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Observe, 

Fique atento, 

Porque na vida, assim como no vento, 

Tudo é uma questão de 

Movimento. 

 (Heráclito Cardoso) 
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RESUMO 

 

Ao longo da minha trajetória como ator, encenador e docente, pude apreciar 
espetáculos cômicos que se propunham a um diálogo com o público por meio da 
linguagem corporal dos artistas, cujas encenações abdicavam do uso da fala dos 
atores. Esta forma de representar, no silêncio do palco, me chamou a atenção e 
provocou a minha curiosidade sobre o assunto, que está diretamente relacionado 
com as construções poéticas do corpo em cena. Diante de leituras iniciais sobre o 
assunto, comecei a compreender que durante muito tempo na história da 
humanidade, sobretudo no Ocidente, o entendimento de Corpo foi construído a partir 
de vários olhares epistemológicos que desconsideravam o corpo como uma 
unidade, uma encarnação do sujeito numa totalidade. Esse tipo de pensamento, 
reflexo da filosofia da modernidade, reverberou enfaticamente sobre as questões 
estéticas do fazer artístico, aqui, especificamente, no Teatro. Por vários séculos o 
fazer teatral se moldava a partir de vários elementos estéticos, mas 
desconsiderando os potenciais da corporeidade do artista, isto é, o texto teatral, por 
exemplo, foi considerado, por muito tempo, como o elemento principal da cena e se 
dava pouca ênfase para a dramaturgia do corpo.  Com o surgimento das reflexões 
acerca do assunto, instauradas, sobretudo, a partir do início do século XX, a 
percepção do corpo como elemento criativo e criador, também passou a ganhar 
espaço. Ao longo do tempo as práticas artísticas começaram a vislumbrar as 
possibilidades criativas do corpo, repensando inclusive a sua relação com o texto 
escrito, com a palavra falada. E como parte dessas novas reflexões acerca do corpo 
em processo de criação, propus a presente pesquisa, que intitulamos de “A poética 
do corpo não-verbal: um olhar para a comicidade em cena”. Nessa investigação 
sobre este assunto, buscarei também compreender como a corporeidade do ator 
poderá nos dar pistas para percebermos/construirmos o corpo não-verbal e cômico 
em cena. Dentro desta perspectiva poderei analisar como se daria a construção de 
uma dramaturgia cômica e não-verbal a partir da fenomenologia do riso. E com esse 
olhar, pretendo apontar alguns aspectos e procedimentos, advindos das reflexões 
acerca da corporeidade e da comicidade, que configurem, entre outras possíveis, 
uma metodologia de construção cênica não-verbal. 
 

Palavras-chave: Linguagem não-verbal, Corpo, Poética teatral, Comicidade. 
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ABSTRACT 

 
 
 
Throughout our history as an actor, director and teacher, we appreciate comedic 
performances they proposed a dialogue with the public through the body language of 
the performers whose performances abdicate the use of speech of the actors. This 
way of representing, in the silence of the stage, caught our attention and sparked our 
curiosity about the subject, which is directly related to the poetic constructions of the 
body on the scene. Before initial readings on the subject, we begin to understand that 
for a long time in human history, especially in the West, understanding body was 
constructed from various epistemological looks disregarded the body as a unit, an 
incarnation of the subject in all . This kind of thinking, reflecting the philosophy of 
modernity, reverberated strongly about the aesthetic issues of art making, here 
specifically in Theatre. For several centuries the theatrical make up molded from 
various aesthetic elements, but ignoring the potential of embodiment of the artist, ie 
the theatrical text, for example, was considered for a long time, as the main element 
of the scene and gave little emphasis on dramaturgy elaborate body. With the 
emergence of reflections on the subject, brought especially from the early twentieth 
century, the perception of the body as a creative element and creator, also began to 
gain ground. Over time artistic practices began to glimpse the creative possibilities of 
the body, including rethinking its relationship with the text written with the spoken 
word. And as part of these new reflections on the body in the creation process, we 
proposed this research, we have entitled "A poetics of non-verbal body: a look at the 
comic on the scene." In our research on this subject, also seek to understand how 
the corporeality of the actor may give us clues to realize / build nonverbal body and 
comical scene. From this perspective we can analyze how could the construction of a 
comical and non-verbal dramaturgy from the phenomenology of laughter. And with 
that look, we want to point out some aspects and procedures, arising from reflections 
on corporeality and comedy, that constitute, among other possible, non-verbal 
construction methodology scenic. 
 
 
Keywords: Non-verbal Language, Body, Theatrical Poetics, Comedy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Um dos mais belos espetáculos da natureza é o encontro do rio com o mar, 

porque tanto um quanto outro tem seus segredos, seus mistérios, suas histórias. Um 

é doce, o outro é salgado, mas ambos são feitos da mesma substância: água. E a 

natureza, por si só, encarrega-se de fazer esse encontro maravilhoso e inevitável 

entre rio e mar. 

Assim também acontece entre o corpo e o riso, dois fenômenos distintos, mas 

feitos da mesma matéria: a natureza humana. Quando esses dois fenômenos se 

encontram também acontece um espetáculo, o espetáculo da manifestação do 

humano, do sensível e do concreto numa só dimensão. E nessa união habitam 

segredos divertidos que por ora se escondem, por ora se deixam revelar.  

O corpo e seus mistérios tão especulados pela ciência, tão discutidos pela 

filosofia. O riso, esse menino levado e cruel que não se deixa dominar, consegue ser 

ele mesmo, ainda que nada seja falado, nenhuma palavra seja pronunciada, ele tudo 

diz, aparece na surdina, no silêncio e mostra a sua cara, salta dos olhos e da boca 

dos desavisados, dos que não têm piedade, nem que seja por um instante. 

Chamamos corpo o sujeito encarnado, o ser vivente que pensa, sente e age, que 

é tudo num só momento, que é completo, inteiro. Já o riso, é uma parte desse 

sujeito, é a manifestação de um estado do ser, é um reflexo de si mesmo expresso 

numa espécie de sentimento de graça.  

Quando o rio se encontra com o mar, tudo é rio, tudo é mar. Analogamente o 

corpo e o riso são assim; quando estão juntos tudo é riso, tudo é corpo e nada mais, 

não sabemos onde começa um e termina o outro. 

E durante muitos anos, a Filosofia e a Ciência vêm tentando entender como isto 

se dá, como este fenômeno acontece, suas causas, seus nomes, suas razões. A 

mim, interessa aqui, compreender não apenas como se ri, mas principalmente como 

podemos fazer rir. Talvez seja uma questão já há muito estudada, discutida e até 

vivida na prática artística de muitas pessoas. 

No entanto me interessa compreender no riso algo que está além do que 

podemos falar, algo que as palavras não conseguem dizer porque é algo que 
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pertence só ao corpo. Compreendo a voz como corpo também, mas não é a voz 

sonora que me chama a atenção aqui, a mim interessa perceber a voz que está no 

silêncio do corpo, na ação planejada, no tombo da personagem, na falta de equilíbrio 

do corpo na comédia, na sutileza do gesto que guarda em si todo um universo e 

revela por meio do olhar do(a) artista a presença cênica que nos faz rir. 

Me interessa saber os caminhos trilhados por um(a) artista da comicidade, que 

adentra o espaço cênico desprovido da linguagem oral, mas que por meio da sua 

presença, das suas ações, das suas atitudes em cena ele consegue fazer acontecer 

o riso de sua plateia. Mas como isso acontece? O que é isso? 

É o corpo! O corpo em vida, o corpo em ação no tempo e no espaço, constituído 

por suas experiências vividas, um corpo presente, capaz de se despir de si mesmo e 

desenvolver a capacidade de ser cômico sem subjugar a sua trajetória de vida, é o 

sujeito encarnado consciente de si mesmo, dando vasão às suas fragilidades em 

cena em face a um objetivo claro: fazer rir. 

Talvez tenha sido essa consciência de si mesmo, uma das características do 

sujeito, que tenham despertado o interesse filosófico, acerca do corpo, no final do 

século IXX e início do século XX, quando o “fenômeno corpo” começa a ser 

compreendido como uma completude, considerado enquanto corporeidade, 

enquanto sujeito e objeto num nó fenômeno, razão e emoção encarnados numa 

materialidade que pensa, sente e age como um todo, sem divisas, sem emendas, o 

sensível e o concreto compondo uma totalidade. 

O entendimento do corpo como uma dicotomia, herança da filosofia da 

Antiguidade, muito influenciou no fazer artístico, sobretudo no contexto da cena 

teatral. Durante séculos o “fenômeno corpo” foi compreendido como um instrumento 

da percepção, como um veículo do texto, da narrativa. Mas com o passar do tempo, 

diante das novas tendências filosóficas, instauradas a partir do final do século IX, a 

compreensão do sujeito acerca de si mesmo começou a ganhar novos rumos e 

passou-se a buscar entender esta corporeidade por outro ponto de vista, um ponto 

de vista que, na perspectiva do teatro, pode considerar o corpo como uma poética 

de si mesmo. 

Nesta prerrogativa, encontro espaço para uma discussão acerca de um dos 

predicados dessa poética; a comicidade. Uma comicidade que parte do corpo 

próprio, que emerge das ações humanas, ou melhor, da imperfeição dessas ações. 
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Busco aqui, nesse estudo, entender o riso como uma distorção daquilo que 

compreendemos como “humano”, o riso enquanto fenômeno que, também, acontece 

no corpo, o riso que é corporeidade. 

Assim, para compreender este fenômeno, lançarei mão, nesta pesquisa, de 

algumas definições de corpo, corporeidade, gesto, ação, riso, bem como buscarei 

fazer alguns relatos de exemplos reais do meu cotidiano, que abarcam em si a 

presença do nosso objeto de estudo. Dentro da minha análise fenomenológica, me 

proponho, como caminho metodológico, a situar o fenômeno e suas dimensões 

simbólicas, a fim de melhor compreendê-lo. 

Deste modo, irei discorrer, nesse estudo, acerca do corpo humano enquanto 

fenômeno e a sua relação com a comicidade em num contexto não-verbal. Assim, 

elenquei algumas questões de estudo para conduzirem o desenvolvimento da 

presente pesquisa, sendo elas: 1. Como a corporeidade do ator poderá nos dar 

pistas para percebermos/construirmos o corpo cômico e não-verbal em cena? 2. 

Como se daria a construção de uma dramaturgia cômica e não-verbal a partir da 

fenomenologia do riso?  3. Quais os aspectos e procedimentos, advindos das 

reflexões acerca da corporeidade e da comicidade, que configuram uma 

metodologia de construção cênica não-verbal? Por meio de uma abordagem 

fenomenológica, enquanto caminho metodológico para esta pesquisa, buscarei 

responder estas questões. 

Assim, inicio este estudo traçando um breve panorama histórico-filosófico 

acerca do corpo e seus desdobramentos nas áreas do conhecimento ocidental, 

tendo as reflexões do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty como base filosófica 

para a discussão. Inicialmente buscarei referendar a noção de sujeito encarnado e a 

importância dessa compreensão na contemporaneidade, apontando nessa 

discussão para a apreensão do fenômeno estudado. Trago para dentro do estudo 

algumas experiências pessoais minhas que me permitem ilustrar melhor as análises 

acerca do objeto estudado. 

Logo adiante farei um recorte da minha análise sobre o corpo, dando ênfase 

ao estudo da expressividade corporal, com foco nas características não-verbais 

dessa expressão, onde discutirei a respeito do gesto e seus desdobramentos, do 

cinema mudo, o papel da mímica, as ações física e outros caminhos estéticos que 
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contemplem em sua poética o contexto da comicidade em cena. Assim, abordo 

alguns exemplos de espetáculos teatrais que têm este perfil; a expressão da 

comicidade em cena sem o uso da fala. 

 Tendo em vista que a metodologia usada nesta pesquisa, como já 

mencionamos anteriormente, está baseada na abordagem fenomenológica, farei uso 

dos seguintes procedimentos fenomenológicos: descrição; unidades de significados; 

análise ideográfica e análise nomotética. 

Utilizei como suporte para obtenção de dados para este estudo, 

equipamentos como câmera de vídeo e gravador, além questionários elaborados 

previamente para a realização de entrevistas como os grupos de teatro. O material 

coletado foi analisado a partir de procedimentos fenomenológicos. 

Considero necessário ressaltar que, para discorrer acerca do fenômeno 

investigado nesta pesquisa, eu tomo como base teórica alguns autores de áreas 

afins do conhecimento, como: Antropologia, Sociologia, História, Filosofia, Educação 

Física e Artes Cênicas.  

Como referência bibliográfica acerca dos estudos da corporeidade no teatro, 

tomo como principais autores desta pesquisa os seguintes: Alves (2006), Azevedo 

(2009), Greiner (2010), J. Guinsburg (2009), Le Breton (2012), Lehmann (2007), 

Merleau-Ponty (2011), Nóbrega (2005) e Vayer e Roncin (2000). Os autores citados 

foram utilizados para embasar a discussão acerca do corpo e de suas relações com 

o meio, bem como as possibilidades de construção estéticas por meio deste. 

Contudo, há outros autores que também dialogam com os aqui citados, tendo em 

vista suas colaborações para as reflexões acerca do meu objeto de estudo.  

Acerca do estudo do riso da comicidade, uso como autor principal o filósofo 

francês Henri Bergson (1980), o qual dialogou neste estudo, com autores como 

Bolognesi (2006), Bonfitto (2011), Burnier (2009), Fo (2004), Icle (2010) e Pavis 

(2005), que também estabeleceram diálogo com outras referências complementares.  

Meu objeto de estudo, nesta dissertação, está estruturado em três capítulos, 

de modo que o primeiro tem como título: O corpo como materialização da existência 

humana, que se propõe a discutir, do ponto de vista da fenomenologia, o corpo 
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enquanto encarnação do sujeito, traçando um breve panorama histórico e filosófico 

acerca do corpo, destacando, sobretudo, a ideia de sujeito total e do corpo próprio, 

no qual se considera as experiências vividas pelo sujeito em suas relações com o 

mundo, buscando entender como essas experiências se manifestam no corpo e 

como podem contribuir para o processo de criação estética da cena teatral não-

verbal.  

No segundo capítulo, intitulado: O corpo que faz rir num contexto não-verbal, 

direciono o meu foco de estudo para desvelar os aspectos fenomenológicos do riso 

e da comicidade em cena dentro de um contexto não-verbal. Neste capítulo, abordo 

algumas variantes da comicidade em cena, buscando configurar um breve 

panorama das principais formas não-verbais de cena e suas relações com a 

comicidade. Ainda neste capítulo, cito alguns espetáculos teatrais que se baseiam 

na poética da comicidade não-verbal e que, neste trabalho, me auxiliam como 

modelo prático para as discussões suscitadas.  

O terceiro e último capítulo tem por título: Procedimentos e possibilidades: 

silêncio, corpo e comicidade, este capítulo contempla a sistematização de 

procedimentos técnicos e estéticos advindos das reflexões feitas no capítulo um e 

no capítulo dois desta dissertação. Este capítulo visa apontar alguns possíveis 

caminhos metodológicos que auxiliem o(a) artista no processo de construção 

estética de uma cena cômica e não-verbal. 
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CAPÍTULO I 

O CORPO COMO MATERIALIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA HUMANA 

 

1.1. - Corpo: ter ou ser? Eis a questão! 

 

Corpo: cabeça, troco e membros (?). Há muito mais coisas entre o corpo 

humano e o mundo do que possa sonhar a nossa vã filosofia. E é exatamente ela, 

porém na perspectiva fenomenológica, que irá nos conduzir a uma compreensão do 

corpo em estado de comicidade cênica. 

O Teatro, assim como a dança, a performance, é uma das artes do corpo. Um 

corpo que é, ao mesmo tempo, carne, voz, movimento, sentimentos, memória... 

Neste conjunto de qualidades que é o corpo, o que nos interessa não são apenas as 

suas habilidades espetaculares e virtuosas, mas, sobretudo, a sua capacidade de, 

por meio de uma poética, criar e compreender novas possibilidades estéticas para a 

cena teatral. 

 

[...] a ideia de corpo presente nas artes cênicas tem sido 
difundida como sendo esse o instrumento do ator (e do 
bailarino). Não obstante, a tradição cartesiana, própria de 
nossa compreensão, nos encaminha para compreender essa 
palavra instrumento como tão somente a porção física e 
material do ator, o que certamente não é suficiente para os 
propósitos de qualquer estudo [...] (ICLE, 2010, p. XVI). 

 

Há grandes chances de cairmos numa compreensão superficial e equivocada 

acerca do corpo se mantivermos a ideia de que ele se restringe a ser um 

instrumento de trabalho do artista. Isso porquê “o corpo não é um instrumento, não é 

algo que alguém possa forçar a se expressar.” (BARBA apud NUNES in GREINER e 

AMORIM , 2010, p.106). 
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Quando o ator coloca seu corpo como instrumento ou canal da 
expressão “interior”, é como se não fosse ele seu próprio 
corpo, nem esse corpo produzisse expressão em si mesmo. 
Mas, antes de tudo, o ator é seu corpo, e não “alguém” que 
mora dentro deste corpo e o utiliza como uma espécie de 
instrumento, que pode ser tocado a seu serviço. (NUNES in 
GREINER e AMORIM, 2010, p.106) 

 

O Teatro se manifesta no corpo e dele exige não apenas uma preparação 

puramente técnica e racional, mas principalmente uma consciência de si mesmo no 

mundo, entendendo que este “si mesmo” é uma elaboração de suas “experiências 

vividas” (MERLEAU-PONTY, 2011) que se manifesta enquanto linguagem.  

 

A partir do momento em que o homem se serve de linguagem 
para estabelecer uma relação viva consigo mesmo ou com 
seus semelhantes, a linguagem não é mais um instrumento, 
não é mais um meio, ela é uma manifestação, uma revelação 
do ser íntimo e do elo psíquico que nos une ao mundo e aos 
semelhantes. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 266) 

 

Neste sentido, concordo com a ideia de que: 

 

O corpo não pode ser plenamente manipulado ou controlado 
por um comando central mental a priori, mas um “ente-em-
vida”, em constante estado de instabilidade e auto-organização 
segundo uma complexa rede de conexões distribuídas no 
organismo como um todo. O ator é o seu corpo, e para 
entendê-lo, há que contemplá-lo em ação, em vida. (NUNES in 
GREINER e AMORIM, 2010, p.106) 

 

O corpo em cena tem a capacidade de exercer influência no espaço, bem 

como ser influenciado pelo jogo que se estabelece no trânsito artístico-simbólico. 

“Nesse contexto, o corpo se apresenta como o propulsor da cena e não mais como 

suporte dela”. (ALVES, 2010, p.03) 
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Há grandes possibilidades de que as escolhas estéticas do artista possam 

refletir de forma direta na criação cênica. Estas escolhas, por sua vez, podem ser 

motivadas pelas suas experiências vividas, as quais estão encarnadas no sujeito por 

meio de sua trajetória corporal, afetiva, emocional, gestual. E, à medida que essas 

experiências vão acontecendo ao longo dessa trajetória, as opções estéticas 

também vão se modificando, acompanhando o fluxo da vida numa constante 

renovação. Para Alves: 

 

A presença do homem no mundo se dá através do corpo. É 
nele, como espaço primeiro de comunicação, que são escritas 
as vivências de cada um. São corpos que existem e se 
comunicam, criam histórias de vida e a história da vida de cada 
um. Portanto, é a partir de sua existência corpórea que o ser 
humano percebe e é percebido, que age e interage com a 
realidade existencial. Entender essa condição de corpo no 
mundo pode nos levar a perceber que somos sujeitos 
encarnados e, portanto, incorporamos tudo aquilo que 
vimemos. (ALVES, 2006, p. 52) 

 

Em nossa contemporaneidade, entender o corpo próprio como experiência 

vivida (MERLEAU-PONTY, 2011) é, a nosso ver, uma questão fundamental e de 

grande relevância para as artes do corpo, principalmente se considerarmos que 

historicamente ele foi renegado, tido como impuro e templo do pecado, sinônimo de 

impureza e subjugado ao aprisionamento de sua livre expressão. 

 

A experiência revela sob o espaço objetivo, no qual finalmente 
o corpo toma lugar, uma espacialidade primordial da qual a 
primeira é apenas o invólucro e que se confunde com o próprio 
ser do corpo. Ser corpo [...] é estar atado a um certo mundo, e 
nosso corpo não está primeiramente no espaço: ele é no 
espaço. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.205)   

 

Muito já se escreveu a respeito do corpo e não queremos ser redundantes. 

Mas, tendo em vista que, neste trabalho, discutirei o corpo como poética, 

consideramos importante traçar uma breve reflexão de como o corpo vem sendo 
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pensado e entendido, sobretudo, pela Filosofia ao longo dos tempos. Desde a 

Antiguidade, a Filosofia vem construindo um amplo debate acerca do corpo humano, 

mantendo consideravelmente uma distinção entre corpo e mente, matéria e alma, 

sobretudo no Ocidente. 

Observemos que durante muito tempo, na história da humanidade, 

acreditava-se num corpo de carne que era habitado por uma alma, como uma 

espécie de dom, numa dicotomia onde o corpo era, hierarquicamente, subordinado à 

alma, à mente. A exemplo de Platão, na Antiguidade grega, que entendia o corpo 

como um cárcere para alma. 

 

Platão afirmava a existência de dois mundos: o mundo sensível 
e o mundo inteligível, sendo o ultimo a fonte para o 
conhecimento verdadeiro e, consequentemente, para o bem 
agir do homem. O mundo inteligível é o mundo das ideias, das 
formas perfeitas, incorpóreas, invisíveis, idênticas e a si 
mesmas e eternas. (NÓBREGA, 2005, p.22) 

 

Este dualismo do corpo, suscitado pelo pensamento platônico, foi suavizado 

filosoficamente pelas argumentações de Aristóteles, que era discípulo de Platão 

(NÓBREGA, 2005). Ainda assim, do ponto de vista aristotélico: 

 

[...] a matéria permanece inferior, tendo em vista que o mundo, 
apesar de único, se apresenta a Aristóteles como uma 
hierarquia, cujos membros mais elevados são sustâncias 
imateriais e, no homem, o mais bem organizado de todos os 
seres, sobressai-se uma forma que não serve de nenhum 
órgão corporal e que pode sobreviver ao corpo, a saber, o 
intelecto.  (NÓBREGA, 2005, p.24) 

 

Os pensamentos de Platão e Aristóteles se refletem, contudo, na perspectiva 

“filosófico-teológica” de corpo que se estrutura na Idade Média, principalmente nas 

conjecturas de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que chegaram a uma 

compreensão do corpo como a “morada do pecado”, ressaltando a necessidade de 
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um “desligamento” do homem com o mundo material e função da busca por uma 

“verdadeira essência espiritual” fora do universo terreno (NÓBREGA, 2005). 

 Na concepção do pensador francês René Descartes (1596-1650), o mundo 

só poderia ser levado ao conhecimento pleno por meio da razão, de axiomas 

matemáticos. Neste sentido, esta ideia se estendia também à forma de compreender 

o corpo. Para Descartes, a busca do conhecimento verdadeiro se dava pela 

coerência metodológica. E foi na perspectiva de se criar um conhecimento 

verdadeiro sobre o corpo, que Descartes também separou o corpo em partes 

distintas e as pôs em oposição; o corpo, como substância corpórea (res extensa), 

que se refere à forma, opondo-se à alma, substância pensante (res cogitans), 

responsável pelo pensamento, capaz de dotar o corpo de inteligência e, por esse 

motivo tinha prioridade sobre ele. 

 

O corpo, reduzido à condição extensa após Descartes, 
sujeitou-se por muito tempo às leis do mecanicismo e seus 
princípios de inércia e de ação e reação. Enquanto “máquina 
física” mensurável e observável a partir de seu movimento, o 
corpo passou a ser visto em si mesmo, separado do que o 
anima. Como objeto do mundo exterior, como convinha ao 
paradigma clássico. É a “invenção do corpo” tal como o 
conhecemos na modernidade. Desde então, o homem já não 
era mais seu corpo, ele passou a possuir um corpo, o que 
desencadeou inúmeras discussões filosóficas. E ao se opor 
externamente ao seu corpo, teve então que tentar dominá-lo 
por meio de sua mente e racionalidade. (NUNES in GREINER 
e AMORIM, 2010, p.105) 

 

A visão cartesiana é a de que a “verdade” não pode ser alcançada por meio 

dos sentidos, uma vez que a experiência sensível não nos oferece uma “certeza” do 

mundo exterior. Para Descartes, a existência humana não se configura apenas num 

corpo sensível, mas, sobretudo, numa racionalidade que, para ele, é o que garante o 

conhecimento verdadeiro, o qual não poderia ser adquirido unicamente pela 

experiência sensível.  
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Para o Racionalismo, que terá em Descartes o seu maior 
representante, a impressão sensível era uma ilusão dos 
sentidos e não poderia conduzir ao conhecimento verdadeiro. A 
verdade só poderia ser conhecida a priori, independente de 
qualquer dado da experiência sensorial, a partir de uma 
intuição puramente intelectual. (NÓBREGA, 2005, p. 26-27). 

 

Contudo, apesar do entendimento dualista que se estruturou acerca do corpo 

humano, René Descartes foi um grande filósofo, que muito contribuiu para 

construção do conhecimento ao longo dos séculos. O pensamento cartesiano teve, e 

ainda tem, grande importância no desenvolvimento das ciências, dos estudos 

matemáticos, da política, etc. Os primados cartesianos estão presentes até hoje nas 

metodologias de estudo, principalmente nas ciências exatas. 

 

A  divisão do conhecimento humano, principalmente no que diz 
respeito aos aspectos explicativos, deu-se principalmente a 
partir de Descartes (1596 – 1690). Suas ideias e seu método 
influenciaram sobremaneira todo o modo de pensar ocidental, 
provocando uma ruptura com a maneira anterior de conceber o 
mundo. (ZAMBONI, 1998, p.11) 

 

A partir do séc. XX, a Filosofia começou a estudar o corpo com uma atenção 

especial. Foi aí que “o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty começou sua vida 

intelectual em 1940, questionando exatamente a „herança cartesiana‟” (RAMOS, 

2010, p.34). As reflexões de Merleau-Ponty sugeriam um entendimento do corpo 

não mais apenas como um objeto ou como um invólucro da alma, mas como uma 

materialidade que vai além de um depósito da mente.  

Passa-se a discutir, filosoficamente, acerca do corpo não mais como uma 

matéria separada e em oposição à alma, ao pensamento, mas um corpo que é uma 

totalidade e que estabelece uma relação dialética com o mundo de forma intencional 

e indissociável, um corpo que é a manifestação da existência humana. Coadunando 

com este pensamento, observemos o que afirma Le Breton: 
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Existir significa em primeiro lugar mover-se em determinado 
espaço e tempo, transformar o meio graças à soma de gestos 
eficazes, escolher e atribuir significado e valor aos inúmeros 
estímulos do meio graças às atividades perceptivas, comunicar 
aos outros a palavra, assim como um repertório de gestos e 
mímicas, um conjunto de rituais corporais implicando a adesão 
dos outros. (LE BRETON, 2012, p.08). 
 
 

 O francês Maurice Merleau-Ponty foi um filósofo existencialista, 

contemporâneo do século XX, que se dedicou à questão filosófica do corpo com 

grande destaque. Para Merleau-Ponty, é no corpo que acontece a mediação entre o 

mundo e a subjetividade humana, o corpo é o lugar onde se dão os significados das 

coisas, ele é o reduto das experiências vividas, como se fosse um diário vivo, aonde 

são registradas essas experiências de relação com o mundo. Para ele: 

Maurice Merleau-Ponty questiona as abordagens feitas por Descartes, 

principalmente no que se refere ao corpo e sua capacidade perceptiva. O esforço 

intelectual de Merleau-Ponty foi direcionado para repensar o legado cartesiano, o 

qual moldou, ao longo dos tempos, uma forma de se pensar o mundo, influenciando 

principalmente o pensamento ocidental. René Descartes instaurou um pensamento 

acerca da sensibilidade, no qual ele afirma que não podemos confiar nas 

experiências sensíveis do corpo se quisermos conhecer a “verdade”.  

Já para Maurice Merleau-Ponty a compreensão do mundo começa no corpo, 

considerando que antes de criarmos qualquer vestígio de racionalidade acerca do 

mundo, somos um corpo que sente este mundo, estamos encarnados numa 

materialidade que dialoga com o meio, somos um corpo que se modifica na medida 

em que vai modificando os espaços, bem como os espaços vão se modificando na 

medida em que nós, enquanto corpo, vamos nos modificando também.  

Do corpo nascem e se propagam as significações que 
fundamentam a existência individual e coletiva; ele é o eixo da 
relação com o mundo, o lugar e o tempo nos quais a existência 
toma forma através da fisionomia singular de um ator. Através 
do corpo, o homem apropria-se da substância de sua vida 
traduzindo-a para os outros, servindo-se dos sistemas 
simbólicos que compartilha com os membros da comunidade. 
(LE BRETON, 2012, p.07) 
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Por isso, consideramos o fato de que “o corpo é o veículo do ser no mundo, e 

ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com 

certos projetos e empenhar-se continuamente neles.” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p.122). A percepção do mundo antecede a criação do pensamento, que só acontece 

porque o sujeito encarnado apreende o mundo por meio dos sentidos, principia uma 

reflexão sobre o que sente e busca, de maneira racional, encontrar respostas aos 

questionamentos que emergem nessa trajetória dialética no tempo e no espaço. 

 

Enquanto tenho um corpo e através dele ajo no mundo, para 
mim o espaço e o tempo não são um soma de pontos 
justapostos, nem tampouco uma infinidade de ralações das 
quais minha consciência operaria a síntese e em que ela 
implicaria no meu corpo; não estou no espaço e no tempo, não 
penso o espaço e o tempo; eu sou no espaço e no tempo, meu 
corpo aplica-se a eles e os abarca. A amplitude dessa 
apreensão mede a amplitude da minha existência. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p.194-195). 

 

O corpo é a nossa interface com o mundo, é nele que estabelecemos o nosso 

ponto de vista com relação às coisas que nos cercam. Todas as experiências que 

vivenciamos no mundo se dão no corpo. Em direção a isto, Merleau-Ponty discute a 

ideia do corpo como experiência, do homem com uma unidade de “ser-no-mundo”. 

 

É por meu corpo que compreendo o outro, assim como é por 
meu corpo que percebo as „coisas‟. Assim „compreendido‟, o 
sentido do gesto não está atrás dele, ele se confunde com a 
estrutura do mundo que o gesto desenha e que por minha 
conta eu retomo, ele se expõe no próprio gesto. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 253). 

 

Já René Descartes assimilava, analogamente, o corpo humano com uma 

máquina, onde cada peça tem uma função distinta no seu funcionamento e todas 

estão interligadas como um sistema complexo. Esta é uma comparação que pode 

nos afastar do entendimento da existência do corpo como uma totalidade. Por ser 
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um artifício humano, as máquinas são constituídas de partes distintas, de uma série 

de elementos primários que, por existirem bem antes da própria máquina, são 

agrupados sistematicamente para o desenvolvimento de funções específicas.  

Já o corpo humano, está aquém de uma comparação extrema com uma 

máquina, já que este é artifício mecânico, pois, desde o zigoto, a formação e o 

desenvolvimento do corpo se dá como uma totalidade estruturada, uma unidade 

integrada, complexa em seu funcionamento e única. De acordo com Merleau-Ponty: 

 

A experiência do corpo próprio [...] revela-nos um modo de 
existência ambíguo. Se tento pensa-lo como um conjunto de 
processos em terceira pessoa – „visão‟, „motricidade‟, 
„sexualidade‟ – percebo que essas funções não podem estar 
ligadas entre si e ao mundo exterior por relações de 
causalidade, todas elas estão confusamente retomadas e 
implicadas em um drama único. Portanto, o corpo não é um 
objeto. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 269). 
 
 

Refletindo, neste contexto, percebemos que as discussões merleaupontyanas 

são conduzidas na direção oposta ao discurso cartesiano, concebendo o corpo 

próprio não mais como um objeto, do qual podemos nos afastar ou nos aproximar, 

mas como uma completude, uma unidade que só é possível pela sua inteireza. Do 

ponto de vista de Le Breton: 

 

As pesquisas sociológicas privilegiam, sobretudo, as ações do 
corpo. Mas o próprio referente “corpo” é pouco questionado. 
Uma expressão ambígua, dualista, designa algumas vezes 
essas abordagens: sociologia do corpo. Mas, de que “corpo” se 
trata? Esquecemos com frequência o quão absurdo é nomear o 
corpo como se fosse um fetiche, isto é, omitindo o homem que 
o encarna. É preciso ressaltar a ambiguidade que consiste 
evocar a noção de um corpo que só mantém relações 
implícitas, supostas, com o ator com quem faz 
indissoluvelmente corpo. (LE BRETON, 2012, p.24). 
 
 

 É fato que, para Merleau-Ponty (2011), o contorno do corpo é uma fronteira 

que não pode ser transposta pelas relações ordinárias com espaço, mas, contudo, 

esta mesma fronteira, se configura como uma fisicalidade autônoma, que pensa, que 

sente, que altera o espaço e se permite ser alterado por ele, um corpo dotado de 

múltiplas inteligências e que as usa das mais distintas formas. “Assim, o corpo não é 
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somente uma coleção de órgãos arranjados segundo leis da anatomia e da 

fisiologia. É, em primeiro lugar, uma estrutura simbólica, superfície de projeção 

passível de unir as mais variadas formas culturais”. (LE BRETON, 2012, p.28-29). É 

o mesmo corpo que se manifesta no espaço de forma multidisciplinar quando 

percebe, guarda e resignifica suas memórias sensoriais, emotivas e físicas. Alves 

(2006) diz que: 

 

De certa forma, o corpo torna-se escritura de histórias de vidas 
e, ao mesmo tempo, inscreve-se na história da humanidade 
através de suas várias maneiras de se expressar, de modo 
que, corpo e história se compõem recursivamente (um em 
função do outro e não como um binômio simplificado) como 
uma complexidade de dois elementos, em diálogo, que se 
auto-organizam e ao mesmo tempo organizam o outro. 
(ALVES, 2006, p. 62). 
 
 

Este corpo do qual nos fala Alves (2006), é o corpo próprio sobre o qual  nos 

fala Merleau-Ponty (2011) , cuja formação é um amálgama indissociável de corpo, 

mente e alma, não fragmentado, mas uno, inteiro e que é o próprio sujeito, ou seja, 

um corpo-sujeito emancipado da hierarquia da alma, da mente. No entanto: 

 

A tradição cartesiana habituou-nos do objeto: a atitude reflexiva 
purifica simultaneamente a noção comum do corpo e da alma, 
definindo o corpo como uma soma de partes sem interior, e a 
alma como um ser inteiramente presente a si mesmo, sem 
distância. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.268). 
 
 

Com isso, podemos deduzir o quanto o Racionalismo cartesiano colaborou 

para a compreensão do corpo como sendo uma dualidade, refletindo diretamente no 

modo de se pensar o corpo, sobretudo nas artes. A esse respeito, Alves (2010) 

afirma que: 

 

[...] o mundo ocidental tem agido de modo fragmentado, 
priorizando ou reconhecendo a oralidade e não a corporeidade; 
a escrita e não a linguagem; o pensamento e não a 
inteligibilidade/intencionalidade. Essa perspectiva se fundiu nas 
várias áreas de conhecimento, entre elas a educação, a arte, a 
saúde, a política, numa perspectiva de controle, de relação de 
poder e submissão entre os corpos, de fragmentação entre o 
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que é sentido, pensado e vivido. A influência desta concepção 
do corpo como algo separado do sujeito, reverberou no campo 
da arte e, possivelmente é um dos fatores que ainda retira 
consideravelmente de muitas expressões artísticas o seu 
próprio protagonista – o artista e sua condição existencial de 
ser corpo-sujeito. (ALVES, 2010, p. 01) 
 
 

Cada ser humano é único, porque cada corpo vive uma experiência única, 

individual, particular e intransferível. Ainda que queiramos compartilhar nossas 

experiências com alguém, a percepção desse alguém sempre será diferente da 

nossa, o corpo do outro sempre terá um ponto de vista diferente do nosso, por isso 

as experiências dele serão sempre distintas, muito embora existamos no mesmo 

espaço, num mesmo tempo. Tanto o espaço, quanto o tempo serão relativos para 

cada pessoa, a percepção de mundo de cada um é diferente e particular pelo fato de 

que cada corpo é uma unidade única. 

 

[...] para Merleau-Ponty o corpo se apresenta como uma 
estrutura una, cujos diferentes aspectos estão somente 
coordenados, porém, mais do que isso, implicam-se 
reciprocamente. E, da mesma forma que todo movimento local 
só aparece sobre o fundo de uma posição global, o fato 
corporal aparece sobre um fundo significativo. (MARTINS in 
GUINSBURG; NETTO; CARDOSO, 2012, p.254) 

  

É justamente por ser o corpo uma “unidade” que se torna inadequada a sua 

comparação com uma máquina como sugere Descartes, um objeto que pode ser 

produzido em série, dos quais se é possível construir um exemplar igual ao outro em 

escala. O corpo é a materialidade da encarnação do sujeito, porém: 

Nessa perspectiva, o corpo somente por sua materialidade não 
diz necessariamente quem ele é, mas é na relação com o 
outro, com a sua cultura, na existência social e pessoal, na 
convivência, na comunicação, no espaço do “entre” onde ele 
consegue se afirmar enquanto corporeidade e construir 
expressões complexas em torno de sua condição de ser e 
estar no mundo. (ALVES, 2010, p.01) 
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O corpo, como uma totalidade indissociável, constitui-se como a manifestação 

da existência humana, uma existência que se constrói na trajetória da relação 

particular de cada sujeito com o mundo. “O corpo é socialmente construído, tanto 

nas suas ações sobre a cena coletiva quanto nas teorias que explicam seu 

funcionamento ou nas relações que mantém com o homem que encarna.” (LE 

BRETON, 2012, p.26). 

Mesmo diante de reflexões, como as de Merleau-Ponty, por exemplo, feitas 

ao longo dos anos acerca do corpo como a encarnação do sujeito, o legado 

cartesiano deixou uma herança ideológica que se faz ainda muito presente nas 

atuais sociedades do século XXI, principalmente no ocidente. Nesse contexto, posso 

citar um exemplo prático que considero pertinente trazer para esta discussão; no 

primeiro semestre de 2013, na cidade de Cabedelo-PB, na ocasião de um evento 

intitulado “11ª Capacitação Para Educadores de Capoeira”, fui convidado para 

ministrar uma palestra, direcionada à mestres de capoeira de vários estados do 

Nordeste, sobre como trabalhar com crianças na capoeira. Tendo em vista que a 

capoeira também é uma arte do corpo, resolvi direcionar minha fala para as 

questões que tivessem o corpo como foco, salientando que é a partir do corpo que 

tudo acontece. Na minha fala busquei fazer uma relação do corpo com os quatro 

pilares da educação – aprender a aprender, aprender fazer, aprender ser, aprender 

a conviver -, enfatizei também que o nosso conhecimento de mundo começa no 

corpo, argumentei que, é no corpo próprio que nós aprendemos a “ser”, aprendemos 

a “aprender”, aprendemos a “fazer” e aprendemos a “conviver”. Num dado momento 

da minha fala, fiz uma pergunta aos mestres de capoeira: “quantos de vocês têm um 

corpo?”. Todos levantaram as mãos e entreolharam-se com estranhamento, como 

se a resposta fosse obvia de mais e a pergunta absurdamente descabida. “É lógico 

que todo mundo tem corpo”, respondeu um dos presentes. E todos riram. 

O estranhamento dos mestres de capoeira foi ainda maior quando eu 

repliquei dizendo: “Não, nós não temos um corpo...”, fiz uma breve pausa para 

observar a reação dos capoeiristas, que riram ainda mais daquela minha afirmação 

“absurda”, mas antes que alguém me perguntasse algo, completei a frase dizendo: 

“...nós não temos um corpo, nós somos um corpo, e o entendimento desta realidade 

muda toda a nossa compreensão de mundo”. 
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Observei que os mestres de capoeira pararam de rir e alguns balançavam a 

cabeça num tom de reflexão, como se estivessem começando a compreender a 

diferença que eu tentava expor entre “ter” e “ser” um corpo. 

Para as Artes Cênicas se faz importante o discernimento entre apenas “ter” 

um corpo, como se este fosse um objeto apartado da alma, da mente, ou “ser” um 

corpo, como um sujeito encarnado que pensa, sente e se constrói no tempo e no 

espaço como uma completude, uma unidade indissociável, com suas singularidades, 

capaz de transformar o espaço onde atua e ser, também, transformado por este 

espaço, um sujeito que vive e por meio de sua existência apreende o mundo onde 

no qual faz parte. 

Quer se trate do corpo do outro ou de meu próprio corpo, não 
tenho outro meio de conhecer o corpo humano senão vive-lo, 
quer dizer, retomar por minha conta o drama que o transpassa 
e confundir-me com ele. Portanto, sou meu corpo, exatamente 
na medida em que tenho um saber adquirido e, 
reciprocamente, meu corpo é como um sujeito natural, como 
um esboço provisório do meu ser total. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 269). 

 

 Foi para a existência humana encarnada num corpo próprio, para o qual 

Merleau-Ponty voltou sua atenção, numa busca pelo entendimento de um corpo 

singular, de uma sensibilidade que também é pensante e encarnada numa 

totalidade.  
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1.2. – Ser um corpo no teatro 

 

Na perspectiva da cena teatral, construída a partir do século XX, podemos 

também citar reflexões acerca do corpo, feitas por pessoas que pesquisaram as 

artes do corpo durante anos, a exemplo de Constantin Stanislavski (1863-1938) que 

criou o método das ações físicas, que “[...] são, concretamente, tudo aquilo que a 

personagem faz.” (AZEVEDO, 2009, p.11).Um outro pensador foi o Vsévolod 

Meyerhold (1894-1940), para ele “o ator precisa praticar esportes e treinar 

intensivamente o corpo, capacitando-o para reagir aos estímulos mais imprevistos 

com inteireza e precisão, sem intervalo de tempo para qualquer tipo de reflexão.” 

(AZEVEDO, 2009, p.17). Antonin Artaud (1896-1948) também pensou na questão 

corporal da cena do ponto de vista da respiração, para ele “[...] com uma 

modificação proposital de respiração, novos estados interiores podem ser 

descobertos e dominados pelo ator.” (AZEVEDO, 2009, p.21). Já para Bertolt Brecht 

(1898-1956), o foco estará no gesto, este “[...] torna-se um ato social que pode 

exprimir as relações estabelecidas entre os homens de determinada época e tem, 

dessa maneira, a função de esclarecer o espectador.” (AZEVEDO, 2009, p.23).É 

preciso citar também o encenador Jerzy Grotovski (1933-1999), a sua visão de 

corpo para cena se refletia nos exercícios corporais que ele propunha a seus atores, 

cujo treinamento “[...] jamais se realiza no vazio: o ator estabelece uma conexão 

consciente com seu corpo, com o espaço, com objetos e com companheiros de 

trabalho.” (AZEVEDO, 2009, p.26). Poderíamos citar muitos outros nomes de 

pessoas que vêm construindo reflexões acerca do corpo no teatro, mas este não é o 

objetivo desta pesquisa. No entanto, considero relevante para nossa discussão, citar 

o nome de Hans-Thies Lehmann (1944), autor do livro “Teatro Pós-dramático”, obra 

que sugere um entendimento do corpo como algo fundamental para o teatro.  

São muitas as visíveis influências do Teatro Pós-dramático na cena 

contemporânea, que favorecem às Artes Cênicas uma ampliação das possibilidades 

estéticas e criativas. Num panorama geral do Teatro dito Pós-dramático, tão 

discutido por Lehmann (2007), podemos identificar estruturas independentes de um 

todo: a luz, o som, o texto (ou sua ausência), o corpo. Na perspectiva do Teatro Pós-

dramático, estes e muitos outros elementos da cena, são considerados, doravante, 
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não mais fragmentos de um todo, que flutuam em meio aos sentidos, mas como 

elementos singulares, carregados de significados, que se referem diretamente, ou 

de forma tangencial a ideias, sentimentos e sensações que se estabelecem no 

momento em que acontece a ação cênica, no momento mais inevitável do fenômeno 

teatral, quer seja no Teatro Dramático ou no Teatro Pós-dramático; o encontro entre 

ator e espectador, num dado espaço, num determinado momento e numa relação 

que acontece entre os corpos. 

Há uma tendência, na cena contemporânea, em tornar este corpo artístico 

cada vez mais autônomo, mais “humanizado”, isento da obrigatoriedade de emitir 

uma mensagem em cena, de expor um discurso fechado ao espectador. Nas 

concepções do Teatro Pós-dramático, o corpo do(a) ator/atriz, não se constitui 

apenas de carne, ossos e nervos, mas principalmente da relação dialética entre o 

concreto e o abstrato, uma relação tão tênue que é capaz de fazer confundir a 

realidade com a ficção. 

 

O corpo vivo é uma complexa rede de pulsões, intensidades, 
pontos de energia e fluxos, na qual processos sensório-
motores coexistem com lembranças corporais acumuladas, 
codificações e choques. Todo corpo é diverso: corpo de 
trabalho, corpo de prazer, corpo de esporte, corpo público e 
privado1. A concepção cultural sobre o que é “o” corpo está 
sujeita a flutuações “dramáticas”, e o teatro articula e reflete 
essas concepções. Ele representa corpos e ao mesmo tempo 
os tem como seu principal material de significação. Mas o 
corpo teatral não se contenta com essa função: ele é um valor 
sui generis. (LEHMANN, 2007, p. 332) 

 

É possível se falar de uma (con)fusão entre realidade e ficção, que se 

estrutura com a presença do(a) ator/atriz, o(a) qual expõe para humanos o que há 

de mais humano em si. Não há rupturas nem emendas nessa presença, que 

também é plural, é um corpo que se porta no espaço como um diário aberto, 

expondo seus registros mais íntimos, um corpo que se revela como movimento de 

imagens pintadas com a efemeridade do ato teatral. 

                                                
1
 Ver Roland Barthes, Die Lust am Text. Frankfurt am Main, 1986. 
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Nós somos o nosso corpo, nele estão todas as características que fazem de 

nós o que somos. E estas características podem ser matéria prima para o que 

queremos dizer em cena. Nossa cor de pele, nosso cheiro, nosso peso, nossa forma 

física, nossas memórias, tudo se faz presente em cena, compondo-a como uma 

pintura numa tela, que aos poucos vai se revelando como uma paisagem. O corpo é 

a encarnação do humano. E todo esse entendimento acerca dele nos faz refletir 

sobre as condições que regem a sua presença no mundo. 

 

Pela corporeidade, o homem  faz do mundo a extensão de sua 
experiência; transforma-o em tramas familiares e coerentes, 
disponíveis à ação e permeáveis à compreensão. Emissor ou 
receptor, o corpo produz sentidos continuamente e assim 
insere o homem, de forma ativa, no interior de dado espaço 
social e cultural. (LE BRETON, 2012, p.08). 

 

O conjunto de características que compõem a corporeidade do(a) ator/atriz, é 

reconhecível pelo espectador, que corporalmente é constituído por essas mesmas 

características, por isso  não precisamos continuar dependentes da fábula em cena 

para representarmos algo, a fábula existe e pode continuar sendo usada, mas 

podemos optar por formas diferentes de contá-la, e uma dessas formas pode ser a 

manipulação dos códigos não-verbais que fazem parte, imprescindivelmente, da 

nossa corporeidade. O nosso entendimento de corporeidade, nesse contexto, está 

ancorado no pressuposto suscitado por Burnier (2009), quando ele diz: 

 

Por corporeidade, entendo a maneira como o corpo age e faz, 
como ele intervém no espaço e no tempo, o seu dinamoritmo. 
A corporeidade é mais do que a pura fisicidade de uma ação. 
Ela, em relação ao indivíduo atuante antecede a fisicidade. A 
fisicidade é o aspecto puramente físico e mecânico da ação 
física deste corpo, ou seja, se ele é gordo ou magro, alto ou 
baixo, carrancudo ou caquético. (BURNIER, 2009, p.55) A 
corporeidade é, portanto, a maneira como informações de 
ordens diversas, referentes à pessoa, operacionalizam-se e 
articulam-se por meio do corpo, ou seja, como essas 
informações se somatizam (BURNIER, 2009, p.185). 
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São muitas as formas pelas quais se manifesta a corporeidade do sujeito. São 

múltiplas as capacidades do corpo no que diz respeito às relações que estabelece 

com o meio e com o outro, considerando que “cada corpo tem sua própria escrita 

individual, específica e diferente. Mas, sendo corpo, individual e diferente é, ao 

mesmo tempo, semelhante ao outro que o identifica e que o faz perceber único e 

semelhante.” (ALVES, 2006, p.66). Observamos ainda que: 

 

Modelado pelo contexto social e cultural em que o ator se 
insere, o corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da 
relação com o mundo é construída: atividades perceptivas, mas 
também expressão de sentimentos, cerimoniais dos ritos de 
interação, conjunto de gestos e mímicas, produção da 
aparência, jogos sutis da sedução, técnicas do corpo, 
exercícios físicos, relação com a dor, com o sofrimento, etc. 
Antes de qualquer coisa, a existência é corporal. (LE BRETON, 
2012, p.07). 

 

 Esta mesma corporeidade que é única, também é múltipla e, desse modo, 

pode também ser estudada sobre múltiplos aspectos. O corpo, sobretudo na cena 

contemporânea, pode ser um elemento estético teatral. É na corporeidade que estão 

inscritas as idiossincrasias do sujeito, pelas quais ele se expressa, se torna 

presença. Em cena, a presença é uma condição fundamental. Ter ou não ter 

presença cênica implica diretamente na relação semiótica do(a) ator/atriz com seu 

espectador. Contudo, essa presença tem como princípio a consciência da 

corporeidade e o fluxo de interação simbólica que o sujeito estabelece com ela. 

Desta forma, Roubine (2011) diz que: 

 

Antes mesmo que qualquer trabalho interpretativo comece, o 
corpo [...] é mediador de uma „presença‟. Um personagem 
entra em cena. Conforme o „corpo‟ de que ele é dotado, antes 
mesmo de ter aberto a boca, este personagem tem ou não tem 
„presença‟. [...] Os atores cômicos, particularmente, têm uma 
consciência aguda dessa necessidade de ser antes de tudo um 
corpo singular. (ROUBINE, 2011, p. 50-51) 
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 Para melhor entendermos o sentido dessa expressão, recorreremos a Pavis 

(2008). A respeito do conceito de presença – em relação ao corpo em cena - ele diz 

que: 

Segundo a opinião corrente entre a gente de teatro, a presença 
seria o bem supremo a ser possuído pelo ator e sentido pelo 
espectador. A presença estaria ligada a uma comunicação 
corporal “direta” com o ator que está sendo objeto de 
percepção. (PAVIS, 2008, p.305) 

 

Para Nunes (2010) “[...] presença estaria ligada à comunicação corporal 

articulada no organismo do ator no aqui e agora.” (NUNES in GREINER e AMORIM, 

2010, p.107). 

Partindo dessa definição, consideremos um outro aspecto da corporeidade 

do(a) ator/atriz; a capacidade criativa de se comunicar, por meio de sua presença, 

com o espectador. Neste sentido, encontramos afinidade com o que podemos 

considerar “presença” no Teatro Pós-dramático, onde: 

 

[...] para Lehmann o teatro pós-dramático não é apenas um 
novo tipo de escritura cênica. É um modo novo de utilização 
dos significantes no teatro, que exige mais presença que 
representação, mais experiência partilhada que transmitida, 
mais processo que resultado, mais manifestação que 
significação, mais impulso de energia que informação. 
(FERNANDES in J. GUINSBURG e SILVIA FERNADES, 2009, 
p. 23) 

 

 Essa comunicação que o corpo estabelece por meio de sua presença se 

constrói em comunhão com diversos signos presentes na própria corporeidade. 

Merleau-Ponty (2011, p.210) diz que “o corpo é um „nó de significações vivas‟”, 

Alves (2006) desenvolve esse pensamento e diz que: 

 

Há significados e intencionalidades na expressão verbal e não- 
verbal de cada corpo e de muitos corpos que se constroem na 
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interação com o mundo. Corpos que dizem e ouvem, que criam 
e recriam, que aprendem e ensinam ao longo de suas histórias 
de vida. (ALVES, 2006, p. 61) 

 

Considerando o que a autora diz na citação acima, identificamos, dentre 

tantos, mais um aspecto da corporeidade: as “intencionalidades na expressão verbal 

e não-verbal de cada corpo”. Aqui, nos aproximamos de um dos pontos chave de 

nossa pesquisa: a capacidade de expressão não-verbal do corpo em cena. 

 

 

1.3. O corpo e a poética do não-verbal 

 

Fazer o estudo de uma “poética” (conceito a ser melhor esclarecido adiante 

neste texto) é um desafio sem precedentes para um pesquisador, sobretudo quando 

este estudo recai sobre um fenômeno de tamanha complexidade como é o corpo 

humano, com seus predicados, idiossincrasias e suas numerosas formas de 

expressão, principalmente na cena teatral. 

Contudo, investigar esteticamente este corpo que é, ao mesmo tempo, uno e 

múltiplo, sob a perspectiva de uma poética baseada no “não-verbal”, torna-se um 

desafio muito mais difícil, instigante, intrigante e ao mesmo tempo de profundo 

deleite, como um explorador de paraísos, que vai se deparando a cada momento 

com o novo e com o belo, com a estranheza dos caminhos e ao mesmo tempo com 

a consciência de que se pode ir mais e mais longe. 

Mas, como todo explorador, buscaremos conhecer um pouco melhor aquilo 

que queremos explorar; o corpo em ação na cena. O acontecimento teatral passa 

primeiramente pelo “fazer”, o que fica a cargo do(a) artista. No entanto, este “fazer” 

pode acontecer de formas muito diversas, ou seja, modos diferentes de criação 

cênica e a esta “forma de fazer” podemos chamar de poética. 
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Os termos “poesia”, “poética” e “poeta” vêm do grego poíêsis, 
poiêtikê, poiêtês, que se relacionam com o verbo de mesma 
raiz: poiéô, que significa fazer, criar. Enquanto, na perspectiva 
das ciências, a prioridade é o objeto e a inteligência será 
verdadeira na medida em que se adaptar e ele, nas artes, ela 
precede o objeto, conhece-o criando. O conhecimento implícito 
no fazer artístico é, portanto, um conhecimento criador, 
fazedor, produtor. Entre ator e espectador, aquele que faz a 
arte é obviamente o ator, o que nos leva à conhecida 
conclusão de ser o teatro a arte do ator. (BURNIER, 2009, 
p.17) 

 

Sendo o teatro a arte do ator e, sendo o ator um sujeito encarnado, 

presentificado, podemos dizer que o teatro é a arte do corpo, da presença (ou das 

presenças). E a nós, interessa observar este fenômeno do ponto de vista de uma 

poética do “não-verbal”, empenhada muito mais em compreender as relações 

dialéticas do corpo em ação na cena, do que a emissão sonora do seu discurso 

dramático estruturado pelo texto escrito, dando ênfase à experiência do silêncio que 

se transforma em signo e que ocupa o lugar central da cena.    

As pesquisas teatrais acerca do corpo em cena não são uma novidade para 

os dias de hoje, bem como as reflexões acerca do silêncio expressivo. “O prestígio 

que o silêncio adquiriu em diversos projetos artísticos modernos e contemporâneos 

já foi constatado por diversos autores.” (QUILICI, 2005, p.69). 

Existe também uma gama de estudos sobre o corpo no teatro, considerando 

que estes estudos, que também estão relacionados com a construção imagética da 

cena, “[...] não só ampliaram nossa consciência sobre sistemas de signos não-

verbais como também fizeram emergir novas questões sobre o modo do teatro 

afetar o espectador”. (QUILICI, 2005, p.76) considerando que este fenômeno – o 

corpo – pode, também se manifestar de forma polifônica, desdobrando-se 

poeticamente sob diversas maneiras de ser e existir. 

 

Ao longo dos últimos dois séculos “[...] observa-se que a 
revalorização do corpo desencadeia um grande número de 
pesquisas teatrais. [...] Assim o corpo do ator passou a ser 
objeto de reflexão e de saber. E também de experimentação. 
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Seus poderes tornam-se explícitos. [...] Reconhece-se que ele 
é um fator determinante do envolvimento do espectador e da 
intensidade da relação teatral; que, num outro plano, o corpo 
veicula uma palavra complexa e permite que venha à tona um 
sentido ambíguo, impossível de ser formulado. Graças a ele, a 
arte do ator vira polifonia.” (ROUBINE, 2011, p. 60) 

 

Podemos encontrar nessa polifonia do corpo, diversas qualidades psicofísicas 

que nos conduzam a processos de composição cênica providos de grandes 

possibilidades criativas, nas quais se é possível encontrar no próprio corpo a 

essência do processo de criação.  “Conceitualmente, o ator, para o desenvolvimento 

de sua arte, faz uso de seu „corpo-vivente‟ ou de seu „corpo-em-vida‟ no tempo e no 

espaço, ao desenvolver ações com uma certa presença e colocar o todo em 

jogo”.(BURNIER, 2009, p.20).  

Em nossa contemporaneidade corpo e silêncio têm sido elementos muito 

recorrentes nas Artes Cênicas. No entanto, ao longo da história do teatro, nem 

sempre se pensou dessa maneira; o corpo do(a) do ator/atriz era entendido como 

um mero instrumento, ao passo que diversos outros elementos que compunham a 

cena eram muito valorizados, sobretudo o texto teatral.  

 

O teatro dramático está subordinado ao primado do texto. No 
teatro da época moderna a montagem consistia em 
declamação e ilustração do drama escrito. Mesmo quando a 
música e a dança eram inseridas ou predominavam, o “texto” 
continuava a ser determinante, no sentido de uma totalidade 
cognitiva e narrativa mais apreensível. Apesar da 
caracterização cada vez mais intensa dos personagens 
dramáticos por meio de um repertório não-verbal de gestos 
corporais, movimento e mímica que traduziam as expressões 
da alma, nos séculos XVIII e XIX a figura humana continuava a 
ser definida essencialmente por seu discurso. O texto, por sua 
vez, permanecia centrado em sua função como texto para 
interpretação de papeis. (LEHMANN, 2007, p. 25-26) 

 

O que Lehmann (2007) afirma na citação acima, nos leva a refletir o quão 

limitado era o entendimento das potencialidades do corpo humano para a cena até o 
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século XIX. Contudo, Quilici (2005, p.69) afirma que “[...] a ênfase no não-verbal, são 

marcas que aparecem no teatro do final do século XIX, e se radicalizam no XX e 

XXI”. Do meu ponto de vista, percebo que a partir do século XIX dá-se início a uma 

movimento em direção aos desdobramentos simbólicos do corpo no Teatro, muito 

embora o texto ainda fosse um elemento muito forte e presente na cena.  

Desde então, diante de tantas reflexões acerca do corpo em cena, de suas 

múltiplas possibilidades de criação artística e de seu potencial poético, foi se criando 

ao longo do tempo uma necessidade de compreender melhor este corpo, que cria a 

cena, para além da palavra escrita e/ou falada, para além do figurativo, do óbvio, um 

corpo que “diz” sem falar, um corpo não-verbal, no qual se é possível ver e sentir a 

palavra, que se faz encarnada no sujeito e se manifesta em movimento, em ação, 

em cena, em corpo. Mas quando falo de um corpo “não-verbal”, não pretendo 

construir uma ideia radical de eliminação da palavra ou abandono total do texto 

teatral. 

Não se trata de modo algum de um juízo de valor a priori. 
Textos importantes continuam a ser escritos, e a expressão 
“texto teatral”, com frequência empregada de maneira 
desdenhosa, longe de significar algo meramente ultrapassado, 
haverá de se mostrar no decorrer da investigação como uma 
variedade genuína e autêntica do teatro pós-dramático. 
(LEHMANN, 2007, p.19) 

 

De igual modo, não tenho a pretensão de negar a importância da voz do(a) 

ator/atriz, ignorando todas as suas significativas estruturas simbólicas para a cena. A 

voz é, também no meu entendimento, uma das formas de manifestação do corpo, 

mas é possível encontrar, também, outros aspectos da corporeidade que tenham, 

para a cena, tanta importância quanto a voz. 

 

A presença de um corpo humano no palco estrutura o espaço 
visual da cena teatral. Analogamente, a voz humana ocupa o 
ponto mais alto de uma hierarquia do universo dos ruídos no 
teatro [...]. O lugar privilegiado da voz humana sempre foi 
assegurado no teatro [...]. Tradicionalmente, a sonoridade vocal 
como aura em torno de um corpo, cuja verdade é sua palavra, 
prometida nada menos que a determinação da identidade 
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subjetiva do homem. [...] Se tradicionalmente a voz era definida 
como o instrumento mais importante da atuação, agora se trata 
de converter o corpo inteiro em voz. (LEHMANN, 2007, p. 257-
258) 

Interessa-me trazer para essa discussão este mesmo ponto de vista do autor, 

porque compreendo que há, nas reflexões acerca do Teatro Pós-dramático, um 

espaço propício para se discutir sobre as qualidades expressivas e não-verbais do 

corpo, considerando, sobretudo, que o Teatro Pós-dramático “[...] privilegia o 

silêncio, o vazio e a redução minimalista dos gestos e dos movimentos, cria elipses 

a serem preenchidas pelo espectador, de quem se exige uma postura produtiva.” 

(FERNANDES in J. GUINSBURG e SILVIA FERNADES , 2009, p. 25). 

Quando nós falamos um texto em cena, estamos emitindo códigos verbais 

que são decodificados pelo espectador. Esta decodificação se faz possível porque 

as palavras que emitimos fazem parte do repertório linguístico de quem as ouve.  

 

A fala é um verdadeiro gesto e contém seu sentido, assim 
como o gesto contém o seu. É isso que torna possível a 
comunicação. Para que eu compreenda as falas do outro, 
evidentemente é preciso que o seu vocabulário e sua sintaxe já 
sejam conhecidos por mim. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 249) 

 

“O silêncio pode guardar aquilo que não é capturado no registro verbal, reter 

uma „intensidade‟ que, por sua vez, é deslocada para um outro domínio de 

expressão (corporal, visual etc)”. (QUILICI, 2005, p.76). Quando a palavra vira corpo 

e a voz é suprimida, resta ao espectador decodificar o que o(a) ator/atriz está 

expressando em seu corpo. O processo de decodificação dos códigos corporais é 

semelhante ao das palavras: 

 

O sentido dos gestos não é dado, mas compreendido, quer 
dizer, retomado por um ato do espectador. [...] Obtém-se a 
comunicação ou compreensão dos gestos pelas reciprocidades 
entre minhas intenções e os gestos do outro, entre meus 
gestos e as intenções legíveis na conduta do outro. Tudo se 
passa como se minhas intenções habitassem o seu. O gesto 
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que testemunho desenha em pontilhado um objeto intencional. 
Esse objeto torna-se atual e é plenamente compreendido 
quando os poderes de meu corpo se ajustam a ele e o 
recobrem. [...] A comunicação realiza-se quando minha 
conduta encontra neste caminho o seu próprio caminho. Há 
confirmação do outro por mim e de mim pelo outro. Aqui é 
preciso restaurar a experiência do outro deformada pelas 
análises intelectuais, assim como precisamos restaurar a 
experiência perceptiva da coisa.” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.  
251-252) 

 

É como se o corpo que age em cena despertasse as memórias que habitam o 

corpo do observador/espectador, que por sua vez reconhece e assimila em si 

mesmo o que presencia no corpo alheio. É como se o corpo espectador dissesse 

para o(a) ator/atriz: “eu me reconheço em você”. Do ponto de vista de Lehmann 

(2007): 

 

Aquém e além do saber e do “entendimento”, o teatro realiza 
um trabalho de memória voltada para os corpos, para os 
afetos, e só então para a consciência. [...] O corpo é o local da 
memória, “um depósito para pensamentos e sentimentos à 
disposição”, e pode ser vivenciado como tal na realidade do 
teatro quando seu aspecto e seus gestos despertam 
inesperadamente no observador a “lembrança” do (próprio) 
corpo. (LEHMANN, 2007, p. 318-319) 

 

 Mas, durante muito tempo, o teatro foi dependente do texto escrito, falado, 

declamado, como se a emissão vocal da palavra estivesse num patamar acima das 

demais formas expressivas do corpo. Contudo, 

 

O processo histórico de afastamento do texto e do teatro exige 
uma nova definição, sem preconceitos, de sua relação. Ela 
pode ser iniciada pela consideração de que o teatro veio em 
primeiro lugar: surgiu do ritual, apropriou a forma da dança 
mimética, configurou-se como um modo de comportamento e 
como uma prática antes de qualquer escritura. [...] Ainda que 
essa prática simbólica pré-escrita, motora e corporal 
representasse uma espécie de “texto”, fica evidente a diferença 
em relação à formação do teatro literário moderno. O texto 
escrito – a literatura – ganhou aqui posição dominante, quase 
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incontestável, na hierarquia cultural. [...] Predominava o texto 
como oferta de sentido: os outros recursos teatrais tinham de 
estar a seu serviço, sendo controlados com desconfiança 
diante da instância da razão. (LEHMANN, 2007, p. 76) 
 

 Quando passamos a entender o teatro como uma arte que se constitui a partir 

das linguagens do corpo, mergulhamos o texto teatral numa espécie de “crise de 

linguagem” e damos ao corpo o status de “texto em ação”, que pode transpor as 

barreiras da própria escrita literária. “Se a palavra já não diz com clareza, é o corpo 

que deverá reaprender a se comunicar”. (QUILICI, 2005, p.71). 

 Consequentemente, com o passar do tempo, passou-se a buscar formas 

diferenciadas de expressão e, de algum modo, passou-se a enxergar que é possível 

fazermo-nos compreender em cena, mesmo que não precisemos dizer uma única 

palavra sequer, porque nós, enquanto corpo, já somos e significamos no tempo e no 

espaço, até mesmo porquê: 

 

 
O teatro não é apenas o lugar dos corpos submetidos à lei da 
gravidade, mas também o contexto real em que ocorre um 
entrecruzamento único da vida real cotidiana e de vida 
esteticamente organizada. [...] A emissão e a recepção dos 
signos e a recepção dos signos e sinais correm ao mesmo 
tempo. A representação teatral faz surgir a partir do 
comportamento no palco e na plateia um texto em comum, 
mesmo que não haja discurso falado. Desse modo, uma 
descrição pertinente do teatro está ligada à leitura desses 
textos em comum. Uma vez que virtualmente os olhares de 
todos os participantes podem se encontrar, a situação do teatro 
constitui uma totalidade de processos comunicativos evidentes 
e ocultos. (LEHMANN, 2007, p.18-19) 
 

 

Como já esclareci, não tenho a pretensão de propor aqui uma “abolição” do 

texto teatral ou a sua supressão em prol do corpo. O texto cênico se enquadra numa 

estética específica do teatro representacional, porém é possível que esta estética 

seja revisitada e resignificada a partir dos novos olhares da cena contemporânea.  

[...] não se trata de negar pura e simplesmente a linguagem, 
pois esse processo de esvaziamento criaria as condições para 
a emergência de um outro tipo de discurso, revigorado pela 
imersão no silêncio. O silêncio assinalaria assim tanto o limite 
da linguagem como a condição essencial para a sua 
renovação. (QUILICI, 2005, p.70) 
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O texto, ainda que não falado, está lá, no corpo do(a) artista e nele pode 

habitar um impulso de revelar o que se oculta nas palavras, de se valer de uma 

linguagem para comunicar, para se expressar. Contudo, essa expressão do corpo 

não se dá da mesma maneira como acontece na expressão verbal. Nesse sentido, 

“o discurso do corpo pode se estruturar a partir desse terreno movediço, trazendo à 

tona o que não encontra espaço na lógica linear do discurso verbal”. (QUILICI, 2005, 

p.71)  

Do meu ponto de vista, a estética de uma cena não-verbal não se constitui 

necessariamente por meio da ruptura com o texto escrito, mas, sobretudo, por meio 

da relação do corpo com os códigos verbais, dentro de um nível de consciência 

onde o corpo consiga ser a própria palavra e a palavra se manifeste como corpo.  

Esta ideia, de uma “corporeidade autossuficiente”, acima citada por Lehmann 

(2007), pode nos sugerir uma espécie de “liberdade” que nos dá a opção de 

fazermos escolhas. Com isso podemos escolher, inclusive, não falar em cena e 

expressar a textualidade que está inscrita em nós, permitindo que o corpo dê 

relevância ao “não-dito. “A linguagem não-verbal não está ali, necessariamente, para 

ser interpretada em palavras ou para gerar múltiplas leituras. O teatro não existe 

apenas para ser „lido‟. (QUILICI, 2005, p.72) 

  

A escritura cênica, de que nos fala Lehmann, depende da 
existência do ator e do espectador, pois continua teatro em sua 
prática cênica, sendo um acontecimento entre, no mínimo, 
duas pessoas. [...] Então, posto que o teatro que Lehmann 
estuda não depende de um texto escrito como motor propulsor, 
também é verdade que não consegue evitar o texto surgido no 
improviso das próprias vitais relações cênicas. Há sempre o 
texto, mas o texto pode ser tecido, a cada momento pelo corpo 
do ator em sua passagem pela cena. (AZEVEDO in J. 
GUINSBURG e SILVIA FERNADES, 2009, p. 141-142) 

Há no silêncio uma retórica, na qual o(a) ator/atriz pode encontrar o(s) 

elemento(s) motivador(es) da sua cena. Dessa forma, a linguagem pode emergir de 

uma relação com o silêncio, com o “vazio” que existe entre o espectador e o(a) 

artista. E assim é possível oferecer a quem lhe assiste uma experiência com as 
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fissuras da linguagem e tornar expressiva a consciência do “não-dito”, conduzindo 

esta dinâmica por um caminho alternativo que, por vezes, pode se confrontar com a 

“linearidade” da literatura dramática. Assim, entendemos que: 

 

O teatro não oferece apenas algo para ser visto e interpretado 
pelo público, mas também experiências de difícil codificação. O 
“teatro dos signos”, que se oferece a múltiplas leituras, pode 
conviver e confrontar-se com um “teatro das energias”, que 
mobiliza intensidades, sensações e fluxos que resistem às 
leituras racionais. (QUILICI, 2005, p.76) 

 

O “discurso silencioso” do corpo pode oferecer ao espectador um modo 

diferente de perceber a cena, distanciado dos pré-requisitos semióticos 

estabelecidos pela linguagem verbal.  Dessa forma, o corpo imerso na poética do 

não-verbal, tem grandes chances de ampliar as suas relação simbólicas com o 

espaço, criado redes de significados por meio de movimentos, ações, gestos, 

atitudes corporais e/ou simplesmente pela presença do sujeito no espaço da cena. 

 

 

1.4. - O corpo-gesto 

 

 

A palavra, em si, já apresenta, naturalmente, barreiras de natureza linguística. 

A linguagem falada pode dificultar o acesso cognitivo a alguns dispositivos 

intencionais da comicidade em cena, por exemplo: uma piada brasileira contada em 

português no Japão, dificilmente atingirá o risível, considerando que provavelmente 

a maioria dos japoneses não fala português e, por mais que, nesse exemplo, haja 

japoneses que compreendam bem a língua portuguesa, a piada poderia ainda estar 

fadada ao fracasso, observando-se que seu contexto cultural está deslocado, não 

fazendo sentido para os japoneses ouvintes. Aí vemos que tanto a língua quanto o 

contexto cultural vão influenciar na compreensão do que era para ser risível, cômico. 

Então, quer dizer que construir uma prática cênica apenas com gestos e 

mímicas resolveria esta problemática? Um teatro do gesto seria um teatro universal? 

Há uma grande possibilidade de sermos levados pela tendência de responder 

“não” para ambas perguntas. Pensemos no gesto como um meio de comunicação 
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não-verbal, como a palavra materializada em movimento no próprio corpo, tendo em 

vista que “o gesto constitui, depois da palavra (e sua forma escrita) o meio mais rico 

e maleável de exprimir os pensamentos, isto é, o sistema de signos mais 

desenvolvido.” (KOWZAN in J. GUINSBURG, 2012, p.106). 

 O gesto, assim como a palavra, também tem suas limitações linguísticas, 

culturais. É um grande risco pensar numa universalização dos gestos, nem todos os 

gestos são universais. Determinados gestos que para nós ocidentais, por exemplo, 

têm significados específicos, para os orientais podem ter sentidos completamente 

distintos ou até mesmo nada lhes dizer. Podemos citar também tipos específicos de 

teatro, cuja gestualidade está imersa em seus próprios códigos, a exemplo do teatro 

feito em alguns países da Ásia, aonde “[...] os gestos são super-convencionais: 

cuidadosamente codificados e transmitidos de geração a geração, não são 

acessíveis a não ser para um público iniciado.” (KOWZAN in J. GUINSBURG, 2012, 

p.107). 

Alguns gestos emergem da cultura local onde o sujeito está inserido e ficam 

ancorados a esta cultura, de modo que, na qualidade de códigos não- verbais, ficam 

limitados a serem decodificados pelos sujeitos pertencentes àquela cultura. 

 

Talvez aconteça que determinados indivíduos os tenham 
formado com base em material linguístico já disponível de seu 
próprio grupo, ou pelo menos lhes tenha atribuído um novo 
significado. Mas eles lançaram raízes, estabeleceram-se. 
Outros os captaram em seu novo significado e forma, 
desenvolvendo-os e polindo-os na fala e na escrita. Foram 
usados repetidamente até se tornarem instrumentos eficientes 
para expressar o que pessoas experimentaram em comum e 
querem comunicar. (ELIAS, 2011, p.26) 

 

É possível que haja de fato uma dificuldade de compreensão simbólica 

quando se trata de gestos criados por culturas específicas. No entanto, podemos 

falar de “ações humanas”, não verbais, que se manifestam e são compreensíveis 

para além do gesto, para além da palavra falada. Estas “ações humanas”, as quais 

eu me refiro, são aquelas que já estão inscritas, imbricadas na corporeidade do 

sujeito desde a mais jovem idade.  

 



 44 

Há uma observação, que qualquer um terá, já, podido fazer: 
duas crianças pequenas na praia, crianças de nacionalidades 
diferentes, são não apenas capazes de jogar juntas, como 
conseguem, igualmente, imaginar e desenvolver projectos 
bastantes elaborados. Ora, o desenvolvimento de um projeto 
comum implica troca de informações. [...] Em suma, a acção 
permite não apenas abordar a realidade do mundo e 
transformá-la, mas igualmente comunicar com o outro, com os 
outros, isto é, trocar informações. Mais facilmente do que a 
linguagem verbal, ela permite a cada um inserir-se no diálogo, 
propor, aceitar, recusar, imitar, compreender o outro. Ela é, 
portanto, uma verdadeira linguagem, uma vez que há 
intercâmbio de sinais, correspondendo a ideias consoante a 
realidade do momento. E nesse diálogo expresso sob um modo 
dinâmico, a palavra torna-se gesto, isto é, o acto individual e 
voluntário, que cada locutor utiliza para formular o seu 
pensamento, o seu desejo. (VAYER e RONCIN, 1999, p.101-
102) 
 
 

Ações físicas que emergem das necessidades básicas do ser humano como 

dormir, caminhar, beber água... A ação de comer, por exemplo, é algo comum a 

todas as nacionalidades. Alimentar-se é uma necessidade básica do ser humano, o 

que vai variar de uma cultura para outra é o que se come e como se come. Há 

culturas onde as pessoas usam talheres, há outras culturas onde as pessoas 

comem com as mãos, já os japoneses usam o hashi2 para comer. Também é 

comum que cada pessoa tenha seu próprio prato de comida, mas há tribos 

africanas, por exemplo, onde todos compartilham o mesmo prato. 

Observemos que há uma variação na forma de comer, no entanto a “ação de 

comer” é a mesma para cada um e, do ponto de vista gestual, é este tipo de “ação” 

que nos interessa explorar, considerando que são ações mais comuns a todos os 

seres humanos e, por consequência, podem vir a ser mais compreensíveis alocados 

num determinado contexto cênico. 

 Neste sentido, partindo do princípio de que o movimento, a ação humana, é 

um código amplamente compreendido, inteligível e de fácil reconhecimento 

linguístico para a maioria dos seres humanos, podemos dizer que, no que diz 

                                                
2
 Hashi são varetas, geralmente feitas de madeira, bambu ou marfim, utilizadas como talheres em alguns dos 

países do Extremo Oriente. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Talher
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extremo_Oriente
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respeito ao teatro, é possível se ampliar a perspectiva de compreensão das “ações 

humanas”, considerando as propriedades semânticas do corpo em movimento. A 

ação no tempo e no espaço, dentro do contexto dramático, poderá criar o lugar da 

cena, fugindo dos primados do texto escrito.  

Uma cena dramática convencional, cuja base está na dramaturgia escrita, a 

compreensão das ações é sugerida pelo texto dramático, como se este fosse a linha 

mestra do entendimento de um enredo, onde “a palavra pronunciada pelo ator tem, 

de início, sua significação linguística, isto é, ela é o signo de objetos, de pessoas, de 

sentimentos, de ideias ou de suas inter-relações, as quais o autor do texto quis 

evocar” (KOWZAN in GUINSBURG; NETTO; CARDOSO, 2012, p.98) e cuja 

estrutura define a forma de interpretação do que se passa em cena, muito embora 

se considere que cada espectador, como um sujeito único, individual, dará a sua 

própria interpretação para o que ver em cena.  

Contudo, este modelo cênico “textualizado”, onde a palavra falada é 

estruturante da cena, corre o risco de se emaranhar nas idiossincrasias linguísticas 

e culturais de cada sujeito e, por este motivo, restringir a compreensão da cena a um 

público específico, cujo aporte cultural consegue decifrar a estrutura semântica da 

cena instaurada pelo texto escrito. 

 

[...] o ouvinte deve conhecer a língua, ou mais precisamente a 
língua como fato social, para compreender uma manifestação 
verbal individual, naquilo que diz respeito à arte o observador 
deve estar preparado para apreender a manifestação 
individual, a linguagem particular de um ator ou de qualquer 
outro artista, e isto através da posse da língua dessa arte, de 
suas normas sociais. É esse o ponto em que se encontra o 
domínio da arte. (BOGATYREV in GUINSBURG; NETTO; 
CARDOSO, 2012, p.86) 
 
 

Por outro lado, consideramos que há uma grande chance de que a cena 

dramática, construída a partir de uma poética da ação, do movimento expressivo, 

dará ao espectador uma abertura maior para ampliar suas interpretações acerca da 

cena. A ação de comer, dado como exemplo anteriormente, é uma ação 

compreensível para todas as nacionalidades, não há barreiras linguísticas que 

dificultem a compreensão do ato de se alimentar. O que pode variar, como já 

dissemos, é o tipo de alimento, a forma como se come, os utensílios usados, etc. 
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Trata-se de detalhes de ordem secundária, que podem ser resolvidos pelo próprio 

contexto da cena, sem necessariamente recorrer a uma explicação verbal, porque “é 

a partir da construção de metáforas que o corpo se relaciona com o mundo e 

consigo mesmo, estabelecendo processos diversos de comunicação e em níveis 

diferentes”. (GREINER in GREINER e AMORIM, 2010, p.128) 

 

 

A metáfora é a possibilidade de usar imagens mentais 
convencionais de outros domínios (normalmente sensório-
motores) para domínios da experiência subjetiva, é daí que 
parte também a possibilidade da comunicação entre corpo e 
ambiente, entre corpo e outros corpos e na instância interna do 
corpo. (GREINER in GREINER e AMORIM, 2010, p.129) 

 

 

O sujeito, enquanto corpo próprio, que age e interage com o mundo, se 

reconhece no movimento alheio, compreende a ação, os signos que o corpo 

manifesta, sobretudo num contexto cênico, arranjado tecnicamente para este fim. 

Quanto aos limites da linguagem verbal, consideramos a sua existência no contexto 

cênico e compreendemos que é uma questão que está longe de ser saturada. 

Contudo, “de forma extremamente geral, podemos dizer que as „estratégias do 

silêncio‟ na arte atual estão ligadas frequentemente à constatação de uma 

degeneração da linguagem cotidiana”. (QUILICI, 2005, p.69) 

Desse modo, o conjunto de signos corporais não-verbais criados e utilizados 

em cena pelo(a) o(a) ator/atriz, podem estimular múltiplas formas de leitura e 

interpretação, exigindo do espectador um posicionamento mais ativo diante da cena 

(QUILICI, 2005). 

Entendemos que um espectador que assiste a uma cena teatral estruturada 

numa estética do silêncio da ação, onde as referências culturais dos atores podem 

ser diferentes das dele numa perspectiva regional, por exemplo, poderá fazer uma 

leitura tranquila da cena, sem grandes dificuldades linguísticas, uma vez que: 

 

 

Como possui uma sintaxe, a linguagem corporal dispõe de um 
vocabulário, constituído pelo conjunto dos sinais e dos códigos 
em relação com o objeto e as suas possibilidades. [...] a acção, 
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mesmo não correspondendo a uma palavra no sistema 
linguístico, não deixa de ter existência própria, uma vez que 
pode ser sujeito, complemento directo ou circunstancial. 
(VAYER e RONCIN, 1999, p.104) 
 

 
Dessa forma, é como se a ação provocasse fissuras nas barreiras cognitivas 

e ampliasse a capacidade de apreensão espontânea de uma cultura, observando-se 

que “a cultura não é exclusivamente a linguagem oral e escrita, é o sistema geral de 

comunicação utilizado na sociedade e entre esses modos de comunicação, a 

linguagem do corpo e da acção possui um significado vital”. (VAYER e RONCIN, 

1999, p.106). 

O corpo é cultura. A cultura está no corpo. O corpo guarda memórias e ao 

mesmo tempo revive essas memórias, dando a elas novos significados, novos 

sentidos. Este corpo que guarda, revive e constrói novas memórias, é um edifício de 

conhecimentos que se constrói dia após dia por meio das experiências vividas, 

memórias estas que são traduzidas em movimentos que comunicam, em ações que 

refletem uma poética de si mesmo quando o sujeito compreende “[...] o corpo como 

espaço no qual se produz linguagem e existência no mundo e que muitos 

conhecimentos construídos e vivenciados pelos nossos antepassados acabaram se 

mantendo em nós, pela incorporação, ao longo das gerações”. (ALVES, 2006, p. 

59). Sob este entendimento, é possível afirmar que: 

 

Para construir a sua pessoa, bem como para construir todo o 
conhecimento, o ser tem de agir, o que significa assegurar e 
assumir pessoalmente a informação resultante das suas 
interações e inter-relações com o meio envolvente. Esta 
dinâmica da acção é, necessariamente, uma dinâmica corporal, 
porque o indivíduo não é um corpo e um espírito, mas um 
“movimento existencial” [...]. Ele é um conjunto de sistemas de 
informação e acção, logo, de comunicação, abertos ao mundo. 
(VAYER e RONCIN, 1999, p.99-100) 
 
 

 
No contexto da comunicação corporal, em especial no teatro, poderíamos 

citar, por exemplo, os desdobramentos das análises das ações físicas, presentes 

nos estudos de Stanislavski e Grotowski. No entanto isto constituiria uma pesquisa à 

parte, com um foco específico para este objeto de estudo tão amplo e tão singular. 
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Da mesma forma, poderíamos encontrar no leque de possibilidades das 

expressões corporais a mímica, que também se constitui como um importante meio 

de comunicação do corpo, sobretudo nas artes do espetáculo. Contudo, nesta 

análise, não adentraremos nos domínios da mímica, que também solicita um 

aprofundamento de seu estudo. 

Para nossa discussão, elencamos um elemento importante na comunicação 

não-verbal, presente tanto nas ações físicas quanto na mímica; o gesto.  Entender o 

gesto como o princípio de uma poética não-verbal para o teatro, talvez seja um 

caminho no mínimo interessante, convidativo para o(a) artista que deseja ampliar 

suas formas de expressão no mundo. 

 

Dado que os gestos são naturais e motivados, são também 
universais. A favor da tese da Universalidade da linguagem 
podíamos ao menos evocar a definição prestigiosa de 
Quintiliano, que a tinha na conta de 
“omniumhominumcommunissermo” [aquela linguem comum a 
todos os homens] (ANGENOT in GUINSBURG; NETTO; 
CARDOSO, 2012, p.236) 

 
 

Nas sociedades ocidentais, sobretudo com os avanços tecnológicos, 

aprimoramento dos meios de comunicação digitais, existe uma supervalorização da 

palavra, quer seja escrita, quer seja falada, o gesto, fruto da presença humana em 

movimento, parece ter sido colocado em segundo plano nas relações, onde o verbal 

se manifesta majoritariamente, esquecendo que: 

 

Os gestos são moedinhas de circulação indispensável e diária, 
mas ignoramos sua emissão no tempo. O gesto é anterior à 
palavra. [...] A palavra muda. O gesto não. Dedos e braços 
falaram milênios antes da voz [...]. Não havendo a 
obrigatoriedade do ensino, mas sua indispensabilidade no 
ajustamento da conduta social, todos nós aprendemos o gesto 
desde a infância. (CASCUDO apud ALVES, 2006, p. 54) 
 
 

Todavia, Bonfitto (2011, p.58) afirma que para Antonin Artaud “[...] o criador 

do Teatro da Crueldade, o gesto não era somente um elemento de linguagem que 

antecede a palavra ou que prevalece sobre ela. O gesto para ele é a célula da nova 

linguagem cênica.” 
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Assim encontramos diversas formas de se abordar o gesto, como parte da 

poética do não-verbal, nas discussões que comentam a sua utilidade nas artes do 

espetáculo. Muitas definições são elaboradas com o intuito de se entender melhor 

como se dá este fenômeno nas propriedades da cena. Pavis (2008, p.184) define o 

gesto como: “Movimento corporal, na maior parte dos casos voluntário e controlado 

pelo ator, produzido com vista a uma significação mais ou menos dependente do 

texto dito, ou completamente autônomo”. 

Analisando o que diz Pavis (2008), nos interessa observar as significações do 

gesto em sua configuração autônoma, emancipada da palavra dita. Entendemos que 

o gesto pode condensar em si a palavra e ação, não de forma prolixa ou redundante, 

mas numa relação homogênea, a ponto de dispensar a sonoridade verbal. Contudo:  

 

[...] convém lembrar que o gestual é apenas um elemento da 
representação, arbitrariamente isolado do resto da encenação. 
No entanto, é sempre o contexto global da cena e o olhar do 
espectador que sobredeterminam o gesto. Além disso, é 
preciso ter cuidado para não se contentar em descrever o 
gesto externamente, a partir dos meros índices visíveis, que 
são apenas a face que emerge de um comportamento e que 
são legíveis apenas dentro de uma estética do verossímil e do 
mimético. Isso equivale dizer que as teorias tomadas de 
empréstimo à comunicação não-verbal devem ser apenas um 
meio, e não um fim, para esclarecer um sistema estético, ou 
seja, uma poética construída artificialmente. (PAVIS, 2005, 
p.62) 
 
 

Ainda que nos utilizemos dos princípios da comunicação para entendermos 

os aspectos estéticos do gesto, precisamos articular as observações emergentes 

dessas análises com as peculiaridades poéticas do fazer teatral, ponderando que o 

gesto pode ser compreendido a partir de conceitos diversos e até, em alguns casos, 

divergentes. Conceitos como: movimento, ação física, gesticulação, gestualidade e 

gesto, são bem próximos, mas cada um tem um sentido peculiar. Por isso, vamos 

isolar aqui alguns desses para fazer uma breve análise de suas possíveis formas de 

entendimento, objetivando entender suas intersecções metodológicas.   

 

   

 



 50 

 

1.5. Do movimento à ação física 

 

 

 

Mover-se no tempo e no espaço resulta numa ação. Tal ação pode ser dotada 

de um preenchimento cênico ou não. O movimento pelo movimento pode não 

significar nada em cena, dá-se, dessa forma, ao espectador apenas uma imagem de 

um corpo em deslocamento pelo espaço, ao passo que um movimento “preenchido 

cenicamente”, carrega consigo a essência da ação, uma intenção de dizer algo, 

ainda que este algo não queira ser dito em palavras. 

 “Movimento” e “ação” são conceitos bem próximos na prática, contudo 

apresentam diferenças entre si, sobretudo quando trazemos estes conceitos para as 

discussões acerca do trabalho do ator, ainda mais quando compreendemos, neste 

estudo, o termo “ação” na perspectiva de “ação física3”.  

Na relação ente “ação física” e “movimento”, podemos dizer que um é 

resultado do outro, no sentido de que toda ação requer um movimento, quer seja 

externo ou interno, num nível macro ou num nível micro de seu acontecimento.  

 

O movimento, então, seja enquanto “deslocamento espacial”, 
seja enquanto “elemento plástico e, portanto, moldável”, é 
constituído de elementos que, uma vez trabalhados, geram a 
ação. O movimento, nesse sentido, é um componente da ação, 
o seu abstrato. (BONFITTO, 2011, p.109)  
 
 

Pavis (2008, p.253) afirma que as ações físicas “são executadas pelo ator em 

função de uma lógica do movimento e de uma finalidade da ação cênica”. Toda 

ação, numa perspectiva mais objetiva, é física e emerge de um movimento, de 

caráter abstrato, que se realiza na materialidade do corpo – aqui, nos referindo à 

ação que o sujeito encarnado executa. “O movimento contém elementos que, 

quando trabalhados, podem gerar ações físicas.” (BONFITTO, 2011, p.110).  

                                                
3
 Termo criado e estudado durante anos pelo diretor teatral russo Constantin Stanislavski (1863-1938), 

considerado um dos grandes nomes do teatro ocidental. Escreveu a respeito do fazer teatral, sobretudo na 

perspectiva das “ações físicas”, deixando o seu legado escrito em livros como: A preparação do ator, A 

construção da personagem e A Criação do papel. 
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Nas competências do teatro, seria possível “[...] percorrer a História e a 

Filosofia buscando demarcar as diferenças e especificidades que o conceito de 

„ação‟ adquire em cada caso.” (BONFITTO, 2011, p.21), porém, como já dissemos, 

esta seria uma questão de estudo bem pontual que suscitaria uma averiguação 

aprofundada.  

Elencamos, portanto, como referência conceitual, a definição de “ação física” 

instaurada por Constantin Stanislavski, por verificar que o termo foi primeiramente 

abordado por ele após um longo processo de experiências teatrais, que culminaram 

em estudos detalhados, a partir dos quais podemos entender que:  

 

[...] o conceito da ação física envolve tanto ações executadas 
exteriormente, quanto as ações internas desencadeadas pelas 
primeiras. A ação exterior alcança seu significado e intensidade 
interiores através do sentimento interior, e este último encontra 
sua expressão em termos físicos. (BONFITTO, 2011, p.26)  
 
 

Burnier (2009, p.32) afirma que “Stanislavski considerava as „ações físicas‟ o 

elemento chefe da expressividade do palco”, assim como afirma também que “para 

Grotowski, o „método das ações físicas‟ foi a maior descoberta de Stanislavski”.  

 

As ações físicas se configuravam para Stanislavski como o 
meio pelo qual o ator podia edificar sua arte. Ele constatou que 
as emoções pertenciam a um universo subjetivo do qual não 
tínhamos controle. [...] A noção das ações físicas é portanto de 
fundamental importância para a arte de ator. Mas o que é 
exatamente uma „ação física‟? O termo parece lógico: é uma 
ação que acontece no corpo, corporificada, ou um corpo-ação. 
(BURNIER, 2009, p.32) 
 
 

Pensemos num exemplo metafórico para ilustrarmos a relação entre 

movimento e ação física: um poeta que usa papel e lápis para escrever seus 

poemas. Inspirado e preenchido com a poesia que está dentro de si, o poeta vai 

fazendo movimentos com o lápis sobre o papel, estes movimentos vão gerando 

formas gráficas, letras, palavras, frases, poemas. O texto poético que antes estava 

apenas na mente de seu autor, agora se materializa por meio de uma ação física 

que nasce de um movimento. Assim entendo o trabalho do ator, quando este se 
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movimenta “preenchido”, de forma consciente, desenhado a sua arte no espaço por 

meio das ações físicas. 

 

A ação física pode, portanto, ser considerada como a menor 
partícula viva do “texto” do ator. Por “texto do ator” entendo o 
conjunto de mensagens ou de informações que ele e somente 
ele pode transmitir. Nesse sentido vale distinguir, mais uma 
vez, o “texto do ator” do “texto do autor” (entendendo por 
“autor” o criador de literatura dramática). De fato, nos casos 
das montagens teatrais feitas a partir de textos dramáticos, a 
arte de ator não está em “o que” ele diz (parte pertencente à 
arte da literatura), mas em como ele diz. (BURNIER, 2009, 
p.35) 
 

 
O movimento é, contudo, uma espécie de mola propulsora para as ações 

físicas que vão construindo uma escritura viva em cena. Essas ações acontecem no 

corpo e pelo corpo disponível, o qual “consegue responder aos nossos impulsos 

vitais, que é uno com nossa realidade interna, que tem mesmo o poder para 

canalizar ou impedir o livre fluxo de energia”. (AZEVEDO, 2009, p.142), daí surge 

um texto que não é necessariamente verbal, escrito na forma gráfica, mas 

emergente de uma corporeidade dilatada4 em cena, de um corpo que está aberto 

para o jogo e que se revela para além do movimento; expressa-se como texto. 

 

Por “texto” entendemos, portanto, o sentido específico dado 
pela semiótica da cultura, segundo a qual ele pode ser 
considerado como a unidade de base da cultura. No caso da 
arte de ator, a unidade de base mínima de informação é a 
“ação física”. Ao usar o conceito de “ação física”, estamos 
trabalhando, por um lado, com um conceito próprio à arte de 
ator e, por outro, com uma unidade mínima, o “texto de ator”, 
que é veículo de uma função global para o ator e de um 
significado global para o espectador. (BURNIER, 2009, p.36) 
 
 

Na relação dialética estabelecida no jogo cênico entre ator e espectador, as 

ações intercruzam o sistema comunicacional da cena, compreendendo-se o fato de 

que “o corpo e a acção corporal constituem, assim, uma linguagem, uma vez que 

                                                
4 Uso a expressão “dilatada” no sentido de uma corporeidade expressiva, disponível para a cena, encarnada no 

corpo “não-cotidiano” do(a) artista. 
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permitem trocar informações e ajustar-se ao meio envolvente material, bem como ao 

meio envolvente das pessoas.” (VAYER e RONCIN, 1999, p.103). 

As ações físicas, dentro de seu contexto cênico, geram conjuntos de signos 

que podem se agrupar em sequências lógicas, permitindo uma dinâmica 

comunicacional entre as testemunhas do ato teatral. Contudo, “uma ação pode 

subdividir-se em diversas outras ações. [...] Uma „ação física‟ é uma partícula muito 

menor do que uma ação global, embora também possa se subdividir em diversas 

outras „ações físicas‟”. (BURNIER, 2009, p.36). Tais ações físicas articulam uma 

comunicação e esta comunicação estabelecida pelo corpo, em ação no espaço e 

num tempo, baseado numa poética, pode exprimir desde informações bem simples e 

cotidianas, rotineiras até as mais amplas e profundas, com um potencial de 

significação bem rico no que diz respeito às formas de expressão do corpo. 

 

No caso das “ações físicas”, elas podem ser consideradas 
tanto como signos globais quanto como uma sucessão de 
signos. Há de se levar em conta que uma ação física pode ser 
vista isoladamente, ou como um conjunto de informações que 
formam o signo global de uma única ação física, ou em relação 
a um conjunto de ações físicas que formam uma sequência, a 
“linha das ações físicas”. [...] Uma linha de ações físicas é uma 
sucessão de signos que serão lidos e interpretados pelos 
espectadores. Mas, na realidade, ela é muito mais do que 
simplesmente “signos decodificados”. Não podemos esquecer 
que as ações físicas são resultados de processos viventes, de 
um “fluxo de vida”, do engajamento de um todo da pessoa do 
ator. Dessa forma, as informações que elas contêm são de 
uma amplitude muito mais complexa do que, como diria 
Shakespeare, pode sonhar a nossa vã filosofia. A percepção 
do “texto” das ações físicas se opera mais fortemente em seu 
caráter primário como “texto contínuo” do que como “sucessão 
de signos”. O signo global, tanto de uma única ação física 
como de uma linha de ações, é de importância primordial, pois, 
não se decompondo em sinais, permite penetrar um universo 
incomparavelmente mais amplo e complexo. (BURNIER, 2009, 
p.37) 
 
 

Os olhos e os sentidos do espectador buscam na cena os espaços de 

conexão com que está sendo mostrado para ele. O espectador procura nos signos 

dados pelo(a) ator/atriz o ponto de contato com as suas referências pessoais de 

mundo, ele quer envolver-se na trama da cena, quer seja na forma mais 
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convencional do teatro, sentado confortavelmente em sua poltrona, quer seja 

inserido diretamente no espaço cênico, nas entranhas da encenação, no contato 

direto corpo-a-corpo com os “fazedores” da cena, como propõem os modelos mais 

contemporâneos. O espectador é a outra parte do jogo, é para ele que a cena é 

criada (ainda que seja possível se pensar o contrário). Neste jogo, o ator busca 

corresponder as expectativas de quem o assiste e oferece a este um banquete de 

significações cruzadas, corporificadas, arranjadas pelas múltiplas possibilidades 

criativas do corpo próprio. 

 

Diz-se que um ator deve dar conta da capacidade expressiva 
de seu corpo. No entanto, todo ser humano é expressivo, tenha 
ou não consciência disso. O ator deve ser aquele que entra 
diretamente em contato com o fenômeno da expressão, 
percebendo como, quando e por que ela ocorre em si mesmo. 
Deve aprender a ver-se, a trabalhar seu corpo e partes deste 
como um artista ao misturar cores, observando o efeito, 
preparando um quadro. (AZEVEDO, 2009, p.135) 
 
 

E enquanto o espectador busca esta interação, o ator busca fazer-se 

entender, não necessariamente de uma forma fechada, com uma mensagem pronta, 

engessada, mas que seja entendido nas mais diferentes dimensões de sua 

expressão. Azevedo (2009, p.135-136) diz que “não trabalhamos com músculos, 

articulações e nervos sem esse vínculo de uma outra natureza, sem o compromisso 

com o self5 engajado na busca da linguagem, na descoberta do movimento como 

possibilidade de arte e criação”.  Há, contudo, no (a) artista da cena uma 

necessidade de se expressar, expressar algo, e, muito provavelmente, é este “algo” 

que o preenche, que o movimenta.  

A compreensão do que seja o “preenchimento do movimento”, talvez esteja 

expresso no fenômeno das ações físicas, justificadas, motivadas por uma intenção 

que se projeta no corpo do(a) ator/atriz, considerando que “[...] toda „intenção‟ é filha 

de uma oposição ou contradição „que se manifesta muscularmente no 

corpo‟”.(BURNIER, 2009, p.39).  

 

                                                
5 Self, utilizado aqui como define Carlos Bygton em Desenvolvimento da Personalidade, Símbolos e Arquétipos, 

São Paulo, Ática, 1987, p.8: “soma dos processos conscientes e inconscientes, ou seja, o todo de uma 

personalidade”. 
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[...] toda ação tem uma “intenção” conectada com algum 
objetivo, algo que a “alimenta”. A palavra “intenção” vem do 
latim “intentione”, que significa “ação de tensionar, tensão, 
vontade” (É. Littré, 1923). Para se “tensionar” algo, são 
necessárias no mínimo duas forças opostas. Uma tensão é 
criada quando se puxa algo para um lado e encontra-se 
resistência na outra extremidade. [...] esta “ação de tensionar” 
que é a “intenção” só existe na medida em que for corpo, ou 
seja, uma tensão muscular maior ou menor conectada com 
algum objetivo fora de nós. (BURNIER, 2009, p.39) 
 
 

Esta conexão intencional entre a força motora e a matéria corpórea, 

desdobra-se em formas e em movimentos produzidos no/pelo corpo, que podem 

surgir de forma ordenada numa “linha de ações físicas”, dando origem, também, a 

um sistema semântico-gestual apoiado numa proposta estética. Tendo em vista que: 

 

As ações físicas, além de serem necessariamente psicofísicas 
e catalisadoras de elementos de linguagem, devem significar 
ou representar algo, assumindo, dessa forma, uma função 
sígnica. Quando tais ações passam a particularizar um ser 
ficcional, seja como ser humano único e diferenciável, seja 
como integrante de uma classe social, profissional, tipo 
psicológico... podemos localizar, então, em tais ações, a 
presença de gestos. (BONFITTO, 2011, p.110) 
 
 

Assim como o movimento dá origem à ação física, esta, de igual modo, pode 

também ser compreendida, neste caso, como a “matriz do gesto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. - Gesticulação, gestualidade e gesto 
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Ainda dentro da busca pela definição dos elementos não-verbais que 

compõem a cena, podemos nos deparar com uma questão já suscitada por Martins 

(2012):  

 

E o que são, portanto, gestos? São: 1 – movimentos de 
qualquer parte do corpo que tenham por apoio uma 
determinada postura. 2 – que sejam voluntários. 3 – que 
comportem um significado. 4 – e que não visem à modificação 
do ambiente material. O gesto comporta, ainda, um tempo, um 
ritmo próprio que é diferente dos outros movimentos. 
(MARTINS in GUINSBURG; NETTO; CARDOSO, 2012, p.253) 
 
 

O conceito de gesto, neste sentido, dialoga metodologicamente com a ideia 

de ação física citada por Bonfitto (2011). Entendemos dessa forma que, no contexto 

da cena teatral, quando as ações físicas do sujeito real passam a delinear, de forma 

intencional, a fisicidade do sujeito fictício, surge o gesto.  

Mas, a qual tipo de gesto estamos nos referindo? Há diversas classificações 

para este fenômeno, numa tentativa de “dissecá-lo” e compreendê-lo.  

Para Martins (in GUINSBURG; NETTO; CARDOSO, 2012, p.251) os gestos 

podem ser classificados em diversas formas; os gestos que acompanham a fala, 

gestos que substituem a fala e os gestos que independem da fala. Considerando 

que o nosso estudo está circunscrito no âmbito de uma comunicação do corpo 

independente da fala, a nós interessa dar foco a classificação dos gestos que 

independem da fala, o qual a autora subdividirá em: 

 

1 - Afetivos – quando tiverem por objetivo revelar um estado 
afetivo do sujeito. Distinguem-se dos emotivos pelo fato de não 
estarem somente relacionados aos assuntos discutidos 
verbalmente. Estes gestos revelam a atitude do sujeito frente a 
situações globais, reais ou imaginárias. 2 - Fáticos ou de 
contato – quando pretenderem estabelecer ou verificar o 
contato entre os interlocutores. 3 - Estéticos – quando 
estruturados de maneira ambígua em relação ao sistema de 
expectativas proposto pelo código do uso cultural. São gestos 
que atraem a atenção para a sua própria forma, que se 
afastam do padrão cultural, propondo uma série de 
interpretações até então incomuns. (MARTINS in 
GUINSBURG; NETTO; CARDOSO, 2012, p.261) 
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Ainda que classificados, como explicita a citação acima, os gestos, no Teatro, 

estão para além das classificações. O artista é capaz de transitar pelas mais 

diversas formas de uso do gesto, podendo explorar as múltiplas possibilidades 

simbólicas que ele lhe oferece. Contudo, para Martins (2012), “[...] a partir do 

conhecimento desta classificação, que coloca em evidência as possibilidades 

funcionais do gesto, é possível usar este meio de expressão e de comunicação de 

uma maneira eficaz, objetiva e não somente intuitiva”. (in GUINSBURG; NETTO; 

CARDOSO, 2012, p.262).  

 
Do meu ponto de vista, o gesto perpassa as ações humanas e suas relações 

com o mundo, com o meio social. O gesto está presente no cotidiano das pessoas, 

nas conversas, nas atitudes, na forma de ser e estar no mundo. Para Le Breton 

(2012): 

 

A gesticulação refere-se às ações do corpo quando os atores 
se encontram: ritual de saudação ou de despedida (sinal de 
mão, aceno de cabeça, aperto de mão, abraços, beijos no 
rosto, na boca, mímicas, etc.), maneiras de consentir ou de 
negar, movimentos da face e do corpo que acompanham a 
emissão da palavra, direcionamento do olhar, variação da 
distância que separa os atores, maneiras de tocar ou evitar o 
contato, etc. (LE BRETON, 2012, p.44) 

 

Esta é uma definição que se aproxima do nosso objeto de estudo, 

considerando que o sujeito encarnado constitui e é constituído, também, de uma 

estrutura simbólica não-verbal. Toda ação humana se desenvolve dentro de uma 

cadeia de código gestuais que configuram, em si, uma complexa estrutura simbólica. 

Entendo que a gesticulação pode não ser o sinônimo de gesto, mas a sua 

manifestação está imbricada no contexto gestual. O gestual, na qualidade de 

sistema estético, mesmo que configure uma poética construída de forma artificial, 

como afirma Pavis (2005, p.62), tem como sua matriz geradora a ação humana. “O 

ator6 abraça fisicamente o mundo, apoderando-se dele, humanizando-o e, 

sobretudo, transformando-o em universo familiar, compreensível e carregado de 

sentidos e valores [...]” (LE BRETON, 2012, p.07).  

                                                
6 Neste caso, a palavra “ator”, para Le Breton (2012), refere-se ao sujeito, à pessoa,  ao ator social, não 

necessariamente ao ator-artista.  
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É do “material humano” que se estruturam as linguagens, e o gesto não 

poderia ser a exceção ou, colocando o seu sentido numa perspectiva mais ampla, 

ele pode ser um mediador na comunicação entre os sujeitos, uma vez que “o gesto é 

entendido por todas as nações. Ainda mais, o gesto será talvez o elemento que 

define a humanidade: „de todos os animais somente o homem tem o gesto‟.” (BARY 

in GUINSBURG; NETTO; CARDOSO, 2012, p.236).  

O sujeito, encarnado em sua humanidade, reflete a si mesmo por meio do 

gesto, no ato de sua experiência de ser e estar no mundo, nutrindo seu fluxo de 

vida, sua existência a partir das relações que estabelece, comunicando e 

apreendendo o mundo onde está inserido. 

 

É, evidentemente, porque se pode dizer tudo, fazer passar tudo 
através das atitudes e dos gestos ou graças às atividades 
dinâmicas codificadas e ritualizadas, que a expressão corporal, 
no sentido geral do termo, é um fenômeno social ligado ao que 
é a natureza humana. (VAYER e RONCIN, 1999, p.113) 
 
 

“No teatro, o gesto é tomado na polaridade do real e do fictício, assim como o 

corpo do ator, que é ao mesmo tempo ser humano e a imitação de um ser humano.” 

(PAVIS, 2005, p.77). O ator, sendo um corpo, empresta-se a si mesmo como 

fenômeno encarnado de mediação entre o fictício e o real – sem esquecer que o 

ficcional também faz parte de uma realidade concreta. Mas, nossa discussão visa 

destacar um aspecto específico desta dinâmica; a dimensão do corpo do(a) ator/atriz 

que reflete a si mesmo, mas que mimetiza em sua fisicidade as propriedades 

corpóreas de outrem em detrimento da cena teatral por meio do gesto. 

 

A explicação dos gestos encontra um bom número de 
processos da comunicação não-verbal na vida corrente, mas 
esses são usados com uma concentração e uma estilização 
próprias à formalização teatral. Quanto mais a representação é 
mimética do real (comportamentos humanos gestuais), mais os 
processos são pura e simplesmente retomados e citados. 
Nesse sentido, a descrição não escapa ao signo e à 
comunicação de uma significação mais ou menos latente. 
(PAVIS, 2005, p.77-78) 
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Compreendo que por meio do gesto, no contexto da cena teatral, é possível 

se alargar as formas de apreensão da(s) poética(s) que o “teatro do corpo” pode 

ofertar. A cena construída a partir de uma poética não-verbal, exige do corpo do(a) 

ator/atriz um desdobramento maior no que diz respeito às significações no espaço. 

O corpo precisa ser capaz de criar um conjunto de ações expressivas, significativas 

e contextualizadas numa estética própria, dentro de um conjunto de signos que 

permita, por meio do gesto, a manutenção do ato teatral; um sujeito que age e outro 

sujeito que observa.  

 

[...] o gesto também, para constituir-se como gesto, deve 
representar algo, deve ser signo. Porém, a semiose no caso da 
ação e do gesto diferencia-se em um aspecto fundamental: a 
ação é um signo, e portanto representa, significa, mas não 
particulariza; o gesto significa, mas ao mesmo tempo 
particulariza. (BONFITTO, 2011, p.110) 
 
 

No trânsito simbólico da cena, o(a) ator/atriz cria um sistema de comunicação 

com o espectador, no qual são disparados códigos diversos que proporcionam o 

entendimento da cena. Por meio do corpo, é possível se dizer quem é o 

personagem, sua classe social, o ambiente em que ele está, o que ele está fazendo, 

seus sentimentos e emoções, a forma como lida com os as circunstâncias dadas. 

 
 
O simples fato de que o Teatro implica em um auditório, uma 
plateia, e em uma representação parece caracterizar um 
sistema comunicacional com a presença do remetente ou 
destinador; de uma mensagem (por mais ambígua que possa 
ser); de um destinatário que vai recebê-la de acordo com seus 
léxicos e códigos particulares. Consequentemente, o gesto, 
enquanto um dos elementos constitutivos da representação 
teatral e enquanto parte de um sistema comunicacional mais 
amplo, tem por função ser signo e não um índice de estados 
interiores. (MARTINS in GUINSBURG; NETTO; CARDOSO, 
2012, p.251) 
 
 

É no corpo próprio que o artista pode encontrar as pistas para a construção 

de uma poética não-verbal em cena. Os gestos e ações vividas pelo sujeito podem 

ser configurar como matrizes criativas na construção cênica. Contudo, não se trata 

de “representar” um sentimento, uma ideia ou um pensamento por meio dos gestos. 
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Trata-se de escolher as ações mais “adequadas” para aquele determinado contexto 

cênico e agir. As ações já estão carregadas de sentidos, de códigos que 

representam os sentimentos, as ideias, os pensamentos. 
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CAPÍTULO II 

O CORPO QUE FAZ RIR NUM CONTEXTO NÃO-VERBAL EM CENA  

 

2.1. - Uma dramaturgia do corpo 

 

Quando falamos em “dramaturgia”, podemos remeter esse termo à ideia de 

texto teatral, a uma escritura específica, elaborada para a cena, que consiste na 

tessitura de falas e/ou rubricas de ação, das quais se pode extrair uma ou mais 

informações. 

 O termo dramaturgia aparece aqui para nos ajudar a entender melhor como 

se dá o processo de construção cênica a partir das singularidades do corpo. Por 

isso, por ora, vamos nos basear no conceito de dramaturgia suscitado por Pavis 

(2008), quando diz que: 

A dramaturgia, no sentido mais genérico, é a técnica (ou a poética) 
da arte dramática, que procura estabelecer os princípios de 
construção da obra, seja individualmente a partir de exemplos 
concretos, seja dedutivamente a partir de um sistema de princípios 
abstratos. (PAVIS, 2008, p.113) 

   

Contudo, podemos pensar numa dramaturgia que vai para além das palavras, 

que não se instala nos limites do que é dito, mas uma dramaturgia que se constrói 

na ação, no movimento vivo e vivido, no trânsito simbólico da própria natureza 

humana, uma dramaturgia que emerge de uma “escrita” natural do corpo e que se 

faz entender em sua inteireza sem que se pronuncie uma só palavra. Essa é a 

dramaturgia do corpo, um texto que já está inscrito na corporeidade que é o sujeito e 

que, em diálogo com a consciência, pode se tornar arte em sua expressão. 

Entender o sujeito em sua corporeidade como, também, uma forma de   

expressão da arte, implica em considerar nesse sujeito a sua forma sui generis  de 

estar no mundo, vinculado diretamente às sua necessidades biológicas, sua relação 



 62 

emocional com o meio e com os outros sujeitos, bem como a sua relação de 

linguagem e comunicação com o mundo por meio de sua expressão, de sua 

gestualidade. E nessa gestualidade expressiva o ator pode encontrar os elementos 

constitutivos de sua ação cênica. 

 

Presentes nos gestos formalizados pelo ator, vive toda uma vida de 
imagens que se ligam a impulsos criados e mantidos a serviço da 
personagem. Tais signos gestuais ligam-se direta ou indiretamente 
às circunstâncias reais do mundo cênico habitado pela personagem, 
e aquelas induzidas pela fantasia (dados da imaginação do ator), em 
contato com o real. (AZEVEDO, 2009, p.233) 

 

    O corpo no contexto das artes cênicas, aqui em específico no Teatro, se 

expressa de maneira dilatada, ou seja, recebe a qualidade de corpo extracotidiano, 

cuja experiência se dá por meio de estados de consciência alterados, é um corpo 

que não se limita apenas a um discurso oral, que depende de um texto escrito para 

acontecer, ele é antes de tudo, enquanto expressão da corporeidade, uma 

linguagem autônoma em si mesmo que consegue se “libertar” das limitações 

linguísticas da cultura, do idioma, da geografia. É nesse corpo, que se expressa em 

sua autonomia, que acontecem as construções e desconstruções simbólicas, 

baseadas na realidade cotidiana, criando uma teia de significações, cujos fios se 

encontram em diversos níveis de informação e que busca envolver o espectador 

num processo estético de comunicação, pois: 

 

Sendo o corpo, simultaneamente, a forma e o meio da integração do 
sujeito na realidade do mundo, ele está, necessariamente, carregado 
de significado. Sabe-se, desde sempre, que as posturas, as atitudes 
e os gestos, sobretudo o olhar, exprimem melhor do que as palavras, 
as tendências e os impulsos, mas também as emoções e os 
sentimentos da pessoa ao viver tal ou tal situação, em tal ou tal 

contexto. (VAYER e RONCIN, 1999, p.100) 
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O Teatro, assim como a Dança e as demais artes do corpo, permitem ao 

sujeito encarnado expressar-se criativamente no tempo e no espaço, revelando  a si 

mesmo em suas singularidades corporais por meio dos movimentos, da sua maneira 

de ser no mundo. E essa maneira de ser no mundo vai se revelando na mesma 

proporção em que o sujeito vai tomando consciência e vai vivendo a sua 

corporeidade. 

A forma, o peso, a cor da pele, o jeito de andar, o timbre da voz, a forma 

como os sentidos percebem o mundo e tudo o que se configura e se constitui como 

corpo faz parte de uma escrita corporal, onde cada pessoa é um texto, cada sujeito, 

em sua individualidade, vai se construindo a cada dia, como um grande livro no qual 

se escreve uma página a cada segundo vivido, pois “[...] o gesto é „texto‟ e „discurso‟ 

para um escrito que não pensa no rigor de suas analogias.” (ANGENOT in 

GUINSBURG; NETTO; CARDOSO, 2012, p.231). É a corporeidade revelada, 

experimentada e vivida que se torna texto, o texto nosso de cada dia, que quando 

organizado de forma consciente se faz compreensível em sua essência e legível a 

outrem.  

É possível, contudo, se encontrar um caminho estético para a elaboração e 

organização desse texto corporal. Por meio de processos criativos de concepção 

cênica as ações diárias e toda a gestualidade cotidiana podem se tornar possíveis 

potências criativas para uma dramaturgia própria do corpo, sendo o próprio corpo 

um laboratório vivo para a ampliação do seu potencial de expressão e comunicação, 

por exemplo:  

O modo como um ator estende a mão para pegar um copo de bebida 
adquire, no teatro, estatuto de signo (são muitas as leituras que se 
pode fazer a partir de um gesto simples como esse: se o movimento 
é trêmulo e indeciso, relaxado e tranquilo, rápido e nervoso e assim 
por diante) e nele, em qualidades objetivas, prende-se a significação. 
(AZEVEDO, 2009, p.234) 

 

A partir de uma exploração criativa dos signos gerados nas ações cotidianas 

do sujeito, os processos estéticos, que permitem a construção de uma dramaturgia 

do corpo, podem ter como princípios norteadores a investigação subjetiva da 



 64 

expressividade humana, num diálogo do sujeito com o mundo e com as demais 

pessoas em sua volta. E é nessa experiência dialógica, onde se reconhece o outro, 

que o sujeito passa a reconhecer a si mesmo, identificando o que o aproxima e o 

que o distancia do outro. 

 

Um ator é seu próprio corpo e seu corpo não pode jamais ser tratado 
como uma entidade apartada de si, suprimida e castrada em suas 
sensações, emoções e pensamentos. Ele não será nunca um 
invólucro, mas a concretude que torna visível e palpável a 

invisibilidade interior. (AZEVEDO, 2009, p.136) 

 

Somos o nosso corpo e nos constituímos como seres a partir das nossas 

experiências contínuas com o mundo. Desse modo, enquadrar o corpo de forma 

objetiva como um instrumento de produção dramatúrgica, seria no mínimo uma 

escolha limitadora que proporcionaria, de igual modo, uma experiência estética 

também limitada. 

 

O homem e o corpo são indissociáveis e, nas representações 
coletivas, os componentes da carne são misturados ao cosmo, à 
natureza, aos outros. A imagem do corpo é aqui a imagem em si, 
alimentada pelas matérias simbólicas quem mantêm sua existência 
em outros lugares e que cruzam o homem através de uma fina trama 
de correspondências. O corpo não se distingue da persona e as 
mesmas matérias primas entram na composição do homem e da 
natureza que o cerca. Nessas concepções da pessoa, o homem não 
é separado do corpo, como normalmente considera o senso comum 

ocidental. (LE BRETON, 2012, p.30) 

 

 Cada sujeito é único e em suas idiossincrasias pode encontrar meios 

diferentes de (re)descobrir sua forma própria de “escrita corporal”. Assim podemos 

dizer que não há apenas um único caminho que nos conduza à construção de uma 

dramaturgia do corpo, no entanto podemos apontar um centro de convergência entre 

todos os possíveis; a consciência de si mesmo enquanto sujeito. 
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...] a própria vida do ator pode ser um campo extenso de estudos, 
mas nunca será o único, já que lhe cabe produzir gestos e atitudes 
nunca vistas ou vividas, já que lhe é dado criar formas antes 
inexistentes e animá-las com algum tipo de energia humana. 

(AZEVEDO, 2009, p.148) 

 

Neste sentido, é possível observarmos que o sujeito, enquanto corpo, vive 

cotidianamente experiências que podem estar diretamente ligadas a um sistema 

simbólico de ordem não-verbal, que pode agrupar toda ordem de movimentos 

corporais e toda gestualidade possível, gerando códigos corporais específicos que 

vão encontrando suas significações à medida em que se realizam no corpo e com 

ele se confundem, considerando que “a linguagem oral é convenção, a linguagem 

gestual, esta sim, é dada pela natureza.” (ANGENOT in GUINSBURG; NETTO; 

CARDOSO, 2012, p.235).  

Provavelmente seja por este motivo que a corporeidade em si tenha uma 

tendência a escapar de qualquer tentativa de enquadramento conceitual/teórico, 

porque ela é viva, pulsante, está a cada momento se refazendo, se redescobrindo, 

se modificando. 

E essa transmutação, pela qual a corporeidade passa na continuidade do 

tempo, acontece no universo sensível, na experiência una do corpo que apreende e 

resignifica o mundo onde está inserido. Não é só o corpo de carne, a matéria 

humana, mas o sujeito como um todo que vive e amplia suas experiências com o 

mundo, onde a razão e o sensível caminham juntos. “O corpo do ator será treinado a 

dar constantemente respostas exigidas pelo e no trabalho; num processo que, se 

leva ao autoconfronto e autoconhecimento, pretende e objetiva levar à formalização 

do invisível, ao plano estético.” (AZEVEDO, 2009, p.136)  

Tais experiências se dão em processos de troca, onde o sujeito se modifica 

em função do meio, mas também colabora ativamente para a transformação deste. 

Compreender esta dinâmica pode ser um caminho razoável para aproximarmos o 

“fenômeno corpo” de uma consciência de si mesmo no mundo e, 

consequentemente, descobrir nele, em suas múltiplas significações, as variadas 

possibilidades de construção dramatúrgica. 
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Assim como um dramaturgo escolhe no seu vocabulário as palavras que mais 

se adequam às falas de um personagem, de igual modo o(a) ator/atriz escolhe em 

suas experiências vividas a forma como deseja se expressar, assim como observa 

Fo (2004), quando diz: “em teatro, o gesto precisa ser reinventado, do mesmo modo 

como se reinventam as palavras.” (p.269). Esta escolha acontece quando o(a) 

artista, enquanto sujeito consciente de si, passa a considerar as suas percepções, 

as suas sensações, como matéria-prima para o seu trabalho. 

O corpo é inteligente. Nele se manifestam os sentimentos, o pensamento, a 

alma, o físico, as sensações. Não num sentido dualista, dicotomizado, mas na 

perspectiva de uma unidade que se constitui assim, de uma relação onde o corpo e 

mente são uma só coisa, que fazem de nós o nosso corpo em vida. 

 

Essa forte inter-relação corpo-mente não poderá ser esquecida e 
será tomada como fundamento para qualquer labor a ser 
desenvolvido com o ator. Seu treinamento baseia-se (ou pelo menos 
deveria basear-se) num treino corporal e afetivo, pois quanto mais 
trabalha com seu físico, mais descobrirá (se se permitir) a intrincada 
rede de afetos presente em seu corpo ou a ser presentificada através 
de impulsos tornados atos; até mesmo pela inibição desses 
impulsos, antes de sua realização, e se esta repressão for proposital 

e consciente. (AZEVEDO, 2009, p.136) 

 

Há no corpo uma complexidade que nos faz pensar o sujeito e sua existência 

como um amalgama onde, na relação entre o sensível e o racional, se fundem numa 

presentificação espontânea de onde emerge o ser. E nisso se firma a escrita 

cotidiana sobre si mesmo, uma escrita comum a todos os seres humanos, quer 

sejam artistas ou não, uma escrita tão única e específica de cada um que confunde-

se também com o sujeito que a cria. 

Essa escrita cotidiana do corpo é, por natureza, carregada de significados, de 

expressividade e pensar numa dramaturgia do corpo implica em “garimpar” nessa 

escrita corporal os elementos expressivos que mais se adequem à proposta estética 

na qual está imerso o processo criativo do(a) artista. “O fundamental é buscar uma 

gestualidade capaz de dar a justa medida do personagem.” (FO, 2004, p.112). Na 
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perspectiva de um teatro, cuja poética entende o corpo como base criativa, a 

expressão gestual, carregada de criatividade e imaginação, se coloca no processo 

para além do cotidiano, realizando-se de forma criativa enquanto arte.  

Uma dramaturgia do corpo está estreitamente ligada a uma expressão criativa 

da corporeidade, tendo como princípio a representação externa de ações internas e 

significativas para o sujeito. No entanto, “todo movimento (gesto, postura) 

verdadeiro, ou seja, resultante de um impulso enformado, será belo7 ou adequado, 

quando nele se puder ver, para muito além dos limites da carne, a vida que a anima, 

que lhe dá razão de ser.” (AZEVEDO, 2009, p.147) 

 Assim como o ser tem a consciência de si a partir da diferença que encontra 

no outro, da mesma forma ocorre a dialética da comunicação e da expressão. O 

sujeito que se expressa, se expressa para o outro e, na interação criativa entre os 

sujeitos, essa expressão ganha uma modelagem por meio de uma poética. 

 A dramaturgia do corpo se constrói quando a experiência vivida ganha relevo 

estético, abrindo possibilidades criativas para transpor o gesto, subjetivamente, de 

um estado natural e cotidiano para um movimento dilatado e significativo, onde o 

ator: 

 

Consciente de suas ações cotidianas, saberá transformá-las em 
ações simbólicas quando a situação assim exigir; trabalhando com 
uma estrutura de movimentos, conseguirá estabelecer a ponte que 
os ligará, por fim, a uma composição plena de sentido; conhecendo a 
dinâmica do movimento, poderá mergulhar em dramaticidade, usá-la 
para colocar distância, o corpo e o rosto, etc. Saberá tornar-se 

artífice e objeto. (AZEVEDO, 2009, p.149) 

 

O corpo cênico, no processo de construção de sua dramaturgia, inspira-se 

nas suas próprias experiências. São dessas experiências que a expressividade 

                                                
7
 Belo, no sentido de qualidade atribuída às obras de caráter estético, nas quais fatores subjetivos são 

encaminhados em direção à melhor forma, perfeita e harmoniosa com seu conteúdo. Num sentido mais atual, 

essa noção de belo deveria ser substituída por um valor que englobasse, na adequação artística da obra, o feio 

e o grotesco; isto é, o desarmônico, segundo o professor Jacó Guinsburg. 
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emerge com autonomia, delineando o sentido dos gestos e dando à gestualidade 

uma qualidade subjetiva no contexto artístico.  

No contexto do que temos discutido até aqui sobre o corpo, podemos 

entender que é ele (o corpo) quem determina a medida de sua criação. É nele que 

estão interligados os sentidos e as potências de realização poética. A sua 

dramaturgia é efêmera assim como a arte que ele vivencia, sua escrita só é concreta 

na medida em que estiver acontecendo, pois a cada instante ele está num ponto 

diferente da temporalidade.  

A cena contemporânea já consegue compreender a dramaturgia do corpo 

como um processo de rupturas e construções sobre as experiências corporais do(a) 

ator/atriz. Dessa forma, entendemos que o estudo do movimento do corpo é um 

importante caminho para uma escrita corporal expressiva e que dialogue 

esteticamente com o meio. 

 

 

2.2. - A dramaturgia silenciosa do corpo 

 

 Podemos considerar esta escrita do corpo, que é aquilo que emerge de forma 

somática das experiências vividas do sujeito encarnado, como uma “dramaturgia 

silenciosa” por natureza, é uma dramaturgia que se configura como linguagem e 

consegue ser expressa no universo do não-verbal. 

Quando falo de uma dramaturgia silenciosa, me refiro a uma qualidade física 

do(a) ator/atriz que lhe permita estabelecer um estado de presença cênica, me refiro 

ao corpo vivo e pulsante do(a) ator/atriz, o sujeito em sua inteireza, que no momento 

presente da cena se expressa e comunica para além da palavra falada.  
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A palavra é um elemento forte na cena teatral, quer seja ela escrita, falada ou 

internalizada nas ações. Ela se faz inscrita no processo comunicativo da cena, como 

um fio condutor que organiza e guia a linguagem, que organiza os fatos a serem 

expressos. Contudo, ainda que a palavra esteja presente na ação em forma de 

roteiro e/ou rubrica de ação, mesmo que haja um texto escrito que indique como o 

personagem deve ser ou como o(a) ator/atriz deve fazer em cena, ainda assim, nos 

interessa ver aquilo que não é dito pela voz, nos interessa observar o jogo que o 

corpo estabelece com a palavra, nos chama a atenção o processo de reconfiguração 

sígnica de uma dramaturgia escrita para a ação viva. Em contramão à uma tradição 

teatral onde, durante centenas de anos, pensou-se o teatro como uma arte do verbo 

falado, podemos encontrar, também, na linguagem não-verbal variadas 

possibilidades criativas para a concepção da cena, que não sejam necessariamente 

dependentes da fala, considerando que: 

 

[...] a linguagem verbal, aquela que privilegiamos nas nossas 
sociedades ocidentais, é profundamente marcada pelo dualismo do 
corpo e do espírito, resultado de toda a nossa história e de toda a 
nossa cultura. Ela condiciona-nos a pensar e a exprimir-nos em 
temos dualistas. (VAYER e RONCIN, 1999, p.112) 

 

 O corpo, por meio dos gestos e das ações, também comunica. Neste 

sentido, não me refiro a um processo estético onde o gesto substitui a palavra, como 

se o texto escrito fosse traduzido. Por isso, chamo a atenção para uma capacidade, 

que pode ser desenvolvida, que é a de instaurar uma presença cênica que seja 

espetacular em sua natureza, onde o personagem não precisar explicar verbal ou 

gestualmente o que está fazendo, ele apenas age e o espectador compreende a sua 

ação. Por exemplo: na ação de abrir uma porta em cena, o personagem não precisa 

falar para o público; “Oh! Eu estou abrindo a porta!”. Esta fala pode ser até 

pertinente dentro de uma proposta estética que tenha por base a dramaturgia 

escrita, mas no contexto não-verbal, o qual está sendo abordando aqui, seria algo 

dispensável do meu ponto de vista, não havendo a necessidade de se traduzir a 

ação em palavras. A ação já “diz” por si só, considerando que o espectador já 
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compreende a ação que ele testemunha na cena e ele mesmo fará suas próprias 

conexões simbólicas. 

 A proposta estética do “não-verbal”, quando trazido para a consciência da 

cena, pode se estabelece como uma poética. Uma poética do corpo em vida, uma 

poética do silêncio na ação, uma poética que se constrói no movimento encarnado e 

seus significados. Contudo, “é necessário que o gesto exprima não a palavra que 

pronunciamos, mas o pensamento que temos.” (DINOUART apud ANGENOT in 

GUINSBURG; NETTO; CARDOSO, 2012, p.232). Quantas coisas fazemos em 

nosso dia-dia que não precisamos falar para que elas aconteçam, mas que são 

significativas e até comunicam coisas! Acenar para alguém que avistamos do outro 

lado da rua, mudar constantemente de posição em uma fila de banco, espreguiçar-

se na cama ao acordar, fazer uma faxina em casa... Obviamente todas estas ações, 

e muitas outras que eu citasse aqui, poderiam acontecer acompanhadas de uma 

emissão vocal, mas mesmo sem voz elas acontecem e têm seus significados, 

porém, no Teatro “é preciso exprimir não as palavras, mas o sentido completo da 

coisa. A expressão demonstrativa das palavras deve ser deixada aos histriões”.  

(CREVIER apud ANGENOT in GUINSBURG; NETTO; CARDOSO, 2012, p.234) 

 Dessa forma, a poética do “não-verbal” sugere uma construção cênica que 

aponte para os detalhes da ação, são esses detalhes que falam, que comunicam. 

Um personagem em cena ao levar um tombo, não precisa explicá-lo. O tombo, 

dentro do contexto da cena, já fala por si só. Tomar um gole de leite estragado 

pensado ser leite fresco, em cena, também é um acontecimento que não precisa de 

uma explicação verbal; a reação da personagem ao perceber o engano e sua atitude 

diante do fato, já podem expressar com clareza o que a cena pretende. 

 Neste exemplo da troca do leite em cena, citado acima, o clown, por exemplo, 

pode reagir de maneiras diversas; ele poderá cuspir o leite ou simplesmente ingerir o 

produto só para não demonstrar para outra pessoa que se enganou, mesmo 

sabendo que o leite está estragado, poderá ainda devolver o leite para o recipiente 

ou jogá-lo todo fora. São muitas as possibilidades de resolução de cena abertas 

para esta situação, mas todas elas vão depender do contexto da representação 

cênica.  
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As ações em cena propõem um processo de expressão, que permitem ao 

espectador perceber e interpretar, mas “para que haja comunicação, é necessário 

que a significação das informações seja bem compreendida pelo interlocutor.” 

(VAYER e RONCIN, 1999, p.103).  A ação da cena gera uma série de códigos que 

estabelecem um processo de comunicação não-verbal.  As ações que o(a) ator/atriz 

executa em cena serão apreendidas e interpretadas pelo espectador. Dessa forma, 

observando que cada espectador fará a sua interpretação particular daquilo que vê, 

compreendemos que de uma única ação cênica poderão surgir variadas formas de 

leitura. 

 Explorar o “não-verbal” em cena não é necessariamente fazer o uso do gesto 

para representar coisas como, por exemplo: gesticular com as mãos desenhando no 

ar a figura de uma mesa, na tentativa de representar para o público que se está 

numa sala de jantar ou gesticular para mostrar, em cena, que é dia ou noite e tentar 

explicar coisas com os gestos como se a boca estivesse colada ou, como se diria no 

popular: “como se o gato tivesse comido a língua” do personagem. 

 A dramaturgia do corpo, como já sinalizamos anteriormente, é por si só 

significativa. Cabe ao artista fazer as escolhas adequadas de ações, movimentos e 

atitudes expressivas, que sejam capazes de compor uma cena contextualizada, que 

comunique ou que vá além da comunicação; que toque de forma efetiva e afetiva o 

espectador, pois é para o espectador que a cena é feita. 
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2.3. - O lugar da mímica 

 

Mas, e a mímica? Qual o seu lugar dentro desta análise do “não-verbal” no 

Teatro? Podemos dizer que dentro do universo “não-verbal” do Teatro muitas coisas 

podem estar inseridas; a luz, o figurino, o cenário, os adereços, a maquiagem e 

também, salvaguardando as devidas proporções, a mímica. 

No entanto, precisamos observar que cada um desses elementos citados tem 

suas especificidades na cena, são carregados de sentido e pertencem a um 

conjunto expressivo da cena. No caso da mímica, enquanto proposta estética, 

mesmo estando inserida dentro de uma poética do “não-verbal”, podemos dizer que 

se configura como uma poética própria, com características específicas de 

composição estética. A respeito da mímica, Pavis (2008) diz que:  

 

O uso atual da palavra diz respeito sobretudo aos jogos de fisionomia 
ou expressão facial. Estes jogos têm uma função paraverbal para 

sublinhar ou distanciar um enunciado verbal, fazer notar uma reação 
psicológica e um estímulo, comunicar uma mensagem pelo olhar, a 
“careta”, a contração ou relaxamento de um ou vários músculos 

faciais, a contradição entre o olhar e a boca. (PAVIS, 2008, p.243) 

  

Há na mímica uma característica específica, ainda que esta tenha, também, 

esteja circunscrita nos aspectos não-verbais do corpo, “a mímica é, além do mais, 

„no teatro, o lugar onde se diz, de maneira clara, a reflexividade do discurso 

produzido pelo ator, que não só diz a fala, mas diz que a diz” (UBERFELD apud 

PAVIS, 2008, p.243). 

O gesto também é uma das características da mímica. É nos gestos que são 

articuladas as mensagens que se deseja passar, por meio da sistematização e 

codificação do movimento.  
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Sem dúvida, a mímica é bastante utilizada, como na comunicação 
cotidiano, principalmente como modalizador da mensagem 
linguística, com efeito de presença e função fática, mas pode, 
também constituir um sistema autônomo não ligado a efeito de real 
psicológicos, a uma verdadeira encenação do rosto e do corpo inteiro 
(no teatro gestual, por exemplo). (PAVIS, 2008, p.243) 

 

Desta forma, por mais que esteja inserido dentro da perspectiva não-verbal do 

Teatro, não nos debruçaremos sobre sua análise e discussão. Queremos destacar 

outras possibilidades de criação cênica para o Teatro do  não-verbal, além da 

mímica, que comunique tanto quanto. “É fato que a gestualidade tem sido usada 

como um dos meios de comunicação humana desde tempos imemoriais”. (MARTINS 

in GUINSBURG; NETTO; CARDOSO, 2012, p.249) 

Ratificando nosso argumento de que a mímica em si se constitui como uma 

linguagem específica, chamamos a atenção para um dos aspectos não-verbais do 

Teatro que não estão obrigatoriamente circunscritos nos parâmetros da mímica; a 

capacidade que o(a) artista tem de estar presente em cena e, com essa presença 

cênica, poder propor, estabelecer e desenvolver o jogo cênico, utilizando apenas 

ações físicas no fluxo da cena, ações estas que não são a tradução de palavras, são 

ações que, dentro de um conjunto, não necessitam de palavras para serem 

expressas, elas por si sós traduzem e expressam uma situação, expressam a 

substância da cena. 
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2.4. - A dramaturgia cômica do corpo 

 

Ao me pensar como um sujeito que é um corpo, como a encarnação do 

humano, penso também este “eu-corpo” procurando entender todas as suas 

maneiras de manifestar-se no mundo; a voz, a forma, o peso, os fluídos, os pelos... 

Tudo o que é meu corpo, sou eu e é assim que este “eu-corpo” se apresenta ao 

mundo, expressando-se de formas diversas. O “eu-corpo” pode, também, estar 

relacionado com a ideia de fisicidade que, para Burnier (2009, p.55), “é o espaço 

puramente físico e mecânico da ação física, é a espacialidade física deste corpo, ou 

seja, se ele é gordo ou magro, alto ou baixo, carrancudo ou caquético”. E esta 

fisicidade também apresenta uma dimensão simbólica em suas relações com o 

meio.    

E, pensando nessa dimensão simbólica da fisicidade, nas múltiplas 

possibilidades que o corpo tem de criar códigos, resolvi realizar uma experiência 

estética usando o meu próprio corpo como suporte; na primeira parte da experiência, 

deixei o meu cabelo crescer durante dois meses até que ganhasse um volume 

considerável, eu queria que as pessoas mais próximas a mim se acostumassem 

com a minha imagem de cabelo crescido. Quando achei que o volume do cabelo 

estava interessante, fui para a segunda etapa; sem aviso prévio, resolvi raspar o 

cabelo, eu imaginava que raspar o cabelo, assim repentinamente, sem nenhum 

motivo “justificável”, geraria um estranhamento entre as pessoas mais próximas a 

mim, daí me coloquei na experiência de observar a reação das pessoas ao se 

depararem com a minha mudança radical de cabelo. 

O primeiro a estranhar foi o cabeleireiro que, acostumado com o corte de 

cabelo habitual que eu sempre lhe peço, foi automaticamente dizendo: “pente um de 

lado e pente dois em cima, não é?”, e eu respondi: “não, hoje eu quero passar a 

zero!”. Ele ficou surpreso e me perguntou o motivo da mudança, mas não lhe revelei, 

falei apenas que eu queria mudar um pouco o visual. Enquanto o cabeleireiro 

raspava o meu cabelo, eu ficava refletindo na reação dele, no estranhamento 

provocado nele por aquela novidade, eu tentava presumir o que se passava na 

mente dele naquele momento. Talvez se eu tivesse pedido o corte de cabelo de 
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sempre, provavelmente ele não teria nenhuma reação de espanto, mas a minha 

atitude de pedir para passar a máquina zero, rompeu com o previsível, com o óbvio, 

com o usual, com o esperado. E esta atitude de rompimento gerou uma espécie de 

“zona de turbulência” na minha relação com o cabeleireiro. 

Ao sair do cabeleireiro, comecei a observar a reação das pessoas na rua, 

pessoas desconhecidas para mim, pessoas que talvez nunca tivessem me visto na 

vida. Eu caminhava tranquilamente entre elas, no ônibus, no shopping e eu comecei 

a perceber que o fato de eu estar de cabelo raspado não chamava tanta atenção. 

Até encontrei outros rapazes de cabelos raspados caminhando nas ruas. Mas 

enquanto andava entre as pessoas eu comecei a perceber que ninguém me achava 

estranho ou engraçado. Então comecei a refletir sobre uma hipótese muito simples; 

para quem não me conhece, o fato de eu estar com cabelo ou não, pouco importava, 

eu me sentia mais um careca dentre tantos carecas no mundo, ou seja, eu era 

apenas mais um, parte de um cotidiano, de uma imagem habitual que as pessoas já 

estão acostumadas a ver e que não traz o inesperado, o rompimento com o óbvio, 

ver um homem careca por aí é algo normal, é comum. 

Mas ao chegar em casa, a reação dos meus familiares foi completamente 

diferente da reação das pessoas da rua. Todos ficaram surpresos e cada um tinha 

algo a declarar acerca do meu novo visual; uma tia minha disse que eu estava muito 

feio com a cabeça pelada e que aquela careca não combinava comigo – como se 

aquela careca não fosse parte de mim naquele momento. Já a minha avó achou que 

eu estava bonito e disse que era sempre bom mudar um pouco o visual. Minha irmã 

veio conversar comigo, saber o que estava acontecendo em minha vida, disse que 

eu podia desabafar com ela se alguma coisa estivesse me deixando triste, ela 

achava que eu estava com depressão. 

Já na universidade, em meio aos meus colegas, também houve 

estranhamento e começaram a surgir algumas perguntas; “O que aconteceu com o 

seu cabelo?”, “Porque você fez isso?”, “Você mudou de religião?”. E foram feitas 

muitas outras perguntas para que eu justificasse a minha falta de cabelo. Ainda 

assim, mantive sigilo quanto a minha intenção em ter raspado o cabelo, eu 

respondia que apenas queria mudar um pouco o visual. 
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Mas, dentre tantas reações diversas que pude observar nas pessoas, houve 

uma em especial que me chamou a atenção; quando cheguei com o cabelo raspado 

na rua onde eu moro, uma vizinha, ao me ver, não conseguiu se controlar e soltou 

uma alta gargalhada e, por coincidência, o filho dela de dez anos também havia 

raspado o cabelo no mesmo dia em que eu. Eu me deixei contaminar pelo riso 

dessa vizinha, olhei para o filho dela e disse: “deve ter dado surto de piolho nessa 

rua!”. E a risada dela foi ainda maior. 

Diante do que eu observei na reação das pessoas nessa simples experiência, 

pude perceber em mim mesmo o quanto nós, enquanto corpo, somos capazes de 

comunicar coisas e estabelecer situações de estranhamento ou aproximação sem 

que precisemos falar uma palavra sequer. Uma mudança repentina no corte de 

cabelo, por exemplo, pode gerar uma rede de significados diversos, despertar a 

curiosidade dos observadores, como se procurassem entender as rupturas feitas 

com o usual, com o cotidiano. 

Mas quero retornar ao exemplo da minha vizinha, que não conteve o riso ao 

me ver careca. Naquele momento da experiência, eu compreendia que eu carregava 

o risível na minha fisicidade, eu entendia que raspar o cabelo foi uma alteração 

corporal que gerava códigos diversos, passíveis de múltiplas leituras e que 

modificava, também, o olhar do outro sobre mim. Mas, o que pode ter provocado o 

riso da minha vizinha naquele momento? Seria apenas por ter ficado surpresa ao me 

ver sem cabelo? Ou será que ela fez alguma relação com o fato de o filho dela 

também estar de cabelo raspado? O que a levou a rir mesmo antes de eu ter lhe dito 

qualquer coisa? 

Pensar nestas questões e buscar possibilidades de respondê-las no próprio 

corpo é um caminho possível para o trabalho de um(a) ator/atriz, cuja poética aponte 

para uma relação com a comicidade em cena. São nessas questões que 

começamos a entender quais elementos da nossa corporeidade podem ser usados 

como disparadores do risível, da comicidade não-verbalizada que há no corpo. 

Assim, podemos observar de forma objetiva que: 
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Originalmente, a gestualidade parece dominar a cena cômica. É o 
que constata o famoso estudo de Bergson sobre o riso: „As atitudes, 
os gestos e os movimentos do corpo humano são risíveis na exata 
medida em que este corpo nos lembra uma simples mecânica. 

(ROUBINE, 2011, p. 33) 

 

 Há, contudo, no corpo uma das suas virtudes que muito me chama a atenção: 

a capacidade de fazer rir. E há muito tempo o teatro descobriu isso, que existia 

antes de se inventar a comédia ou até mesmo antes do Teatro se chamar Teatro. 

 Desde o que conhecemos da antiga Comédia Grega, a própria Commedia 

Dell‟Art, as comédias de costumes, as encenações populares e de rua, o riso vem 

sendo explorado de formas muito variadas, passando por níveis diferenciados de 

encenação e de propostas estéticas. Contudo, a relação do riso em cena com a 

palavra falada, por muito tempo foi uma relação estreita, muito próxima, íntima. 

Mesmo quando não se tinha o texto escrito, como na Commedia Dell‟Arte, por 

exemplo, o roteiro da peça abria a prerrogativa para um texto falado, ainda que no 

nível da improvisação. Na perspectiva de um teatro textocentrista, o riso esteve por 

muito tempo atrelado à palavra, à piada falada, a uma expressão verbal do risível. 

Neste caso, podemos observar que o riso corre o risco de esbarrar nas fronteiras da 

linguagem. A comicidade verbal pode restringir-se a determinada cultura, idioma, 

nacionalidade ou região geográfica. 

 

Haverá talvez certa artificialidade em fazer da comicidade de 
palavras uma categoria especial, pois a maior parte dos efeitos 
cômicos já examinados até agora se produziam por intermédio da 
linguagem. Mas devemos distinguir entre o cômico que a linguagem 
exprime e o que ela cria. O primeiro poderia, a rigor, traduzir-se de 
uma língua para outra, sob pena, entretanto, de perder grande parte 
do seu vigor ao transpor-se para uma sociedade nova, diferente por 
seus costumes, literatura e sobretudo por suas associações de 

ideias. (BERGSON, 1980, p.57) 

 

 Hoje, diante do contexto contemporâneo da cena teatral, o fazer rir em cena 

habita o mesmo espaço do “não-verbal”, do silêncio da cena, onde ação fala mais 

que as palavras e a construção da comicidade se dá no movimento expressivo, 
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escolhido de forma consciente para a cena. Assim, o(a) artista, enquanto sujeito 

encarnado, usará suas experiências vividas para construir a sua própria dramaturgia 

corporal enquanto linguagem, a linguagem de sua cena, a linguagem da sua 

expressão.  

 Henri Bergson (1980) refere-se ao termo “linguagem” associando-o à palavra 

falada, mas podemos compreender sua argumentação, também, de uma perspectiva 

do corpo, quando ele diz que: 

 

A linguagem só consegue efeitos risíveis porque é obra humana, 
modelada o mais exatamente possível nas formas do espírito 
humano. Sentimos nela algo que palpita de nossa vida; e se essa 
vida da linguagem fosse completa e perfeita, se nada houvesse nela 
de rígido, se a linguagem fosse, afinal, um organismo inteiramente 
unificado, incapaz de cindir-se em organismos independentes, 
escaparia ao cômico, como dele escaparia também uma alma de 
vida harmoniosamente assentada, unida, como as águas tranquilas 
de um lago. (BERGSON, 1980, p.69) 

 

Essas experiências vividas não são necessariamente eventos que 

aconteceram no corpo próprio do(a) artista, podem ser acontecimentos vividos por 

outra pessoa, mas que foram observados, assimilados e apreendidos pelo artista e 

podem servir como material para suas criações. Por exemplo: um ator, que não tem 

deficiência, certamente não saberia como se comporta uma pessoa que tem 

paralisia cerebral. Para fazer um personagem que tem essa limitação, o ator terá de 

observar, assimilar e apreender a forma como aquele corpo se comporta em 

detrimento da paralisia. Este procedimento de estudo, de observação, de imitação 

de pessoas e das coisas que nos cercam, foi bem usado por Burnier (2009, p.28), 

ele diz que: “[...] a imitação, de técnicas ou de pessoas, suas corporeidades e suas 

ações físicas e vocais. Chamamos esse processo de „imitação de corporeidades‟, ou 

de mímesis corpórea”, o que não está diretamente relacionado com a ideia de 

reprodução ou cópia da ação humana, mas que acontece numa perspectiva de 

interpretação desta ação. 
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Esse é apenas um exemplo, dentre muitos outros, de como o trabalho do ator 

vai para além de si mesmo. Observar o mundo, observar as pessoas e seus 

comportamentos é uma forma do(a) artista compor um repertório de ações, gestos, 

atitudes, movimentos que o auxiliem na sua construção dramatúrgica. Para Bergson 

(1980): 

 

A ação é intencional, ou pelo menos consciente; o gesto escapa, é 
automático. Na ação a pessoa empenha-se toda; no gesto, uma 
parte isolada da pessoa se exprime, à revelia ou pelo menos 
destacada da personalidade total. Por fim (e esta é a questão 
essencial), a ação é exatamente proporcional ao sentimento que a 
inspira; há passagem gradual de uma ao outro, de modo que a nossa 
simpatia ou aversão podem deixar-se escorregar ao longo do fio que 
vai do sentimento ao ato e interessar-se paulatinamente. Mas o gesto 
tem algo de explosivo, que desperta nossa sensibilidade disposta a 
ser acalentada, e que, lembrando-nos assim a nós mesmos, nos 
impede de levar as coisas a sério. Portanto, na medida em que a 
nossa atenção se aplique ao gesto e não ao ato, estaremos no reino 

da comédia. (BERGSON, 1980, p.76) 

 

Assim, no caso de uma construção “não-verbal” da comicidade cênica, o(a) 

artista buscará em seu “repertório corporal” a consciência do que é risível e de como 

manifestar essa comicidade por meio do corpo. 

 

O gestual do ator contemporâneo caracteriza-se, de fato, por uma 
tensão fecunda. Pois o teatro atual parece querer assumir, e mesmo 
tornar dialéticas, duas tentações opostas: uma faz do gesto um modo 
de expressão do eu profundo do personagem e/ou do ator 
(Grotowski), uma linguagem tão sutil quanto a palavra. Outra remete 

a uma busca da teatralidade pura. (ROUBINE, 2011, p. 46) 

 

Do ponto de vista da comicidade em cena, não basta apenas ser um corpo 

preenchido de “presença cênica”, além da teatralidade que emerge dessa presença, 

é preciso se encontrar os recursos necessários para que o risível possa ganhar 

relevo e a cena cômica consiga cumprir sua função; fazer rir. 
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É neste ponto que passamos a pensar num caminho metodológico que nos 

conduza ao estado do risível em cena, mesmo que estejamos inspirados numa 

poética do “não-verbal”: encontrar um caminho que aponte as possibilidades de 

exploração da comicidade nas ações físicas e nos desdobramentos da “presença 

cênica” do(a) ator/atriz. 

Para isto, colocamos em discussão dois fenômenos que se manifestam 

mutuamente na comicidade em cena; o corpo e o riso. A respeito do corpo e seus 

predicados, já temos discutido desde o início deste trabalho, por entendermos que é 

nele (o corpo) onde acontecem as manifestações dos demais fenômenos humanos, 

incluindo o riso. Quanto ao riso, trazemos para o nosso campo de discussão as 

reflexões o filósofo francês Henri Bergson, uma das mais citadas referências acerca 

do estudo do riso. 

Entender como o riso acontece, enquanto fenômeno, e os mecanismos que o 

cercam em sua concepção espontânea, pode ser um importante caminho para se 

compreender o modo de se utilizar mecanismos, dentro da linguagem não-verbal,  e 

criar uma dramaturgia corporal de natureza cômica.  

 

Essa comicidade está presa apenas ao mecanismo do corpo? Ora, 
do ângulo do ator, portanto, do sujeito que provoca o riso, para 
representar o corpo comicamente há necessidade de um perfeito 
domínio dele. Para esse domínio faz-se necessário um longo 
aprendizado, momento de exercício pleno de intuição, de forma a se 
conseguir um estado interior correspondente àquela representação. 

(BOLOGNESI, 2003, p.158) 

 

Temos falado a respeito da comicidade na perspectiva das ações não-verbais 

em cena. Contudo, podemos nos indagar: será que toda ação em cena pode ser 

cômica? De qual tipo de ação estamos nos referindo? 

Neste caso, ao tratarmos da comicidade por meio das ações físicas em cena, 

o foco da questão não estaria na ação em si, mas na forma como ela acontece. 

Podemos dizer que, no Teatro, é possível que uma simples ação de tomar um café, 

no contexto da comicidade, possa não despertar o riso em quem assiste a cena, 
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justamente por ser uma ação muito comum, cotidiana, rotineira, mas dependendo da 

forma como esta ação é executada, ela pode ganhar uma qualidade cênica de 

humor e se projetar na cena como uma ação cômica. Bergson (1980) dá um 

exemplo a este respeito, ele diz: 

 

Alguém, a correr pela rua, tropeça e cai: os transeuntes riem. Não se 
riria dele, acho eu, caso se pudesse supor que de repente lhe veio a 
vontade de sentar-se no chão. Ri-se porque a pessoa sentou-se sem 
querer. Não é, pois, a mudança brusca de atitude o que causa riso, 
mas o que há de involuntário na mudança, é o desajeitamento. 
Talvez houvesse uma pedra no caminho. Era preciso mudar o passo 
ou contornar o obstáculo. Mas por falta de agilidade, por desvio ou 
obstinação do corpo, por certo efeito de rigidez ou de velocidade 
adquiridas, os músculos continuaram realizando o mesmo 
movimento, quando as circunstâncias exigiam coisa diferente. Por 
isso a pessoa caiu, e disso é que os passantes riram. (BERGSON, 

1980, p.14) 

 

Uma ação pode ser cômica na medida em que ela recupera em nós algo que 

nos reflete a nós mesmos ou que reflete a uma experiência vivida por nós. Quando 

rimos de uma situação  que julgamos ser ridícula, de alguma forma o nosso riso está 

relacionado com um certo sentimento de “alívio” pelo fato daquela situação não estar 

acontecendo conosco, por exemplo: quando estamos caminhando pela rua e nos 

deparamos com alguém que está vestindo uma roupa que consideramos “estranha”, 

“engraçada”, nós rimos. O nosso riso pode não ser pela roupa, mas pe la informação 

inconsciente, que damos a nós mesmos, de que “não seríamos capazes de sairmos 

vestidos daquela forma „ridícula‟”. Assim é como se o cômico gerasse uma espécie 

de “eco” nos nossos sentidos e esse “eco” ganhasse forma diante daquilo que 

estamos vendo. 

 

Imaginemos certa fixidez natural dos sentidos e da inteligência, pela 
qual continuemos a ver o que não mais está à vista, ouvir o que já 
não soa, dizer o que já não convém, enfim, adaptar-se a certa 
situação passada e imaginária quando nos deveríamos ajustar à 
realidade atual. Nesse caso, o cômico se instalará em nós mesmos: 
teremos dado todos os ingredientes do cômico: matéria e forma, 

causa e ocasião. (BERGSON, 1980, p.15) 
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Contudo, trazendo este pensamento para a discussão acerca das ações 

físicas em cena, podemos dizer que para a comicidade mais importa a forma e a 

intencionalidade dessas ações. A forma aliada com a causa da ação pode dar 

impulso à cena cômica, “[...] quando certo efeito cômico derivar de certa causa, 

quanto mais natural a julgarmos tanto maior nos parecerá o efeito cômico”. 

(BERGSON, 1980, p.16). Fazer rir é estar constantemente empenhado numa linha 

de tensão, onde o desejo que o artista tem em despertar o riso do seu espectador, 

não pode minar a intencionalidade da ação  é nisso que consiste a linha de tensão; 

por mais que o(a)  artista tenha a intensão de fazer rir, as ações do personagem não 

podem manifestar em si esse desejo, “[...] um personagem cômico o é, em geral, na 

exata medida em que se ignore como tal. O cômico é inconsciente.” (BERGSON, 

1980, p.17-18). Ainda neste sentido, Bergson (1980) diz: 

 

Para parecer cômico, é preciso que o exagero não pareça ser o 
objetivo, mas simples meio de que se vale o desenhista para tornar 
manifestas aos nossos olhos as contorções que ele percebe se 
insinuarem na natureza. O que importa é essa contorção; ela é que 
interessa. E por isso iremos procurá-la até nos elementos da 
fisionomia menos suscetíveis de movimento, como na curvatura de 
um nariz e mesmo na forma de uma orelha. Porque a forma é para 

nós o esboço de um movimento. (BERGSON, 1980, p. 22) 

 

Há um exemplo prático da vida real, presenciado por mim, que envolve esta 

questão da forma e da intencionalidade de fazer rir, exemplo este que pode se 

aplicar a esta discussão. Trata-se de uma cena da vida real que, por sua 

característica cômica, me chamou muito a atenção: certa vez eu estava numa 

parada de ônibus juntamente com outras pessoas. Do outro lado da rua havia um 

menino que brincava com sua bicicleta, de repente perdeu o equilíbrio e quase caiu, 

ainda assim conseguindo se reestabelecer e voltando a pedalar. Logo em seguida, 

no entanto, o garoto passou com a bicicleta em cima de um pedra e dessa vez ele 

foi ao chão. Enquanto tentava se levantar, o menino percebeu que nós, que 

estávamos na parada de ônibus, observávamos, como “espectadores” aquela cena. 

Foi aí que o garoto ficou aborrecido, ergueu a bicicleta com as duas mãos e jogou 
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no chão, demonstrando raiva. Nesse momento, não conseguimos segurar o riso, e 

quando o aborrecido ciclista percebeu que estávamos rindo, demonstrou um 

aborrecimento maior; chutou a bicicleta e, ao invés de sair pedalando nela, a 

segurou pela roda dianteira e saiu arrastando o objeto para dentro de casa. E com 

isso, o nosso riso foi ainda maior naquele momento.  

Mas, o que há de engraçado em ver um menino caindo de uma bicicleta? “O 

riso é, antes de tudo, um castigo. Feito para humilhar, deve causar à vítima dele 

uma impressão penosa. [...] Ele não atingiria o seu objetivo se carregasse a marca 

da solidariedade e da bondade.” (BERGSON, 1980, p.99-100). Talvez o nosso riso 

não tenha sido pela queda em si, mas pela forma como o personagem da ação 

reagiu ao evento. Para Bergson (1980, p.16) “sem dúvida, uma queda é sempre uma 

queda, mas uma coisa é cair num poço porque se andava no mundo da lua e outra é 

cair porque se olhava para outro lugar.” Não havia ali, naquele acontecimento, uma 

intensão, por parte do menino, de fazer rir, o fato é que estávamos diante uma 

situação de desvio, onde o sujeito da ação, ao não conseguir contornar este desvio, 

acaba por empregar certa rigidez nas suas atitudes, mas com muita naturalidade, 

culminando em ações inesperadas e, por consequência, cômicas. 

 

A comicidade é aquele aspecto da pessoa pelo qual ela parece uma 
coisa, esse aspecto dos acontecimentos humanos que imita, por sua 
rigidez de um tipo particularíssimo, o mecanismo puro e simples, o 
automatismo, enfim, o movimento sem a vida. Exprime, pois, uma 
imperfeição individual ou coletiva que exige imediata correção. O riso 
é essa própria correção. O riso é certo gesto social, que ressalta e 
reprime certo desvio especial dos homens e dos acontecimentos. 

(BERGSON, 1980, p.50) 

 

Talvez seja esta dinâmica que o(a) ator/atriz precisa, também, descobrir ao 

longo do seu trabalho artístico, percebendo que a comicidade não está circunscrita 

apenas na palavra falada, mas principalmente na linha de tensão que se estabelece 

entre as ações e as intenções da cena, mas provido de naturalidade e 

espontaneidade.  
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Em resumo, se traçarmos um círculo em torno das ações e intenções 
que comprometem a vida individual ou social e que se castigam a si 
mesmas por suas consequências naturais, restará ainda do lado de 
fora desse terreno de emoção e luta, numa zona neutra na qual o 
homem se apresenta simplesmente como espetáculo ao homem, 
certa rigidez do corpo, do espírito e do caráter, que a sociedade 
quereria ainda eliminar para obter dos seus membros a maior 
elasticidade e a mais alta sociabilidade possíveis. Essa rigidez é o 

cômico, e a correção dela é o riso. (BERGSON, 1980, p.19) 

 

Do meu ponto de vista, compreendo que, muito provavelmente, estará na própria 

vida cotidiana a inspiração necessária para a construção de uma poética do não-

verbal em cena, sobretudo no sentido da comicidade, onde o sujeito encontra em 

seu semelhante os desvios, a rigidez e responde a estes com o riso. 

 

2.5. – O teatro no silêncio da ação cômica 

 

Para identificarmos as potencialidades cômicas dos movimentos, podemos 

recorrer a alguns conceitos suscitados por Henri Bergson (1980), dentre eles 

destacamos o conceito de “mecanismo”, no qual o autor observa que “atitudes, 

gestos e movimentos do corpo humano são risíveis na exata medida em que esse 

corpo nos leva a pensar num simples mecanismo”. (BERGSON, 1980, p.23).  

Isto nos faz lembrar nos faz lembrar de grandes ícones do cinema mudo, 

como os atores Charles Chaplim e Buster Keaton. Usando Chaplim como exemplo, 

podemos dizer que sua experiência obtida no Teatro e nas Artes Circenses, muito foi 

utilizada em seu trabalho cinematográfico. 

 

Charles Chaplin, com seu personagem Carlitos, é um exemplo dos 
mais eloquentes de como um artista consegue estimular a memória 
das pessoas, desde as mais ordenadas até aquelas em total 
desordem no cérebro. Como grande homem de espetáculo e 
extraordinário fabulador, Charles Chaplin soube usar os estereótipos 
e as convenções de modo eficaz e com ritmo perfeito. (FO, 2004, 
p.102) 
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Em um de seus filmes; “Tempos Modernos”, há uma cena onde o 

personagem Carlitos aparece trabalhando numa fábrica, apertando parafusos de 

peças metálicas que vão passando numa esteira. O personagem, de tanto repetir a 

ação de apertar os parafusos com a duas mãos, mesmo ao terminar a atividade, 

continua executando os mesmos movimentos de apertar os parafusos, como se seu 

corpo tivesse sido “maquinizado” pela repetição dos movimentos. Daí o personagem 

sai apertando tudo o que lhe aparece pela frente e que lhe pareça com parafusos. 

Têm-se, então, uma das cenas cômicas do filme, onde o corpo humano reflete um 

mecanismo artificial, uma máquina. 

 

A visão de um mecanismo que funcione no interior da pessoa é coisa 
que se manifesta através de um sem número de efeitos divertidos; 
[...]. É o caso, por exemplo, num orador, do gesto que rivaliza com a 
fala. Ciumento da fala, o gesto corre atrás do pensamento e quer 
também servir de intérprete. Que seja; mas limitando-se então a 
acompanhar o pensamento no pormenor das suas evoluções. A ideia 
é coisa que se avoluma, brota, floresce, amadurece, do começo ao 
fim do discurso. Jamais se detém e jamais se repete. Ela precisa 
mudar a cada instante, porque não mudar seria deixar de viver. O 
gesto, pois, que se anime como a ideia! Aceite a lei fundamental da 
vida que é jamais se repetir! Mas eis que certo movimento do braço 
ou da cabeça, sempre o mesmo, me parece voltar periodicamente. 
Se o observo, se basta para me desviar, se espero a sua passagem 
e se ele chega quando o espero, involuntariamente rirei. Por que 
isso? Porque tenho agora diante de mim um mecanismo que 
funciona automaticamente. Já não é mais a vida, mas automatismo 
instalado na vida e imitando a vida. É a comicidade. (BERGSON, 
1980, p.25) 

Com isso, compreendemos também que, provavelmente, explorar o 

movimento mecanizado em cena não se configure como uma garantia plena de 

obtenção do cômico. Precisamos observar, em primeiro lugar, que a ação cômica 

não aparenta que quer ser cômica, ela apenas acontece e em sua essência abre 

uma passagem para o riso. Assim, a cena cômica e não-verbal pode ser constituída 

de sequências de movimentos elaborados com estes princípios, que por sua vez 

podem gerar ações cômicas de maior complexidade resguardando as devidas 

proporções de cada proposta estética. Assim, “pressentimos visões ainda mais 

fugazes de efeitos mecânicos, sugeridas pelas ações complexas do homem e não 

mais simplesmente por seus gestos.” (BERGSON, 1980, p.26) 
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 No teatro, apesar de se tratar de uma poética da qual, ainda, pouco temos 

ouvido falar, a comicidade que emerge da ação é um fenômeno que vem sendo 

percebido e explorado por diversos artistas e companhias teatrais no mundo inteiro.  

 No Brasil é possível acharmos muitas companhias que estudam e trabalham 

nessa perspectiva de um teatro não-verbal, inspirado na corporeidade do(a) 

ator/atriz. Contudo, há quatro companhias brasileiras de teatro das quais tive a 

oportunidade de conhecer propostas cênicas inspiradas na poética do não-verbal, 

tendo como princípio a comicidade em cena, são elas: Cia Pé de Vento Teatro, de 

Florianópolis - SC, com o espetáculo “De Malas Prontas”, a Cia do Meu Tio, de 

Salvador - BA, com o espetáculo “O Sapato do Meu Tio”, a Cia Bufões de Olavo, de 

João Pessoa – PB, com o espetáculo “Clown Bar” e a Cia Agitada Gang, de João 

Pessoa – PB, com espetáculo “Scabum”. Todos estes trabalhos, dessas respectivas 

companhias, têm a proposta de explorar o não-verbal em cena e extrair disso o 

cômico, o ridículo, o risível. 

 

 2.5.1. – De Malas Prontas 

 

 Um dos primeiros espetáculos teatrais que assisti em minha vida, cuja 

construção estética se firmava numa poética do cômico e não-verbal, chamava-se 

“De Malas Prontas”, um espetáculo da Cia Pé de Vento Teatro, uma companhia que 

se debruça sobre o estudo do riso, da comicidade, sediada na cidade de 

Florianópolis-SC. Uma das experiências mais marcantes que eu tive como 

espectador de teatro, experiência esta que me deu o primeiro impulso de 

curiosidade, que foi ganhando clareza e profundidade até chegar no presente 

estudo. Assistir “De Malas Prontas” foi para mim um momento singular de 

encantamento, de muita inspiração e curiosidades. 

O espetáculo por onde voa impressiona por sua inquietude através 
de uma linguagem universal sem utilizar uma única palavra. Critica a 
irracional violência cotidiana, através da comédia, se fazendo 
compreensíveis (sic) pela brilhante atuação das atrizes Lily Curcio e 

Vanderléia Will, que através de gestos, intenções e recursos 
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circenses surpreendem com maestria a proposta do diretor espanhol 
Pepe Nuñez. Assistir este espetáculo não é só um bom divertimento, 
mas um encontro com umas das mais surpreendentes comédias da 
cena contemporânea. (CIA PÉ DE VENTO TEATRO) 

 

“De Malas Prontas” (Fig.01) é de autoria de Pepe Nuñez, que também assina 

a direção do espetáculo, estreou em 2003 e desde então tem feito apresentações 

em todo o Brasil e em diversos outros países, recebendo muitos prêmios por seus 

méritos artísticos. O espetáculo é uma comédia que se propõe a revelar os atritos 

internos entre duas mulheres, com temperamentos distintos, que estão ocupando o 

mesmo assento num aeroporto enquanto esperam pelo voo. Neste contexto a cena 

vai expondo o conflito crescente entre as personagens, que se agrava a cada ação 

que elas fazem, levando a cena ao absurdo, ao cúmulo da intolerância, ao cômico. E 

tudo isso acontece sem que seja dita uma única palavra sequer em cena. 

 

Figura 01 – Cena do espetáculo “De Malas Prontas” 

 
Fonte: CIA PÉ DE VENTO TEATRO 

 

Recordo-me da experiência de assistir “De Malas Prontas”, com o Teatro 

Paulo Pontes, em João Pessoa-PB, lotado. No palco um banco, uma máquina de 

refrigerantes, um painel sinalizando a área de embarque e duas atrizes em cena, 

cada uma com sua bagagem, não apenas as malas que elas carregavam, mas 

principalmente a bagagem das experiências vividas em seus corpos, experiências 

vivas, pulsantes, presentes e corporificadas pelas atrizes, que iam se desvelando 
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em cada gesto, em cada olhar das personagens, nutrindo de atitude e objetividade 

os movimentos de cada uma delas, nitidamente calculados com uma intensão bem 

clara: fazer o espectador rir. 

Eu observava as pessoas que estavam ali na plateia como eu, e todas elas 

mantinham a atenção na peça, nada se falava em cena, mas tudo era dito. E ríamos 

sem parar, a pausa era breve o suficiente para respirarmos, retomarmos o fôlego 

para voltarmos a rir. Era uma sensação de arrebatamento, de imersão plena no 

acontecimento teatral e, por ter sido a primeira vez na minha vida que eu assistia a 

um espetáculo naquela estética do silêncio, eu também não tinha nada a dizer. Eu 

achava que naquela noite eu iria assistir a mais uma dentre tantas comédias que 

concentram sua força na palavra falada, na piada verbal. Me surpreendi. Eu não 

estava acostumado a perceber um espetáculo por suas entrelinhas, sempre me 

deram o texto dito em palavras. 

Mas a experiência de ser espectador de “De Malas Prontas” me apontou 

naquele instante uma nova e criativa possibilidade de ser e estar em cena, eu vi na 

prática, senti em mim mesmo o deleite de rir daquilo que não se fala, mas se faz, 

não necessariamente com as consagradas técnicas da mímica e seus 

desdobramentos tão próprios, tampouco com gestos retóricos que apontam para 

coisas óbvias, mas que não são preenchidos com intenção cênica que o teatro 

precisa. 

O que “De Malas Prontas” nos mostrava era um jogo espontâneo de ações e 

reações, o enredo estava ali no corpo das atrizes, o estado de presença cênica 

delas preenchia o espaço. Tudo estava no lugar, nada sobrava, nada faltava, nem 

mesmo a palavra falada. 

Era claro para nós, espectadores, que havia uma linha de conflitos que ia 

sendo tensionada na medida em que a peça acontecia, uma tensão que começava 

com olhares de indiferença e acabava numa situação limite de tapas, rasgar de 

roupas uma da outra, puxões de peruca, atiramento de facas... Tudo com muita 

técnica e entrega de si mesmo na cena. 
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Analisando posteriormente este trabalho, pudemos entender que o jogo 

cômico do espetáculo era construído com base na escolha das ações e reações das 

personagens. Com já foi dito anteriormente, nada sobrava, nada faltava. Os gestos, 

os olhares, as atitudes, tudo era imerso numa intenção, não apenas movimentos 

pelos movimentos, mas ações escolhidas para nos fazerem rir.     

Demonstrar fisicamente sentimentos, emoções, ideias, sensações, é sempre 

um grande desafio para um(a) ator/atriz. A intenção, a atitude e a ação podem, 

contudo, estabelecer um “conjunto narrativo”, que pode comunicar um estado interior 

de forma expressiva, dispensando o uso da fala. 

 E é dessa forma que o espetáculo “De Malas Prontas” acontece, mergulhado 

num oceano de intenções, atitudes e ações que expressam os movimentos internos 

das personagens, numa espécie de escala de tons, que vai desde um estado de 

tranquilidade e indiferença até o caos total em cena.  

 

 

2.5.2. – O Sapato do Meu Tio 

 

 

 

 Ainda no contexto da poética do corpo não-verbal em cena, tive também a 

oportunidade de assistir ao espetáculo teatral “O Sapato do Meu Tio”. O texto da 

peça é de Alexandre Luís Casali e Lúcio Tranchesi, que também formam o elenco, 

dirigido por João Lima. O espetáculo tem em sua essência a ação silenciosa, mas 

que comunica. Além disso, a encenação também se utiliza de técnicas circenses, 

sobretudo da linguagem do clown.  

 

Sobre uma carroça, os dois viajam de cidade em cidade. De início o 
sobrinho é um mero puxador de carroça, subserviente e resignado de 
sua condição de servo de um grande artista. O Tio ensina sua arte 
para o sobrinho, revelando uma relação de poucas palavras, mas 
cheia de respeito, humor e, sobretudo, poesia. Entre sucessos e 
fracassos, os personagens apresentam uma verdadeira homenagem 
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ao ofício do palhaço, onde temas como a passagem do tempo e a 
aprendizagem são explorados ora através do drama, ora da comédia. 
Com o tempo, o aprendizado se faz em via dupla: juntamente com as 
técnicas e o apuro artístico, o sobrinho aprende de seu tio a vaidade 
e o tio toma consciência do valor da humildade do mais novo. Nessa 
viagem, vida afora, alternam-se momentos de angústia, dor, alegria, 
tristeza, riso e lágrimas. Trata-se de uma homenagem ao ofício do 
palhaço. (CIA DO MEU TIO) 

 
 

Muito embora se trate de um espetáculo cômico, “O Sapato do Meu Tio” 

(fig.02) não se limita puramente ao terreno da comédia, ele traz consigo, em 

momentos pontuais da peça, algum tom de emotividade, melancolia, saudade, 

piedade, mas sempre retomando o humor, a comicidade como linha mestra do 

trabalho. Em se tratando de humor, nos chamou a atenção a poética clownesca que 

delineava a atmosfera do espetáculo. Era muito nítido o jogo estabelecido: o 

“Branco” (aquele que dá as ordens) e o “Augusto”8 (aquele que é submisso), sendo, 

no espetáculo, o “tio” na figura do “Branco” e o “sobrinho” na figura do “Augusto”. 

     
    
   Figura 02 – Cena do espetáculo “O Sapato do Meu Tio” 

 
                        Fonte: CIA DO MEU TIO 

 

 

O trabalho de corpo dos atores demostrava muita segurança nas ações que 

faziam em cena. Um simples olhar do tio para o sobrinho já dizia muita coisa. Os 

gestos, as intenções, as atitudes, tudo me fazia lembrar muito de certos 

personagens da vida real, eu lembrava daqueles tipos ranzinzas, de pouca ou 

                                                
8 O Clown Branco tem como característica a boa educação, refletida na fineza dos gestos e a elegância nos 

trajes e nos movimentos. [...] O Augusto é um tipo de palhaço que tem como característica básica a estupidez e 

se apresenta frequentemente de modo desajeitado, rude e indelicado. (BOLOGNESI, 2006, p.72-74) 
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nenhuma palavra, mas que já demonstram o seu estado interior pelas ações 

externas, pelo corpo próprio. 

Em “O Sapato do Meu Tio”, podíamos perceber os estados interiores dos 

personagens. O olhar deles funcionava como um dos elementos condutores da 

ação, era no olhar que identificávamos um estado de raiva, ingenuidade, medo, 

tristeza, satisfação, fome, dor. A força e o jeito com que pegavam os objetos em 

cena eram, também, carregados de significados o que nos ajudava na leitura do 

espetáculo, que abria mão da voz para nos contar aquela história por meio do corpo. 

 

     

Vez por outra o silêncio da ação era rompido por um breve gramelô, mas 

nada que ferisse a construção da poética do não-verbal, porque diante de corpos tão 

eloquentes em cena, até mesmo o sonoro gramelô se fundia ao silêncio expressivo 

de “O Sapato do Meu Tio”. 

Talvez esta capacidade espetacular de se expressar de uma forma não-verbal 

em cena, tenha contribuído para que a peça iniciasse com sucesso uma jornada 

internacional de apresentações. Neste sentido, vemos como a linguagem do corpo 

pode, de alguma forma, transpor as barreiras da língua e da cultura e tornar um 

espetáculo teatral acessível e inteligível a pessoas de nacionalidades e culturas 

diferentes, porque a voz corpo não é apenas a voz sonora, mas também o corpo 

vivo, o corpo próprio, que fala agindo e acontecendo no tempo e no espaço. 

 

 

 

 

2.5.3. – Clown Bar 

 

 

“Clown Bar” é um espetáculo que, como o próprio título já mostra, tem como 

base a linguagem do clown. O espetáculo foi criado no ano de 2009, por alunos do 

curso de Graduação em Teatro da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, a peça 

foi dirigida pelo Profº. Dr. José Tonezzi, docente do Departamento de Artes Cênicas 

da mencionada universidade, além de coordenar o Núcleo de Estudos e 

Experimentação do Cômico – NEECO, na mesma instituição. 
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O espetáculo “Clown Bar”, do grupo teatral Bufões de Olavo, é uma costura 

de quadros clownescos que são agrupados e compostos por duplas de palhaços 

(fig.03), mas seguem uma estética do silêncio, do não falar, conduzindo, desta 

forma, as cenas por meio das ações, dos gestos, dos olhares e, fazendo uso dos 

recursos do palhaço, conseguem atingir o riso do espectador. 

 

Figura 03 – Cena do espetáculo “Clown Bar” 

 

Foto: Bruno Vinelli 

 

 A comicidade é uma linha de pesquisa explorada pelo grupo, que busca aliar 

o conhecimento acadêmico com a prática popular do palhaço. “Clown Bar” é um 

espetáculo que acontece, iminentemente, dentro de uma zona de risco, onde pode 

acontecer tudo ou nada. No entanto, talvez seja realmente essa a responsabilidade 

do(a) artista cômico; assumir todos os riscos e fazer deles a sua corda de salvação, 

fazer deles a sua oportunidade de ser verdadeiro, espontâneo. Mas o NEECO 

(Núcleo de Experimentação e Estudos do Cômico / UFPB) entende que este 

caminho se dá pelo treinamento dos artistas, pelo exercício do corpo no estado 

risível. Neste sentido, Tonezzi (2012) diz que:  

 

Nos exercícios praticados no NEECO foi possível observar uma 
busca pelo corpo verdadeiro, com ações espontâneas e despidas de 
qualquer fingimento, eliminando ao máximo as máscaras sociais para 
desembocar no que há de mais humano em si. Podemos apontar o 
encontro consigo mesmo como uma das grandes dificuldades 
existentes nesse processo de descoberta. Em laboratório prático, 
quando a ação ou a ideia surgem de um movimento espontâneo, 
como fazer que a mesma ação possa ser reproduzida com o mesmo 
frescor da descoberta? Cabe ao ator um treinamento contínuo e 
minucioso em busca de um determinado tempo cômico que não se 
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marca no relógio, é algo que está inerente ao fluxo contínuo e 
espontâneo de cada um. (TONEZZI et al., 2012, p.160) 

 

 

Uma das características do espetáculo, no sentido de sua composição 

estética, é que os atores já desenvolvem, de maneira particular, um palhaço próprio. 

Dessa forma, trazem para a cena as experiências vividas que formam esses corpos 

clownescos. Sem o recurso da fala o trabalho corporal ganha ênfase e o espetáculo 

consegue estabelecer um diálogo simbólico com a plateia. 

 

 

No jogo da dupla de palhaços percebe-se que a triangulação, assim 
como a precisão com que ela é executada, faz toda a diferença no 
tempo cômico necessário à cena. Durante os exercícios, 
compreendemos que o jogo do palhaço deve ser nítido ao público, 
não podendo deixar dúvida na ação que o palhaço executa ou irá 
executar de acordo com o seu tipo. A triangulação está relacionada 
ao comentário não-verbal, realizado pelo palhaço sempre em relação 
ao público, que expressa o que o palhaço sente ou entende do 
momento em que se encontra. (TONEZZI et al., 2012, p.161) 

 

 

A minha experiência como espectador de “Clown Bar” se deu no ano de 2012, 

na ocasião da Mostra Estadual de Teatro e Dança, na Paraíba-PB. Me chamou a 

atenção a segurança dos atores em cena, o desprendimento de si mesmos em prol 

da cena. Cada quadro que acontecia em cena era uma surpresa, os atores abriam 

mão de seus bloqueios pessoais para exacerbar máscaras, dando lugar ao palhaço 

e emprestando a ele o que havia de mais ridículo em cada um. A cena desvelava um 

jogo de forças, de poderes, de egos e sentimentos entre os personagens, tudo podia 

acontecer em cena, nas gags. E nós, espectadores, éramos induzidos a sermos 

cúmplices de tudo aquilo, por isso não nos restava outra saída a não ser rir. 

E, fazendo uso também da minha percepção de pesquisador, comecei a 

refletir acerca da cena, a procurar a razão daquilo tudo, tentando decifrar os códigos 

que me eram dados pela cena, mas tudo o que eu via era sujeitos em ação num 

espaço. Era a ação do corpo que me chamava a atenção. Para Tonezzi (2012): 

 
 
Em cena não devemos agir por agir. Para tanto, faz-se interessante 
encontrar um objetivo para cada ação e ter foco no olhar que é 
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conduzido pela máscara do palhaço, o nariz vermelho. Mesmo com a 
ausência de gesto, o palhaço deverá estar consciente da ação 
interna para tornar determinada atuação crível. Em nossa prática, 
percebemos a importância do silêncio dentro do universo cômico, 
que em alguns momentos deve ser preenchido pela dilatação do 
corpo e do olhar. Esse processo técnico parte de um treinamento 
específico do tempo cômico e que pode estimular esse estado em 
que o palhaço deve se encontrar para provocar o riso. Buscamos 
compreender em nossos estudos a subjetividade do tempo/ritmo 
cômico presente na estética do palhaço, que não pode ser medido de 
forma cartesiana, mas cada palhaço deve buscar em sua prática o 
seu próprio tempo, em diálogo com o outro (ator e público). 
(TONEZZI et al., 2012, p.163) 

 

 

No trabalho desenvolvido no espetáculo “Clown Bar”, é bem nítida a 

importância que é dada ao corpo em suas perspectivas simbólicas. Além disso, é 

bem forte a presença do palhaço mascarado, dando relevo à estética dos tipos 

cômicos, explorando nestes a suas qualidades não-verbais. 

 

 

 

2.5.4. – Scabum 

 

 

 

 “Scabum” é o título de um dos espetáculos da Cia de Teatro Agitada Gang, 

uma trupe de atores e palhaços da Paraíba-PB. No ano de 2014, a companhia 

completa vinte e sete anos de trabalho ininterruptos. Já “Scabum”, é a mais recente 

montagem da companhia. 

 Durante toda a sua trajetória artística, a Agitada Gang procurou manter o foco 

de seus trabalhos na comicidade. Todos os atores da companhia são também 

palhaços profissionais e desenvolvem esse ofício no seu dia-a-dia. 

 A proposta estética de “Scabum” é a de construir a cena cômica a partir das 

sugestões que o corpo oferece, sobretudo aproveitando a experiência de ser 

palhaço como um canal de acesse para o desvelar da cena cômica no espetáculo, 

tudo isso sem o uso da fala em cena. 

 O espetáculo (fig.04) é inspirado no cinema, mais especificamente na 

filmografia dos “Três Patetas”, que foi a principal fonte de pesquisa dos atores. Daí, 
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inspirados nos “Três Patetas” e lançando mão dos palhaços de cada ator, a Cia 

Agitada Gang cria “Scabum”, que, mesmo sem falas, conta a estória de três 

operários de uma oficina que faz conserta tudo, no entanto causam muita confusão 

em cena e convida o espectador ao riso.  

 

 
                               Figura 04 – Cena do espetáculo “Scabum” 

 
                                             Foto: Rafael Passos 
 

 Cada ator/palhaço da Agitada Gang tem mais de duas décadas de 

experiência com a arte de fazer rir. Eles se valem dessa experiência como suporte 

para as suas criações, a exemplo de “Scabum”. O espetáculo faz uma alusão aos 

“Três Patetas” do cinema antigo, mas a história contada em cena é de criação 

própria dos atores, uma cena construída a partir de experiências próprias do grupo, 

unindo sempre o material coletivo e o individual dentro desse processo.   

 Como espectador de “Scabum” eu pude observar os elementos da 

comicidade sendo explorados em cena. Corpos em ação, dilatados, contando uma 

estória em cena dentro de um jogo clownesco. Eu olhava para a cena, via uma 

oficina, ferramentas, bancadas de trabalho, uma bomba e um mundo de 

possibilidades, que começavam a se desenvolver na medida em que o jogo cênico 

ia acontecendo. E no meio das máquinas da oficia dos três palhaços, havia também 

três corpos maquinizados, sujeitos agindo como máquinas que repetiam 

movimentos, andavam em linha reta, se movimentavam mecanicamente por meio 

dos eixos do corpo e tudo isso era engraçado, nos fazia rir. 
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 Há alguns elementos em comum nos quatro espetáculos sobre os quais 

discorremos, elementos como: a capacidade de concepção de uma encenação 

cômica sem o uso da fala e a utilização das experiências próprias para composição 

da cena. Nos chama a atenção, também, o fato de que na trajetória dos grupos 

todos desenvolvem um estudo sobre o riso, sobre o cômico e, sobretudo, acerca do 

palhaço. O palhaço, mesmo sem a máscara, como é o caso do espetáculo “De 

Malas Prontas”, está presente na essência do trabalho, cujo foco está no corpo, um 

corpo que se comunica, que se expressa, que traduz em si mesmo o que as 

palavras não conseguem fazer, e tudo isso associado ao riso, ao cômico em cena. 
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Capítulo III  

PROCEDIMENTOS E POSSIBILIDADES: SILÊNCIO, CORPO E COMICIDADE 

 

 

 

3.1. O clown como possibilidade cênico-metodológica 
 

 

 

Discorrer acerca da figura do clown poderia se configurar num estudo específico 

e extenso, o que não é a minha intenção nesta pesquisa. Contudo, observei que nos 

espetáculos “De Malas Prontas” (Cia Pé de Vento Teatro –SC), “O Sapato do Meu 

Tio” (Cia do Meu Tio - BA), “Clown Bar” (Cia Bufões de Olavo – PB) e “Scabum” (Cia 

Agitada Gang - PB)9, a figura do clown se faz recorrente em todos eles, quer seja 

usando a máscara clownesca ou não. Dessa forma, considero que seja importante 

para este estudo, observar mais de perto alguns aspectos que dão forma a esta 

figura. 

Num circo comum, podemos encontrar muitos números clownescos que se 

utilizam da fala para acontecer. Algumas piadas, de fato, precisam ser verbalizadas 

para que possam ser compreendidas. No entanto, a figura do clown não se limita ao 

recurso da fala para ser compreendido, seu jeito próprio de ser já diz muito a seu 

respeito, independentemente de estar usando um nariz vermelho. Suas atitudes 

falam com mais eloquência do que a palavra dita, porque sua presença, seu corpo 

em estado de graça, já exprimem a palavra. Ele é o verbo encarnado, ele é uma voz 

que não foi feita, necessariamente, para ser escutada, mas principalmente para ser 

vista, sentida. Para Burnier: 

 

O clown é um ser que tem suas reações afetivas e emotivas todas 

corporificas em partes precisas de seu corpo, ou seja, sua 
afetividade transborda pelo corpo, suas reações são todas físicas e 
localizadas. Essa característica é uma das heranças do bufão, que, 
devido às suas deformidades, é sensível física e corporeamente. O 
clown, como o bufão, não tem uma lógica psicológica estruturada e 
preestabelecida. Ele não é personagem. Ele é simplesmente. A 

                                                
9 Estes espetáculos e suas respectivas companhias já foram citados e comentados no capítulo II desta 

dissertação. 
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lógica do clown é físico-corpórea: ele pensa com o corpo. (BURNIER, 

2009, p.217) 
 
 

E são estas características do clown que queremos ressaltar, essa capacidade 

de ser voz de corpo inteiro, de estar presente ou, como se diz no meio artístico, de 

estar “inteiro em cena”, trajando não apenas roupas folgadas, coloridas ou engraças, 

mas, acima de tudo, uma experiência de vida que se reflete em ação e toca o 

expectador por meio de códigos sutis, que na maioria das vezes não conseguimos 

explicar. 

Ao longo deste trabalho, venho colocando em discussão, também, as minhas 

experiências como artista, espectador, educador, como sujeito. A escolha do meu 

objeto de estudo é um reflexo das minhas experiências vividas, da minha forma 

própria de ser e estar no mundo, de perceber as coisas a minha volta e com elas me 

relacionar. 

Iniciei a minha jornada no Teatro ainda na adolescência, no ano de 2002. Desde 

esse tempo tive a oportunidade de viver as mais distintas experiências que o palco 

pode proporcionar a um artista. Vivi momentos de muita alegria, sucesso em 

temporadas, viagens em turnê pelo Brasil, prêmios, aplausos. Mas também 

experimentei momentos muito difíceis: falta de recursos financeiros, plateia quase 

vazia, projetos frustrados, temporadas fracassadas, indiferença do público, 

desânimo com a profissão. 

Mas o que tudo isso tem a ver com o meu objeto de estudos? Tudo. Todo o lado 

humano que perpassa essas situações da vida real. 

Nesse trabalho tenho discorrido acerca de um Teatro que acontece no corpo e 

pelo corpo. Uma arte que se constrói a partir das experiências vividas do sujeito, a 

própria vida é o alimento, a inspiração. A Arte não é apartada da vida, ela é a própria 

vida, por isso não podemos esperar que ela seja uma linearidade ou que seja como 

a água calma de um lago. A vida, sobretudo aquela que se empresta à Arte, é um 

caminho de constantes mudanças, de altos e baixos. 

Há quem pense que ser artista seja apenas viver de aplausos e brilho, quando na 

verdade nós, artistas, somos obrigados a compreender que o fracasso também é 

real e que viver é estar numa corda bamba onde tudo pode acontecer. 

E é dessa corda bamba, das inconstâncias da vida e do risco de viver que nasce 

a figura do clown. No meu entendimento, não se trata de um personagem que se 
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cria para esta ou para aquela finalidade. O clown nasce com o sujeito. Ele é o 

próprio sujeito que, consciente de si, reconhece suas qualidades e defeitos, aceita o 

erro, faz dele o seu modo de ser e estar no mundo e ainda é capaz de rir de tudo 

isso, vivendo a vida com jocosidade e não sisudez. A esse respeito, Burnier (2009) 

diz que: 

 
O clown é a exposição do ridículo e das fraquezas de cada um. Logo, 

ele é um tipo pessoal e único. Uma pessoa pode ter tendências para 
o clown branco ou o clown augusto, dependendo de sua 
personalidade. O clown não representa, ele é – o que faz lembrar os 

bobos e os bufões da Idade Média. Não se trata de um personagem, 
ou seja, uma entidade externa a nós, mas da ampliação e dilatação 
dos aspectos ingênuos, puros e humanos (como nos clouds), 
portanto “estúpidos”, do nosso próprio ser. (BURNIER, 2009, p.209) 

 

 

Mesmo diante do erro, do improvável, da falta de saída, o clown consegue 

resolver sua vida da maneira que lhe convém. O improviso, a resignação, a 

humildade, a delicadeza ou até mesmo a falta de tudo isso, são as maneiras que 

esta figura encontra para enfrentar a vida. Mas isso se dá porque a própria vida 

ensina para ele que tudo é passageiro: a fartura e a pobreza, a alegria e a tristeza, o 

amor e o ódio, o começo e o fim. E, transitando sempre em duas ou mais 

possibilidades de encarar a vida, o clown compreende que não é necessário se levar 

a vida tão a sério, porque viver, para ele, é não se importar com o que há por vir, a 

vida é o que realmente importa. 

A minha experiência com o meu clown, ou palhaço, já que para Burnier (2009, 

p.205) “palhaço e clown são termos distintos para designar a mesma coisa.”, 

também começou muito cedo. Inicialmente, muito guiado pela curiosidade, eu não 

tinha bem consciência do que estava fazendo, apenas experimentava o estado de 

comicidade, por muitas vezes até imitando outros clowns e artistas cômicos com os 

quais eu tive contato, a exemplo da atriz Madalena Accioly, do ator Edilson Alves, do 

ator Dadá Venceslau e tantos outros artistas, os quais tive como referência na minha 

jornada como ator. Com o tempo fui percebendo, aos poucos, que o trabalho do 

clown necessitava de mais profundidade, de mais estudo, de mais conhecimento. 

Mas não se tratava de um estudo, necessariamente, exclusivo da técnica do clown, 

mas sim, um estudo de mim mesmo, num mergulho profundo. 
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Perceber meus defeitos, manias, habilidades e até a falta delas, era uma forma 

de alimentar o meu clown. Em contrapartida, eu ia me aproximando mais de mim 

mesmo, daquilo que eu sou e como sou. 

Ser, também, um clown é colocar-se ao avesso, é revelar para os outros as 

coisas que mais tememos encarar em nós mesmos, as coisas das quais temos 

vergonha, aquilo que nos incomoda ou nos deixa alegres, que nos toca. Ser um 

clown é ser transparente, é ser verdadeiro consigo e com os outros, é ser honesto 

em assumir o que se é, numa elaboração constante, diária, que pode durar uma vida 

inteira. Para Burnier (2009): 

  
 
O processo de descoberta do clown pessoal provoca a quebra de 
couraças que usamos na vida cotidiana. (...) Mais do que formas 
estereotipadas, o que causa o riso são as manifestações autênticas 
advindas da sensação de desconforto e insegurança do clown diante 
do público. O clown toma consciência de sua estupidez logo após ter 

sido estúpido; por isso ele é triste. As risadas do público fazem com 
que ele se aprofunde na própria dor. (BURNIER, 2009, p.218) 

 
 

Pensemos num edifício em construção, uma edificação que precisa de diversos 

materiais: tijolos, areia, cimento, água, ferro, etc. De modo semelhante acontece 

com a construção do sujeito no mundo, onde seus materiais são as sensações, os 

sentimentos, os sentidos, a cultura, o meio familiar, dentre tantos outros fatores que 

integram esse processo, no qual o clown também vai se construindo. 

Mas será que existe uma diferença entre o clown e o sujeito? Talvez haja uma 

simbiose na relação clown/sujeito, onde ambos se complementam. Contudo, 

retornemos ao exemplo do edifício para compreendermos uma diferença, que 

considero importante ressaltar, entre o clown e o sujeito que o vive: no caso de um 

edifício, ao se concluir a obra, os construtores procuram corrigir o máximo de falhas 

e defeitos que possam aparecer na construção. O mesmo pode acontecer com o 

sujeito que, inserido numa sociedade que exige determinados padrões de conduta, 

pode ser direcionado a corrigir ou encobrir seus erros e falhas, ressaltando que, 

diferentemente do edifício, o sujeito nunca será uma obra concluída. Já para o 

clown, a lógica é diferente, ao invés de encobrir ou corrigir seus erros e falhas, suas 

limitações e dificuldades, ele as amplia para que sejam vistas e as vive de forma 

intensa, mas assim como o sujeito o clown é um processo vitalício, sua construção 

só se findará quando findar a vida física do sujeito que o é. 
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Quando nos perguntamos: de onde vem a inspiração para criarmos ações 

engraçadas, gestos cômicos e situações divertidas para o meu trabalho em cena? 

Se analisarmos bem, veremos que a resposta se projeta bem diante de nós: na vida! 

Para Nóbrega (2010): 

 

 

A perspectiva fenomenológica, especialmente o pensamento de 
Merleau-Ponty, contrapõe-se ao discurso linear, que considera o 
corpo como um conjunto de partes distintas entre si, submisso às 
análises empirista e intelectualista, apresentando a análise 
existencial, que considera o corpo a partir da experiência vivida ou 

como modo de ser no mundo. (NÓBREGA, 2010, p.47) 
 

 

É na vida que as coisas acontecem. O nosso cotidiano é repleto de situações 

adversas que, ao serem organizadas num contexto cênico, podem configurar 

importantes processos criativos voltados para a comicidade. E o clown consegue 

entender estas situações e faz uso delas. O artista cômico precisa estar atento a 

tudo o que acontece a sua volta, cada detalhe, cada movimento, cada olhar. Tudo se 

aproveita, tudo pode ser reconfigurado e reorganizado em função da ação cômica. E 

este cuidado é redobrado quando pensamos na minimização do verbo falado, da 

palavra dita, considerando que as nuances do gesto, do olhar, da ação necessitam 

de precisão, precisam estar “inteiros”, pois disso depende a presença cênica. 

A figura do clown é parte da realidade do cotidiano humano. Alguns eventos que 

acontecem no nosso dia-a-dia podem servir de material para a construção de uma 

cena cômica. Talvez não nos damos conta de que, para aparentarmos ser sujeitos 

“normais” diante de uma “sociedade normal”, buscamos naturalmente esconder o 

nosso jeito atrapalhado, os nossos erros, as nossas falhas. 

Vou relatar um fato real, uma história do meu cotidiano que me fez refletir no 

quanto a vida real pode ser cômica e como esta comicidade da vida pode servir de 

inspiração para o trabalho do artista cômico: no ano de 2010, eu e um amigo, 

integrante do meu grupo de teatro, fomos contratados para animarmos uma festa 

infantil vestidos de palhaço. O carro do meu amigo era velho e sempre dava 

problemas na estrada, mas era o nosso meio de transporte para as apresentações. 

No dia da festa que íamos animar, saímos de casa já maquiados e fantasiados 

de palhaço. Num certo momento do nosso trajeto, numa rua pouco movimentada e 
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há poucas quadras do local da festa, o carro parou de funcionar. Ouvimos um 

barulho de água fervendo, porque o sistema de refrigeração do motor não estava 

funcionando. O figurino incomodava com o calor e a maquiagem escorria pelo rosto. 

Nós queríamos um pouco de água para colocar no radiador, então fomos 

caminhando pela rua até encontrar uma casa onde alguém pudesse nos ajudar. 

Quando chegamos numa determinada casa, havia uma senhora no terraço pintando 

as unhas e uma menina de aproximadamente seis anos de idade brincando de se 

pendurar na grade do terraço. Eu e meu amigo batemos palmas para chamar a dona 

da casa, mas quando a menina olhou para nós e viu que se tratava de dois 

palhaços, ela deu um grito, pulou no chão e saiu correndo.  

A mãe não conteve a gargalhada e revelou, rindo, para nós: “Eu não acredito! Há 

pouco tempo eu estava reclamando com a minha filha para ela não brincar de se 

pendurar na grade para não se machucar. Mas ela nem ligou, aí eu disse que se ela 

não descesse da grade eu iria chamar o palhaço para pegar ela. De repente me 

aparecem logo dois, na minha porta”. Meu amigo e eu pedimos desculpas, mas a 

mulher não parava de rir e nós começamos a rir juntos, mas tudo o que meu amigo e 

eu queríamos era solucionar o nosso problema. A mulher nos deu a água, 

colocamos no radiador do carro e fomos embora. 

Passado todo aquele episódio, refleti sobre o que aconteceu. Comecei a 

conjecturar algumas hipóteses acerca do que poderia ter provocado o riso daquela 

mulher. Penso que não tenha sido por nossas roupas coloridas ou por alguma piada 

que tenhamos dito, até porque, em princípio, não havíamos pronunciado uma 

palavra sequer, mas acredito que apenas a nossa presença, inserida um dado 

contexto vivido por nossas “expectadoras”, gerou uma situação cômica. 

Imagino como seria a leitura dessa situação por alguém que a estivesse vendo 

de fora. Para nós, sujeitos executores da ação, se tratava de uma situação 

embaraçosa; dois palhaços numa rua deserta, com calor, atrasados para a festinha 

e com um problema no carro que não parava de fumaçar. 

A memória daquela situação ficou em nosso corpo, nossas expressões. nosso 

aborrecimento e todo o desenrolar na história se transformou em aprendizado, em 

inteligência corporal. Dessa forma, para mim, esta situação de vida real serviu, 

também, de inspiração para meus exercícios com a comicidade e contribuiu, de 

alguma forma, para o desenvolvimento do meu clown pessoal e entender que este 
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clown percebe o mundo e pensa com o corpo. Por isso entendo que o clown e o 

sujeito estão imbricados um no outro e que as experiências vividas são a base para 

os processos de criação cênica. Burnier (2009) diz que: 

 

Um avanço importante, no amadurecimento de um clown, é quando o 
ator encontra o modo de pensar do seu clown. É o modo de ser e 
pensar do clown que determina todas as suas ações e reações, sua 
dinâmica, seu ritmo. Não se trata de um pensar puramente racional, 
mas de um pensar corpóreo, muscular, físico. É o corpo que age e 
reage segundo a lógica do clown. É um pensar também afetivo e 

emotivo. Mas, sobretudo, o aspecto corpóreo desta afetividade e 
emocionalidade. (BURNIER, 2009, p.219)    
 

 
O corpo é uma inteligência. Refletimos aquilo que vivemos porque somos uma 

memória que se expressa enquanto corpo. Para a construção cênica fazer uso 

dessa memória é ter a vida como inspiração.  

 

 

 

3.1.1. Uma experiência na Gang  

 

 

 

No ano de 2006, eu fui convidado para integrar o elenco da Cia Agitada Gang, 

uma trupe de atores e palhaços da Paraíba-PB. Em 2014 a companhia completou 

vinte e sete anos de trajetória artística, cuja a base do trabalho sempre foi o clown. 

Tive a oportunidade de vivenciar três anos de trabalho dentro dessa trajetória da 

Agitada Gang, a qual eu considerava para além de uma companhia de teatro, mas 

como uma verdadeira escola de “palhaçaria”. 

No período em que eu ingressei para a companhia, ela era composta por cinco 

atores, formando seis comigo, além dos técnicos e do diretor. Todos os atores que já 

compunham a Agitada Gang naquele momento já vinham de uma longa jornada de 

estudo, vivência e descobertas com o clown. E, como aprendiz, eu observava tudo 

atentamente. Foi aí que eu comecei a perceber que o treinamento dos atores não se 

resumia à sala de ensaios, todo o cotidiano deles era aproveitado, tudo estava 

sempre sob constante observação, como se a vida fora do palco ou fora da sala de 
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ensaios, fosse um grande garimpo do qual saiam as pedras preciosas para o 

processo de criação da cena cômica. Esse foi um dos aprendizados mais 

importantes que tive na Agitada Gang.  

E mesmo depois de ter encerrado a minha trajetória na companhia, continuei 

acompanhando as suas produções cênicas, dentre elas o espetáculo “Scabum”, o 

qual já foi citado neste trabalho, por se tratar de um espetáculo que se aproxima 

substancialmente do meu objeto de estudo, além de considerar que os atores que 

compõem seu elenco, fazem parte, também, das minhas experiências vividas, das 

minhas referências do que é comicidade em cena. 

“Scabum” é um espetáculo que advém de um processo criativo que teve como 

base a minimização do verbo. Partiu de uma necessidade do grupo de se comunicar 

por meio da poética do não não-verbal. Destaco aqui o que disse a atriz Madalena 

Accioly: “Era importantíssimo para a gente comunicar com o corpo, fazer uma coisa 

nova, uma coisa que pudesse ser apresentada também em qualquer 

local”.(informação verbal)10. 

Ter vivenciado uma experiência com a Companhia Agitada Gang foi de grande 

importância para o meu processo de aprendizado diário na perspectiva da 

comicidade em cena. Perceber que o artista cômico pode explorar múltiplas 

possibilidades de fazer rir, nos ajuda a transpor as limitações impostas pelos 

estereótipos, sobretudo quando tomamos a consciência de que o palhaço é um 

compêndio de possibilidades, que não se limita a ser a graça de festinhas de 

aniversário ou a figura bobinha de roupas folgadas que alegra as crianças, mas é, 

sobretudo, o reflexo de um sujeito que se constrói à medida em que vive e ao 

mesmo tempo vai construindo o palhaço. 

Aprendi, por meio da rotina da Agitada Gang, que o palhaço pode ser guiado por 

um entendimento de que, independente do local onde estiver se apresentando, é o 

corpo o meio pelo qual se estabelece a comunicação com espectador, quer seja 

esta comunicação verbal ou não. 

 

 

 

                                                
10 ACCIOLY, Madalena. Procedimentos e possibilidades na construção do espetáculo “Scabum”. João Pessoa, 16 

de julho de 2014. Entrevista concedida a Heráclito Cardoso de Oliveira. 
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3.2.  O espetáculo cômico e não-verbal: desafios e alternativas  

 

No contexto de um espetáculo teatral, fazer rir sem usar o recurso da fala se 

configura como um grande desafio para um(a) ator/atriz, sobretudo pelo fato de 

emergir, no processo criativo, uma necessidade de silenciar a si próprio. Mas como 

silenciar a si mesmo? Como silenciar o palhaço, uma figura tão expansiva em sua 

expressão? Como agir de modo a atrair a atenção do espectador e evocar o riso? O 

ator Adilson Lucena (2014), acerca de seu processo criativo no espetáculo 

“Scabum”, diz: 

 

 
E eu me vi nessa corda bamba, onde eu precisava me calar. 
Aconteceram, nesse processo, coisas do tipo: eu começava a fazer a 
cena, daqui a pouquinho eu soltava a palavra, eu não me continha 
em não dizer um “para!”, “Opa!”, “Espere aí!”, “Não é assim!”.( 
LUCENA, 2014, informação verbal) 

 

 

No nosso cotidiano usamos sempre a palavra como um forte meio de 

comunicação. Desta forma ficamos habituados a recorrer ao recurso da fala sempre 

que precisamos nos expressar. Nas Artes Cênicas precisamos reconfigurar esta 

ideia, buscando um entendimento mais amplo acerca das formas de expressão do 

corpo. O corpo antecede a palavra, porque ele já é a expressão encarnada de nós 

mesmos e no palco esta expressão se dilata em forma de presença cênica. A atriz 

Madalena Accioly (2014), a este respeito, nos diz que: 

 

No palco, quando você entra, você já tem que dizer tudo; para que 
veio, o porquê veio. Têm muitos personagens que não falam nada e 
dizem tudo. O olhar diz tudo, as mãos, a postura. O que diz o 
semblante é importantíssimo. Você ver um quadro, olha para um 
quadro, uma arte plástica, o quadro do Cristo, que não fala nada, 
mas ele diz tudo até porque tem uma história. A gente sabe todas 
passagens, as quatorze passagens da Via Sacra, você entende tudo. 
Quando você vai numa vernissage, você precisa ver, você ler o que 
está no quadro sem palavras, ali já é a imagem. Mas a imagem viva 
dentro do teatro é o seu corpo. ( ACCIOLY, 2014, informação verbal) 
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Penso que seja muito importante ter essa consciência de ser um corpo, um 

corpo que é “a imagem viva no Teatro”, que nada fala, mas tudo diz. E acredito que 

esta reflexão é bem pertinente nessa discussão que temos feito acerca de um corpo 

não-verbal no Teatro. Contudo, nossa discussão não termina neste ponto, porque 

não estamos refletindo o corpo não-verbal no Teatro apenas na perspectiva da 

comunicação, mas sobretudo com o enfoque na cena cômica e isto se configura 

como mais um desafio para o(a) artista. O ator Edilson Alves (2014, informação 

verbal) expressa essa preocupação quando diz: “a gente precisa ser bobo, a gente 

precisa estar num estado de graça, a gente precisa ser ridículo. Mas como ser 

ridículo sem apelar? Como ser ridículo espontâneo? Isso é muito difícil, é muito 

delicado e me causa muito medo.”. 

Fazer rir dentro de uma proposta de expressão não-verbal é uma questão que 

se relaciona de forma direta com as discussões acerca do corpo, considerando que 

o sujeito é um conjunto de experiências vividas, que se manifestam de forma 

integrada e dinâmica no processo criativo. É o corpo próprio em ação no tempo e no 

espaço.  

A este respeito, do meu ponto de vista, o trabalho do ator cômico perpassa, 

de alguma forma, o trabalho do clown e, neste sentido, optar por uma encenação 

cômica, baseada na poética do não-verbal, implica em observar cuidadosamente as 

ações que dispensam o uso da palavra na relação do sujeito com o mundo. Ainda 

dentro desta perspectiva, Ferracini (2003) afirma que: 

 

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 
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 aí o público. (FERRACINI, 2003, 
p.218) 

 

 

Para José Tonezzi (2014, informação verbal) “no trabalho de clown o ator, 

necessariamente, tem que se relacionar, se apropriar de relações que, de alguma 

maneira, não excluem, mas minimizam o verbo.”. Ou seja, é importante que o(a) 

ator/atriz faça, em sua busca diária pelo clown, pela comicidade, uma investigação 
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pessoal acerca de ações, atitudes, olhares, comportamentos, que já comunicam 

sem o uso da palavra falada, do verbo dito.  

Acredito que a figura do palhaço consegue aglutinar em si múltiplas 

capacidades psicofísicas que podem favorecer a cena cômica em sua perspectiva 

não-verbal. O palhaço, antes de tudo, é o próprio sujeito em estado de presença 

dilatada, sublinhando suas mais variadas nuances de ser e existir. É nessa presença 

ativa que podemos encontrar algumas pistas para o processo criativo. A atriz 

Madalena Accioly (2014), acerca de seu trabalho com a comicidade na Cia Agitada 

Gang, diz que: 

 

Cada um tem um palhaço e praticamente vimemos dentro do palhaço 
no nosso dia-a-dia. Então essa essência é importante pra gente, se o 
grupo não viesse da raiz do palhaço, eu acho que seria muito difícil 
pra gente. Mas quando a gente tem uma experiência, a gente vai lá 
buscar lá no fundo do baú e traz, se torna um pouco mais leve. A 
Agitada Gang não teve tantos problemas por causa da vivência que 
temos cada um com seu palhaço. O palhaço ajuda muito em todos 
os momentos, qualquer personagem a gente vai no palhaço buscar, 
ele está sempre presente.( ACCIOLY, 2014, informação verbal) 

 

 

Ser um corpo é estar vivo e é da vida que vem a inspiração para as Artes do 

Corpo. Assim, encontramos razões para entendermos o corpo como o princípio de 

tudo. Um corpo que não é só sujeito cotidiano, mas um corpo que é também 

palhaço, que se constrói dia após dia. E esse palhaço, que é a essência da cena 

cômica, é feito de coisas que podemos ver, de coisas que podemos sentir, é feito de 

vida.  
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3.3. As experiências do sujeito no processo criativo 

 

O elenco do espetáculo “Scabum” da Cia Agitada Gang, é formado pelos atores: 

Adilson Lucena, Edilson Alves e Madalena Accioly. 

O ator Adilson Lucena, por exemplo, faz um personagem cômico chamado Curly. 

Maquiagem e o figurino em nada se aproximam das características do seu palhaço, 

Pipi. Todavia, há no personagem Curly um conjunto de características que nos 

remetem diretamente ao palhaço Pipi. Refletindo acerca desse fato, penso que o 

ator tenha se apropriado de suas experiências com o seu palhaço e a partir daí 

construiu o seu processo criativo. Veio do palhaço a essência de seu trabalho. 

 Pensando nisso, eu questiono: até que ponto o sujeito é ele mesmo e até que 

ponto ele é o seu palhaço? Existe uma divisão clara entre o sujeito e seu palhaço?  

Acredito que o palhaço é apenas mais umas das formas de expressão própria do 

sujeito, ser palhaço é revelar-se a si mesmo em nuances e matizes diferentes, é 

acentuar aspectos de si mesmo e fazer do habitual, do cotidiano a sua fonte de 

inspiração. O(a) ator/atriz pode recorrer ao seu palhaço e o redirecioná-lo dentro de 

sua escolha estética, buscando em sua corporeidade ser sincero naquilo que faz, 

sempre considerando neste trânsito simbólico as experiências do sujeito. 

 

 

Se o clown busca essa sinceridade e essa corporeidade do seu 

ridículo e de sua ingenuidade, então o ator deve, também, mergulhar 
em si e ter a coragem de buscar esses estados humanos, 
transformando-os em corpo. Cada ator, portanto, possui seu próprio 
clown, com características particulares e individuais. (FERRACINI, 
2003, p.218) 

 

 

Dentro desta perspectiva de estudo, perguntei, em entrevista, à atriz Madalena 

Accioly o seguinte: até que ponto você, enquanto atriz, utiliza as experiências de sua 

própria vida dentro do processo de criação? E ela me respondeu o seguinte: 

 

Está tão ligado, entrelaçado, o palhaço e a Madalena do dia-a-dia! 
Eu ligo o cansaço, o mau humor... Essa é a Madalena, que diz tantas 
vezes: “ah, vamos tirar isso daqui!” e “não, eu não vou fazer isso aqui 
porque eu estou cansada...” e disso o diretor já pega, já diz: “não, 
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aqui, faça isso daqui que está bom!”. O meu stress, interfere e ajuda, 
as gags que vão surgindo, em decorrência do nosso próprio cansaço, 
do nosso próprio dia-a-dia, vão sendo usadas, a gente não estraga 
nada, não joga nada fora, até as brigas a gente não joga fora, 
sempre tem alguma coisa que serve. Dentro do contexto teatral tudo 
serve. ( ACCIOLY, 2014, informação verbal) 

 

 

Neste ponto nós retomamos uma questão que temos discutido ao longo desta 

pesquisa: as experiências do sujeito como base do processo criativo. O artista 

cômico faz uso do corpo próprio, daquilo que ele sente e da forma como ele percebe 

o mundo e disso depende o jogo do clown branco e do clown augusto11. De acordo 

com José Tonezzi (2014): 

 

 

Na medida em que o palhaço já chega trazendo, basicamente, como 
necessário a autopercepção do artista, quando o clown propõe um 

trabalho com base, sobretudo, em duas possibilidades de 
comportamento, que é dominante e dominado, ao mesmo tempo a 
simulação disso. O dominante se quer dominante, o que não significa 
que ele seja, mas, se querendo, ele atua de um jeito, faz, ele pensa 
de uma maneira. O dominado não apenas não se quer dominado, 
como se acha um igual, isso o faz verdadeiro. Então você tem dois 
pontos básicos do clown, que servem para que o ator se conduza, o 

ator se perceba onde é que ele atua mais na vida, ele se quer ou se 
tenta fazer mais um dominante, mais um inteligente, mais um bem 
sucedido ou ele se ver mais como um ingênuo, que não percebe o 
que está acontecendo. Então, o ator começa a refletir sobre a vida, 
aonde é que ele está mais propenso, aonde é que ele age, que se 
percebe mais. E a partir daí começa o jogo. (TONEZZI, 2014, 
informação verbal) 

 
    

Ser dominador ou ser dominado, eis uma questão a se pensar na comicidade, 

porque o encontro dessas duas possibilidades em polos diferentes gera o jogo, isso 

implica ao sujeito da ação perceber-se e posicionar-se diante desse jogo, mantendo 

a linha de tensão que sustenta a cena. Neste aspecto, olhar o mundo a nossa volta 

e resignificá-lo se configura como uma possibilidade criativa também, a partir da qual 

                                                
11 O clown branco é a encarnação do patrão, o intelectual, a pessoa cerebral. (...) O augusto é o bobo, 

eterno perdedor, o ingênuo de boa-fé, o emocional. Ele está sempre sujeito ao domínio do branco, 

mas, geralmente, supera-o, fazendo triunfar a pureza sobre a malícia, o bem sobre o mal. (BURNIER, 

2009, p.206) 
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o ator cômico faz uso de suas experiências pessoais de vida na construção da cena 

cômica e encontra no cotidiano a inspiração necessária para a sua Arte. 

 Ao considerar isto, Edilson Alves (2014, informação verbal), ator e coordenador 

da Cia Agitada Gang, diz o seguinte: “eu costumo dizer que a constante pesquisa de 

você ver pessoas, assistir pessoas, ver teatro, ver cinema é um somatório, mas o 

fazer diário eu costumo transformar, eu costumo perceber de um jeito.”.  Para 

Burnier (2009, p.206) “O clown faz tudo seriamente. Ele é a encarnação do trágico 

na vida cotidiana; é o homem assumindo sua humanidade e sua fraqueza e, por 

isso, torna-se cômico”. É a revelação do humano, daquilo que é mais sincero no 

sujeito, numa construção criativa que se distancia do estereótipo e revisita a história 

de cada sujeito, tornando novo de novo aquilo que ficou registrado no corpo como a 

memória de um trajeto. Neste sentido, Burnier (2009) dialoga com essa questão 

quando diz: 

 

Entrar em contato com a ingenuidade estúpida de cada um é um 
processo tão particular e privado que não só é indescritível (por não 
haver dois casos similares) como seria um desrespeito aos atores da 
minha parte. É interessante destacar como todas as pessoas ficam 
tensas e acabam apelando para fórmulas já prontas, pré-fabricadas 
(piadas, estórias, personagens, gestual estereotipado). Tudo isso é 
descartado. O exercício propõe justamente este confronto entre o 
que é estereótipo (as máscaras que escondem nossa pessoa) e a 
essência de nosso ser, nossas fraquezas, nossa pureza, nosso 
ridículo tão bem camuflado. A máscara do clown, o nariz, é a menor 

do mundo, a que menos esconde e mais revela. (BURNIER, 2009, 
p.218) 

 
 

 Deste modo, considero rico o trabalho cênico que faz os desafios se 

transformarem em possibilidades. Assim é o clown; transforma seus medos e 

angústias em risos, o cansaço e o stress em gags, mas sempre de uma forma 

verdadeira e sincera. Talvez isso aconteça porque o corpo é revelador, ele é a 

materialização de suas próprias memórias. “O ator é corpo”, diz o ator Adilson 

Lucena (2014, informação verbal). “A gente fala com o corpo”, afirma Edilson Alves 

(2014, informação verbal). Para a atriz Madalena Accioly (2014): 

 

O corpo é tudo. O corpo é o que diz. O corpo diz tudo, quando você 
está triste, quando você está alegre. O corpo é a base de tudo, a 
base do que você vai fazer. Há vários palhaços que ficam olhando 
para pessoa assim, não dizem nada, mas dizem tudo. Então, é no 
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silêncio do corpo que você mais fala. (ACCIOLY, 2014, informação 
verbal) 

 

 

Concordo com esse ponto de vista acerca do corpo, pois compreendo o corpo 

como a encarnação do sujeito, um sujeito complexo que não é apenas matéria, mas 

também sentimentos, cultura, sentidos, que se expressa e se faz entender por aquilo 

que ele é. O corpo é o princípio de ser e estar no mundo. É o corpo quem diz. José 

Tonezzi (2014) aponta que: 

 
 
O corpo somos nós, o corpo é a pessoa, mais do que aquele ou 
aquela. Um tipo de corpo determina ou aproxima uma determinada 
maneira de ser de uma pessoa. Quando a gente fala “corpo” nós 
estamos falando no sentido mais amplo e profundo. (TONEZZI, 2014, 
informação verbal) 
 

  

 

Essa é uma questão também muito discutida desde o início deste trabalho e 

se alinha de forma coerente com o que temos afirmado até aqui a esse respeito: o 

corpo-sujeito, o corpo que “é”, o corpo que significa já sendo. “O corpo não é coisa, 

nem ideia, o corpo é o movimento, gesto, linguagem, sensibilidade, desejo, 

historicidade e expressão criadora. Essa é, de um modo geral, a concepção de 

corpo de Merleau-Ponty”. (NÓBREGA, 2010, p.47).  

E esta compreensão de corpo dentro de uma construção cênica é de 

fundamental importância, porque o sujeito vai tomando consciência de si mesmo, 

entendendo que na sua trajetória de vida está o material necessário para o seu 

processo criativo, como se o corpo fosse uma poética de si mesmo, uma poética que 

transmite ao espectador não apenas códigos para se comunicar, mas, sobretudo, a 

essência do sujeito da ação, isto é, sua própria existência, com seus sentimentos, 

suas memórias, suas verdades, proporcionando, dessa forma, abertura de espaços 

estéticos para que o corpo fale para além das palavras. De acordo com Nóbrega 

(2010): 

 

Considerar o corpo como um sistema autopoético é reconhecê-lo 

como fenômeno que não se reduz à causalidade linear; é considerar 
ainda que o ser humano não é um ser determinado, mas uma criação 



 112 

contínua. É, por fim, uma tentativa de abordar a corporeidade não 
como algo abstrato; é recusar as dicotomias; é ensaiar atitudes 
complexas para compreender o humano e sua condição de ser 
corpóreo em incessante movimento, admitindo diferentes 
interpretações, pautadas na circularidade ou recursividade dos 
fenômenos. (NÓBREGA, 2010, p.63) 

 

 

É no corpo próprio, do qual nos fala Merleau-Ponty, onde estão as 

significações criadas pelo sujeito. É na recursividade da vida que estão os 

elementos primordiais da existência humana, uma existência que se manifesta 

enquanto sujeito, que age no meio, num constante processo dialético de 

intervenções no tempo e no espaço, sendo ele também espaço de significações. 

Quando olhamos para um ator em cena, interpretando um personagem, não 

estamos apenas apreendendo as significações do personagem construído, mas, 

sobretudo, apreendendo também as memórias, a presença, a existência, a vida do 

sujeito/ator que realiza a ação cênica, e estando o sujeito encarnado entrelaçado 

numa experiência de vida com o mundo, fará emergir desta relação real com a vida 

os elementos de sua ação.  

 

 

 

3.4. O jogo do silêncio e do fazer rir em cena 

 

No capítulo anterior, mencionei alguns espetáculos teatrais que assisti, cuja a 

poética tinha por base o não uso da palavra falada. Espetáculos cômicos e que, do 

meu ponto de vista, eram espetáculos bem elaborados, onde a palavra estava no 

corpo. O espaço era preenchido pelo silêncio e este sublinhava a narrativa do corpo, 

como se o próprio silêncio fosse um contraste, a tela onde o corpo pintava a sua 

história.  

Contudo, acredito que o silêncio que faz rir precisa ser inteligente, vazio pela 

ausência do verbo dito, mas preenchido pelo corpo em ação no tempo e no espaço, 

preenchido pela presença do(a) ator/atriz. As ações são escolhidas e trabalhadas de 
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maneira a se tornarem tão estranhas que se transformem em riso. Repetir uma 

mesma ação, distorcê-la, ralentar seu tempo, acelerar, quebrar o fluxo, e tantas 

outras formas de trabalhar as ações no corpo, são possíveis caminhos de diálogo 

entre o silêncio da ação e a comicidade. 

Mas como chegar a este estado de “silêncio inteligente”? Acredito que seja 

necessário uma entrega de si mesmo ao processo criativo, onde o(a) artista vai 

descobrindo suas possibilidades de relação com as coisas, com as ações. Para a 

atriz Madalena Accioly (2014, informação verbal) “o silêncio não vem sem o olhar, o 

olhar vem sempre.”. Para José Tonezzi (2014, informação verbal) “O silêncio fala 

tanto quanto e, a depender das circunstâncias, mais do que a palavra. O silêncio na 

relação humana inclui o olhar, as expressões a relação em si, o contexto em si. 

Então silêncio é muito relativo nesse sentido.”. 

 Aqui, atentamos para um silêncio que é expressivo; um olhar, um gesto, um 

movimento, uma atitude diante de determinada situação ou até mesmo a forma 

como nos relacionamos com as coisas e com as pessoas. Com isso, podemos falar 

de um silêncio que é preenchido, assim como também é preenchido o ator que age 

neste silêncio e com ele estabelece o seu jogo, dentro da lógica própria do seu 

clown. Para Ferracini (2003): 

 

O clown é puro, não é doente. Para ele, o que faz em cena é sério, 

mas ele tem uma outra lógica de resolução dos problemas nos quais 
se envolve. A construção dessa outra lógica cria uma construção de 
sentido, de jogo, em que ambas as partes se envolvem. Então o 
público ri do clown e de si mesmo, pois entrou nesse jogo. E também 
porque percebe que todas as ações vividas pelo clown podem 
acontecer com qualquer um. (FERRACINI, 2003, p.224) 

 

As relações humanas não se pautam apenas nas interações verbais, aquilo que 

não é dito também é considerado: abraços, acenos, apertos de mão, olhares, 

gestos, tudo, dependendo do contexto, tem seu tempo e ritmo próprios. “[...] a 

expressão e o expresso são inseparáveis, haja vista que o fenômeno da significação 

não se aparta do corpo e da existência, mas emerge na experiência do corpo” 

(NÓBREGA, 2010, p.14). Na cena cômica, a forma como se executam essas ações 

é um fator importante. Penso que quando conseguimos silenciar a nós mesmos, 

conseguimos também perceber melhor o mundo, mas essa percepção não se 

restringe a apenas apreender o mundo de fora para dentro, a experiência do silêncio 
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nos permite fazermo-nos compreender por meio do nosso olhar, num processo que 

também é de dentro para fora. E este silêncio que fala, se torna um espaço de 

reflexão da percepção. Nóbrega (2010) diz que: 

 

 

Em Merleau-Ponty, o corpo é uma obra de arte e sua linguagem é 
poética. Merleau-Ponty define um olhar expressivo sobre o corpo, 
configurando uma linguagem sensível que é expressa nos gestos. 
Apresenta uma nova concepção de percepção, como acontecimento 
da existência, e um novo arranjo para o conhecimento, o estético, 
desenhando, com traços significativos, múltiplos sentidos para a 
compreensão da corporeidade e sua relação com o conhecimento e 
com a educação. (NÓBREGA, 2010, p.36) 

  

 

Este espaço de reflexão que o silencio consegue instaurar na cena cômica, por 

meio do corpo, pode estar ligado de forma direta com a “expressão da verdade”, 

uma verdade que não é única, pois cada corpo, cada ação, cada movimento tem a 

sua verdade que deseja ser expressa, mas cabe ao artista fazer acontecer essa 

passagem. “Se você trabalha com a verdade essa verdade chega ao espectador.” 

(LUCENA, 2014, informação verbal). Esta verdade faz parte da consciência do(a) 

ator/atriz que sabe que, em cena, clichês e estereótipos fragilizam o trabalho e que o 

trabalho que ele constrói a partir de suas própria experiências vividas, pode tocar o 

espectador de forma singular. O ator Edilson Alves (2014), neste sentido, diz: 

 

Eu acho que para você fazer rir, você tem que ter a consciência 
daquela intenção de fazer aquele público rir. É descobrir o momento 
certo, achar aquela piada, aquela ação que vai fazer o público rir. É 
meio difícil de explicar, talvez, quando a gente vai para cena, fica 
mais fácil. (ALVES, 2014, informação verbal) 

 
 

A “verdade” em cena pode ter uma série de definições no contexto teatral, mas 

aqui vou me ater ao que vimos discutindo: a “verdade” pode estar relacionada, 

sobretudo, à entrega de si mesmo ao jogo cênico, sem bloqueios, sendo sincero em 

suas ações, borrando as fronteiras entre aquilo que consideramos “real” e aquilo que 

consideramos “ficção”. Compreendo, contudo, que a “verdade” no contexto da cena 
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cômica, pode emergir da relação entre dois elementos importantes: o “tempo” e a 

“intenção”. 

No caso da expressão “tempo”, também poderíamos listar uma sequência de 

definições, mas aqui atentamos para o tempo cômico, o tempo do riso, um espaço 

de respiração para os pensamentos. É o tempo do jogo, onde o silêncio é a voz. 

Ferracini (2003) diz que: 

 

Se o ator não tem o conhecimento do tempo necessário para tornar a 
ação risível, no caso de encontrar uma plateia desconhecida, ele 
corre o risco mais comum de acelerar as ações e procurar resolver 
sua partitura rapidamente. No entanto, muitas vezes isso ocorre por 
consequência do público ainda não ter entrado no jogo proposto pelo 
clown, ou não ter entendido o absurdo da ação, que está calcada na 
lógica pessoal do clown. A aceleração descompassada da ação pode 

destruir a construção dessa lógica, além de tornar o trabalho 
mecânico e estereotipado. (FERRACINI, 2003, p.224-225) 

 

 

 Já a “intenção” é um elemento que precisa ser usado com parcimônia. Por mais 

que haja a intenção de fazer rir, esta deve ser ocultada para o público, para quem eu 

devo demonstrar o contrário, por exemplo: eu, enquanto ator, por meio de uma ação 

cômica, tenho o objetivo de fazer o público rir, mas durante a ação esse objetivo não 

deve aparecer, ou melhor, por mais que minhas ações e expressões sejam 

dilatadas, preciso considera-las naturais, criando dessa forma uma linha de tensão, 

a partir da qual surge o “estranhamento” e com ele o riso,  considerando que: “O 

clown faz tudo, sempre, seriamente. Por certo, isto não significa que não queira ser 

cômico. Ao contrário, sua meta é fazer rir. Mas o verdadeiro cômico consegue isso 

sem tentar fazer rir a qualquer preço.”. (ENGIBAROV apud BURNIER, 2009, p.218). 

Talvez seja no entrelaçamento da vida com o clown, com o palhaço de cada 

um de nós, que está a essência do desejo de fazer rir, não apenas para divertir, mas 

principalmente para se sentir vivo. Entender esse caminho implica na construção de 

uma consciência de si mesmo e se torna um processo revelador do sujeito. Perceber 

a “técnica” e a “sensibilidade” envolvidas para a criação da cena teatral é uma 

experiência que tem como base não apenas um roteiro ou a intenção de fazer rir, 

mas principalmente a essência humana que é cada ator-palhaço.  

Ser palhaço, ser um(a) ator/atriz cômico(a) é uma condição do sujeito, que 

depende da entrega de si próprio para o jogo de olhar para suas próprias virtudes e 
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defeitos e fazer deles uma maneira de ser e existir, principalmente em cena. A 

sensibilidade do(a) artista cômico(a) consegue capturar os detalhes aparentemente 

mais insignificantes da vida e torna-los especiais, ridículos, engraçados e com isso 

despertar toda a poesia que há nas coisas porque seu corpo é pura poesia. José 

Tonezzi (2014) diz que: 

 
Em primeiro lugar depende muito do que move o indivíduo a querer 
levar ao riso, ou seja, o que leva um indivíduo a querer ser palhaço? 
Eu acho que está no mesmo campo. Se o que leva o indivíduo a 
querer ser palhaço, a querer fazer rir, não é muito, se se situa no 
âmbito da diversão, do fazer rir no sentido de entretenimento é uma 
coisa e, em muitos casos, até importante também, mas se o que leva 
o indivíduo a querer fazer rir diz respeito ao achar graça na vida, e rir 
da própria vida, é outra circunstância. Eu acho que o artista, no 
sentido maior da palavra, deve se guiar por essa segunda questão: 
tentar fazer o público rir, não apenas no sentido da diversão em si, 
mas de conseguir enxergar que na verdade rir é estar vivo. E viver, o 
que é? Eu acho que tem aí um ponto a se considerar. (TONEZZI, 
2014, informação verbal) 

 
 

Recordo-me do filme “O Garoto” de Charles Chaplin (fig.05), onde em uma 

das cenas o personagem Carlitos acorda pela manhã e, ao levantar-se da cama, 

enfia a cabeça num buraco que há no lençol e dali já sai vestido com uma espécie 

de túnica. Trago este exemplo porque acho esta cena engraçada e curiosa. A ação é 

de uma simplicidade ímpar: um lençol rasgado que, poderia ser motivo de 

aborrecimento numa noite fria, se mostra como uma possibilidade de ser outra coisa 

também útil, numa ação que revela de forma cômica, sem se dizer uma só palavra, 

como podemos reconfigurar as coisas a nossa volta, podendo sempre olhar os dois 

lados da moeda, porque a vida não é tão séria como queremos que ela seja. E nesta 

perspectiva atua o(a) artista cômico(a). 

 

                         Figura 05 – Cena do filme “O Garoto” (1921) 
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Penso que o artista cômico precisa ser movido por uma necessidade de se 

expressar para além da diversão, do entretenimento. O corpo é a encarnação do 

sujeito, o sujeito é a materialização da vida, no sentido mais amplo da palavra, 

considerando que somos formados por nossas experiências, pelas coisas que 

vivemos. É dessa vida que surge o clown que, mesmo sem a máscara, se entrelaça 

com a vida e ri de si, ri da própria vida.  

 

 

 

3.5. Reflexão de um possível caminho para o riso 

 

  
 
 Temos visto até aqui o quanto os referenciais criativos do artista cômico estão 

intrinsecamente ligados ao trabalho do clown, quer ele esteja fazendo uso da 

máscara ou não. 

 Entendemos que a atitude de fazer rir em cena não está condicionada 

exclusivamente ao desejo do artista em fazer-se engraçado. A comicidade é um 

processo que leva em consideração o sujeito, suas experiências de vida e a sua 

maneira de se relacionar com o mundo. Percebemos que o trabalho contínuo de 

criação do clown está diretamente ligado a uma busca diária do sujeito consigo 

mesmo. Burnier (2009) diz que: 

 

A criação do clown, ao longo dos diversos exercícios, significa 
entrar em contato com esses aspectos humanos e sensíveis do 
ator e sua decorrente corporificação. Ou seja, o clown é 
construído com o que haverá de corpóreo, com as ações 
físicas que surgirem nesse processo iniciático, ou, mais 
precisamente, com as corporeidades que alimentam as ações 
físicas. O clown surge à medida que vai encontrando, 
ampliando e codificando suas ações físicas. Ele também 
constrói um léxico próprio, que é o modo como o seu corpo 
fala. (BURNIER, 2009, p.218) 
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Nessa busca, podemos identificar uma grande quantidade de elementos que 

auxiliam o artista a traçar um caminho para o “fazer rir” em cena. Falar de todos 

esses elementos exigiria um estudo específico, mais extenso e profundo acerca do 

assunto, o que não é o nosso objetivo neste momento.  

No entanto, por meio das entrevistas que realizei com os atores da Cia 

Agitada Gang e com o Prof. Dr. José Tonezzi, observei que algumas expressões 

foram mencionadas em suas respostas: “verdade”, “intenção”, “olhar” e “tempo”. 

Considero relevante a compreensão desses termos para um melhor entendimento 

do que temos discutido até aqui acerca do riso. 

 No meu entendimento, a “verdade cênica” é um elemento fundamental no 

contexto dramático. Ser verdadeiro é promover um diálogo simbólico com 

espectador. Neste sentido, podemos dizer que a verdade cênica, no contexto cômico 

e não-verbal, pode ser construída por meio de elementos como: a intenção, o olhar e 

o tempo cômico que, numa relação dialógica, ligada ao contexto da cena, criam 

condições favoráveis ao ator cômico que, na busca por sua verdade cênica, faz uso 

de suas experiências vividas como forma de expressão.  

 Essa verdade cênica pode surgir de um impulso interior do artista, um impulso 

que podemos chamar de “intenção”. Este é um dos elementos essenciais da ação 

cômica, assim também como pode ser a força que move o ator em cena. A intenção 

de fazer rir precisa estar implícita, visível apenas para o ator, ela será o seu segredo. 

Contudo, é a qualidade desta intenção que vai determinar a estrutura da cena. Que 

tipo de intenção move o ator naquele momento? Por que fazer rir? O que há de 

engraçado para ser revelado? Talvez estas sejam algumas das perguntas que 

precisam ser respondidas para que o ator esclareça para si aquilo que o motiva a 

querer fazer rir; se é apenas o riso pelo riso, pela diversão ou se é por um riso que 

pensa, que surge do achar graça na vida.  

A partir daí, o clown começa a agir, guiado por uma intenção consciente, por 

meio de suas memórias psicofísicas, que indicarão para ele as ações e as formas 

como elas podem acontecer, levando em consideração que “(...) o que é 

memorizado é sobretudo a corporeidade e não apenas a fisicidade das ações. O 

clown pode fazer uma mesma coisa com fisicidades diferentes, ou seja, a ação é a 

mesma, mas o seu aspecto físico não.” (BURNIER, 2009, p.218). 
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Na perspectiva da cena cômica e não-verbal, a voz falada é transformada em 

elementos não verbais, não necessariamente na gesticulação das palavras ou na 

mímica das coisas, mas numa maneira corporal e singular de se dizer as coisas por 

meio de ações, de atitudes que surgem da intenção. 

 Nesse contexto de se dizer as coisas de uma maneira corporal e singular, 

está inserido um elemento fundamental na comunicação e expressão humana, 

sobretudo na perspectiva não-verbal: o olhar. 

 

Se os olhos são “o espelho da alma”, o olhar é o suporte do 
corpo, do movimento e de toda a enunciação cênica. Muitas 
vezes ele organiza a representação teatral. Como observa 
Jaques-Dalcroze: O domínio dos movimentos corporais 
constituirá apenas um virtuosismo sem finalidade alguma, se 
tais movimentos não forem valorizados pela expressão do 
olhar. Um mesmo gesto pode expressar dez sentimentos 
diferentes conforme o olho ilumine de uma ou de outra 
maneira. As relações entre os movimentos corporais e a 
direção do olhar devem, então, ser objeto de uma educação 
particular. (PAVIS, 2008, p.267) 
 
 
 

No olhar concentramos um grande potencial expressivo. Os sentimentos de 

alegria, tristeza, raiva, solidão, piedade e tantos outros, podem ser percebidos pelo 

olhar. Contudo, há um aspecto do olhar que quero destacar aqui: o foco. Usar o foco 

em cena é direcionar a visão do espectador para aquilo que queremos que ele veja; 

olhamos para um objeto, o público acompanha, olhamos para alguém, o público 

também olha, olhamos de forma direcionada para qualquer coisa em cena e o 

público nos segue.  

 
O olhar introduz a duração no espaço, graças à possibilidade 
de “varrer”, de unir elementos espaciais esparsos, de contar 
uma história através de simples trajetória das “olhadas”. O 
olhar atrai a atenção (e o olhar) do espectador, tanto frontal e 
diretamente (como se o espectador se identificasse e se 
confundisse com o ator), como lateral e diretamente, quando 
vemos o olhar do ator pousando em outro. O ator nos prende 
de algum modo “pelos olhos” para obrigar-nos, um pouco como 
no cinema, a ver o resto da cena através de seu próprio olhar e 
assim, de olhar em olhar, penetramos no universo ficcional da 
cena. (PAVIS, 2008, p.267) 
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Dessa forma, olhar é fundamental na comunicação não-verbal no Teatro, 

porque é a partir dele que o ator estabelece o seu jogo em cena. 

 A intenção e o olhar são dois elementos que, na cena cômica, necessitam de 

outro elemento também importante: O tempo. Não necessariamente o tempo 

cronológico, mas, sobretudo, e aqui em específico, o tempo cômico. É esse tempo 

quem vai desenhando a ação cômica. Pausas e silêncios fazem parte desse tempo, 

assim como o ritmo do ator, sua forma de andar, de se mover, de repetir ações, 

gestos e outros movimentos. O tempo cômico é formado por um conjunto de 

atitudes, é um tempo cênico que nasce da ação e da reação, do olhar e da 

qualidade do movimento, da ação no tempo e no espaço. 

 

 

 

3.6. “Vende-Se um Circo” 

 

 

 

Neste sentido, “verdade”, “intenção”, “olhar” e “tempo” são elementos que 

podem ser fundamentais para a cena cômica e não-verbal. Porém, não temos aqui o 

objetivo de propor uma fórmula, um método ou uma receita pronta de como ser 

engraçado em cena sem usar a palavra falada. Também não queremos propor um 

conjunto de exercícios de treinamento para o clown, até porque muitos são os 

referenciais teóricos que abordam essa questão, a exemplo do próprio Luís Otávio 

Burnier (2009), já citado neste trabalho. Contudo, para ampliar a nossa reflexão 

acerca da cena cômica e não-verbal, trazemos para esta discussão o roteiro de um 

trabalho cênico chamado “Vende-se um Circo”, que desenvolvi no Grupo Teatral 

Sala Verde, do qual sou ator. 

“Vende-se um Circo” foi um espetáculo que foi criado no ano de 2009, a partir 

de exercícios corporais em sala de ensaio. Nosso principal objetivo era o de 

estabelecer uma relação cênica com o espectador a partir do nosso corpo e sem o 

uso da palavra falada. Este foi um desafio grande para mim e para o meu parceiro 

de cena, o ator Everton Joaquim, considerando que estávamos nos propondo a um 

trabalho experimental, algo novo para nós que já tínhamos um repertório de 
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espetáculos, cuja base estava no texto falado. O espetáculo conta a história de dois 

palhaços em situação de pobreza, um branco e um augusto, um circo de pulgas e 

um cachorro.  

Para chegarmos até o roteiro da nossa encenação, vivenciamos um processo 

de “deriva”. Levávamos exercícios, sugestões de improvisações, cenas do cotidiano 

e íamos experimentado no corpo as mais variadas possibilidades de expressão 

diante dos estímulos que íamos nos propondo em sala de ensaio, contudo  não 

sabíamos exatamente aonde iríamos chegar, apenas nos entregamos ao processo e 

deixamos a expressão fluir de nossos corpos.  

Não saber o caminho exato, aqui nesse contexto, não significa “não saber o 

que fazer”, pelo contrário. Entendo que este já se configura em si como um caminho, 

uma escolha, uma forma de entender e de guiar o processo de construção do 

espetáculo, experimentando, explorando e aproveitando o nosso material criativo, 

diferentemente de uma proposta fechada, na qual o encenador traz o seu ponto de 

vista, a sua ideia e todos o seguem sem fazer intervenções mais profundas com 

suas experiências pessoais de vida. No caso da montagem de “Vende-se um Circo”, 

optamos por um processo que considerasse os sujeitos e suas muitas histórias de 

vida, experiências individuais, que quando se cruzassem, se combinassem, e 

pudessem estabelecer relações entre si na cena e, mesmo nos propondo a uma 

direção colaborativa, fomos selecionando e lapidando os elementos do processo 

criativo, mas sem deixar de considerar as nossas singularidades enquanto sujeitos 

nele envolvidos. 

A nossa principal intenção era descobrir em nós o clown que fosse para  

além do riso fácil dos clichês, queríamos mergulhar em nossas experiências de vida 

e descobrir em nós um possível caminho de conexão com a nossa expressão 

cômica. O processo de “Vende-se um Circo” nos fez entender que é possível 

observarmos em nós mesmos as possibilidades criativas para a cena cômica.  

O autoconhecimento entra aqui como um fator primordial. A descoberta diária 

de si próprio é também um processo de construção, construção do sujeito, que não 

é meramente comum, mas um sujeito que empresta a si mesmo, empresta suas 

descobertas pessoais, empresta a experiência do seu corpo para o riso e isto eleva 

o clown para além do entretenimento, para além da diversão, o seu riso é aquele 
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que toca o outro e o faz pensar, o faz refletir. Em diálogo com esse ponto de vista, 

Nóbrega (2010) diz que: 

 

 

A experiência do corpo ajuda-nos a compreender os sentidos 
construídos artificialmente pelos conceitos, pela linguagem, pelos 
afetos, pela cultura de um modo geral. Pelas diferentes 
possibilidades de expressão corporal podemos compreender a 
indeterminação da existência, possuindo vários sentidos, elaborados 
na relação consigo mesmo, com o outro, com o próprio mundo. Ao 
criticar as análises tradicionais acerca do corpo, do movimento e da 
percepção, Merleau-Ponty enfatiza a experiência corporal fundada 
numa perspectiva sensível e poética da corporeidade. (NÓBREGA, 
2010, p.54) 

   

 

Durante o processo de criação de “Vende-se um Circo”, fizemos muitos 

ensaios a partir de nossas experimentações corporais, nos deparamos com diversos 

desafios, inclusive o de minimizar o verbo e deixar que o corpo falasse por meio das 

ações. Nosso trabalho consistia em repetir as ações, mas sempre buscando fazê-las 

de forma diferente, revisitando os movimentos e ações para descobrirmos algo novo, 

no sentido de recuperar uma ação vivida e torna-la viva novamente. Quando 

estamos nos descobrindo na vida enquanto sujeitos, nos deparamos com o novo. 

Para o clown, tudo precisa ser novo de novo. Neste sentido José Tonezzi (2014), 

coaduna com esse pensamento quando diz: 

 
 
Um conceito que me guia muito, que é inclusive abordado nas 
reflexões gerais, mas especificamente francesas, que é sobre o 
termo “repetição”, que em francês significa “ensaio”, répétition. 
E, em que sentido repetir pode fortalecer, tornar mais orgânica 
e mais viva uma ação? O entendimento disso é mais do que o 
entendimento racional, é o entendimento através da prática, o 
fazer, o repetir enquanto fazer e perceber. A repetição corporal 
das ações, a reincidência física das mesmas coisas, em 
princípio, sem que seja pura e simplesmente uma cópia, cópia 
do que foi, não! O refazer o que foi, fazer de novo. (TONEZZI, 
2014, informação verbal) 

 

 

Uma determinada ação, por mais simples que seja, pode se tornar cômica 

pelo simples fato de a repetirmos três vezes. Na repetição vamos descobrindo 
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possibilidades diferentes de fazermos a mesma coisa, aí entram as questões de 

ritmo, de tempo, de intenção, de espaço e, na medida em que vamos repetindo a 

ação com foco nesses elementos, vamos nos apropriando dela e a colocando em 

nosso corpo. Na medida em que íamos avançando no processo do “Vende-se um 

Circo”, começamos a selecionar as ações mais relevantes para nós, das quais 

poderíamos explorar melhor a comicidade. Dessa forma, fomos organizando as 

ações, criando pontos de ligação entre elas e aos poucos fomos construindo um 

roteiro12 para a encenação. 

Para que pudéssemos organizar todas as ações como estão descritas no 

roteiro da peça, foi necessário seguir uma metodologia que, apesar de simples, nos 

serviu de orientação para colocar o enredo em sequência, de maneira que o público 

pudesse fazer a sua própria leitura da cena, mas compreendendo a história que 

estávamos contando com nosso corpo, com nossa presença.  

Dessa forma, diante dos exercícios corporais que realizamos, precisamos 

responder as seguintes questões: Qual é a relação estabelecida entre os 

personagens da ação? Que tipo de história eles vivem? Como se movimentam? 

Como reagem diante de um problema? 

A partir dessas e de outras perguntas, que surgiam espontaneamente durante 

o processo, começamos a experimentar para responder corporalmente. Nada 

falávamos a respeito, apenas os olhares, as atitudes, as intenções que guiavam os 

movimentos, os gestos, as atitudes, que eram desenhados no espaço envolvidos 

numa busca constante pelo nosso tempo cômico. 

 Esta experiência com “Vende-se um Circo” foi muito importante para a 

trajetória artística do Grupo Teatral Sala Verde, porque a partir desse trabalho 

começamos a perceber melhor o trabalho de corpo que desenvolvíamos no grupo e 

passamos a compreender o corpo como potência viva de expressão, dando-nos um 

melhor direcionamento para trabalhos posteriores com a comicidade em cena. 

 

 

 

 

 

                                                
12

 Ver anexo VI. 
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4. Considerações finais 

 

 

 O que vem a ser a “poética do corpo não-verbal: um olhar para a 

comicidade”? Talvez pudéssemos resumir a resposta para essa questão usando a 

seguinte definição: é a capacidade, desenvolvida pelo ator cômico, de fazer rir em 

cena a partir de ações tão eloquentes que não necessitariam do uso da palavra 

falada. 

 Então, porque desenvolver uma dissertação sobre este assunto, que se 

sintetiza numa frase? 

 Porque se trata de uma questão bem mais profunda do que aparenta ser. 

Pode parecer um processo simples, mas requer um aprofundamento nas suas 

questões mais singulares. O riso como um fenômeno humano é, sobretudo, uma das 

formas de manifestação do sujeito, este sujeito que é singular e ao mesmo tempo 

plural, que é corpo, o corpo-trajeto, o corpo-memória, o corpo-inteligência, que vai se 

construindo junto ao/no tempo e ao/no espaço. 

 Falamos do sujeito que é o que é e, sendo, já significa. Olhamos para o corpo 

com uma visão que vai para além da matéria, uma visão que consegue captar e 

compreender o sujeito como um processo, um ser que é individual e também 

coletivo, não de modo dualista, como se fazia na Antiguidade em relação ao corpo e 

a alma, mas numa totalidade que se complexifica na medida em que vai 

transformando suas experiências de vida em corporeidade. 

 E não limitemos o nosso entendimento de corporeidade apenas aos 

movimentos, gestos e atitudes, porque o corpo vai para além disso também. E a 

corporeidade, sendo a manifestação das experiências vividas pelo corpo, também 

comunga das suas múltiplas possibilidades de “ser” e “existir”. 

 Ser um corpo é ser a manifestação do humano. É a carne que corporifica o 

sujeito e o sujeito vai, por meio dessa carnalidade, tecendo no mundo as relações 

que lhe constroem. Somos o nosso corpo e nele desenvolvemos o fluxo da vida, é 

pelo corpo que existimos. Ser corpo é uma condição do sujeito, cujas experiências o 

fazem estar ligado ao mundo e nele “ser”, “existir” e “significar”. 

 Merleau-Ponty, a partir do seu estudo fenomenológico acerca do corpo, nos 

ajudou, ao longo desta pesquisa, a refletir sobre a mediação que estabelecemos 
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entre nós e o mundo, entendendo o sujeito encarnado como um lugar de 

significações, um corpo-próprio que se organiza como uma estrutura simbólica 

interligada, uma escritura de histórias vivas e vividas, uma complexidade que age no 

meio e por esse meio é influenciada. 

 Na relatividade do tempo e do espaço, a percepção de mundo de cada 

pessoa também se torna relativa, considerando que as experiências vividas de cada 

um é particular e intransferível. No contexto do Teatro, ter a consciência de si como 

sujeito é de fundamental importância para o desenvolvimento das capacidades 

criativas e estéticas do artista. As memórias, que são o corpo, alimentam a cena dos 

palcos, a cena da vida, a cena da existência humana. 

 Esse corpo uno e diverso ao mesmo tempo é aquele que pulsa com a vida. 

Por isso ele não se separa num dualismo, mas integra em si as partes opostas e 

complementares de um todo. O corpo, como um sistema de significados, se 

configura como “presença”, como escrita viva, articulada entre seus significantes e 

significados. É o “nó de significações vivas”, do qual nos fala Merleau-Ponty (2011, 

p.210). E são estas significações que, atreladas as intencionalidades do sujeito, 

fazem do corpo um conjunto de possibilidades de expressão não-verbal. 

 E dentre tantos predicados do corpo, direcionamos o nosso olhar para este: a 

sua capacidade de expressão, cujo uso da palavra é minimizado, dando relevo às 

características mais peculiares da expressão não-verbal. Analisar os aspectos não-

verbais do corpo é adentrar num labirinto com muitas portas, todas elas dando 

acesso à múltiplas de possibilidades. E aqui, para este estudo, a que escolhemos foi 

a do corpo em ação na cena. Interessou-nos olhar para a arte do ator em sua 

perspectiva corporal, o ator agindo no tempo e no espaço e, nesse agir, 

empenhando o seu “ser”, o seu “existir”, a sua “humanidade”. 

 Olhamos para o corpo que “diz”, o corpo que comunica mesmo sem a palavra 

falada. Olhamos para o corpo que, em suas idiossincrasias, não se contenta em 

falar apenas com as palavras em voz, mas também com o silêncio, com o olhar, com 

a atitude.  

Recorrentemente temos falado acerca do “corpo-objeto”, do “corpo-sujeito”, 

do “corpo-trajeto”, mas penso que também poderíamos, aqui, falar sobre um “corpo-

espelho”, porque também nos reconhecemos no corpo do outro como um reflexo de 

nós mesmos. Sabemos do que o outro nos fala, ainda que sem usar as palavras, 
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porque encontramos conexões entre nossas experiências de vida com o que o outro 

está expressando. 

 A cena contemporânea vem abrindo espaço para que possamos repensar as 

relações entre o texto e o sujeito. Hoje, podemos pensar o corpo-próprio, também, 

como uma construção dramatúrgica. O entendimento de texto para o Teatro, desde 

o final do século XIX, vem sendo repensado, sobretudo considerando a possibilidade 

de uma escrita própria do corpo. 

 Às vezes olhamos para alguém e, de imediato, fazemos uma leitura prévia da 

pessoa, porque nela pode haver um texto implícito, não-verbal. Essa é a expressão 

singular de cada um que, “sendo”, já significa, já se expressa, ainda que em silêncio. 

Não falamos de um silêncio que é vazio, mas um silêncio que é preenchido pela 

presença do sujeito, um silêncio que revela, um silêncio expressivo. Já o texto 

falado, tem o seu lugar na cena contemporânea, mas, na perspectiva de uma 

poética do não-verbal, ele dá lugar às interações simbólicas do corpo. 

 Entendemos que a arte está para além das definições, mas é possível pensá-

la como o pulsar da vida e estar vivo é ser um corpo. É do corpo que nasce a Arte. 

Por mais que a natureza seja maravilhosa, é a interação do sujeito com seus 

elementos que permite o processo de criação artística. A presença humana é o fator 

principal. O corpo é inteligência, que pode criar a partir de elementos externos a ele, 

mas, sobretudo, a partir dele mesmo, das múltiplas formas de expressão da 

corporeidade. 

  Expressar-se de forma eloquente a partir de um vocabulário corporal e não 

necessariamente verbal, está relacionado com um potencial característico do corpo: 

a capacidade de ser, também, uma dramaturgia. As relações entre os sujeitos nem 

sempre estão baseadas em atitudes verbais. Às vezes um olhar fala mais do que 

muitas palavras. Conflitos, histórias, enredos, tudo pode ser dito no corpo, como a 

expressão de uma teia de significados. 

 Neste sentido, podemos dizer que o corpo rompe com as barreiras da língua, 

da cultura, daquilo que, porventura, dependa da palavra falada para existir. Isso 

porque o corpo, por meio das suas experiências vividas, tem sua autonomia de 

expressão, ele basta-se como poética de si mesmo. 

 No contexto do Teatro, entender esta poética de si mesmo pode ser um 

caminho importante a se considerar, de possível exploração criativa. É como se, na 
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escrita da nossa dramaturgia corporal, pudéssemos escolher os elementos que 

comporiam o nosso texto, estando estes elementos em nós mesmos. 

 Para um Teatro que minimiza o uso da palavra falada, se faz importante que o 

ator observe, em si mesmo, quais relações ele estabelece diante de atitudes não-

verbais em seu cotidiano. Isto pode ajudá-lo a entender/escolher melhor quais os 

aspectos da sua corporeidade ele deseja usar como elemento inspirador de sua 

expressão artística. Os gestos, os olhares, o tônus muscular, as posturas, os tempos 

cênicos... Tudo está inscrito em nós. Tudo é corpo. 

 Quando há uma escolha da forma de expressão, alinhada com uma proposta 

estética, podemos dizer que o corpo passa a assumir uma qualidade de “corpo 

cênico”, que se efetiva com a presença do público. Aqui, em específico, optamos por 

pesquisar e discutir a cena que tem como base a minimização da palavra falada e a 

utilização do “corpo em ação” como principal elemento expressivo, tendo ainda em 

vista a relação dessa proposta com a comicidade em cena. 

 Deste modo, pensando nas múltiplas dimensões simbólicas do sujeito e me 

incluindo neste pensamento enquanto pesquisador, ator e, sobretudo, sujeito 

encarnado que sou, coloco neste estudo, também, as minhas experiências de vida, 

com o objetivo de enriquecer a pesquisa com relatos reais de vida e estabelecer um 

diálogo direto com o nosso objeto de estudo. 

 Reforçamos que, minha experiência como ator com a cena cômica me 

chamou a atenção para a capacidade do sujeito de fazer rir em cena. Assim, 

estudando as qualidades expressivas do corpo e os seus dispositivos de promoção 

do riso sem o uso necessário da palavra falada, percebi que, apesar de ser uma 

proposta estética já há muito usada em todo o mundo, buscar compreender a 

“poética do corpo não-verbal” com um olhar direcionado para a comicidade, se 

configuraria como um importante objeto de estudo. 

 O riso como um fenômeno humano, é um elemento que vem sendo explorado 

no Teatro há muito tempo. Aqui, nesta pesquisa, nos debruçamos sobre apenas 

uma das possibilidades da cena cômica. O riso, fenômeno tão bem discutido por 

Henri Bergson (1980), pode ter múltiplas dimensões, porque está sempre ligado ao 

humano, ao sujeito encarnado. 

 É possível que, no corpo plural do ator, ele possa “garimpar” os elementos 

cômicos para a cena. Por meio da relação entre a vida e a técnica, o riso pode se 
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manifestar no artista, não necessariamente como um sujeito que ri, mas como 

aquele que provoca o riso. 

 Enquanto espectador de teatro, pude assistir diversos trabalhos muito bem 

elaborados a partir da poética de um corpo não-verbal, cuja proposta da encenação 

era a comicidade. Estas experiências me serviram como referências, também, em 

minha trajetória como artista e pesquisador, porque pude perceber, assistindo a 

esses espetáculos, que o riso é uma possibilidade que independe da palavra falada, 

do personagem criado ou qualquer outro elemento que seja externo ao corpo. 

 Portanto, nos interessa entender o corpo, também, como uma potência para o 

risível, um corpo que vai mais longe do que os limites da palavra dita. Interessa-nos 

o corpo que pulsa com a vida e nos faz rir dela. Ainda que nada fale, o corpo tudo 

diz, porque ele não é simples, nem complexo, ele apenas “é”.   
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ANEXO I 

 
 
TONEZZI, José Amâncio. Procedimentos e possibilidades na construção do 
espetáculo “Clown Bar”. João Pessoa, 24 de julho de 2014. Entrevista concedida a 
Heráclito Cardoso de Oliveira. 
 
 
01 - O QUE É O ESPETÁCULO CLOWN BAR? 

 
Na verdade a origem do nome foi sugerida, apareceu em um processo dos alunos, 
antes deles me convidarem para trabalhar com eles, eu tinha dado uma disciplina 
sobre o clown e eles continuaram trabalhando, daí inventaram essa história de 
encontro de palhaços num bar, então pegaram esse nome, eu achei ótimo e 
mantive. 
 
02 - O QUE MOTIVOU OS ATORES A MONTAREM UM ESPETÁCULO TEATRAL 
DENTRO DE UMA POÉTICA DO NÃO-VERBAL? 
 
 
Bom, primeiramente eu tenho impressão que o motivo principal é  justamente o fato 
de que no trabalho de clown o ator, necessariamente, tem que se relacionar, se 
apropriar de relações que, de alguma maneira, minimizam, elas não excluem, mas 
elas minimizam o verbo, então eu acho que aí está o ponto de partida e, neste caso 
especificamente, os atores se encantaram com a história e começaram a perceber 
na prática essa possibilidade. 
 
 
03 - ENQUANTO ENCENADOR, QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES 
ENCONTRADAS NO PROCESSO CRIATIVO DO ESPETÁCULO? 
 
 
Bom, na verdade é o seguinte: o que eles tinham, de alguma maneira, encaminhado 
até então, reunia vários ex-alunos da disciplina e, ao me chamarem para a direção 
do trabalho, a primeira coisa que eu achei importante fazer era, de alguma maneira, 
haver um selecionamento, um processo seletivo onde permanecessem aqueles que 
tivessem efetivo interesse e pudessem, de alguma maneira, se aprofundar na 
história. E o ponto básico, no meu entender, deve ser sempre, no caso do teatro e 
em especial do trabalho corporal, da linguagem específica escolhida, é a 
constituição de um grupo. Então, para mim, o fundamental foi a criação, a 
implantação de um grupo de trabalho. Então este foi o ponto maior naquele 
momento, em que eu tive que trabalhar com eles para então constituir um grupo, o 
menor possível que fosse de atores. Isso não é uma regra; “Ah! vamos fazer um 
grupo de três ou de quatro”, mas como havia muita gente, eram mais de dez, eram 
quinze eu acho, então começamos um processo de trabalho aonde permaneceram 
aqueles que não apenas tinham interesse, mas eram capazes de se submeter às 
regras que compõem e que estão ali na questão da formação de grupo, a disciplina, 
dedicação, envolvimento, enfim, este foi o passo implantado no primeiro momento 
para constituir grupo e aí, a partir do que eles já tinham feito, a gente poder então 
esmerilhar, afunilar, criar novas questões.  
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04 - QUAL FOI O PRINCIPAL CAMINHO METODOLÓGICO USADO NA 
CONSTRUÇÃO DE CLOWN BAR? 

 
 

Olha, particularmente em minha formação eu tenho muita influência de Peter Brook, 
eu trabalhei por algum tempo com Allan Mahatla, foi ator do grupo Burtinoar e foi 
preparador de atores da companhia por muitos anos, por muito tempo. E havia ali 
um processo e uma postura diante do trabalho. Peter Brook declara que, como 
diretor, ele agrega muito mais a visão de alguém que conduz, mas que não sabe 
aonde vai chegar. Isso é básico, eu acho maravilhoso e aponta questões 
importantes. Então, é como se o diretor fosse um guia que soubesse direção a 
tomar, o rumo a tomar, o lado que se vai, a região a qual ele pretende levar o grupo, 
mas ele nunca prevê, nunca sabe exatamente o que pode acontecer, então a 
direção, no meu entender, tem um pouco essa conotação; “vamos juntos!”, 
necessariamente eu não tenho um mapa e não sei o caminho exato, ao passo que 
há diretores que vão por esse caminho, que se dão muito bem com isso, que sabem 
muito bem o que querem, que têm outro espírito.  
  
 
05 - QUAIS AS PRINCIPAIS FONTES DE INSPIRAÇÃO USADAS PELA DIREÇÃO 
NA CONSTRUÇÃO DESSE TRABALHO? 
 
 
Em primeiro lugar Brook é uma referência geral, não apenas como forma de ver e de 
encarar a direção, mas em termos de processo de trabalho mesmo, ele se vale de 
elementos, de ações, advindas de uma forma vinculada à questão levantada pelo... 
eu não lembro o nome agora mas vou falar depois eu vejo e falo contigo, inclusive 
tem um artigo na Moringa que comenta isto, sobre a relação arte e racionalidade, 
por exemplo. Então Brook me aponta um caminho, que independente da linguagem 
que você optar por trabalhar, você pode incorporar, que é a descoberta por parte 
dos integrantes do trabalho, de si próprios, em primeiro lugar, e da sua conexão com 
uma prática que faça percorrer o seu caminho neste mundo. Então isto, de certa 
forma, complementa e torna mais profunda a questão do clown, da ideia do clown, 
que para mim vai muito além do entretenimento, da linguagem que visa divertir, num 
certo sentido. Você fala para o ator, o ator fala para si mesmo e com o outro, então 
fazê-lo perceber onde está e como está para isto. Então, neste sentido, uma 
referência básica pra mim foi o Fellini, que tem uma publicação básica Fellini por 
Fellini, um livrinho muito interessante que ele conta a história da relação dele com o 
mundo, é básico, foi básico inclusive, ajudou de mais, estimulou muito o 
entendimento do grupo sobre palhaço. Fellini como autor, com diretor de cinema, 
tem um filme que se chama “palhaços”, então é um ponto de partida também aí, 
Fellini é outra referência fundamental. 
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06 - COMO SE DEU A PREPARAÇÃO CORPORAL DOS ATORES? 
 
 
Olha, aí entra um conceito que me guia muito, que é inclusive abordado nas 
reflexões gerais, mas especificamente francesas, que é sobre o termo “repetição”, 
que em francês significa “ensaio”: da répétition. E em que sentido repetir pode 
fortalecer, pode de alguma forma, tornar mais orgânica e mais viva uma ação? 
Então, o que me guia muito no trabalho e que, de certa forma eu implantei no grupo, 
foi o entendimento disso é mais do que o entendimento racional é o entendimento 
através da prática, o fazer, o repetir enquanto fazer e perceber. E a repetição 
corporal das ações, a reincidência física das mesmas coisas, em princípio, sem que 
seja pura e simplesmente uma cópia, cópia do que foi, não! O refazer o que foi, fazer 
de novo. Então isto me orienta muito e no trabalho que a gente se envolveu foi muito 
importante, existiam recursos, existiam exercícios, gags, coisas que a gente 
desenvolvia e que eram repetidas com o intuito de se apoderar delas, não apenas 
de repetir no sentido superficial da palavra. 
 
 
 
07 - ATÉ QUE PONTO A ENCENAÇÃO SE UTILIZA DE EXPERIÊNCIAS DE VIDA 
PRÓPRIA DOS ATORES? 
 
 
Na medida em que o palhaço já chega trazendo, basicamente, como necessário a 
auto percepção do artista, para o artista perceber aonde que na sua vida, no seu 
ser, ele tem atuado mais, então quando o clown propõe um trabalho com base, 
sobretudo, em duas possibilidades de comportamento, que é dominante e 
dominado, ao mesmo tempo a simulação disso, o dominante se quer dominante, o 
que não significa que ele seja, mas se querendo ele atua de um jeito, faz, ele pensa 
de uma maneira. O dominado não apenas não apenas não se quer dominado, como 
se acha um igual, isso o faz verdadeiro. Então você tem dois pontos básicos do 
clown, que servem para que o ator se conduza, o ator se perceba onde é que ele é 
atua mais na vida, ele se quer ou se tenta fazer mais um dominante, mais um 
inteligente, mais um bem sucedido ou ele se ver mais como um... aí é que tá, não é 
submisso, nem débil, deficiente, mas um ingênuo, digamos assim, que não percebe 
que está acontecendo mas com essa ingenuidade ele cai dentro desse universo da 
debilidade, da deficiência, do dominado. Então, o ator começa a refletir sobre a vida, 
aonde é que ele está mais propenso, aonde é que ele age, que se percebe mais e a 
partir daí começa o jogo. 
 
 
08 - COMO ENCENADOR, COMO VOCÊ COMPREENDE O FENÔMENO CORPO? 
 
 
Eu acho que sempre, de alguma maneira, um espetáculo traz a visão, a percepção, 
o entendimento do diretor sobre isso, então eu diria que, não especificamente o 
Clown Bar, mas o espetáculo acaba sendo uma forma da gente se relacionar e ver o 
que vem a ser o teatro das artes da cena, a Arte em si e, nesse sentido, o corpo 
basicamente, para mim, é um instrumento fundamental, é um instrumento para, é um 
veículo para algo que se queira. Se você só quiser se divertir o corpo é este 
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instrumento, o corpo-voz, que inclui voz com fala, comportamento, o corpo neste 
sentido amplo, integral da palavra, então se você quer só divertir; é o corpo, se você 
quer mais, e  ir além, e fazer mais profundamente é também o corpo, porque deixa 
de ser o corpo como só um elemento físico, formal, para ser um veículo, um veículo 
de algo. O corpo somos nós, o corpo é a pessoa, mais do que aquele ou aquela. Um 
tipo de corpo determina ou aproxima uma determinada maneira de ser de uma 
pessoa, o corpo determina um pouco quem seja, mas quando a gente fala “corpo” 
nós estamos falando no sentido mais amplo e profundo da história. 
 
 
 
 
09 - DENTRO DO CONTEXTO DA CENA CÔMICA, O QUE SIGNIFICA PARA 
VOCÊ O SILÊNCIO? 
 
O silêncio fala tanto quanto e, a depender das circunstâncias, mais do que a palavra. 
O silêncio na relação humana inclui o olhar, as expressões a relação em si, o 
contexto em si, então silêncio é muito relativo nesse sentido. 
 
 
10 -  COMO VOCÊ ENTENDE A PESSOA QUE FAZ RIR EM CENA? 
 
 
O que eu vou falar pode ser pouco, básico e superficial ainda, mas eu acho que diz 
respeito a algo maior. Na verdade, em primeiro lugar depende muito do que move o 
indivíduo a querer levar ao riso, essa é uma conversa que a gente sempre tem, ou 
seja, o que leva um indivíduo a querer ser palhaço? Eu acho que está no mesmo 
campo. Se o que leva o indivíduo a querer ser palhaço, a querer fazer rir, não é 
muito, se situa no âmbito de diversão, do fazer rir no sentido de entretenimento é 
uma coisa e, em muitos casos, até importante também, mas se o que leva o 
indivíduo a querer fazer diz respeito ao achar graça na vida, e rir da própria vida, é 
outra circunstância. Eu acho que o artista, no sentido maior da palavra, deve se 
guiar por essa segunda questão; tentar fazer o público rir, não apenas no sentido da 
diversão em si, mas de conseguir enxergar que na verdade rir é estar vivo. E viver, o 
que é? Eu acho que tem aí um ponto a se considerar. 
 
 
11 - COMO VOCÊ AVALIA A PERCEPÇÃO DO PÚBLICO E SEU ENVOLVIMENTO 
COM O ESPETÁCULO CLOWN BAR?  
 
 
Olha, Heráclito, infelizmente eu deixei de acompanhar o espetáculo num período 
que pra mim eu participei da decolagem dele e, de certa forma, é como seu tivesse 
dormido durante o voo um pouco, então eu perdi uma série de possibilidades, de 
lugares e eu diria até de encantamentos que os atores vivenciaram, presenciaram, 
estiveram lá e, mais do que isso, foram os causadores. Eu ouvi falar, da parte deles 
e da parte de algumas pessoas que viram o espetáculo, a partir do resultado da 
apresentação nos eventos em que participou o espetáculo. Então a minha ideia é 
hoje ela é uma mescla de coisas que eu percebi, senti, estava junto e de outras que 
eu pude perceber ao longe. Ali o tempo todo se mexe com relações humanas, tem 
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sido muito bacana até a apresentação do espetáculo e a reação de espectadores 
infantis. O espetáculo chegou a ser apresentado em escolas, eu vi uma delas numa 
escola de periferia aqui em João Pessoa-PB e tenho percebido também a reação 
das crianças, e faz a gente ver o público infantil muito mais do que criancinhas, 
porque a criança vive um momento de formação, de constituição de vida que todo 
ser humano passa, mas é um período que ainda é muito sincero e objetivo. Existe ali 
uma lógica que quando é rompida, quando é quebrada fica engraçado, causa o riso. 
E eu tenho a impressão de que quando você está no universo adulto, isso já é mais 
relativizado, tudo é considerado, você sabe que um dominador ou que um dominado 
ou que se quer dominador e o dito dominado, na verdade se relaciona com uma 
série de outras coisas, a lógica do adulto é outra, mas eu tenho impressão que 
justamente o que está por trás das ações dessas personagens no Clown Bar é o que 
conduz a reação do público, é o que de alguma maneira tem trazido pra nós uma 
referência muito bacana. Agora nós estamos aprofundando a pesquisa, o grupo 
inclusive chama-se Bufões de Olavo, um nome tirado a partir de uma opção de 
trabalho. [...] Clown Bar termina com uma cena, que pra nós é ilustrativa, nesse 
sentido ela é bastante rica porque que fortalece o que a gente quer e indica o 
caminho a seguir, que é um monge sem braços, [...] é um monge anão sem braços, 
então, onde se rir, mais do que ri do trágico, da deficiência em si, é rir com ela e é 
isso que guia, eu acho que sustenta o trabalho do clown, esse jogo.  Inclusive outra 
referência importante que eu não disse lá no começo é Luís Otávio Burnier, que, 
aliás, foi meu professor na UNICAMP, maravilhoso, que aponta também caminhos 
muito interessantes sobre o clown.  
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ANEXO II 

 
 
LUCENA, Adilson. Procedimentos e possibilidades na construção do espetáculo 
“Scabum”. João Pessoa, 16 de julho de 2014. Entrevista concedida a Heráclito 
Cardoso de Oliveira. 
 
 
 

01 - DE QUE TRATA O ESPETÁCULO?   
 
 

Na verdade, Heráclito, eu acho que este espetáculo foi um presente. Foi um 
presente para o público, foi um presente para nós atores, foi um presente de 
comemoração desses vinte e cinco anos de Agitada Gang, né. A princípio nós se 
(sic) reunimos, ainda era com Dadá, o Dadá não está em cena neste espetáculo, 
mas o Dadá é do nosso grupo, é da Agitada Gang, mas quando nós pensamos em 
fazer o espetáculo pensamos em convida o Geraldinho, que já foi da Intrépida 
Trupe, está aqui em João Pessoa, e nós pensamos em convidá-lo e começamos a 
fazer o trabalho com Geraldinho. Acho que demorou mais ou menos um mês de 
trabalho com ele, só que aí ele precisou se ausentar por outros projetos, e teve que 
voltar para o Rio de Janeiro e aí nós ficamos meio que sem diretores, nós somos 
três atores, três diretores, mas que nós não queríamos nos autodirigir, então nós 
pensamos por que não convidar um outro nome da cidade? Foi aí que nós fizemos o 
convite para o premiadíssimo Fernando Teixeira, então eu acho que é o grande 
nome hoje do teatro paraibano, acho que é um grande mestre, um grande professor, 
então convidamos o Fernando Teixeira e foi muito bacana porque Fernando já tem 
aquela bagagem natural dele enquanto ator, enquanto professor, enquanto diretor, 
dramaturgo, e foi muito bacana.  
 
 
02 - O QUE LEVOU A COMPANHIA/ATORES A MONTAR ESTE ESPETÁCULO 
DENTRO DA POÉTICA NO NÃO-VERBAL?  
 
 
Eram três pessoas, três cabeça mais agora o Fernando Teixeira, pensando num 
espetáculo que nós já havíamos conversado sobre; “ah, vamos fazer um espetáculo 
bem diferente de todos os estilos que a Agitada Gang já tem feito nesses últimos 
vinte e cinco anos”. E aí nós pesquisamos, desde a época do Geraldinho, claro, 
essa questão da comicidade sem texto, então nós pensamos em fazer um 
espetáculo baseado naqueles grandes atores do cinema, do passado: Chaplin, O 
Gordo e o Magro e Os Três Patetas, então nós vimos muitos cinemas mudos, vários 
DVDs, nós fizemos um laboratório realmente incrível, vendo vários DVDs, cada um 
de nós levávamos esses DVDs, assistíamos em casa, anotávamos coisas 
importantes, trazíamos pro ensaio. Primeiro nós três: eu, Edilson e Madalena, e 
depois nós convidamos o Fernando, o Geraldinho também. E foi um processo muito 
louco, porque fazer rir e sem dizer uma palavra e fazer um espetáculo totalmente 
longe do que a gente já vinha há vinte e cinco anos fazendo, né. somos três atores, 
também somos três animadores, três palhaços, mas nós não queríamos fala e aí a 
gente se deparou com aquela questão do mudo, né! O que fazer? Como chegar 
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essa mensagem pra o espectador e principalmente pro nosso público alvo que são 
as nossas crianças? Só que aí a gente viu que no passado, nós assistíamos 
Chaplin, os Três Patetas, O Gordo e o Magro e essa mensagem chegava pra gente. 
E se chegava pra nós adultos, chegava pra os pais também, porque não levar essa 
mensagem pras crianças? Foi aí que nós começamos a criar quadros, quadros a 
princípio circenses, laboratórios, mas sem dizer uma palavra, foi aí que a gente foi 
começando a descobrir a personalidades desses três personagens: o Moe, o Larry e 
o Curly.   
 
 
03  – QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS POR UM(A) 
ATOR/ATRIZ AO SE PROPOR  A FAZER RIR SEM USAR O RECURSO DA FALA?  
 
 
Cara, eu acho que eu, particularmente, falo demais, rio muito, me comunico bastante 
com o meu personagem, já há vinte anos o Palhaço Pipi, né! E como eu acho que 
eu era o mais falante do grupo, como me calar? Como fazer rir sem dizer uma 
palavra? Seja fazer os gramelôs ou alguns gestos ou pegando alguns estereótipos. 
E não é o Palhaço Pipi, não seria o Palhaço Pipi, seria um personagem já com o 
nome dele, seria o gordinho, na verdade, dos Três Patetas, o Curly e eu me vi nessa 
corda bamba, né! onde eu precisava me calar, ouvir muito mais os conselhos dos 
meninos, os conselhos do Fernando Teixeira, num tempo antes os do Geraldinho, 
mas assim, foi uma batalha. Foi uma batalha, mas eu acho que o resultado tá aí e 
assim, a cada momento que nós fazemos o espetáculo coisas novas chegam, coisas 
que a gente acha que podem ser descartadas a gente descarta. Aconteceu nesse 
processo coisas do tipo de que eu começava a fazer a cena, daqui a pouquinho eu 
soltava a palavra, eu não me continha, em não dizer um “para!”, “Opa!”, “Espere aí!”, 
“Não é assim!”, e aí com a direção de Fernando Teixeira e do próprio Geraldinho, a 
gente começou meio que a suprimir isso, a palavra, poupar e exagerar mais nos 
gestos, na brincadeira, porque eles são três palhaços; Moe, Larry e o Curly, são três 
palhaços da década passada. 
 
 
04 – QUAL FOI O PRINCIPAL CAMINHO METODOLÓGICO UTILIZADO NA 
CONSTRUÇÃO DO ESPETÁCULO?  
 
 
Nós fizemos vários laboratórios corporais, até porque no comecinho a gente não 
sabia quem ia ser quem, né! Você ver a Madalena, ela faz um personagem 
masculino que é o Larry, na verdade a gente começou a se identificar com os 
personagens que a gente já conhecia, mas a gente também tinha essa preocupação 
de levar esses personagens que não falavam nada para essas crianças, que ficam 
sedentas da palavra, do texto, da comunicação, então cortar isso desses três atores 
não foi fácil, mas aí com muitos trabalhos corporais, com a ajuda do próprio elenco e 
com a ajuda dos diretores e sem deixar de lado esse estudo, esses vídeos, essas 
comparações, a gente começou a descobrir, com o corpo da gente, algumas 
possibilidades de fazer esses personagens que já existem. 
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05 – QUAIS AS PRINCIPAIS FONTES DE INSPIRAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO 
DAS PERSONAGENS? 
 
 
Na verdade a gente não estava trabalhando com algo totalmente novo. Na verdade 
esses personagens, esses monstros sagrados do humor mundial eles já existiam e, 
em algum momento, a gente também não queria mostrar diretamente: Eu sou esse 
personagem, o Edilson é o Moe, a Madalena é o Larry, eu sou o Curly,  daquela 
época, então a gente, com os nossos palhaços, com o nosso trabalho corporal, a 
gente começou também a buscar caminhos pra que não entregasse de bandeja e 
deixasse que a criança, o pai, que a mãe, o espectador, percebesse quem era quem 
daqueles personagens. A coisa da inocência do meu personagem, do Curly, a 
chatice do Moe, que era o dono da estória ou a corda bamba que o Larry ficava, 
então isso foi muito divertido, foi um processo bacana.  
 
 
06 – COMO SE DEU A PREPARAÇÃO CORPORAL DOS ATORES PARA ESTE 
ESPETÁCULO? 
 
 
Nós fizemos um trabalho bacana a princípio com Geraldinho, onde ele dava algumas 
dicas de esquetes, de cenas, mas que ele deixava o ator muito mais livre para que a 
gente criasse essa corporeidade e foi muito bacana isso, porque ele começava a 
sugar o que você tava dando pra ele. Já com Fernando Teixeira, eu já havia 
trabalhado em outros trabalhos com o Fernando, o Fernando gosta de conduzir, de 
propor o próprio trabalho corporal, que foi outra coisa bacana também, onde tem 
alguém fora dizendo “eu quero desse jeito” ou então “vamos pesquisar essa 
corporeidade desses personagens, da forma de andar, de se levantar, de como 
sentar, de como olhar... ”. Então, o olho no espetáculo é muito forte, a questão 
corporal precisaria ser muito forte, já que a palavra escrita, a palavra falada, não ia 
conter nesse momento, então foi fácil, foi difícil, mas eu acho que foi muito mais 
desafiador você partir por um caminho que há muito tempo você não fazia isso, 
então foi muito bacana. 
 
 
07 – ATÉ QUE PONTO VOCÊ, ENQUANTO ATOR/ATRIZ, UTILIZOU 
EXPERIÊNCIAS DE SUAS PRÓPRIAS VIDAS DENTRO DO PROCESSO DE 
CRIAÇÃO? 
 
 
Olha só, Heráclito, não foi fácil, porque o Pipi, até os meninos brincam, o Pipi é um 
exagero, na maquiagem, no brilho que ele coloca, nos figurinos, e esse personagem 
seria uma coisa mais humana, ele não teria a máscara facial do palhaço, nós 
tiramos todos os narizes, que é uma marca muito forte no meu palhaço e nos 
palhaços dos meninos, então nós tiramos a maquiagem do panckac propriamente 
dito, nós tiramos o nariz e nós começamos a fazer até laboratórios; eu chegava em 
casa e colocava só uma sobrancelha mais forte, mas sem máscara de clown 
nenhuma. Então era trazer essa veracidade pro humano, mostrar que esse meu 
personagem, o Curly, ele era humano, ele era gordinho. E eu até brinco com os 
meninos quando eu dizia que eu tava fazendo até um laboratório para fazer esse 
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personagem que eu comecei a engordar um pouco, os meninos riam comigo, mas 
na verdade teve um pouco a ver, porque quando os espetáculo estreou as crianças 
“ah, você é o gordinho!” ou o pai chegava “Você é o gordo dos Três Patetas!”, aí eu 
brincava muito com essa questão, mas tirar esse nariz, tirar essa maquiagem não foi 
fácil. Fazer rir sem o nariz, sem a maquiagem, ou fazer chorar, quando há quase 
vinte anos eu trabalho com essa máscara do Palhaço Pipi, com esse nariz, não foi 
fácil, mas foi também, volto a dizer, desafiador e eu acho que a mensagem chegou. 
E eu fiquei satisfeito e acho que eu fiquei a vontade, porque eu sabia que eu estava 
com noventa por cento sem maquiagem do Palhaço Pipi, mas tem a alma do 
Palhaço Pipi que estava dentro, tem a alma do Adilson, do ator, da pessoa que 
gosta de trabalhar o corpo, tem a alma do personagem que eu já havia pesquisado 
anteriormente, então deu uma salada muito bacana.    
 
 
08 – COMO VOCÊ COMPREENDE O “FENÔMENO CORPO” E SUA RELEVÂNCIA 
PARA O ESPETÁCULO? 
 
 
Olhe, eu sou uma das pessoas que eu mais gosto (sic), eu sempre curti essa coisa 
de trabalhar o corpo, eu acho que o ator é corpo também, então eu acho que você 
pode dizer um texto maravilhoso, você pode dizer uma palavra, você pode fazer o 
outro rir e chorar, se emocionar só com o teu trabalho corpóreo, então é uma coisa 
que eu trabalhava muito. Eu venho da ginástica olímpica, eu fui um dos poucos 
campeões de ginástica na época, há vinte anos atrás, eu fiz ginástica olímpica. Hoje 
eu dou aula, ainda de ginástica olímpica, para crianças, eu já fiz balé, dança 
contemporânea e Jazz com Maurício Germano, com a Stela Paula, com a Rosa 
Cagliani e com outras pessoas da cidade, então por dez anos eu só era bailarino, 
mas era aquele bailarino que queria ser ator e depois eu comecei a fazer uns cursos 
e quando eu comecei a perceber, tudo estava dentro, o teatro e a dança, eles 
podiam caminhar juntos, foi maravilhoso. Então eu sempre curti, eu já ganhei alguns 
prêmios como bailarino, com o trabalho corporal, seja com a Agitada Gang ou seja 
coreografando para outros grupos da cidade, então eu sempre valorizei essa coisa 
do corpo, acho que é bacana isso. 
 
 
09 – DENTRO DO CONTEXTO DE UMA CENA CÔMICA, O QUE SIGNIFICA, 
PARA VOCÊ, O SILÊNCIO? 
 
 
Cara, o silêncio é tão difícil! Ficar calado, olhar para a cena e não dizer uma palavra 
e tentar transmitir todo um sentimento, toda uma razão para o espectador, para a 
pessoa que está do outro lado, é muito difícil, ficar em silêncio é difícil, o artista 
normalmente ele é muito expansivo. Eu sou uma pessoa muito expansiva, mas é 
importantíssimo, eu acho, que calar é muito difícil e é muito prazeroso.   
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10 – COMO VOCÊ ENTENDE A CAPACIDADE QUE O(A) ATOR/ATRIZ TEM DE 
FAZER RIR EM CENA? 
 
 
Eu acho que você precisa usar a verdade. Eu tenho um texto, umas falas de 
Fernando Teixeira, desde a época da Bagaceira, há vinte e cinco anos atrás, quando 
eu fui fazer um trabalho corporal com ele, fazer a preparação de corpo pra 
Bagaceira, ele dizia isso: “O que é da cena é da cena, não pode ser colocado 
depois.” E o mais importante é você trabalhar com a verdade, então se você trabalha 
com a verdade essa verdade chega no espectador e ele comove de alguma forma, 
seja pro riso, seja pra tristeza e todas essas emoções que o ator precisa passar. 
Então eu acho que foi super válido esses ensinamentos, esses toques. E no meu 
trabalho tento, eu pelo menos tento mostrar essa verdade da personagem, porque 
se eu fizer, Adilson, de verdade, essa mensagem vai chegar no espectador e ele 
com certeza vai se emocionar. 
 
 
11 – COMO VOCÊ AVALIA A RECEPÇÃO DO PÚBLICO COM RELAÇÃO AO 
ESPETÁCULO? 
 
 
Olha só, antes de fazer a estreia, eu acho que todo grupo faz isso, a gente faz 
aqueles ensaios abertos, onde nós convidamos alguns críticos, alguns amigos, 
algumas pessoas que gostam do nosso trabalho, nós fizemos alguns ensaios 
abertos e nós fomos para algumas creches, que eu não lembro exatamente quais 
eram, mas foi muito bacana porque você fazer um espetáculo sem a fala, para 
crianças de creche e você conseguir silenciar esse espectador e ao mesmo tempo 
saber que ele está em silêncio, mas ele está conectado com todos os gestos que 
você tá falando, com tudo o que você tá dizendo e quando acaba o espetáculo elas 
vêm: “Tio, eu gostei disso, aquela hora que você fez isso, ou aquele empurrão que 
você deu naquilo...”. Então eles começam a contar, da forma deles, essa narrativa e 
aí você consegue perceber que você colocou a plateia no bolso, no sentido positivo, 
onde nós conseguimos fazer a nossa emoção chegar do outro lado, que não é fácil. 
Fizemos alguns espetáculos, onde era muito barulho, eram crianças muito 
barulhentas e nós conseguimos fazer essas crianças calarem para assistirem o 
espetáculo. Em alguns momentos do espetáculo, um momento onde chega uma 
bomba, que é uma bomba de brincadeira, que é simbolizada por uma grande bola 
de festa e ela começa a encher, a encher com uma máquina, com um gás 
compressor, e essas crianças começam a entrar no espetáculo: “Explode! Explode! 
Vai! Vai!” ou elas põem a mão no ouvido com aquele medo, com aquele receio 
daquela explosão. [...] Fizemos o espetáculo lá em Campina Grande, dos que nós já 
fizemos, que eu acho que foi divertidíssimo; a metade do espetáculo as crianças 
começaram a assistir o espetáculo de pé, vibrando, pulando da cadeira, torcendo 
por alguns dos personagens, gritando, morrendo de medo, se escondendo atrás das 
cadeiras e isso foi bacana, você acabar o espetáculo com as crianças subindo no 
palco pra abraçar os atores, pra ver toda aquela maquinaria daquela bomba de 
brincadeira, então isso foi muito bacana.   
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ANEXO III 
 
 
 
ACCIOLY, Madalena. Procedimentos e possibilidades na construção do espetáculo 
“Scabum”. João Pessoa, 16 de julho de 2014. Entrevista concedida a Heráclito 
Cardoso de Oliveira. 
 

 

 

 
01 – DE QUE TRATA O ESPETÁCULO? 
 
 
O contexto de Scabum se passa dentro de uma oficina, aonde a gente conserta 
tudo, são três pessoas, três palhaços, o clown, mas só que inspirado na obra dos 
Três Patetas e são três patetas tentando consertar tudo dentro uma oficina, esse é o 
grande cenário, é a oficina que eles fazem tudo e tem a placa; “faz tudo”, nós 
fazemos tudo, consertamos tudo.  
 
 
02 – O QUE LEVOU A COMPANHIA/ATORES A MONTAR ESTE ESPETÁCULO 
DENTRO DE UMA POÉTICA DO NÃO-VERBAL? 
 
 
Adilson não teve a experiência do “Cabra da Peste”, mas eu já tenho uma 
experiência de dezessete anos com o “Cabra da Peste”, que no primeiro ato do 
“Cabra da Peste” a gente não fala nada [...] então, eu já fiz uma “Vaidosa”, uma 
boneca, que também passei quase um minuto sem mexer, sem falar, então eu já 
tinha um pouco dessa experiência [...]. E era importantíssimo pra gente comunicar 
com o corpo, fazer uma coisa nova, uma coisa que [...] o grupo pudesse apresentar 
também em qualquer local, porque pra gente o grupo nunca deixou também de ser 
um grupo que vai buscar a verba, [...] quando a gente projeta um espetáculo a gente 
já começa a perguntar: como vai ser apresentado? Aonde e pra quem e porquê? 
Então estas perguntas aqui já respondem a questão do gramelô, que na verdade 
não é tão gramelô, é uma coisa que é mais corpo, mais o que a gente usa do corpo 
do palhaço. Cada um já tinha um palhaço, isso aí já é uma coisa importante na 
gente, já era um ponto de partida. 
        
 
03 – QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS POR UM(A) 
ATOR/ATRIZ AO SE PROPOR A FAZER RIR SEM USAR O RECURSO DA FALA? 
 
 
[...] tem um livro que eu li quando eu tava na universidade chamado “O Corpo Fala” 
e que você tem ene formas de você fazer rir sem falar. Essa forma, é importante que 
o ator, a atriz procurem explorar o corpo. A voz é importante, mas no teatro o corpo 
é muito mais importante que a voz, porque antes da voz entra o corpo no palco e a 
sua postura no palco, quando você entra, você já tem que dizer tudo; pra que veio, 
porque veio. Têm muitos personagens que não falam nada e dizem tudo, então o 
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corpo é muito mais importante que a voz. Partindo daí a dificuldade é grande, mas 
como eu já tinha um trabalho, eu já tinha feito vários trabalhos mais com o corpo do 
que com voz, mais com olho, porque é outra coisa que eu também fiz um trabalho 
bom com o Luiz Carlos Vasconcelos e ele fala muito do olho, do olhar e o olhar diz 
tudo. O Eliézer Filho, Eliézer trabalha muito olho, o olhar, as mãos, a postura, o que 
diz o semblante é importantíssimo. Você ver um quadro, olha para um quadro uma 
arte plástica, o quadro do Cristo, que não fala nada, mas ele diz tudo até porque tem 
uma história, né! lá atrás dele tem uma história. A gente sabe todas passagens, as 
quatorze passagens da Via Sacra ela é feita e, na maioria das vezes, colocada em 
artes plásticas, você entende tudo. Quando você vai numa vernissage, você precisa 
ver, você ler o que está no quadro sem palavras, ali já é a imagem, mas a imagem 
viva dentro do teatro é o seu corpo, entende?. 
 
 
04 – QUAL FOI O PRINCIPAL CAMINHO METODOLÓGICO UTILIZADO NA 
CONSTRUÇÃO DO ESPETÁCULO? 
 
 
Da essência do nosso palhaço, a essência é importante. Cada um tem um palhaço e 
que praticamente vimemos dentro do palhaço e o nosso dia-a-dia, então essa 
essência é importante pra gente. Eu acho que se nenhum deles fizesse palhaço, se 
o grupo não viesse da raiz do palhaço, eu acho que seria muito difícil pra gente. Foi 
difícil? Foi difícil. Mas quando a gente tem um, digamos, um livro pra abrir, uma 
experiência, a gente vai lá buscar lá no fundo do baú e traz. Se torna um pouco mais 
leve. É difícil, foi difícil porque ele foi atrás de exercícios pra vivenciar tudo isso, 
contar tudo isso sem o “coisa”, mas eu confesso que a Agitada Gang não teve tantos 
problemas por causa da vivência que temos cada um com seu palhaço. O palhaço 
ajuda muito em todos os momentos, qualquer personagem a gente vai no palhaço, 
buscar aquele baú, aquela coisa, ele tá sempre presente, né! E aí nem sempre os 
quadros circenses têm voz, nem sempre. 
 
 
05 – QUAIS AS PRINCIPAIS FONTES DE INSPIRAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO 
DAS PERSONAGENS? 
 
 
O palhaço! 
 
 
06 - COMO SE DEU A PREPARAÇÃO CORPORAL DOS ATORES PARA ESTE 
ESPETÁCULO? 
 
 

A preparação corporal foi com exercícios [...] postura, mergulho naquela 
personagem que a gente tava querendo chegar, no caso do pessoal do Três 
Patetas, né! todo um mergulho no estudo de pensamentos, o que é que, no meu 
caso, o Larry pensava, como agia, eu assisti muito Os Três Patetas antes, mas a 
gente não queria Os Três Patetas, a gente queria, digamos que, fazer uma 
homenagem a eles e tirar um pouco da essência, fazer uma lembrança dos Três 
Patetas, mas a gente queria interpretar o nosso trabalho, a gente não queria se 
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parece com Os Três Patetas, assim idênticos, queríamos que as pessoas 
lembrassem deles, é diferente. É uma homenagem aos Três Patetas, acho que foi 
na nossa infância foi o mais que eu vi, foi Os Três Patetas. E a gente queria fazer 
uma homenagem a eles, aí por isso a gente trouxe Os Três Patetas, mas Os Três 
Patetas não iam modificar o palhaço nosso [...] a nossa proposta não era modificar, 
por exemplo, o Picolé, a Darticléia não, era vir somar e mostrar um pouco dele e 
fazer essa lembrança a ele, essa alusão aos Três Patetas. 
 
 
07 – ATÉ QUE PONTO VOCÊ, ENQUANTO ATOR/ATRIZ, UTILIZOU 
EXPERIÊNCIAS DE SUAS PRÓPRIAS VIDAS DENTRO DO PROCESSO DE 
CRIAÇÃO? 
 
 
Está tão ligado, entrelaçado, o palhaço e a Madalena mesmo do dia-a-dia, sabe! 
Mas aí tem também aquela questão também; eu ligo o cansaço, o mau humor, essa 
é a Madalena, né! que vai tantas vezes e “ah, vamos tirar isso daqui!” e “não, eu não 
vou fazer isso aqui não porque eu estou cansada...” e disso aqui o diretor já pega, já 
diz “não, aqui, faça isso daqui que está bom!” porque o abuso da Madalena às vezes 
interfere muito, sabe! O meu abuso, o meu cansaço, sabe! O meu stress, interfere e 
ajuda, porque poderia interferir para o mal, mas não, geralmente o diretor pega para 
o bem, os meninos também, o nosso abuso, o nosso cansaço, a gente geralmente 
pega para o bem da gente. “Faça aqui linda!”, ele grita, o Adilson grita muito, aí “- 
Estire!” “Não, não vou estirar, porque meu corpo está cansado, está quebrado!” 
“Estire!”, e é esse negócio, “Estire!” e aí ele já pegou para o palhaço, já entregou 
aqui, as gags que vão surgindo, em decorrência do nosso próprio cansaço, do nosso 
próprio dia-a-dia, isso aí também vão sendo usadas, a gente não estraga nada, não 
joga nada fora não, até as brigas a gente não joga fora, sempre tem alguma coisa 
que serve, sabe! Dentro do contexto teatral tudo serve. As pessoas acham que “não, 
mas o grupo brigou, não sei o quê...”, mas brigou dentro do texto, dentro daquela 
realidade, brigou porque queria de outra forma, brigou porque queria em cima do 
conteúdo, isso serve! Não serve quando são brigas paralelas, mas briga por causa 
do que está se fazendo, isso serve, não joga nada fora, a gente guarda tudo pra que 
depois vá servindo.  
 
 
 
08 – COMO VOCÊ COMPREENDE O “FENÔMENO CORPO”  E SUA RELEVÂNCIA 
PARA O ESPETÁCULO? 
 
 
 
O corpo é tudo! O corpo é o que diz! Eu sempre fico abusada mesmo, quando eu 
vejo um ator, uma atriz entrar como se tivesse na casa dele. Olhe, se você está 
dentro do palco, cada local é importante, mesmo no dia-a-dia, mesmo na sua casa, 
mesmo a postura da sua casa, o corpo fala, o corpo diz tudo, quando você está 
triste, quando você está alegre... então se você vai interpretar, o corpo é a primeira 
coisa a ser buscada, a ser trabalhada. [...] O corpo é a base de tudo, a base do que 
você vai fazer. Você não pode dizer uma frase e o corpo não acompanhar, na 
verdade o corpo tem que vir primeiro e depois vem a frase, é tanto que por causa 
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desse trabalho já há muito tempo, que a gente trabalhava mais com o corpo do que 
com a voz, eu sempre trabalhei muito com o corpo do que com a voz. O meu 
palhaço, ele ia pros cantos, assim, e tem uma hora de parar, dá uma parada, assim, 
e eu fico olhando para a pessoa, eu acho que em vários palhaços eu vejo isso, 
principalmente na comédia, que ficam olhando pra pessoa assim... Não diz nada, 
mas diz tudo, então é no silêncio do corpo que você mais fala.  
 
 

09 – DENTRO DO CONTEXTO DE UMA CENA CÔMICA, O QUE SIGNIFICA, 
PARA VOCÊ, O SILÊNCIO? 

 

O silêncio, eu acho que é agrupamentos de pensamentos e o trabalho que a pessoa 
vai usar, o pensamento bem rápido do que você quer comunicar, então todo o meu 
trabalho, aí eu falo como eu, todo o meu trabalho tem um pequeno silêncio antes de 
sair o que eu quero dizer, porque eu tenho essa experiência do palhaço e você não 
pode está soltando “pa,pa,pa,pa,pa...”, eu conheço muitas pessoas que soltam 
assim “ta,ta,ta,ta...” sem pensar no que está fazendo. O silêncio é para mim 
importantíssimo, porque aquele pedacinho de silêncio eu sei a quem eu vou dirigir a 
palavra, o que eu vou fazer, porque o silêncio, comigo, ele anda junto, acoplado com 
o meu olhar, eu olho, faço o silêncio, para fazer o que eu quero fazer, para poder 
sair a voz, é o tipo do palhaço, como eu lhe disse, ele fica parado, “aquele é o 
silêncio, é aquele cara ali, eu vou pegar aquele cara, e todo esse silêncio que está...” 
e aí sai a voz, mas primeiro foi trabalhado no silêncio e no olhar para poder sair a 
voz, aí eu já sei o que eu vou fazer, preciso do silêncio, preciso dessa pausa. A 
gente tem o espetáculo “O Cabra da Peste” mesmo, que tem um silêncio, que a 
gente tem que comunicar através do silêncio, aí você ver, o silêncio ele não vem 
sem o olhar, o olhar vem sempre, mesmo que os olhos fechados, mas o olhar vem, 
vem aquele silêncio para que eu possa chegar aonde eu quero. Isso eu tô falando 
por mim, uma experiência que eu vivo muito, meus personagens têm um 
determinado tempo de silêncio pra... “já sei o que eu vou fazer!”. É uma plateia 
enorme e aí você vai ter que pegar um, porque palhaço tem isso, você vem fazer 
uma festa enorme aí você ver “quem eu vou atingir primeiro?” quando você entra 
que para. Luiz Carlos tem umas coisas ótimas, para e já fica e... “já viu...Você aí...”, 
aí é esse tipo de silêncio que vem o que é que eu vou fazer, tem os pensamentos, 
tem um pensamento que vem naquele minuto, com silêncio, para poder elaborar o 
texto, porque trabalhar sem texto é muito difícil, muito difícil! Você enfrentar uma 
plateia com mais de trezentas pessoas como eu já enfrentei, só o palhaço, num 
palco imenso, você vai ter que ter esse silêncio. 
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10 - COMO VOCÊ ENTENDE A CAPACIDADE QUE O(A) ATOR/ATRIZ TEM DE 
FAZER RIR EM CENA? 
 
 
Se você for jogando, jogando, jogando... até o tempo você vai perder, o seu tempo, 
o tempo do riso, o tempo da comédia, a comédia exige esse silêncio, talvez o drama  
eu não sei, mas a comédia exige o silêncio, aquele tempo de silêncio pra poder você 
pensar, mas não é um silêncio que... é um silêncio pensativo, não sei nem se a 
palavra “pensativo” existe, mas é um silêncio que faz você elaborar um texto, você 
elabora o texto nesse segundo de silêncio.  
 
 
11 – COMO VOCÊ AVALIA A RECEPÇÃO DO PÚBLICO COM RELAÇÃO AO 
ESPETÁCULO? 
 
 
Não sei, porque foi uma coisa tão estranha que aconteceu, porque a gente fez o 
espetáculo para comunicar, mostrar a criançada, que isso foi uma base da Agitada 
Gang, a base da criança e também a gente nunca quis fazer teatro infantil de tipo: 
chapeuzinho vermelho, essas coisas... não é que eu tenha nada contra, não, é que o 
grupo ele resolveu fazer um tipo de trabalho que não fosse um trabalho de “nan, 
nan, nan... e papai? Cadê mamãe?”. O grupo sempre achou, nós, uma filosofia do 
grupo, a criança ela é inteligente de mais, mais do que até os próprios atores que 
estão ali, então ao invés de a gente fazer medo, a gente tem medo, tem um público 
crítico, um público que sabe dizer quando gosta, quando não gosta, eu gosto do 
público infantil. Então quando a gente fez esse espetáculo a gente faz para um 
público sem idade, porque já desde de muito tempo a gente fez isso, só que a 
surpresa foi grande, porque a gente fez para a criançada, a criançada vai gostar do 
palhaço, do Moe, do Larry, batendo com o martelo no pé e caindo, fazendo 
cambalhotas e em fim construindo a bomba, que é o grande lance dele, achando a 
bomba aí, querendo desmontar a bomba, mas só que a coisa foi muito diferente, foi 
prazerosa, porque quem se envolveu muito também foram os pais, os adultos. Então 
quando a bomba entra no palco, começa a haver uma tensão grande, não só minha, 
não só do grupo, da criança, mas também os adultos, os adultos ficam com muito 
medo, então esse envolvimento de transformar o adulto na criança, no mesmo nível, 
no mesmo patamar, no mesmo universo, pra gente foi muito... como é que a gente 
diz?... uma surpresa, mas uma surpresa muito agradável, né! que a gente voltou à 
Gang antiga, quando os pais deixavam as crianças; “- Que horas termina o 
espetáculo?”, até que a gente fez um espetáculo e disse: “Não, você pode assistir, 
você vai gostar!”, e os pais se envolveram e foi maravilhoso, né!, aí a gente voltou a 
esse tempo. O Scabum envolve todo o universo, todos têm medo da bomba, todos 
participam, então ficou uma energia completa, um círculo completo, aí é por isso que 
eu gosto, particularmente, eu gosto muito do Scabum, muito mesmo, de todos esses 
infantis que eu fiz eu acho prazeroso fazer Scabum, que é uma coisa muito 
inteligente, sabe! e muito solta, tem uma marcação tudo, mas é muito solta assim, se 
acontece alguma coisa na plateia a gente já traz, já faz, então ficou, talvez pela 
experiência já há muito tempo da gente em palco, não tem medo de fazer Scabum, 
entende? Porque já aconteceu da bomba estoura, a bola estourar já e a gente saber 
resolver, há algum tempo atrás a gente não iria saber, né! Mas aí eu acho que foi, o 
que aconteceu em Scabum foi isso: a surpresa nossa do envolvimento. 
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ANEXO IV 
 
 
 
ALVES, Edilson. Procedimentos e possibilidades na construção do espetáculo 
“Scabum”. João Pessoa, 16 de julho de 2014. Entrevista concedida a Heráclito 
Cardoso de Oliveira. 
 

 
01 – DE QUE TRATA O ESPETÁCULO? 
 
 
Então Scabum fala disso, da permanência e da constante necessidade do grupo em 
preservar nos seus espetáculos a arte do palhaço, contada desta forma, Os Três 
Patetas foi apenas um mote que a gente buscou para contar essa estória. Tanto é 
se você assistir Scabum e assistir Os Três Patetas, você vai ter apenas uma 
lembrança de referência ao filme, mas a história de Scabum não tem nada a ver com 
nenhuma estória dos Três Patetas. 
 

02 - O QUE LEVOU A COMPANHIA/ATORES A MONTAR ESTE ESPETÁCULO 
DENTRO DE UMA POÉTICA DO NÃO-VERBAL? 

Na verdade, eu acho que partiu da carência de um novo espetáculo que a 
companhia estava buscando, sem perder o seu trabalho que vem fazendo ao longo 
desses vinte e sete anos, que é uma mistura de teatro e circo, a gente não queria 
perder essa essência, essa pesquisa constante que o grupo tem com a arte do 
palhaço, pelo fato de sermos todos palhaços profissionais, animadores, recreadores, 
ativistas culturais e palhaço profissional, então a gente queria um espetáculo 
diferente dos outros que a gente já tinha feito. Como? O que seria Scabum? Seria 
um espetáculo sem texto, né! o oral, sem a palavra, onde o corpo estaria presente 
do começo ao fim e aí a gente começou a imaginar as possibilidades que os três 
mais famosos palhaços do cinema mudo, do cinema internacional, do mundo, 
seriam Os Três Patetas, o que a gente poderia beber naquela fonte? Não que a 
gente fosse copiar Os Três Patetas, cada um dos atores do Scabum, tanto eu e a 
Madalena, como o Adilson, nós já tínhamos um palhaço construído, então a gente 
queria usar daqueles elementos que Os Três Patetas eles buscavam nos filmes, na 
estória que eles contavam, e a gente contar uma estória nossa, então Scabum partiu 
disso, Scabum é isto; um espetáculo aonde não tem texto, e ao mesmo tempo com 
texto porque a gente usa muito gramelô, mas tem uma história com começo, meio e 
fim e a gente não queria usar o verbo.  
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03 – QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS POR UM(A) 
ATOR/ATRIZ AO SE PROPOR A FAZER RIR SEM USAR O RECURSO DA FALA? 

A permanência de manter esse trabalho individual tão crítico ao mesmo tempo, eu 
sou muito crítico naquilo que eu estou fazendo, às vezes eu até nem critico o que é 
que os outros estão fazendo, mas eu me critico. Eu acho que esse senso de ridículo 
que Edilson tem que ter, que precisa ser usado no palhaço, isso me deixava muito 
em dúvida, era muito cruel, eu ficar ridículo sem saber seu eu estava sendo ridículo 
e sem saber se esse ridículo ele iria agradar, então essa espontaneidade que o 
palhaço precisa ter, esse lado crítico, que eu acho que é quando a gente fica em 
cima da corda, dificuldade da gente em fazer a graça sem ser chato, sem ser tão 
sério profissionalmente, não sei se vocês me entendem, mas a gente precisa ser 
bobo, a gente precisa estar num estado de graça, a gente precisa ser ridículo, mas 
como ser ridículo sem apelar? Como ser ridículo espontâneo? Isso é muito difícil! 
Isso é muito difícil! Eu acho que tem que ter ajuda dos deuses, tem que ter alguma 
coisa invisível, que nos conduza, que permita isso acontecer. Hoje eu não sei, eu 
não estudei o palhaço, eu criei o palhaço, eu busquei a minha técnica, a minha 
forma de andar, a minha forma de falar. Eu, claro, se eu dissesse a vocês que eu 
não tinha observado outros grandes palhaços, não tivesse bebido em outras fontes, 
eu estaria mentindo, eu acho que todo artista faz isso, mas esse “em cima do muro” 
de ser ridículo sem querer ser grosso, esse ridículo sem querer forçar e ao mesmo 
tempo forçando pra fazer a graça é muito difícil, é muito delicado, e isso me causa 
muito medo. 
 
 
04 – QUAL FOI O PRINCIPAL CAMINHO METODOLÓGICO UTILIZADO NA 
CONSTRUÇÃO DO ESPETÁCULO? 
 
 
A vida! Não conto nem de um até três! Eu acho que o que a gente via, o que a gente 
sentia, o que a gente percebia que a cena precisava, a gente se entregava, isso é 
vida! É dar vida aquilo que você está precisando, que você está buscando, a gente 
se empolgou, mergulhou, acreditou. A cena do final, que a estória da bomba, que 
tudo acontece porque eles recebem uma bomba de presente e, como lá aonde os 
três palhaços moram é uma oficina que conserta de tudo, eles jamais poderiam 
imaginar que receberiam uma bomba, então eles tentam desativar essa bomba, a 
gente precisaria mergulhar nessa brincadeira, nesse lúdico, nessa falsa bomba e ao 
mesmo tempo acreditando que é uma bomba de verdade, então a gente se jogou, 
então é a vida, é aquele ensinamento daquele momento. Claro, tem que ter uma 
técnica né! a gente precisa de um mínimo de técnica pra poder conduzir, conduzir o 
lúdico, conduzir a mentira e ao mesmo tempo conduzir a verdade. 

05 – QUAIS AS PRINCIPAIS FONTES DE INSPIRAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO 
DAS PERSONAGENS? 

Talvez as pessoas estejam vendo esse material não tenham conhecido a primeira 
formação dos Trapalhões. E Os Trapalhões, na época, era formado por Didi (Renato 
Aragão), Dedé Santana, Muçum e Zacarias. O Zacarias ele me chamava muito a 
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atenção por aquele jeito bobo dele, aquele jeito extrovertido dele, aquela risada dele 
e isso me fez também observar um pouco mais essa coisa dúbia até, que o próprio 
Zacarias, aquele personagem criado pelo Mauro, provocava isso nas pessoas, era 
tão bobo, tão infantil que parecia uma criança, uma criança velha ou um velho 
criança e ao mesmo tempo tão lúdico, tão infantil, isso me fez beber muito na fonte 
dele e vieram outros grandes palhaços, né! Existem técnicas e mais técnicas que os 
doutores da ciência da arte de fazer rir defendem, né! levantam questões e eu acho 
que é necessário seguir até um certo ponto, depois daquele ponto começa-se um 
novo parágrafo e é aí quando eu entro e acho que é quando qualquer outro artista 
deveria entrar, é a sua forma de pensar, o seu jeito de fazer, a sua forma de falar, de 
andar, você usa aquela forma, aquela ciência pesquisada e já estudada e talvez até 
defendida por muitos sabedores da arte de fazer rir, mas tem um determinado 
momento que você para. Eu, eu acho assim, que você tem que parar e começar a 
acreditar naquilo que você é possível de você defender com o seu corpo, com a sua 
voz e com seu gesto. 
 
 
06 – COMO SE DEU A PREPARAÇÃO CORPORAL DOS ATORES PARA ESTE 
ESPETÁCULO? 
 
 
Partiu muito do individual, como eu já falei, cada personagem dos atores, tanto meu, 
da Madalena como do Adilson, já tinha os personagens concebidos, né! o 
personagem que eu faço é o meu palhaço que eu já venho desenvolvendo há vinte e 
tantos anos, o que o Adilson faz, o que a Madalena, em fim... então isso facilitou a 
construção da cena, facilitou. Isso não quer dizer que foi fácil, apenas facilitou dando 
caminhos pra que a gente construísse isso daí. O fato de já ter um personagem 
construído é lógico que ajuda, por isso que a gente quer manter sempre dentro dos 
nossos espetáculos essa característica do teatro circense, do teatro mímico, da 
pantomima, da acrobacia, do malabarismo, a gente mistura isso tudo, então o 
caminho a gente tinha, a gente não tinha o roteiro, pra gente criar o roteiro a gente 
pensou muito: “qual é a primeira cena?”, “O que acontecia naquela cena?”, “ O que é 
que sai daquela cena?”, “O que é que entra em seguida?”, “O porquê disso”, “O 
porquê daquilo”, “Por que que se recebe uma bomba?”, “Qual o sentido?”, tudo teve, 
mesmo sem texto, né! Talvez foi aonde ficou mais difícil, porque quando você 
recebe uma obra literária e você a começa a estudar ela e a partir dali você começa 
a criar a cena, desenvolver as ações dramáticas daquilo ali e tal, não é que seja 
mais fácil, mas você tem algo palpável pra ler, pra defender, pra colocar na sua voz, 
no seu corpo. E quando não tem nada de texto? Que vamos partir do zero? Do zero, 
do zero mesmo! “Como é que chega?”, “Como é que entra?”, “Como é que sai da 
casa”, “Como é que fecha a oficina?”, “Como é que tira?”, “Como é que recebe 
fulano?”, “Como é que recebe cicrano?”, “Como é que limpa?”, “O que é que cai?”, 
“Quem entra?”, “Quem cai?”, “Quem levanta?”, “Quem leva uma tapa”, “Quem faz 
um sorriso?”, “Quem dá um beijo?”, tudo isso foi do zero, do zero, do zero! 
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07 – ATÉ QUE PONTO VOCÊ, ENQUANTO ATOR/ATRIZ, UTILIZOU 
EXPERIÊNCIAS DE SUAS PRÓPRIAS VIDAS DENTRO DO PROCESSO DE 
CRIAÇÃO? 
 
 
Todas! As pessoas defendem tanto que a gente tem muito que olhar as pessoas na 
rua, quando a gente está começando a fazer teatro, observar as pessoas na rua, na 
feira, nas praças, em casa; “Ah, a vizinha que rir daquele jeito, o vizinho que não sei 
o quê, o pai que anda daquele jeito, um tio do interior, do avô que falava, que 
cantava daquele jeito...”. Eu defendo assim, que a nossa cabeça é uma biblioteca de 
letras, de sonhos, delírios, ficção, pensamentos, então eu, Edilson, quando eu junto 
tudo isso eu costumo fazer uma grande salada e nem toda salada a gente come 
tudo o que está naquela salada, a gente peneira aquilo que mais lhe serve, então eu 
uso esse caminho. Se eu disse a você que eu não pesquisaria, que eu não leio... 
Por exemplo, não só dentro da Agitada Gang, mesmo quando eu estou fazendo 
outro espetáculo em outra companhia da cidade, que eu levo uma cena desenhada 
para os atores, eu passei dois ou três dias pensando: “a ação daquele ator”, “porquê 
que que ele vai pra ali”, “se eu trouxesse essa cena pra cá agia dessa forma”, então 
isso também é um estudo metodológico, lógico que é! Mas eu costumo dizer que a 
constante pesquisa de você ver pessoas, assistir pessoas, ver teatro, ver cinema, 
ler, é um somatório, mas eu acho que o fazer diário pra mim  ver, eu costumo 
transformar isso aí, eu costumo perceber de um jeito e já posso imaginar que aquilo 
dali poderia ser de outro jeito, “se eu fosse fazer eu faria assim...”, aí né! Vem aquela 
estória: “quem conta um conto aumenta um ponto”, “nada se cria, tudo se recria”, em 
fim, dá uma somatória disso tudo, por isso eu vou morrer dizendo: não tem fórmulas, 
não tem caminhos. Pra mim tudo é teatro. Eu não vou achar nunca que fulano tá 
certo, só ele que tá certo ou que beltrano só ele que tá errado, não! Nós erramos, 
nós acertamos, tem caminha “A”, tem caminho “B”, tem caminho “Z”, enfim, tem 
tanto caminho pra você fazer uma cena, pra você construir um personagem, que eu 
não sei se só tem um, que só a ciência que determinou assim e ponto, não, não é, 
não é! O teatro moderno, o teatro contemporâneo tem me mostrado o contrário. 
 
 
08 – COMO VOCÊ COMPREENDE O “FENÔMENO CORPO”  E SUA RELEVÂNCIA 
PARA O ESPETÁCULO? 
 
 
O corpo pra mim é um conjunto de ações do que eu penso e do que eu falo, eu 
apenas faço o complemento desse desenho com o meu corpo, que nem todas as 
vezes eu consigo acertar porque é muito difícil, então pra mim o corpo é a soma do 
que eu penso com o que eu falo e junto com o corpo. E volto a dizer: nem todas as 
horas é fácil acertar. [em Scabum] é quando a gente fala, com o corpo. Eu pensei, 
mas eu não podia falar, naquele espetáculo, mas eu podia mostrar com o meu corpo 
aquilo que eu estava pensando, naquele momento, especificamente nesse 
espetáculo, eu não posso falar, eu posso mostrar aquilo que eu estou pensando que 
eu queria falar, mas eu não posso e aí é onde ele se torna bem mais difícil, por isso 
que eu digo: nem todas as vezes a gente consegue acertar. 
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09 – DENTRO DO CONTEXTO DE UMA CENA CÔMICA, O QUE SIGNIFICA, 
PARA VOCÊ, O SILÊNCIO? 
 
 
Eu costumo muito dizer que eu preciso dele, que seja na minha casa, no meu 
ambiente de trabalho, seja no meu momento de divertimento, eu preciso do silêncio, 
porque o silêncio me faz pensar, me faz refletir muito daquilo que eu tô tentando 
buscar seja pra um novo espetáculo, seja pra uma nova experiência de vida, seja 
pra uma nova amizade, seja pra manter o meu equilíbrio emocional, o silêncio pra 
mim é muito importante, até na hora de você... Às vezes... Eu costumo conhecer 
atores que vão ao extremo; “silêncio absoluto pra concentrar e entrar em cena, 
ninguém fala com ele, não pode falar com ele, ele está concentradíssimo.”. Eu vou 
ser atrevido, eu discordo, eu acho que você consegue ser profissional sem precisar 
ser o extremo, volto a dizer: o teatro contemporâneo tem me ensinado isso, tem me 
mostrado que eu posso entrar concentradíssimo, consciente do que eu vou fazer, eu 
posso não fazer bem feito, aí é outra história, um outro departamento, um outro 
momento, mas a consciência do que eu vou falar, a consciência do meu corpo, e o 
porquê que eu tô falando, o silêncio me permite isso. Eu não gosto do absurdo do 
silêncio para chegar a isso. [no contexto de uma cena cômica] eu consigo ler de uma 
forma inteligente, inteligente mesmo, você ver o silêncio como reflexão, eu estou me 
colocando como plateia. Quando eu vejo uma cena que ela necessita do silêncio, eu 
me sinto como plateia refletindo o que é que aqueles atores estão pensando, o que 
é que aqueles atores estão imaginando ou o porquê que aquele diretor pensou da 
necessidade do silêncio pra aquela cena e quando eu estou na cena, eu como ator, 
que preciso do silêncio, aí é difícil de falar, é quando a gente se sente mais sofrido, 
esse silêncio interior como ator.  
 

10 – COMO VOCÊ ENTENDE A CAPACIDADE QUE O(A) ATOR/ATRIZ TEM DE 
FAZER RIR EM CENA? 

Lembra quando eu disse no começo dessa conversa que tem que ter alguma coisa 
além desse plano que nos permite isso? Não estou levantando nenhuma bandeira, 
pra isso ou pra aquilo, não estou defendendo suposições. Eu acho que pra você 
fazer rir, eu acho que você tem que ter a consciência daquela intenção de fazer 
aquele público rir, por quê? É tão mágico isso! Eu passo por essa experiência como 
diretor da outra companhia que eu trabalho, é descobrir o momento certo, que achar 
que aquela piada, que aquela ação vai fazer o público rir, é meio difícil de explicar, 
talvez, quando a gente vai pra cena, fique mais fácil de explicar, mas é muito difícil, 
é muito difícil!   
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11 – COMO VOCÊ AVALIA A RECEPÇÃO DO PÚBLICO COM RELAÇÃO AO 
ESPETÁCULO? 
 
 
Engraçado! Nós já tivemos várias reações. O espetáculo, como o próprio filme dos 
Três Patetas, o próprio Os Trapalhões, eles tinha muitas cenas de pastelão, né, seja 
um jogando uma torta na cara um do outro, um melando o outro com a tinta ou 
batendo, brincando, dá uma cambalhota e caia... a gente quis aproveitar isso, que 
todos os palhaços fazem até hoje como uma técnica para fazer o riso, há quem 
questione: “Ah, por que uma cena de melar, de sujar no teatro infantil?”, gente, isso 
pra mim é, sabe, estupidez, eu acho que as crianças também convivem com isso, 
seja na televisão, seja no rádio, seja na internet, entendeu? Então, o que a gente 
está fazendo no teatro é uma cópia? Não! Não! Faz parte da ação dramática do 
espetáculo.   
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
 

 

Roteiro de “Vende-se um Circo” 

 

1º - A chegada 

 

 Branco e Augusto entram em cena pela plateia trazendo um minúsculo 
picadeiro e um cachorro. 
 
 

2º -  O circo de pulgas 
 
 

 O Branco e o Augusto se preparam para apresentar um número do circo de 
pulgas.  

 As pulgas saem do cachorro e pulam no minúsculo picadeiro. 

 O Augusto faz com que as pulgas deem saltos mortais, piruetas, etc. 

  No fim eles agradecem ao público, mas o Augusto acaba derrubando o circo 
de pulgas.  

 As pulgas atacam os dois e eles começam a se coçar. 

  Uma das pulgas foge para a plateia e o Branco vai buscá-la, enquanto o 
Augusto vai catando as que ainda estão no chão. 

 Eles conseguem catar todas as pulgas, mas o Augusto vai contá-las e 
percebe que está faltando uma. 

 Um acusa o outro e no meio da confusão o Branco um tapa no braço do 
Augusto e acaba matando a pulga que está nele. 

 Augusto, muito triste, coloca a pulga numa caixa de fósforos e, solenemente 
traz uma grinalda de flores para a pulga. 

 Ambos saem levando a pulga num cortejo fúnebre. 
 
3º - Chegam em casa 
 
 

 Ambos ficam de costas para o público, tiram a roupa colorida e o nariz 
vermelho. 

 Augusto vai colocar água para o cachorro, enquanto o Branco senta-se no 
banquinho e conta algumas moedas, com expressão de negação. 

 O Branco vai tirando cuidadosamente os sapatos, enquanto Augusto pega o 
circo de pulgas e vai colocando as pulgas no cachorrinho para que elas se 
alimentem. 

 O Branco limpa os sapatos e o Augusto vem dá-lhe uma massagem nos pés.  

 O Branco começa a sentir cócegas e rir. Augusto percebe e rir também, 
aumentando gradativamente as cócegas e as risadas.  

 O Branco se irrita, para e dá uma tapa no rosto do Augusto, que para com a 
massagem. 
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 Augusto discretamente cheira as mãos e sente um cheiro ruim. Ele limpa as 
mãos na roupa. 

 O Branco pega um jornal para ler. Augusto pega um acordeom e fica tocando, 
mas o som atrapalha o Branco que toma o instrumento do Augusto. Isto se 
repete com as seguintes instrumentos: pandeiro, flauta, apito. Por fim o 
Augusto começa a assoviar. 

 O Branco pega uma camisa rasgada, linha e agulha e obriga o Augusto 
costurar. 

 Enquanto costura, Augusto presta atenção na leitura do Branco. 

 O Branco ri de algo que leu. 

 O Augusto, mesmo sem saber de que se trata, ri também. Este riso vai 
ficando exagerado gradativamente. Sua distração faz com que ele prenda a 
camisa que está costurando em sua própria roupa sem perceber. 

 O Branco se irrita e vem tomar a roupa que mandou costurar, mas quando 
percebe que a costura está pesa à roupa, o Augusto tenta fugir, mas acaba 
apanhando. 

 O Branco vai ajeitar a roupa de palhaço no cabide, enquanto Augusto brinca 
um pouco com o cachorro, em seguida pega os lápis coloridos e papel para 
fazer desenhos. 

 O Branco liga o rádio e fica escutando. o augusto faz um desenho e coloca 
junto aos outro no varal, em seguida faz um desenho, dobra e dá para o 
Branco. 

 Quando o Augusto dá as costas, o Branco olha para o varal, olha para o 
desenho e rasga-o. 

 O Augusto faz outro desenho, dobra e entrega para o Branco, que novamente 
olha para o varal, olha para o desenho e rasga-o. 

 O Branco manda o Augusto forrar as camas. Augusto guarda os lápis e 
papeis e vai forrar as camas. 

 O Augusto encontra algumas cédulas escondidas embaixo do colchão do 
Branco. 

 O Branco pega o dinheiro da mão do Augusto. 
 
 
 

4º - O dinheiro 
 
 

 O Branco vai contar lentamente o dinheiro, enquanto o Augusto pega o 
cachorro e faz as pulgas irem para o pequeno picadeiro e começa a treiná-
las. O Branco conta e reconta o dinheiro. 

 O Branco chama o Augusto e manda que ele guarde o dinheiro. 

 Augusto tira um de seus desenhos do varal, embrulha o dinheiro com ele e 
guarda-o no bolso. Feito isso pega novamente seus lápis coloridos e papel e 
começa a desenhar. 

 Enquanto Augusto desenha, o Branco começa procurar comida nos 
mantimentos, mas a comida está acabando e ele encontra várias embalagens 
vazias. 

 Augusto faz um desenho e entrega para o Branco, que olha para o varal, olha 
para o desenho, rasga-o e volta a procurar comida. 
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 O Branco entrega ao Augusto um pedaço de pão, ele guarda o pão no bolso e 
entrega outro desenho ao Branco, que olha para o varal, olha para o desenho 
e rasga-o. 

 O branco percebe que não há mais comida, arruma-se para sair, pega uma 
sacola de feira e pede o dinheiro ao Augusto, para ir comprar comida. 

 O Augusto entrega o embrulho que fez e o Branco pensa que é outro 
desenho, olha para o varal, olha para o desenho dobrado e rasga-o. 

 O Branco pede novamente o dinheiro ao Augusto e ele indica que já 
entregou. O branco percebe que rasgou o dinheiro e tenta bater no Augusto, 
mas se controla, porém fica furioso. 

 O Branco pega um cigarro e acende com fósforos. O Augusto fica de longe 
observando e acha a chama do palito interessante, mas tosse com a fumaça.  

 O Branco percebe, olha para o cigarro e sai para fumar fora de cena, mas 
deixa a caixa de fósforos embaixo do banquinho. 

 Augusto aproveita enquanto o Branco saiu e pega a caixa de fósforos, acende 
palito por palito e se diverte com o fogo. Quando os palitos se acabam ele 
coloca todos os palitos queimados de volta na caixa e a põe no mesmo lugar. 

 O Branco volta, nervoso, ele fica andando de um lado para o outro, enquanto 
o Augusto vai brincar com o cachorro e as pulgas. 

 O Branco senta-se para acender outro cigarro, mas os palitos não acendem. 
Ele desiste. 
 
 

5º - Chega a noite 
 
 

 O Branco olha para o relógio e manda o Augusto ir para a cama. Ele também 
vai.  

 O Branco espera o Augusto dormir para pegar um saco de bolachas que ele 
esconde. Ele come sozinho. Quando o Augusto se mexe, o Branco se deita 
rapidamente. (isto se repete três vezes). 

 Depois que o Branco come as bolachas ele volta a se deitar. Mas Augusto 
acorda com fome no meio da noite, verifica se o Branco está dormindo (mas o 
Branco está só fingindo que dorme) vai de pé ante pé até a sacola de comida, 
mas não encontra nada. 

 O Augusto lembra do pedaço de pão que ele guardou. Paga-o e hesita em 
comer sozinho. Olha para o Branco que está “dormindo” e acorda-o. O 
Augusto divide o pedacinho de pão com o Branco e com o cachorro. E volta a 
dormir. 

  O Branco não consegue dormir. Senta-se, olha para a sacola de comida 
vazia, pega o dinheiro rasgado e olha com tristeza, mas joga no chão 
novamente. 

 O Branco percebe o circo de pulgas e o cachorro e tem a ideia de vendê-los. 

 Lentamente, pé ante pé, o Branco pega o circo de pulgas, pega o cachorro e 
sai. 

 
 
6º - Amanhece! – (Toca o despertador) 
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 Augusto se acorda e percebe que o Branco não está. Procura o circo de 
pulgas e o cachorro e também não encontra. Entra em desespero. Sai de 
cena a procura do Branco, do cachorro e das pulgas. 

 Quando o Augusto sai o Branco entra agitando um sino trazendo o cachorro e 
o circo de pulgas com uma plaquinha “VENDE-SE UM CIRCO” e um cifrão 
com o preço. 

 Augusto continua procurando eles.  

 O Augusto vê o Branco, mas fica escondido para ver o que está acontecendo 
e percebe que o circo está sendo vendido. 

 O Augusto vai até o Branco e pede que ele não venda, mas o Branco resiste 
e manda-o de volta para casa. O Augusto triste volta para casa (sai de cena). 

 O Branco, vendendo o circo, sai de cena. 

 Imediatamente o Augusto entra em casa e fica triste pensando numa solução. 

 O Augusto olha para o dinheiro rasgado, pega uma fita adesiva e remenda o 
dinheiro. Sai de cena. 

 Novamente entra o Branco agitando o sino, vendendo o circo. 

 Entra o Augusto e pede para o branco vender o circo para ele. O Branco ri 
debochando do Augusto e pede o dinheiro. O Augusto entrega o dinheiro que 
remendou e compra o circo. 
 
 

7º - A compra do circo 
 
 

  Ambos voltam para casa. Chegam contentes e o Branco traz um pacote com 
comida. 

 Eles começam a comer felizes. 

 O Augusto olha para a hora e avisa ao Branco que é hora de se arrumarem 
para a apresentação. 

 Eles, de costas para o público, colocam as roupas coloridas, os narizes, 
pegam o cachorro, o circo de pulgas e saem para a apresentação. 

 Em primeiro plano eles dançam, fazem algumas gags e finalmente uma 
exibição do circo de pulgas. 

 Antes da apresentação das pulgas, o Augusto pede um minuto de silêncio em 
homenagem que morreu no início. Com o olhar, dão foco para o lugar onde 
está a grinalda e a caixa de fósforos com a pulga morta.  

 Fazem a apresentação do circo de pulgas e se despedem. 
 

 Desce o pano. 

 


