudocegueira: esconder-se 

de si mesma, abnegar o próprio prazer numa prática constante de violência 

irreflexiva e displicentemente reiterada. (FLICK, 2011, p. 4). 

                                                                    
48 Grupo paulista de mulheres palhaças, criado em 2013 a partir das inquietações em relação à desigualdade 

de gênero e da percepção de que havia ainda um pequeno espaço dado à mulher tratando-se de comicidade 

e linguagem da palhaçaria.  



76 

 

 

(Voltando para o banco em frente à câmera) 

- Ah... finalmente chegou a melhor parte! (Apontando para a língua toda animada) 

Análise gustativa, a melhor, a the best, a que eu mais gosto. Então, os dois (os dedos não 

obedecem, ela esfrega a mão no peito e beija a mão rapidamente) os dois primeiros goles 

são os mais importantes. No primeiro coloquem um gole generoso na boca e passem por 

toda a boca, assim (bebe um gole e mostra bochechando para cima, para baixo e para 

cada um dos lados). E engole! Ai, que delícia! Vocês acreditam que tem uns colegas meus 

someliês, que não engolem os vinhos, eles descartam, vocês acreditam? Dizem: eu não 

engulo qualquer amostra! Sabe como eles fazem, vou mostrar: (põe um gole na boca, 

resume o bochecho e procura um lugar pra descartar e não acha, então cospe novamente 

dentro do copo) Eles descartam, eu não (bebe do copo onde cuspiu) eu bebo tudo. Mas 

eles não sabem uma coisa que eu sei, sabem, eu fiz uma pesquisa e esse termo, someliê, 

surgiu lá na Idade Média e servia pra designar as pessoas que carregavam as bugigangas 

da corte. (Pausa) Os burro de carga! (Tem um acesso de riso) Eles se acham grande coisa 

e são burro de carga! Eles descartam! 

(No acesso de riso vai falando, bebendo o vinho e cospe/espirra pra fora)  

Esse acesso de riso surgiu como sugestão de meu orientador que disse: “Aqui ela 

pode rir dos poderosos!”. E assim eu me torno superior e me deleito, rindo de todos os 

poderosos que me vêm à cabeça, rindo dos reis e de tudo que ainda me subjuga, como os 

bufões nas festividades da Idade Média, quando conforme Bakhtin:  

Outro elemento de grande importância era a permutação do superior e do 

inferior hierárquicos: O bufão era sagrado rei; durante a festa dos loucos, 

procedia-se à eleição de um abade, de um bispo e de um arcebispo para rir, e 

nas igrejas sob a autoridade direta do papa, de um papa para rir. (BAKHTIN, 

1987, p. 70)   

- Ai, ai, olha sujei tudo aqui de novo! (Vai rindo, falando e limpando as coisas com o 

papel higiênico) Os burro de carga, olha eu tô toda suja, espera, espera só um pouquinho 

(Mexe a câmera para ficar mais baixa e aparecer o bumbum, vai tirando a saia e fica só 

de calçola que tem uma certa transparência e mostra o bumbum bem perto da câmera, 

depois senta novamente em frente à câmera) 

- Ai gente, desculpa eu sô toda atrapalhada mesmo, mas não dá pra aguantar meus colegas 

someliês... que não engolem... eu engulo... engulo tudo... se bem que tem umas coisas 

difíceis de engolir né? É só olhar o noticiário uma vez por semana… Essa coisa de estupro 
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culposo que saiu aí, isso eu não engulo, não engulo mesmo. Ou então essa história que 

que não existe racismo estrutural no Brasil, isso não dá pra engolir, ninguém pode engolir 

isso... E agora tem uns locos por aí dizendo que não teve tortura na ditadura do Brasil, 

são locos! Não dá pra engolir! Mas o vinho eu engulo todos!  

- Bom, agora o 2º gole é pra gente sentir nas partes da língua. Vocês sabiam que cada 

parte da nossa língua sente um gosto diferente? (Fala isso mostrando e passando o dedo 

na língua) Então, aqui na pontinha é o doce, logo atrás o ácido o azedo, cítrico, limão, 

essas coisas, aqui no meio o salgado e bem lá no fundo o amargo (faz ânsia de vômito). 

Não tô bêbada coisa nenhuma, tô acostumada a beber, o meu bico era molhado no açúcar 

e no vinho. É porque eu comi muito, tô até aqui de comida, (mostra o pescoço) na minha 

casa sempre tem um monte de comida. (Voltando a mostrar a língua com o dedo) Lá no 

fundo é o amargo!  

(Começa a chupar o dedo sensualmente, molha no vinho e chupa de novo, com cara 

sensual vai descendo o dedo pelo corpo e volta chupando de novo, se dá conta e pára a 

ação) 

Quase todas as ações anteriores têm uma relação direta com o cômico grotesco de 

Bakhtin, e características como o rebaixamento, a exploração do corpo fora dos padrões 

estabelecidos, o disforme, a dualidade, a atmosfera de liberdade aparecem em maior ou 

menor grau.   

- O amargo tá lá no fundo, vai ver que é de tanta coisa que a gente engole, mas então traz 

pra pontinha que fica doce, (toda animada, mostrando a ponta da língua) bota pra fora 

gente, bota pra fora que fica doce! Agora dá pra tomar a vontade! 

(Toma todo o vinho do copo e se não tiver muito se serve mais e toma todo) 

- Então, no gosto o vinho pode ser encorpado ou aguado, mais alcoólico, mesmo 

alcoólico, mais adstringentes ou menos adstringente, vocês sabem o que é adstringente? 

Que liga, tipo cáqui, banana verde, já comeram? Mais tânico ou menos tânico... tanicidade 

é aquela força do vinho tinto. E quanto mais harmônicos forem os sabores, a acidez, 

doçura, amargor, tanicidade mais interessante ele é. Mas o mais importante é mesmo o 

seu gosto, se pra você ele é bom ou ruim, e aí é cada um que sabe… cada um tem o seu… 

Tem que gostar… Assim como tem gente que a gente gosta e tem gente que a gente não 

gosta. Tem gente que gosta da gente e gente que não gosta. Mas e daí… tudo bem... a 
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gente não precisa agradar todo mundo e nem as pessoas tem que nos agradar... cada um 

é como é... como o vinho… O importante é a gente gostar... E agora pra finalizar então, 

a gente pode continuar bebendo à vontade mas eu gostaria de fazer alguns brindes, depois 

quem quiser também pode fazer os seus. 

(Serve a taça com vinho e vai virando para a tela e falando) 

- É muito importante brindar, porque beber sem brindar é sete anos sem dar (pausa). 

Agora eu já bebi... (se dá conta e fica meia triste, mas logo volta a s animar). Não tem 

problema... eu não sou supersticiosa, mas se vocês são não esquece de brindar antes de 

beber.  

Aqui novamente Enólifa dá a volta por cima e como uma Trickster, transforma o 

negativo em positivo dentro da sua lógica. 

- Então, meu brinde vai para as outras incríveis mulheres da família da D. Marcília 

Poletto, aquela que eu falei bastante já: A primeira é a  Juraci, ela é filha da Dona Marcília, 

é a mulher mais divertida e transparente como vinho bom que eu conheço e depois à 

Maíra, ela é neta da Juraci, é uma jovem, tá se transformando numa bela mulher, ela é 

fruto de um grande amor e veio pro mundo pra transformar a vida da mãe dela. Também 

quero brindar a Jane, uma amiga minha, (mostrar a calçola) esse calção é dela, a filha 

dela me deu... ela é uma palhaça nata, e esse ano foi lá pro mundo espiritual fazer o povo 

rir por lá. E também quero brindar a duas fêmeas felinas, a Bianca e a Batata, que viraram 

estrelinhas, quero dizer pra elas pra voltar logo pra mim que eu tô aqui esperando. Agora 

tô chorando, mas não porque tô bêbada não, é que eu me emociono quando bebo um 

pouco a mais. Bom, então era isso gente... acabou nosso cursinho, espero que vocês 

tenham gostado... Ah, e antes que eu me esqueça tem três... (mostra os dedos que não 

obedecem, gesto de esfregar a mão e beijar a mão) três formas de pagamento, posso fazer 

boleto, depósito em conta direto, ou pelo pix, que eu sou moderna... Deixem aí escrito no 

chat como vocês querem pagar, e tals... E vou sair cantando uma música pra vocês...  

(Canta a música Massolin di Fiori, começa bem perto da câmera, vai se afastando, vai 

para trás da mesa, se relaciona com a garrafa, pega ela e vai saindo pela porta com a 

garrafa e a taça) 

 A tarefa de finalizar uma cena ou uma peça é sempre complexa e muitas vezes 

nos deparamos com a falta de ideias. Na palhaçaria a finalização dos números também 
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apresenta dificuldades e com a Enólifa não poderia ser diferente. Quando contamos com 

uma plateia presencial torna-se muito importante o último contato visual, que deve ser 

marcante. Porém, como resolver isso num ambiente virtual? 

Algumas tentativas foram feitas até que veio a sugestão de cantar uma música, 

não raro as palhaças e palhaços encerram suas cenas cantando, então o desafio proposto 

por meu orientador de encerrar cantando se mostrou bastante pertinente.  Logo que veio 

a sugestão me lembrei desta música que tem forte relação com minhas memórias de 

infância e juventude, já que era uma das mais cantadas na minha casa quando a família 

resolvia fazer uma cantoria49.  

Desde o início eu sabia que esta era a música ideal, porque é realmente uma das 

que me suscita mais memórias, porém no início do processo fiz várias tentativas de formas 

de cantar, de quais objetos levar, enfim como sair cantando esta música, mas somente no 

final do processo, quando consegui travar uma parceria mais direta com a garrafa de 

vinho, relacionando-a com a minha avó Marcília é que consegui imprimir a força e a 

emoção desejada para o final da cena. Fechando dessa forma um círculo, assim como uma 

linha que se une pelo início e pelo fim, as memórias iniciais que foram os gatilhos para a 

dramaturgia e para as primeiras experimentações se uniram a emoção final da 

representação da minha avó através da garrafa. Então eu finalmente entendi que “quando 

a gente não tem mais o que falar a gente canta”50.    

                                                                    
49 Termo usado na minha família quando resolviam se reunir em torno da mesa, comendo, bebendo vinho 

e cantando algumas músicas do folclore italiano. 
50 Fala do meu orientador durante o processo criativo 
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CONCLUSÃO – QUEM SOU EU DEPOIS DE TUDO 

  

 Cabe neste momento concluir esse processo criativo com algumas perguntas e 

algumas respostas, não todas, também com dúvidas e não com certezas imutáveis, afinal, 

que certeza temos nestes tempos tão incertos? E mais, que pretensão é essa que temos de 

querer ter certezas em qualquer que seja o tempo? 

A primeira delas é: quem sou eu depois de 2020? Depois desse ano louco que 

virou tudo de cabeça pra baixo? Muitos dizem que tudo o que estamos passando é para 

nos tornarmos seres humanos melhores, mais conscientes, mais empáticos e mais 

generosos. Outros acreditam que estamos ficando piores, mais intolerantes, mais 

assustados e mais solitários. Eu acredito que estamos ficando tudo isso mesmo, as nossas 

melhores faces se revelaram, bem como as piores, as minhas pelo menos sim. Não sou 

mais a mesma, sou um pouco melhor e também um pouco pior. Melhor, porque aprendi 

a tolerar um tantinho a mais as coisas que não tolerava no convívio familiar, porque 

dominei melhor a tecnologia e porque aceitei que nem tudo depende de mim e da minha 

vontade e que tem coisas que não posso mudar, nem interferir. Pior porque me irrito muito 

mais facilmente com a estupidez, a mediocridade e a intolerância, porque a solidão e o 

medo muitas vezes me parecem normais e porque não aceito mais quem não almeja o 

bom e o bem. 

Quem sou eu depois de reconhecer a influência da minha avó e de vê-la em mim 

como nunca antes? Me percebi uma mulher madura, mas com espírito jovem, austera mas 

generosa, teimosa mas divertida, exigente mas simples. E essas são algumas 

características minhas que coincidem com as dela.   

E depois de experimentar a palhaçaria feminina, quem sou eu? Como pessoa mais 

leve, mais suave e mais feliz frente à possibilidade infinita de transmutar as dores, as 

saudades, os fracassos, os medos e os ódios em riso. Como atriz, mais confiante e forte, 

mas prevendo mais desafios a encarar pela frente, e o principal deles provavelmente será 

como colocar a Enólifa no mundo respeitando a voz da Mônica, das mulheres e do 

humano.   

E finalmente, quem sou eu concluindo a graduação em Teatro: Licenciatura da 

Uergs? Uma aluna satisfeita com sua trajetória. Uma atriz e uma professora com várias 

possibilidades de caminhos a percorrer, com uma infinidade de descobertas práticas, 
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teóricas e subjetivas, pronta para encarar ainda mais descobertas e quantos mais 2020 que 

vierem. Mas ainda sou aquela cria do teatro amador, que atuava por puro prazer e que um 

dia resolveu começar a dar aulas de teatro mesmo sem ter muita experiência, por acreditar 

na força transformadora da sua arte. Ainda cheia de dúvidas, em constante busca e 

constante transformação, com a certeza que o fim desta etapa é o começo de outra. E neste 

momento, com lágrimas nos olhos, escasseiam as palavras, mas que bom que “quando a 

gente não tem mais o que falar a gente canta”: 

Por tanto amor 

Por tanta emoção 

A vida me fez assim 

Doce ou atroz 

Manso ou feroz 

Eu, caçador de mim 

Preso a canções 

Entregue a paixões 

Que nunca tiveram fim 

Vou me encontrar 

Longe do meu lugar 

Eu, caçador de mim 

Nada a temer senão o correr da luta 

Nada a fazer senão esquecer o medo, medo 

Abrir o peito a força, numa procura 

Fugir às armadilhas da mata escura 

Longe se vai 

Sonhando demais 

Mas onde se chega assim 

Vou descobrir o que me faz sentir 

Eu, caçador de mim 

Nada a temer senão o correr da luta 

Nada a fazer senão esquecer o medo 

Abrir o peito a força, numa procura 

Fugir às armadilhas da mata escura 

Longe se vai 

Sonhando demais 

Mas onde se chega assim 

Vou descobrir o que me faz sentir 

Eu, caçador de mim 

 

Milton Nascimento, Caçador de Mim 
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APÊNDICE A – TEXTO DE FLUXO CONTÍNUO 

 

Bento Gonçalves, 23 de julho de 2020. 

 Apresentação de vinhos, degustação de vinhos, entrar com várias garrafas, talvez 

rótulos e nomes engraçados, apresentar os vinhos totalmente, visão, olfato e paladar. Nas 

1ªs garrafas ir fazendo certo todos os passos da análise - visual, olfativa e gustativa. 

Solicitar a participação do público, conforme for provando das garrafas cada vez mais 

resumir a análise e ficar mais tempo bebendo. Pode ter algo para descarte, o baldinho, 

que pode oferecer para a plateia também. Nas últimas garrafas praticamente nem analisar 

mais, só beber. Ir bebendo, escolher a que achou melhor de todos os vinhos e ir bebendo 

durante todo o número. A partir daqui falar coisas sobre vinhos, comidas, as delícias da 

mesa. Quero três tipos de vinhos na minha mesa, como meu avô (branco, tinto e rosé), e 

também vermut, uma bebida destilada de uva, parecida com um vinho espanhol chamado 

Jerez, de solera. A minha mãe que anuncia a morte várias vezes por dia, conforme o início 

da frase dela já se sabe que vai falar algo relacionado à morte, já até acho engraçado e 

dou risada da situação, já anuncio o próprio anúncio dela. Saudades da minha gata Bianca 

que morreu nesta quarentena, depois de vários meses enferma. Uma falta, um buraco, 

triste, dor da perda, medo da perda das pessoas que amamos, este vírus incógnito, incerto, 

mas tão próximo de nós. (momento choro). Uma vizinha testou positivo, todas tivemos 

contato com ela e meu grupo de teatro vai se reunir para uma cena, eu achei melhor não 

participar. Medo e incerteza, desinformação, culpa, muita culpa de talvez não fazer o 

suficiente para proteger as pessoas que amamos. O TCC vai ser feito virtualmente, pois 

o semestre não volta a ser presencial na Uergs, o que fazer, como fazer, total descrença 

no futuro (momento 2º choro). As pessoas não se dão conta do que está acontecendo? 

Minha bufona, nome provisório “Tsunami” foi desafiada a criar uma máscara sua, pegou 

uma calcinha, rasgada e freada (cagada) “Melhor usar uma calcinha cagada de máscara 

do que ter merda na cabeça”. Dúvida, incerteza, isolamento conjunto com a família, 

exercício constante de tolerância. Mediar as discussões entre minha filha, uma jovem de 

22 anos e minha mãe uma senhora de 79. Incerteza, será que algum de nós se contaminou 

com a vizinha? Quantos dias vamos ter que esperar para ter esta certeza? Fazer preces por 

enquanto é o que resta, não quero mais pensar nisso, mas está bem difícil. Noite mal 

dormida, insegurança, medo, incerteza, desinformação, loucura, solidão, angústia, perda, 
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perda, perda das coisas, das pessoas (gata), das ações do dia a dia, de ar, de respirar, 

desolação - nada de esperança (momento choro 3º). Sem fazer, sem saber o que fazer, que 

rumo tomar. Meu avô, meu tio, sonhei com meu tio essa noite. Saudades dos amigos 

queridos, de um abraço, de uma conversa com amigos, de rir com outras pessoas. Porque 

aqui em casa até que a gente ri bastante e briga bastante, grita bastante, como toda família 

italiana, as vezes é um gritedo sem tamanho, mas as vezes é engraçado. Todo mundo 

chora de vez em quando também, menos meu pai, que acho que só chorou no enterro da 

Bianca. 

 

FIGURA 5 – “TSUNAMI” COM A CALCINHA CAGADA NA CABEÇA 

 
   Fonte: autora (2020) 
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APÊNDICE B – ROTEIRO VERSÃO I 

 

 Receber as pessoas no ambiente virtual (ver como). Solicitar para quem quiser 

trazer uma taça com vinho (de qualquer tipo). Iniciar se apresentando e informando o que 

será feito. 

Enólifa, especialista em vinhos, someliê. Relacionar com a origem do termo que 

surgiu na Idade Média na França e significava o carregador de provisões para a corte “o 

burro de carga”. Mas agora o termo é chique, designa quem é especialista em vinhos.  

Terão um minicurso de degustação e análise de vinhos, ainda bem que é virtual, 

daí cada um bebe o seu próprio vinho, não precisa dar vinho para os outros… e quem não 

tem não bebe nada. Aqui ela pode interagir com a plateia, ver quem trouxe vinho, quem 

não trouxe, improvisar com o que surgir. 

Abrir a garrafa, mostrar os dois tipos de saca rolha… o fácil, para quem não sabe 

abrir e o difícil, só pra quem sabe. Abrir com o difícil. Ver o que surge aqui. Ao sair a 

rolha fazer um barulho bem alto, tipo os sustos que o Janir dá, e já fazer uma relação com 

ele. Olhar e cheirar a rolha, explicar que se for guardado corretamente na horizontal a 

rolha deve estar úmida. 

Colocar o vinho na taça. Colocar somente ⅓ da taça ou no máximo metade. O 

vinho é tinto, mas o bom mesmo seria ter os três tipos, como tinha na mesa da família do 

Sr. Ricardo Poletto o pai do Janir, branco, tinto e rosé. Também, ele trabalhou 40 anos 

numa vinícola, não poderia faltar vinho. Um dia a esposa do sr. Ricardo conversando com 

uma moça falou que já estava casada a 40 anos, e a moça perguntou: Mas sempre com o 

mesmo homem? Naquela época foi, no século passado… imagina isso agora, vai ver ele 

era como o vinho, quanto mais velho melhor. Mas nem sempre é assim, o vinho se for 

mal acondicionado, ou mal guardado estraga com o tempo e vira vinagre. Hoje por aí tem 

uns mais pra vinagre, né? Dos vinhos eu tô falando. 

Três tipos de análise: Visual, olfativa e gustativa. A terceira é a melhor, mas tem 

que passar por todas. Todo trabalho tem a parte ruim, a minha é essa, ter que passar por 

todas pra só no fim poder beber. 

Análise visual:  
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Colocar sobre uma superfície branca. O vinho tem que ser límpido e transparente, 

não pode ter depósito de partículas, não pode ser turvo. Só alguns vinhos mais chiques 

como Amarones, Barolos e do Porto é que podem ser assim. É como as pessoas, umas 

são transparentes, mas como é chique quem é meio misterioso, meio turvo…  

Agora agitando a taça vamos observar as lágrimas do vinho: Quanto mais 

lágrimas, mais alcoólico, mais forte é o vinho. Olha só, quanto mais chora mais forte é, 

as mulheres choram mais que os homens, né? Portanto, não quero dizer nada, mas é o que 

parece… A Dona Marcília… esposa do Seu Ricardo… aqueles que eu já falei antes, 

nossa… como chorava aquela mulher!! Por qualquer coisa, quase todos os dias, chorava 

de tristeza, ou de alegria, ou de saudade, ou de dor, ou quando contava uma história. 

Sempre tinha um motivo pra chorar… Mas na hora de decidir as coisas a última palavra 

era sempre a dela… e se não era como ela queria ficava emburrada!! Tinha que ver. Aliás, 

que mulheres fortes daquela família! O Luiz, genro do casal, que o diga: - Aqui em casa 

a minha palavra é sempre a última: Sim Senhoras!! 

Para encerrar então a análise visual, é importante observar a cor. Se for um vinho 

jovem tem uma cor homogênea mais avermelhada, mas se for envelhecido normalmente 

vai indo para o alaranjado, tijolo e isso se vê pelo anel de cor mais fraca por fora. Olha se 

não parece as pessoas mesmo?? Quando é jovem é tudo lindo, por dentro e por fora. Já 

quando é velho, por fora as vezes é meio fraquinho, mas o conteúdo!! Por dentro é outra 

coisa… E os brancos então vai do amarelo palha para o “dourado”… mais chique ainda!! 

Análise olfativa: 

Vamos agora para o exame olfativo, os aromas. Ah… quanto mais nuances 

aromáticas o vinho desenvolve mais complexo ele é… nem preciso falar mais, que de 

novo é como as pessoas…  

Então, tem que colocar o nariz bem na boca do copo e cheirar vigorosamente, 

alternando as narinas, ou com as duas juntas também… não tem problema. Os aromas 

devem ser agradáveis, nos tintos, tipo frutas vermelhas, frutas secas, especiarias, 

herbáceos, amadeirados, uma infinidade de aromas que dependem do registro de cada um 

de nós, ou seja, dos cheiros que a gente conhece. Agora fique atento se seu vinho tiver 

aroma de acetona, vinagre, fósforo queimado, alho, borracha queimada, repolho cozido 

e, pior... ovos podres. Aí tem defeito grave!! 
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Também é bom agitar a taça para deixar sair mais aromas. Agita, agita, agita… e 

cheira de novo. Vai cheirando e vai vendo se encontra algum cheiro bom, se não encontrar 

tudo bem… só não pode ter aqueles cheiros ruins. Essa coisa de agitar me fez lembrar de 

quando a gente, as mulheres estamos agitadas, nem sabemos por que, é uma coisa 

estranha, a gente fica atacada, nervosa, os homens em geral não entendem por que, mas 

a gente sabe, já é um pressentimento, e aí acontece: Chega a visita dos parentes de Lagoa 

Vermelha, que a gente é obrigada a receber, né? Todo o mês eles vêm, e ficam uns três 

quatro dias, uma semana… depende… Segredo e falando baixo: Aqui eles tão vindo bem 

menos… perco até as contas às vezes… ainda bem… acho que vou logo me livrar deles 

pra sempre… 

Bom… pra finalizar então… essa coisa dos aromas bons tem mais a ver com a 

nossa memória olfativa. Assim, não te preocupa se o teu vinho não tiver aromas 

complexos, só não pode ter nenhum daqueles cheiros ruins, que aí sim está estragado!! 

Eu por exemplo, já sinto cheiro de coisa estragada e que não presta de longe… 

Análise gustativa: 

Finalmente chegou a melhor parte!! Então tem que colocar um gole generoso na 

boca e passar por toda ela, tipo um bochecho… assim (fazer a ação e engolir). Tem uns 

colegas meus que não engolem, que descartam num baldinho. Eu não… tomo todas, se 

bem que tem umas coisas tão difíceis de engolir né, na vida? É só olhar o noticiário uma 

vez por semana. Mas o vinho se não for vinagre e não tiver cheiro de ovo podre tá tudo 

certo, dá pra tomar.  

Agora, antes do 2º gole vou mostrar a percepção dos sabores com as regiões da 

língua: Aqui na ponta se sente o doce, logo atrás o ácido (azedo), no meio o salgado e 

bem lá no fundo o amargo. Olha… o amargo fica no fundo!! Mas se traz pra fora, pra 

ponta, pode ficar doce… Então bota pra fora gente, pra fazer a vida mais doce, né?  

Continuando com a degustação, vão tomando agora à vontade. Quanto ao gosto, 

eles podem ser encorpados ou aguados, mais ou menos adstringentes, mais ou menos 

alcoólicos. Os equilibrados são os que tem harmonia entre as características gustativas, 

como acidez, doçura, amargor, tanicidade e teor alcoólico e onde nenhum desses aspectos 

se sobressai entre os demais, causando uma sensação complexa e agradável. Mas o mais 
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importante é mesmo o seu gosto, se pra você ele é bom ou ruim, e aí é cada um que sabe… 

cada um tem o seu… 

E agora pra finalizar então, a gente pode continuar bebendo à vontade e eu gostaria 

de fazer alguns brindes, depois quem quiser também pode fazer os seus: 

Meu brinde vai para as outras incríveis mulheres da família do Sr. Ricardo e da 

D. Marcília: A Adelina, esposa do Janir, que perdeu sua mãe aos 6 anos de idade e teve a 

coragem de adotar e criar uma menina. A Juraci, filha do casal, que é a mulher mais 

divertida e transparente que já conheci e à Maíra, neta do Luiz e da Juraci, que veio pra 

transformar a vida de sua mãe.   
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APÊNDICE C – ROTEIRO VERSÃO II 

 

 Entrar na sala gritando com a família que está no outro lugar da casa, dizendo que 

vai começar o curso, pedindo que desejem sorte, etc. Entrar com um garrafão de vinho e 

se dar conta que já estão assistindo aí disfarçar e esconder o garrafão. Se preparar de 

costas para fazer uma apresentação séria. Virar e iniciar se apresentando e informando o 

que será feito. 

Enólifa Polenta, especialista em vinhos, someliê. Terão um minicurso de 

degustação e análise de vinhos. Falar sobre como começou sua paixão pelo vinho e 

mostrar o diploma. Aproveitar para dissimular/esconder e tomar vinho do garrafão.  

Falar que o primeiro passo é abrir a garrafa e mostrar que não tem rótulo, porque 

não tem patrocinador. 

(Ela quer ser séria e parecer que sabe muito, quer falar mais coisas técnicas, mas 

dá umas escorregadas na intimidade) 

Ir para a mesa. Abrir a garrafa, mostrar os dois tipos de saca rolha… o fácil, pra 

quem não sabe abrir e o difícil, só pra quem sabe. Abrir com o difícil. Ver o que surge 

aqui. Olhar e cheirar a rolha, explicar que se for guardado corretamente na horizontal a 

rolha deve estar úmida. 

Colocar o vinho na taça. Repetir 3 vezes o gesto antes de colocar na taça 1ª 

Colocar somente ⅓ da taça ou no máximo metade. 2ª vou ensinar uma manha. 3ª Uma 

manha que vou explicar depois pra que. Fazer a giradinha da garrafa e explicar que é pra 

não ficar a gota no bico, escorrer pela garrafa e molhar a toalha. 

Três tipos de análise: Visual, olfativa e gustativa. A terceira é a melhor. mas tem 

que passar por todas. Todo trabalho tem a parte ruim… a minha é essa, ter que passar por 

todas pra só no fim poder beber. 

Análise visual:  

Ir para perto da câmera e mostrar que o vinho é tinto, bem perto da câmera, 

aproveitar pra beber do garrafão. 
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Pedir para cada um pegar seu vinho, descobre que ninguém trouxe, reclama que 

não foram avisados, fica nervosa, perde o prumo… não sabe o que fazer... bebe o vinho 

do garrafão de novo agora sem esconder muito. Até decidir que eles podem anotar pra 

usar depois. 

Fala de novo que o vinho é tinto, mas que quase tudo pode valer pra qualquer tipo 

de vinho. Incluir a memória familiar: 

O vinho é tinto, mas o bom mesmo seria ter os três tipos, como tinha na mesa da 

família da Dona Marcília Poletto, branco, tinto e rosé. Também, o marido trabalhou 40 

anos numa vinícola, não poderia faltar vinho. Lembrei de uma coisa: Um dia ela 

encontrou uma moça falou pra ela que já estava casada a 40 anos, e a moça perguntou: 

Mas sempre com o mesmo homem? Naquela época foi, no século passado… imagina isso 

agora, vai ver ele era como o vinho, quanto mais velho melhor. Mas nem sempre é assim, 

o vinho se for mal acondicionado, ou mal guardado estraga com o tempo e vira vinagre. 

Hoje por aí tem uns mais pra vinagre, né? Dos vinhos eu tô falando. 

Colocar sobre uma superfície branca. Mostrar a superfície branca e aproveitar para 

tomar mais do garrafão. 

O vinho tem que ser límpido e transparente, não pode ter depósito de partículas, 

não pode ser turvo. Só alguns vinhos mais chiques como Amarones, Barolos e do Porto 

é que podem ser assim. É como as pessoas, umas são transparentes, mas como é chique 

quem é meio misterioso, meio turvo…  

Agora agitando a taça vamos observar as lágrimas do vinho: Quanto mais 

lágrimas, mais alcoólico, mais forte é o vinho. Olha só… quanto mais chora mais forte é, 

as mulheres choram mais que os homens, né? Portanto… não quero dizer nada, mas é o 

que parece… A Dona Marcília… esposa do Seu Ricardo… aqueles que eu já falei antes, 

nossa… como chorava aquela mulher!! Por qualquer coisa, quase todos os dias, chorava 

de tristeza, ou de alegria, ou de saudade, ou de dor, ou quando contava uma história. 

Sempre tinha um motivo pra chorar… Mas na hora de decidir as coisas a última palavra 

era sempre a dela… e se não era como ela queria ficava emburrada!! Tinha que ver…  

Para encerrar então a análise visual, é importante observar a cor. Se for um vinho 

jovem tem uma cor homogênea mais avermelhada, mas se for envelhecido normalmente 

vai indo para o alaranjado, tijolo e isso se vê pelo anel de cor mais fraca por fora. Olha se 
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não parece as pessoas mesmo?? Quando é jovem é tudo lindo, por dentro e por fora. Já 

quando é velho, por fora as vezes é meio fraquinho, mas o conteúdo!! Por dentro é outra 

coisa… E os brancos então vai do amarelo palha para o “dourado”… mais chique ainda!! 

Análise olfativa: 

Vamos agora para o exame olfativo, os aromas. Ah… quanto mais nuances 

aromáticas o vinho desenvolve mais complexo ele é… nem preciso falar mais, que de 

novo é como as pessoas…  

Então, tem que colocar o nariz bem na boca do copo e cheirar vigorosamente, 

alternando as narinas, ou com as duas juntas também… não tem problema. Mandar 

cheirar e lembrar que eles não tem vinho. 

Nervosa aproveita pra cheirar também o vinho do garrafão, e bebe mais um pouco. 

Já está bem empolgada… diz que o da análise não pode beber ainda, mas do garrafão sim. 

Afirma que não está bêbada… que está acostumada a tomar vinho direto, desde a infância. 

Os aromas devem ser agradáveis, nos tintos, tipo frutas vermelhas, frutas secas, 

especiarias, herbáceos, amadeirados, uma infinidade de aromas que dependem do registro 

de cada um de nós, ou seja dos cheiros que a gente conhece. Agora fique atento se seu 

vinho tiver aroma de acetona, vinagre, fósforo queimado, alho, borracha queimada, 

repolho cozido e, pior... ovos podres. Aí tem defeito grave!! 

Também é bom agitar a taça para deixar sair mais aromas. Agita, agita, agita… e 

cheira de novo. Vai cheirando e vai vendo se encontra algum cheiro bom, se não encontrar 

tudo bem… só não pode ter aqueles cheiros ruins. Essa coisa de agitar me fez lembrar de 

quando a gente, as mulheres estamos agitadas, nem sabemos por que, é uma coisa 

estranha, a gente fica atacada, nervosa, os homens em geral não entendem por que, mas 

a gente sabe, já é um pressentimento, e aí acontece: Chega a visita dos parentes de Lagoa 

Vermelha, que a gente é obrigada a receber, né? Todo o mês eles vêm, e ficam uns três 

quatro dias, uma semana… depende… Segredo e falando baixo: Aqui eles tão vindo bem 

menos… perco até as conta às vezes… ainda bem… acho que vou logo me livrar deles 

pra sempre… 

Bom… pra finalizar então… essa coisa dos aromas bons tem mais a ver com a 

nossa memória olfativa. Assim, não te preocupa se o teu vinho não tiver aromas 
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complexos, só não pode ter nenhum daqueles cheiros ruins, que aí sim está estragado!! 

Eu por exemplo, já sinto cheiro de coisa estragada e que não presta de longe… 

Análise gustativa: 

Já bem empolgada. Finalmente chegou a melhor parte!! Então tem que colocar 

um gole generoso na boca e passar por toda ela, tipo um bochecho… assim (fazer a ação 

e engolir). Tem uns colegas meus que não engolem, que descartam num baldinho… 

Relacionar com a origem do termo que surgiu na Idade Média na França e significava o 

carregador de provisões para a corte “o burro de carga”. Mas agora o termo é chique, 

designa quem é especialista em vinhos.  

Eu não… tomo todas, se bem que tem umas coisas tão difíceis de engolir né, na 

vida? É só olhar o noticiário uma vez por semana… Mas o vinho se não for vinagre e não 

tiver cheiro de ovo podre tá tudo certo, dá pra tomar.  

Faz a comparação entre o vinho da taça e do garrafão. É simples, mas é bom, as 

coisas simples são melhores, nem sempre é o caso do vinho, mas da vida sim. 

Muito animada e empolgada. Agora, antes do 2º gole vou mostrar a percepção dos 

sabores com as regiões da língua: Aqui na ponta se sente o doce, logo atrás o ácido 

(azedo), no meio o salgado e bem lá no fundo o amargo. Olha… o amargo fica no fundo!! 

Mas se traz pra fora, pra ponta, pode ficar doce… Então bota pra fora gente, pra fazer a 

vida mais doce, né?  

Continuando com a degustação, vão tomando agora à vontade. Quanto ao gosto 

eles podem ser encorpados ou aguados, mais ou menos adstringentes (que liga, caqui, 

banana verde), mais ou menos alcoólicos. Os equilibrados são os que tem harmonia entre 

as características gustativas, como acidez, doçura, amargor, tanicidade e teor alcoólico e 

onde nenhum desses aspectos se sobressai entre os demais, causando uma sensação 

complexa e agradável. Mas o mais importante é mesmo o seu gosto, se pra você ele é bom 

ou ruim, e aí é cada um que sabe… cada um tem o seu… Tem que gostar… Assim como 

das pessoas, tem gente que a gente gosta e tem gente que não… assim como tem gente 

que também não gosta de nós… Mas e daí… o vinho é como é… e a gente também… 

Cada um é como é… Não precisa agradar todo mundo… 
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E agora pra finalizar então, a gente pode continuar bebendo à vontade e eu gostaria 

de fazer alguns brindes, depois quem quiser também pode fazer os seus, lembrar que eles 

não tem vinho…  

Meu brinde vai para as outras incríveis mulheres da família da D. Marcília: A 

Juraci, filha da Dona Marcília e do Sr. Ricardo, que é a mulher mais divertida e 

transparente que já conheci e à Maíra, neta da Juraci, que veio pra transformar a vida de 

sua mãe. Se choro dizer que agora sim tá ficando bêbada, quando chora é porque tá 

ficando bêbada.  

Despedida e agradecimento.  
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ANEXO A - TEXTO A NOIVA 
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