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“O teatro é um ponto de ótica. Tudo o que
existe no mundo, na história, na vida, no
homem, tudo deve e pode aí refletir-se, mas
sob a varinha mágica da arte.”
Victor Hugo
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RESUMO

Tendo em vista o emprego do grotesco para especulações teóricas e
práticas, e como ponto de partida as ações corporais, este trabalho consiste no
relato de uma investigação cênica visando à criação de um personagem bufo.
O trabalho prático de construção física do bufão no corpo do ator realizou-se
em parceria com minha orientadora Marina de Oliveira e minha colega Melissa
Velasques.
Palavras-chave: Bufão. Grotesco. Ação corporal.
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1. O BUFÃO, SUAS PECULIARIDADES E PORMENORES

Em

algumas

definições

de

dicionários

da

língua

portuguesa

encontramos o termo “bufão” relacionado a fanfarrão, bobo e truão, e a palavra
“bufo” ligada à ação de bufar, ou seja, soltar o ar pela boca ou nariz quando se
está irritado, produzindo, assim, o som característico de bufar. Há ainda outro
significado, mais interessante, presente no Pequeno dicionário brasileiro da
língua portuguesa: “Bufo³,8. m. A personagem de teatro encarregada de fazer
rir o público, com momices, esgares etc.; adj. burlesco.” (FERREIRA, 1969,
p.196)
A relação com o ato de bufar faz sentido quando se trata de bufões, pois
de certa forma ele bufa suas indignações perante a hipocrisia social e, apesar
de ser bobalhão, é um ser inteligente que reflete o mundo à sua volta. Além
disso, ele carrega consigo, principalmente no seu estado físico, o peso do
preconceito humano e zomba dele, porque é a partir dos olhos discriminadores
das pessoas sobre a sua forma corporal que ele faz as suas críticas e despeja
no público toda a sua graça e todo o seu discernimento. Mas não só caretas,
trejeitos, zombarias podem definir a preciosidade que é o bufo ou o bufão, este
personagem tão peculiar e grandioso. Através da sua mente apurada, seu
sarcasmo e sua paródia, ele revela e aponta a verdadeira face da humanidade,
aquela que todos nós fazemos questão de esconder da sociedade, ele vem e
nos mostra.
Um bufão pode apresentar uma ou inúmeras deformidades físicas e
aparentemente convive muito bem com isso, não fica se lamentando se não
possui uma perna ou um braço, ou até mesmo um olho, ele sabe ser ele
mesmo. Num primeiro momento, temos a impressão de que ele não se importa
com o que os outros pensam a respeito de seu caráter ou de suas atitudes. Por
ser assim tão diferente daqueles que são “normais” ele fica à margem da
sociedade e, apesar disso, transmite alegria e debocha de tudo e de todos que
se escondem atrás de máscaras sociais inventadas para diminuir e
desconstruir o que realmente somos e desejamos.
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Em um capítulo do livro A arte de ator: da técnica à representação, de
Luís Otávio Burnier, vemos no seguinte trecho como o bufão pode apresentar
suas características e com isso representar a sociedade:
(...) O bufão é um ser marginal e marginalizado.
Tradicionalmente ele tem deformações físicas como corcundas,
um braço a menos, enormes barrigas, órgãos genitais
exacerbados. São gigantes ou anões, três olhos, sete dedos.
Essas deformações são como a somatização das deformações
humanas interiores, das dores da humanidade, como na
relação de Dorian Gray com seu quadro. (BURNIER, 2009, p.
215-216)

A comparação que Burnier faz com a obra de Oscar Wilde, O retrato de
Dorian Gray, é muito pertinente, pois nesse livro, resumidamente, o
personagem principal, Dorian Gray, possui uma pintura enfeitiçadaem que
aparece retratado. Com o passar do tempo, enquanto Dorian permanece bonito
e jovem fisicamente, e por isso mais vaidoso e mais egocêntrico, o seu retrato,
que reflete a sua alma, vai ficando velho, desfigurado, mostrando o seu lado
feio, impuro, desonesto e maldoso.
Da mesma forma que o quadro do personagem de Wilde, o bufão mostra
a humanidade através das deformações de seu corpo, reproduzindo a
imoralidade, a loucura, o despudor e tudo o que é secretamente disfarçado por
muita pompa. Burnier, para fundamentar ainda mais essa relação social,
acrescenta que:
O bufão é o grotesco. Manifesta exageradamente os
sentimentos humanos. Ë malicioso e ingênuo, puro e cruel,
romântico e libidinoso. Suas deformações físicas e seu modo
de ser são como a manifestação física do tumor, da lepra das
relações socais e da pequenez humana. (BURNIER, 2009,
p.216)

E este é o ponto fundamental e o eixo central que sustenta essa
pesquisa: A relação do grotesco e do bufão. A maneira como surge e como se
constrói o corpo do bufão. O bufão é o grotesco, o bufão tem o grotesco
impregnado em seu físico e em suas ações. Mas o que é ser grotesco? A partir
daqui vamos dar ênfase para o desabrochar do grotesco por meio da arte.
E como base dessas questões norteadoras, que são de fato muito
importantes para a contextualização do bufão, não poderia aqui faltar o
talentoso escritor, poeta, dramaturgo e autor do Prefácio de Cromwell,Victor
Hugo. Com seu espírito artístico libertário, ele manifesta suas considerações
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sobre o romantismo, analisa a arte através da história e examina a
sensibilização moderna, traçando três fases e formas da poesia associada às
respectivas épocas da sociedade: os tempos primitivos são vistos como líricos,
os tempos antigos como épicos e os tempos modernos como dramáticos.
Para Victor Hugo, é do drama que nasce o grotesco. Em Do grotesco e
do sublime: tradução do prefácio de Cromwell, o poeta aponta que da fecunda
união do tipo grotesco com o tipo sublime é que nasce o gênio moderno, com
toda sua complexidade e sua infinita riqueza de formas e de criação, em que a
poesia dá um grande salto e percebe que nem tudo é humanamente belo, que
o feio existe ao lado do belo, o disforme perto do gracioso, o grotesco no
reverso do sublime, o mal com o bem, a sombra com a luz (HUGO, 2012).
Nos tempos antigos, com a epopeia, havia personagens grotescos,
como cita Hugo sobre os Sátiros, os Ciclopes, os Triões, as Sereias, Sileno e
Polifeno, que são criaturas com algumas deformações, mas é um grotesco
apenas disforme, acanhado, escondido por sua divindade ou por sua
grandiosidade. Importa destacar ainda que a comédia no contexto épico era
pouco explorada.
Para o gênio moderno, o grotesco tem um valor inestimável e
fundamental, pois é dele que vem a feiura, o disforme, o cômico e, aqui
principalmente, o bufão. E o grotesco como forma de contraste com o sublime–
pois o sublime não pode contrastar com ele mesmo, pois assim entediar-se-ia
de tudo, inclusive do belo– é a fonte mais fértil que a arte pode encontrar na
natureza.
Conforme o comentário de Victor Hugo sobre a idade moderna, o
sublime tem o privilégio de sua pureza, seu esplendor, seu garbo e já o
grotesco carrega o atributo do ridículo, da feiura, das doenças, pois segundo
ele “Com efeito, na poesia nova, enquanto o sublime representará a alma tal e
qual ela é, purificada pela moral cristã, ele [o grotesco] representará o papel da
besta humana.” (HUGO, 2012, p.35) e sendo assim o feio, ao contrário do belo,
tem mil faces.
É na ideia de que tudo que está na natureza está na arte, – e por isso o
homem é naturalmente duplo, possuindo ambiguidade em seu caráter, em sua
forma e em sua beleza, – que encontramos o grotesco misturado com o
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sublime. Como resultado dessa harmonização, temos a múltipla capacidade de
criação e de representação da complexidade humana.
Quando o sublime passa a ter a necessidade do grotesco, se
compreende que o homem é ambíguo e, sendo assim, é preciso pintar a sua
natureza e vida com a sua real face, buscando a harmonia daquilo que coexiste
entre o corpo e a alma. É nesse momento que os bufões – os seres que muito
manifestam os sentimentos, as dores, as relações e as doenças da
humanidade – começam a ganhar espaço novamente. Assim, reaparecem os
colossos dos tempos primitivos e os gigantes dos tempos antigos, com um
caráter cômico, divertido e infantil.
Segundo Patrice Pavis, em oDicionário de teatro, “O bufão é
representado na maioria das dramaturgias cômicas. (...) é o princípio orgiástico
da vitalidade transbordante, da palavra inesgotável da desforra do corpo sobre
o espírito (...)” (PAVIS, 2008, p.34-35) e esse poder de exterioridade dá a ele a
autoridade de comentar os acontecimentos e sair impune, pois mesmo que ele
seja ouvido, suas ideias em geral não tem credibilidade.
Desde a Idade Média o discurso de um louco não pode ser considerado
como o dos outros, a ele atribui-se a faculdade de revelar uma verdade oculta,
de prever o futuro, de enxergar, com seu espírito ingênuo, o que as pessoas
não conseguem perceber e segundo Pavis “O bufão, assim como o louco é um
marginal” e assim desconstrói qualquer ordem, atraindo qualquer pessoa, pois:
Seu poder desconstrutor atrai os poderosos e os sábios: o rei
tem seu bobo; o jovem apaixonado, seu criado; o senhor nobre
da comedia espanhola, seu gracioso; Dom Quixote, seu
Sancho Pança; Fausto, seu Mefisto; Vladimir, seu Estragon. O
bufão destoa onde quer que vá: na corte, é plebeu; entre os
doutos, dissoluto; em meio aos soldados, poltrão; entre estetas,
glutão; entre preciosos, grosseiro... e lá vai ele, seguindo
tranquilamente seu caminho! (PAVIS, 2008, p.35)

O bufão não está entre as classes sociais, mas sim diante delas,
destoando daqueles que têm uma índole a ser preservada. Para essas
pessoas ele é o populacho, o libertino, o medroso, a gentalha, o comilão. E ele
é, mas responde às criticas com suas sátiras.
Por ser marginalizado, o bufão nunca está sozinho, ele vive em bando,
com outros bufões e juntos eles criam sua própria cultura e identidade,
estipulando suas próprias regras e, como menciona Burnier, criam a banda de
bufões que “funciona como um coro grego, como se cada bufão fosse parte de
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um único organismo. (...) Existe em toda banda um líder, seu braço direito (o
puxa-saco do chefe) e um idiota” (BURNIER, 2009, p.216).
A banda de bufões nada mais é que uma forma de organização dos
bufões, em que eles criam sua hierarquia interna e onde eles buscam a sua
força, porque sozinho, ele é fraco e fica sujeito às humilhações da sociedade,
já quando assumem um corpo coletivo, tudo o que acontece com um, a banda
toda reage e sente. E por encontrar essa resistência no seu bando que o bufão
não adota a seriedade e nunca se deixa abalar por ela, ao contrário, conduz
tudo com leveza, pois carrega consigo marcas infantis e de instintos animais ou
“amacacados”, como veremos neste parágrafo de Pavis:
Como aqueles bonecos de plásticos chamados “joão bobo”, o
bufão nunca cai: ninguém jamais conseguirá culpá-lo ou fazer
dele bode expiatório, pois ele é o principio vital e corporal por
excelência, um animal que se recusa pagar pela coletividade, e
que nunca tenta se fazer passar por outro (sempre mascarado
é o revelador dos outros e nunca fala em seu próprio nome, e
nunca assume o papel sério dos outros, sem incorrer em sua
perda). Como Arlequim, o bufão guarda, na verdade, a
lembrança de suas origens infantis e simiescas. (PAVIS, 2008,
p.35)

O bufão sempre terá algo para acrescentar, assim como as crianças que
ensinam aos adultos a pureza de ser sincero, ele é eloquente e espontâneo em
suas palavras. De acordo com Luiz Paulo Vasconcellos no seu Dicionário de
teatro, “Muito embora o teor das críticas feitas seja sério, a linguagem utilizada
mostra-se vulgar, resultando num saudável confronto entre a paródia da forma
e a crítica do discurso.” (VASCONCELLOS, 2009, p.44)
No universo do bufão é possível resgatar, de modo alegre e afável, o lado mais
ácido e mais ridículo da humanidade. Por essa razão, a abordagem do
grotesco invoca uma variedade inesgotável de estruturas corporais e
psicológicas que podem interferir na construção desses personagens.
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2. A INVESTIGAÇÃO CORPORAL PARA A CRIAÇÃO DO BUFÃO
2.1 Contextualizando a pesquisa: a preparação para os ensaios
O presente capítulo é fruto das minhas experimentações com o
personagem bufão. Como conteúdo encontram-se os relatórios de todo o
processo de busca corporal do meu bufão, em que procuro descrever quase
que minuciosamente cada detalhe desta demanda importante e prazerosa, à
qual tive a satisfação de dividir com a Marina e a Melissa.
Primeiro falarei sobre o projeto de pesquisa "O espaço dos miseráveis
na dramaturgia brasileira do século XX" e como me vinculei a ele para realizar
a investigação do meu trabalho de conclusão de curso. "O espaço dos
miseráveis na dramaturgia brasileira do século XX" surgiu ainda como
aprofundamento da tese da professora Marina de Oliveira (professora e
orientadora da minha pesquisa com bufões) realizada na área de teoria da
literatura na PUCRS.
Em setembro de 2011 iniciou-se, vinculado à Universidade Federal de
Pelotas, o citado projeto de pesquisa, tendo como foco a análise e leitura de
peças teatrais brasileiras do século XX e de como elas representam (ou não)
as classes marginalizadas. O grupo começou com três componentes: Andressa
Tayana Lopes da Silva, Lucas Ribeiro Galho e Melissa Rabelo Velasques, que
permaneceram até agosto de 2012 quando Andressa e Lucas deixaram o
projeto, a primeira porque pediu transferência para universidade de
Florianópolis e o segundo porque foi realizar graduação sanduíche na
universidade de Coimbra.
Como o bufão é também um personagem marginalizado pela sociedade,
em outubro de 2011, Marina propôs para o grupo, como desdobramento da
pesquisa teórica, um trabalho prático com ênfase na linguagem bufa.
O meu desejo de trabalhar o bufão surgiu em 2009, ano em que
ingressei na Universidade Federal de Pelotas, quando nós, do curso de teatro,
fomos convidados para assistir ao espetáculo “Gueto Bufo”, da Cia do Giro,
representado por Daniela Carmona e Cláudia Sachs1, um dos trabalhos mais
importantes de bufões em nosso Estado.Desde então fiquei fascinada por
1

Daniela Carmona trabalhou com Phillipe Gaulier e Cláudia Sachs com Jacques Lecqoq, dois diretorespedagogos fundamentais para o trabalho do teatro ocidental baseado na corporeidade do ator e suas
tradições teatrais.
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aquela linguagem teatral, os gestos, a corporeidade, o linguajar, o
envolvimento com o público, figurino, maquiagem, tudo me encantou. E quando
comecei as minhas pesquisas, encontrei outro trabalho com bufos, de igual
importância, denominado “As bufa”, dirigido por Tatiana Cardoso, que
infelizmente não tive a satisfação de assistir, mas encontrei vídeos da dupla de
bufas e fiquei ainda mais entusiasmada com o trabalho.
Em julho de 2012 eu já havia entregado o projeto do meu trabalho de
conclusão de curso e escolhido a professora Marina para ser a orientadora.
Como tivemos neste período (fim de julho a final de setembro) a greve geral
dos docentes e estudantes da UFPel, fiquei este tempo sem ter contato com a
minha orientadora e, apesar de já saber que ela estava experimentando o
bufão, não sabia como seria o nosso trabalho juntas.
Foi, então, em outubro, entre a confusão de terminar um semestre para
começar outro, que finalmente eu e Marina conseguimos nos encontrar.
Apresentei meu projeto para ela, ela ficou interessada na proposta e, já que o
tema deste estava totalmente de acordo como que elas pesquisavam, me
convidou para fazer parte do grupo de pesquisa e ensaiar todas as quintasfeiras das 14 às 17 horas.
Estava tudo acertado, começaríamos a trabalhar a partir do dia primeiro
de novembro, e eu estava muito ansiosa para iniciar as atividades corporais
com o bufão. Mas, aconteceu um contratempo e Marina me ligou dizendo que
não poderíamos começar ainda nesta semana, e sim na próxima quinta-feira,
dia

8.Porém,

essa

notícia

veio

com

uma

ideia

que

eu

abracei

instantaneamente, Marina pensou que o meu bufão poderia estar num plano
diferente do que ela e Melissa estavam trabalhando com os bufões delas,
então ela sugeriu que eu possuísse uma plataforma com rodinhas para que
pudesse me locomover sem utilizar as pernas, somente os braços e as mãos.
Isso possibilitaria a construção de um personagem bufo a partir de uma
determinada limitação física.
Adorei a ideia, e instantes depois de desligar o telefone, fui diretamente
falar com o meu pai sobre ela. Jorge Sierra, meu amado pai engenhoso,
concebeu muito bem a proposta. Primeiro pensamos juntos nas rodinhas e de
que tipo elas poderiam ser para que eu pudesse ter uma locomoção livre e
para todos os lados, assim, meu pai criou um projeto com uma plataforma de
13

madeira com rodas móveis que giram 360 graus e, uns dois dias depois, fomos
juntos comprar quatro das tais rodas.
Depois, debatemos de que formato e tamanho faríamos a plataforma, eu
preferi que fosse retangular, para que ficasse no tamanho exato das minhas
pernas, dobradas, do joelho aos pés. Meu pai procurou e achou em uma
madeireira um pedaço retangular de madeira em mdf que, para ficar do
tamanho perfeito só precisou ser serrada em alguns centímetros. Tínhamos
praticamente tudo para construir a plataforma praticável, só faltava um estofado
para que ficasse mais macio na parte superior, e esta solução quem teve foi a
minha querida avó Juranda, ela me doou uma almofada que um dia tinha sido
de um sofá de sua casa, ficou no tamanho ideal.
A tarefa de montagem da plataforma ficou a cargo do meu pai, ele
serrou a madeira, colocou as rodas com parafusos, pregou as almofadas e
nessa ocasião eu não estava presente, estava na faculdade. Antes de vê-la
pronta estava curiosíssima para saber como havia ficado, mas teria que
esperar meu retorno para Rio Grande, onde meus pais moram e onde eu nasci
e morei a vida inteira, mas valeu à pena esperar, quando a encontrei concluída
foi maravilhoso, achei incrível o trabalho tão detalhado e carinhoso que meu pai
havia feito. E a partir daí era só aguardar o dia do primeiro ensaio para
experimentar, na prática com o bufão, como seria esse novo corpo que se
move sobre rodas.

14

*Imagem da plataforma
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2.2.

Relatório de ensaios

A ideia de escrever os relatórios de cada ensaio foi sugestão da professora
Marina. A partir de uma conversa achamos pertinente que este trabalho de
conclusão tivesse como conteúdo um capítulo somente com os relatos e
reflexões sobre as práticas corporais sobre o bufão, para assim proporcionar
um melhor entendimento da nossa trajetória de busca do corpo bufo.
Primeiro ensaio, dia 8/11/2012
Hoje começamos o nosso ensaio com uma breve conversa sobre o
trabalho do grupo e de como serão conduzidos os nossos encontros desse dia
em diante, em que o foco do trabalho vai ser a busca do corpo bufo. Na prática,
alongamos e fomos experimentando o plano baixo: Locomovendo o corpo sem
que as pernas ficassem erguendo-o, somente com a ajuda das mãos e dos
braços, e a partir deste estímulo buscamos emitir sons.
Depois ficamos um tempo ensaiando para fixar um corpo neste plano
(baixo). Provamos possíveis ações através desse corpo, pensando em
velocidades diferentes para esta locomoção e quais estímulos corporais para
esta “caminhada” ou para as ações.E por fim fomos jogando com as
possibilidades para o corpo do bufão, para depois apresentarmos umas para as
outras e interagirmos com quem estava fora da “cena”.Pois a principal meta
para este trabalho, além da ação corporal, é pender para a interação,o contato
e a triangulação com o público.
Me senti bem envolvida como trabalho hoje à tarde.Um ótimo começo.
Aos poucos a forma grotesca foi surgindo no meu corpo durante o exercício e
eu senti que esta transformação foi acontecendo muito naturalmente, como se,
de alguma forma, aquela figura já estivesse presente em mim.
Escolhi fazer um movimento corporal em que a locomoção dependesse
completamente dos braços, do esforço braçal. As mãos ficavam viradas para
dentro, enquanto os cotovelos para fora, totalmente apoiado nos pulsos, o que
causou dor e desconforto nesta região.
Quando jogamos com o que seria o corpo do nosso bufão, tentei trazer
elementos nos quais já havia pensado para o meu personagem, elementos
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esses que traziam ações que se referiam à presença de um bebê, o cuidado
com o bebê, usando sempre o plano baixo.
Nesta última situação, tentei me locomover como se já estivesse na
plataforma, desconstruindo um pouco o corpo antes trabalhado. Senti um
pouco de dificuldade no momento da movimentação, pois de modo como se eu
já estivesse na plataforma, em posição de “lótus”, as laterais dos meus pés
arrastavam no chão e não permitia meu deslocamento pelo espaço.
Mas a grande descoberta deste dia prazeroso e produtivo de trabalho é
que estou entrando num processo com uma pluralidade imensa de coisas pra
serem exploradas e isto é muito bom, é fascinante.

Ensaio dia 22/11/2012
Logo no início do nosso ensaio, a Larissa Martins, costureira e figurinista
do curso, esteve presente para a Marina experimentar o figurino dela e para ver
como seria o figurino do meu bufão. Com a possibilidade de esconder as
minhas pernas, tivemos ideias de enchimentos em cima delas, e para isto,
achamos melhor que eu ficasse com elas dobradas, de joelhos, sentada em
cima dos tornozelos.
Hoje, finalmente, foi a primeira experiência com a plataforma móvel,
estava ansiosa para testar ela no tablado. Primeiro, antes de começarmos de
fato o ensaio, experimentei diversas posições em cima da plataforma, para ver
como seria a locomoção com as diferentes formas de posicionar as pernas.
Mas, no final, fiquei com os joelhos dobrados, sentada em cima da parte
inferior das pernas. (ver anexo A)
Então, começamos a jogar com o corpo do bufão, como a Melissa não
estava presente no ensaio hoje, fomos nós duas, eu e Marina, jogando, cada
uma no seu tempo e espaço. Fui me acostumando com a posição do meu
corpo até que ele se “acomodasse” àquele plano e àquela estrutura. Durante o
exercício mudei minimamente o peso do meu corpo, para frente, para trás e
para os lados, para que eu pudesse descansar algumas partes distribuindo o
peso. Não senti grande desconforto, em algum momento senti um
formigamento na perna esquerda, mas nada que fosse impossível de suportar.

17

Porém, foi mais de uma hora seguida de exercício, e ao fim dele, foi difícil
esticar as pernas.
No ensaio anterior falamos sobre a gula que alguns bufões têm, tive a
ideia de levar um saco de pão torrado, achei interessante brincar com o pão,
pois faz farelo e barulho e em algum momento, trouxe para a bufa a
imaginação de que ela estava comendo carne de girafa.
Aos poucos, fui concretizando alguns detalhes, como a forma dela
comer, beber água, dormir, e claro, se locomover. Por um estímulo externo, a
Daída, bufa da Marina, e a minha bufa, que ainda não tem um nome estipulado
(teve alguma sugestão durante o jogo, mas nada certo), começaram a interagir
e a jogar juntas. Como as duas bufas estavam se conhecendo, Daída fez
perguntas para a minha bufa, o que facilitou a parte em que temos que pensar
qual o sexo, de onde vem, como foi criada, entre outras coisas. Foi incrível a
conexão, porque estávamos cada uma em sua frequência, trabalhando nossos
personagens e de repente estávamos jogando juntas sem precisar de nenhum
sinal, foi somente um barulho externo que nos fez interagir.
Surgiram coisas interessantes, sinto que ainda está um pouco
embaraçado na minha cabeça algumas questões sobre a história da minha
personagem, sobre como ela é. Tem também a questão da voz, não tenho
certeza ainda de como vai ser a sua maneira de falar. Mas já sei que a mãe
dela a rejeitou, que ela foi criada por várias pessoas, entre parente e vizinhos,
e que ela ganhou o seu carrinho quando tinha doze anos de um senhor, amigo
dela, que já morreu. Pensei também que ela seria uma adulta, mas que ainda
tivesse traços infantis, como uma inocência, ou imaturidade.
Com o tempo, e com os ensaios, acredito que esses detalhes vão
enriquecendo e amadurecendo, e a forma vai surgindo, alinhando essas
possibilidades de interpretação do bufão.

Ensaio dia 29/11/2012
Neste ensaio estávamos novamente só eu e Marina. Começamos com
alongamento e aquecimento individual e logo partimos para a prática com o
bufão. Marina sugeriu que focássemos nosso ensaio na construção de ações
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corporais, para que estas fossem esboçando o comportamento dos nossos
personagens.
Assim, fui elaborando as ações a partir de um objeto (um prato fundo de
isopor que a Marina levou para o ensaio) e, segundo o estímulo da professora,
que já havia feito isto, adotei nomes que identificassem essas ações, como:
“Bolo de aniversário”, na qual a bufa canta parabéns como se o prato fosse o
bolo; “Creme facial”, onde ela passa os dedos no rosto como se estivesse
passando um hidratante; “A reza”, feita com o rosto “dentro” do prato e em
forma de “blablação”; “O cocô”, onde coloca o prato em baixo das nádegas e
faz força como se estivesse defecando; “Banho de valeta”, usando o prato para
pegar água da “valeta” imaginária e se banhar; “Gato e rato” jogando o prato
longe e a seguir caçando-o, repetidamente; e “Escarrar”, um profundo escarro
dentro do prato.
A princípio criamos sete ações não necessariamente cotidianas, ou que
de algum jeito desobedecessem a forma rotineira de executá-las. No momento
final fizemos com que as nossas bufas interagissem somente através das
ações que criamos, tentando estabelecer um jogo em que essas ações, por si
só, trouxessem um diálogo basicamente corporal.
Concentrar em ações corporais, sem pensar muito em colocar fala ou a
voz, fez muito bem pro meu trabalho, senti um engrandecimento com elas,
percebi que as possibilidades são ainda maiores quando definimos melhor
como vamos conduzir o corpo dos nossos bufões, Marina comentou sobre essa
evolução. É como se fôssemos preenchendo os espaços em branco, que, no
meu caso, ainda existem muitos, e enriquecendo a composição do
personagem. É como se as ações dessem vida para o bufão e vice-versa.
Ensaio “solo” dia 15/12/2012
Nesta semana ficamos sem espaço para ensaiar no nosso horário de
quinta-feira de tarde. Marina me pediu para que encontrasse um espaço e
ensaiasse sozinha. Foi que eu fiz, ensaiei hoje, pela manhã, na sala preta do
curso de teatro. Uma experiência nova de ensaiar sozinha em um lugar
diferente, sem ninguém por perto.
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Causou-me um estranhamento este ensaio, senti falta da presença da
Marina, já que é ela quem sempre dá o estímulo inicial para as minhas
experimentações, além disso faltou aquela energia de trabalho que se instaura
quando estamos juntas.
Comecei a pensar e praticar novas ações corporais, como a Marina já
havia me sugerido, e criei mais oito ações, só que desta vez sem nenhum
objeto: “A musculação” apoio feito com os braços; “o cheiro do espaço”, ficar
cheirando o espaço e tudo que há em volta; “pegar insetos” tenta pegar insetos
imaginários no chão e no ar;“cheirar o corpo”, cheirar diversas partes do corpo;
“olhar de ventilador”, olha ao redor virando a cabeça como num movimento de
ventilador; “fornico”,faz movimentos pra cima e pra baixo com o corpo em uma
velocidade rápida num movimento quase sexual; “natação” movimento de
nadar, só que no seco, fazendo com que a plataforma se mova;“o giro” gira em
torno do próprio eixo.
Levei um tempo para entrar no clima do trabalho e conseguir me
entregar a ele. Confesso, fiquei um pouco desconcentrada, desnorteada até,
pois também faltaram as músicas que sempre usamos durante nossos ensaios
e por esse espaço vazio que eu estava sentido.
Digamos que hoje eu aprendi a real importância do bufão andar em
bando e estar sempre acompanhado. Os bufões se apoiam, e neste ensaio,
embora nunca tivesse notado antes, percebi que existe uma comunhão gigante
entre eles, e mesmo que a construção dos nossos bufões esteja ainda no
início, ensaiando sozinha, consegui perceber o envolvimento e a falta que faz
outro bufão acompanhando o nosso, mesmo que muitas vezes eles dialoguem
pouco durante nossos ensaios, a simples presença de outra pessoa preenche
o espaço e gera um conforto em ser e estar.

Ensaio dia 20/12/2012
Semana passada, comprei um penico. Parece um pouco estranho eu
começar este relatório com esta frase, mas realmente eu comprei um penico
para minha bufa. Depois de procurar em diversas lojas da capital Porto Alegre
e não achar, eu consegui encontrar o penico perfeito, da maneira exata em que
havia pensado, na minha cidade natal, Rio Grande. A ideia do objeto surgiu no
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ensaio em que eu construí as primeiras ações com um prato de isopor, eu e
Marina pensamos que este objeto poderia ser substituído por algo mais pesado
e que gerasse algum som, daí o penico. (Ver anexo A)
Havíamos ficado duas semanas sem trabalhar juntas, por causa das
oficinas do Programa Prodocência da CAPES, que estavam sendo oferecidas
pela universidade para os cursos de teatro, dança e música e ocupando os
espaços do curso de teatro e, por essa razão, nos reencontramos apenas no
dia 20 e trabalhamos em um dia de calor e chuva, no último ensaio do ano de
2012.
É importante mencionar que no ensaio anterior, no momento final, em
que sempre dialogamos sobre a prática e possíveis acréscimos para o
trabalho, Marina me questionou sobre como seria a forma da minha bufa
ganhar dinheiro ou sobreviver. Comentei pra ela que possuía um “flowerstick”
um tipo de malabares que eu mesma fiz em casa com as indicações de um
amigo e passei a praticar.Essa lembrança me deu uma ideia de ação que
poderia ser um mecanismo de sobrevivência do personagem. Finalmente, após
dias de ansiedade para isto acontecer, hoje pude experimentar esses dois
objetos que já fazem parte da composição da minha bufa: o penico e o
malabares. (Ver anexo B)
Seguimos o trabalho com as ações corporais, com um tempo mais curto
de ensaio, pois começamos a prática um pouco mais tarde e terminamos um
pouco mais cedo, pois eu estava com uma viagem marcada. Criei mais
algumas ações usando esses novos objetos: “Batuque”, com o penico virado
com a abertura para baixo, no chão, fiz sons com as mãos imitando um tipo de
batucada; “Dedinhos”, esta é uma ação de ansiedade em que o meu bufão fica
com o penico embaixo da axila esquerda e fica batendo nele com os dedos da
mão direita; “Espelho”, ação de olhar-se no penico como se fosse um espelho;
“Apoio com som”, em que o personagem apoia o queixo no malabares e com
as baquetas deste bate no penico e no malabares; e “Apresentação” em que o
bufão usa o malabares exibindo sua agilidade e, na sequência, pede dinheiro
com o penico.
Para mais, relembrei e refiz algumas das ações criadas a partir do prato
de isopor, só que desta vez com o penico, que foram: “Gato e rato”, “O cocô” e
“A reza”.
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Ensaio dia 10/01/2013
Após quinze dias de recesso para as festas de final de ano retomamos
as atividades na faculdade. Nos últimos encontros Melissa não esteve presente
por problemas na família e hoje ela voltou a ensaiar conosco. Antes de
começar as atividades práticas, conversamos um pouco com ela sobre as
dinâmicas em que vínhamos trabalhando enquanto ela estava afastada,
falando um pouco sobre as ações físicas e sugerindo que ela usasse este
método com o Durval (seu bufão).
Iniciamos com um alongamento e aquecimento individual. Marina
sugeriu que eu retomasse algumas ações já trabalhadas e que Melissa criasse
as suas ações. Retomei algumas ações como “Batuque”, “Dedinhos”,
“Escarrar”, “O cocô”, “Gato e rato”, “Apresentação” e “Espelho”.
Ficamos um tempo fixando essas ações e depois paramos para assistir
uma à outra. Melissa foi a primeira a se apresentar, achei interessante que as
ações delas estavam bem encaixadas uma na outra e a partir disso eu refleti
que as minhas ações corporais são um pouco desconexas uma da outra. Eu
tentei criar uma sequência para elas, mas mesmo assim o encaixe não ficou
em sincronia como percebi nas ações da Melissa.
No momento em que apresentei o que tinha trabalhado até então, fiquei
um pouco ansiosa e fiz tudo muito depressa, faltou delinear cada movimento e,
como fomos discutindo após cada uma mostrar as suas criações, as meninas
notaram e me falaram sobre essa ansiedade.
Em seguida que a Marina expôs para nós a Daída (sua simpática bufa),
partimos para um jogo de interação entre nossos bufões. Foi divertido e
construtivo, embora falte ainda um “motivo” para eles estarem interagindo entre
si. A minha maior dificuldade neste jogo está na falta da fala na minha bufa,
ainda não consegui encontrar a sua voz e a sua maneira de falar, estou um
tanto confusa quanto a isto, parece que sempre quando estou praticando e
vem algo para dizer, a voz fica presa à garganta e não consegue sair.
Sei que até agora são poucos ensaios, e que isto leva algum tempo,
mas não sei bem como é o meu bufão, no sentido de personalidade mesmo,
pois o corpo de alguma forma já está lá e agora preciso descobrir outras coisas
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a seu respeito. Ainda mais que, um pouco antes de terminar o ensaio, a Larissa
(figurinista do curso) chegou com o meu figurino que é um saco com mangas
que vai da plataforma aos ombros (ver anexo C) e mais os enchimentos em
cima das pernas e nos ombros, ou seja, uma corcunda (ver anexo D), fora a
imensa cabeça que segue em extensão da minha, trouxe um corpo
completamente diferente do que eu estava acostumada.
A ideia do figurino foi uma construção coletiva, todas nós demos
sugestões para que a Larissa pudesse elaborá-lo, contamos com as
habilidades dela para por em prática nosso ideal. Quando visualizei esta
estrutura física no espelho, achei fantástico, era tudo o que eu sempre tinha
imaginado para meu bufão, um corpo completamente fora do cotidiano, feio,
muito feio, grotesco, diferente de tudo que já tinha visto. Porém, ele estava
realmente diferente, até mesmo do que eu já havia trabalhado e pensado para
minha bufa e de repente colocar aquele figurino desconstruiu toda a visão que
eu tinha sobre ela, e penso que de agora em diante, nesta configuração
corporal eu preciso trabalhar diferentes aspectos para que as atitudes e as
ações da minha bufa condigam com o seu corpo.

Ensaio dia 17/01/2013
O ensaio foi ótimo, não só pelo rendimento, mas também pela
comunhão e energia que conseguimos atingir com todo calor que estava hoje.
Logo quando chegamos para ensaiar Larissa levou meu figurino com
algumas alterações feitas por ela, acrescentado por um capuz (Também no
Anexo C), que deixa meu pescoço e minha cabeça cobertos aparecendo
somente meu rosto, e mais enchimentos na parte superior de minhas pernas,
dando a impressão de um corpo totalmente disforme onde, adicionando mais
enchimento ainda na corcunda, parece ter um formato de bola ou pernas e
tronco aparentam ser uma coisa só.
O Durval, o bufão da Melissa, também ganhou uma faixa vermelha na
cabeça e alguns pedaços de pano para sua obsessão em limpar carros e o que
mais estiver em seu alcance, fora isso Melissa levou um balde para lhe auxiliar
nessa função.
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Começamos a prática com um exercício muito interessante- o coro- em
que um tem o papel de corifeu, fazendo movimentos com falas ou não, e os
outros repetem. Marina e Melissa já tinham experimentado com seus bufões
esse exercício, então elas fizeram, enquanto eu só observei, depois eu me
inseri no jogo. As meninas ficaram preocupadas em como eu iria conseguir
repetir os movimentos delas, já que minha bufa anda com as mãos, mas no fim
elas tiveram mais dificuldade em acompanhar meus movimentos, que são
feitos em plano médio, do que o contrário.
Em seguida do exercício do coro, sem que nada fosse pré-determinado
e na mais fluida naturalidade, começamos a jogar e a interagir entre bufões.
Como num passe de mágica estavam os três bufões lá, criando mais vida,
sendo um bando, de modo que parecia que já estavam assim há muito tempo.
No balde do Durval continha água, e para um dia quente como este, não
deu outra, em instantes estávamos todas molhadas. Houve níveis de
aproveitamento durante este jogo.Teve momentos que apareceram ações entre
eles bem interessantes, como o momento da higienização que todos se
limpavam na água do balde, um momento de reza entre eles, outro em que
todos iam dormir, entre tantos outros que surgiram, mas não estavam bem
definidos.
Aos poucos foi se instaurando uma hierarquia, não só no sentido de
relação de poder, mas mais no sentindo do papel de cada bufo no bando. A
bufa da Marina tinha uma ligação mais materna com a minha bufa, enquanto o
bufo da Melissa implicava mais com a minha bufa, já eles dois tinham uma
ligação mais de homem e mulher, sexual até, não no sentido trivial da palavra,
mas sim um pouco mais instintivo e afetuoso.
Enfim, cada um trouxe algumas ações já trabalhadas para esse
exercício de interação, dando a oportunidade para todos acessá-las, assim,
jogamos com o que já tínhamos acrescentando coisas novas. Fiquei muito feliz
com o ensaio de hoje, pois está tudo finalmente começando a criar forma e isto
sempre me deixa muito empolgada e com vontade de experimentar mais.

Ensaio dia 24/01/2013
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Eu e Melissa começamos sozinhas o alongamento e, pouco tempo
depois, Marina chegou. Ela sugeriu que depois do alongamento e aquecimento
individual, fôssemos retomando nossos personagens para trabalharmos e
pontuarmos, como havíamos pensado no ensaio anterior, alguns momentos
entre eles.
O jogo entre os bufões começou e fomos experimentando algumas
situações como: “A hora do banho”, usando o balde do Durval; “a refeição”,
dividindo e comendo o pão; o momento de pedir dinheiro; a hora de dormir;
entre outros pequenos jogos que foram surgindo no meio dessas ações.
A ideia que Marina havia comentado antes de começarmos o jogo era de
pontuarmos uma ação e depois parar para comentá-la, mas isso não
aconteceu, de novo fomos jogando sem parar nenhum instante. Acredito que
isso prejudicou um pouco o rendimento e o aproveitamento do conteúdo
dessas ações, pois fazíamos uma situação, como o momento do banho, e
depois já criávamos outras situações, sem refletir sobre aquela que já
havíamos feito.
Embora isso tenha acontecido, brotaram algumas pequenas coisas que
certamente vamos explorar mais e outras coisas que ficaram mais bem
definidas como a relação de implicância do bufo da Melissa com a minha bufa.
Surgiu uma ocasião também em que os bufões da Marina e da Melissa se
aproveitaram da deficiência da minha bufa para ganhar dinheiro e isso foi o que
deu um pouco de significado para a relação deles com ela.
No final do ensaio conversamos sobre como faríamos para que essas
situações fiquem mais claras e mais objetivas, para determinarmos esses
momentos de comunhão entre nossos bufões. O que acontece é que nos
empolgamos muito no momento da prática e seguimos um fluxo de
improvisação, não que isso seja ruim, vejo isso como uma imersão criativa,
mas às vezes é preciso segurar um pouco a euforia e concentrar em cada
detalhe daquilo que estamos fazendo.

Ensaio dia 31/01/2013
Como havíamos combinado no ensaio anterior, neste decidimos pontuar
cada momento entre nossos bufões. Marina, e eu também, achamos que a
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relação entre a Daída e a Leja (minha bufa) –que ganhou este nome da Daída
e acredito que vai permanecer – não estava bem definida. Durante nossas
experimentações surgiu um afeto muito grande entre elas, como de mãe e filha,
porém isso não havia sido determinado, se seria esta a relação entre as duas,
mas hoje exercitamos uma situação somente com Leja e Daída, enquanto a
Mel fez o trabalho de direção da nossa cena.
Primeiro imaginamos uma cena em que Daída mostrasse o cuidado que
tem com a Leja (ver anexo E), daí pensamos na ação delas se preparando
para sair, na qual a Daída verifica se a Leja tomou banho, se está com as
orelhas limpas e etc., então elas rezam juntas, Daída faz uma prece pedindo a
proteção de sua filha e as duas saem. Depois elas caminham juntas de mãos
dadas e, a partir da sugestão da Melissa, surgiu um jogo em que Leja solta a
mão para andar sozinha. Em seguida já partimos para o momento em que as
duas pedem dinheiro, Leja faz malabares enquanto Daída, com muito orgulho,
apresenta a filha, chama o público e pede dinheiro. Esta situação desencadeou
num outro momento, em que Daída conta uma história triste sobre a deficiência
da filha enquanto Leja chora para apoiar sua mãe e as duas pedem dinheiro.
Resumindo,conseguimos estipular três momentos entre mãe e filha: “o
preparo e a benção”; “a caminhada”; “a apresentação para ganhar
dinheiro”,que vai da alegria ao choro com a triste história de Leja. Ensaiamos
algumas vezes essas situações. Fazíamos uma vez, parávamos, Melissa dava
seus pareceres e depois repetíamos acrescentando ou mudando algo. E
quando percebemos já estava quase na hora de terminar nosso ensaio, dando
tempo apenas para Mel passar uma vez a cena da lavagem do carro, do bufo
Durval. Todavia conseguimos refletir mais ainda sobre o relacionamento desse
trio de bufões, e ainda que tenha mais trabalho pela frente, as coisas estão
tomando forma, estamos conseguindo nos ajustar e daqui para frente é só nos
concentrarmos em buscar e encaixar os momentos entre eles.

Ensaio dia 7/02/2013
Depois do alongamento individual, fizemos o jogo de passar a bolinha
por algum tempo para aquecer e buscar a concentração do grupo. Em seguida
passamos para o jogo com os bufões. Ensaiamos a cena da comida, trazendo
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o momento da purificação do alimento e após observamos a cena do Durval
demonstrando e explicando a lavagem de um carro imaginário, na sequência
desta já encaixamos a cena da Leja e da Daída, delas se preparando e
fazendo o show para arrecadar dinheiro. E ensaiamos também a cena do
banho, do roubo do pão, do momento sexual do Durval e da Daída, entre
outras.
Assim que acabamos de ensaiar, percebemos que estávamos com
problema de foco durante as cenas, estava tudo um pouco confuso e, apesar
de delimitar cada momento, ainda faltava decidir quem estava “protagonizando”
em cada uma das situações. Ou seja, os momentos precisavam ser costurados
e as funções de cada um especificadas.Por essa razão, decidimos que era
necessário formalizar um roteiro de ações, em que cada bufão teria o seu
momento e com isso teríamos um guia para não nos perdemos em nossas
ações. Entendemos que o roteiro nos ajudaria a compensar a ausência do
olhar de fora da figura do diretor, responsável por conduzir e direcionar as
ações.
O roteiro de criação coletiva foi dividido em oito cenas: Cena 1apresentação

dos

bufos

e

jogo

com

o

público,

onde

mostramos

individualmente, através das ações características de cada um, os nossos
bufões; Cena 2- A preparação para o show, em que Daída e Leja fazem um
ritual juntas; Cena 3 - O show da Leja, que faz malabares; Daída chama o
público e Durval passa o penico para pegar dinheiro; do show passam para o
choro e o confronto com o público; Cena 4- A disputa do pão, em que Leja
rouba o pão e Durval sai atrás dela para pegar o pão; Cena 5- A missa, os
bufões rezam juntos para a purificação do alimento; Cena 6- A comilança, em
que os três comem e de repente acontece um conflito entre eles por causa do
pão; Cena 7- O banho, os três tomam banho com a água do balde do Durval e
sucede uma grande briga entre os três bufões; Cena 8 e final- o Melodrama,
Daída e Durval brigam e no fim é Leja quem decide se Durval continua ou não
com elas. Tudo acaba bem com um final feliz como uma família de propaganda
de margarina.

Ensaio dia 14/02/2013
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Já com o roteiro em mãos, hoje criamos algumas cenas que não haviam
sido trabalhadas, como por exemplo, a cena do Durval e da Leja na disputa
pelo pão. Criamos algumas ações conjuntas para este momento. Trouxemos
para cena, em forma de brincadeira, uma coreografia na qual a primeira ação
parece um duelo do velho Oeste em uma movimentação circular bem
interessante e a segunda a ação remete a uma tourada onde Leja faz o papel
do touro e o Durval de toureiro e depois dessas duas movimentações acontece
uma luta entre eles. O que eu achei legal nesta cena foram os níveis de tensão
dela, pois ela inicia com um momento tenso onde os dois estão se encarando,
depois passa para um momento mais descontraído e em seguida vem a briga
que é um pouco ainda mais tenso que a ação inicial.
Retomamos também, colocando em prática as novas ideias, a cena da
missa. Nossa intenção para esta cena é buscar um contato direto com o
público quando tivermos apresentando. Ainda precisa de ajustes, precisamos
de mais tempo para elaborar esta cena.
Parece que o tempo foi reduzido hoje, conseguimos trabalhar, de fato,
apenas essas duas cenas, contudo estamos evoluindo, mesmo que às vezes
devagar, a cada novo encontro.

Ensaio dia 22/02/2013
De um tempo pra cá tenho pensado na questão do figurino da Leja. Tem
algo nele que torna minha bufa muito diferente dos bufões da Marina e da
Melissa. A Leja tem uma espécie de toca ou capuz que a faz parecer um ser da
floresta, um ser místico, como um duende, diferente do Durval e da Daída que
são mais humanizados.
No ensaio passado eu trouxe essa questão para ser discutida em grupo.
Falei que não estava muito satisfeita, não com o figurino em geral, mas sim
com aquela toca que ela usa na cabeça. Então, neste ensaio, a Larissa, que já
estava com o meu figurino para fazer alguns ajustes, foi levá-lo e nós quatro
(eu, Marina, Melissa e Larissa), pensamos juntas no que poderia substituir
aquele capuz. Pensamos em diversas coisas e uma delas foi a que decidimos
experimentar: Uma fraldinha de nenê (ver anexo F). Como Leja tem esse lado
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infantil bem marcado e tem uma ação inclusive de mamar no peito da Daída,
pensamos que uma fraldinha caberia bem pra ela.
Problema “resolvido”! Partimos para a prática. Começamos o trabalho
com a cena da Leja, a cena inicial onde cada bufão, individualmente, se
apresenta para o público. Trouxe para essa cena algumas ações criadas ao
longo do processo como a do “Gato e rato”, a “musculação”, a ação do “nenê”
que eu já havia trabalhado, mas que não sei por que descartei, onde ela brinca
e alisa um pedaço de pano como se fosse um bebê e resgatei também a ação
do “giro”. (ver anexo G)
Depois foi a vez do Durval, Melissa trabalhou mais uma vez a ação
individual de lavar o carro, buscando as minúcias dessa ação. Em seguida a
cena de apresentação da Daída, que joga com o público através de suas
crenças e dos poderes do “Lorde”.
Após essas cenas, vimos que tínhamos pouco tempo de ensaio, então
resolvemos passar a terceira cena, do show da Leja. Melissa fez uma música
para este momento e ela e Marina, com os seus respectivos bufos Durval e
Daída, treinaram cantá-la em cena enquanto Leja tocava um “caxixi”.
Conseguimos passar a cena inteira uma vez só, depois só ficamos limpando
ela e comentando o que poderia ser modificado para o melhor funcionamento
desta.
Como já temos uma data prevista para a apresentação dos bufões
(Marina marcou para o dia 15 de março), percebemos que necessitamos de
mais tempo para ensaiar e definir melhor as cenas, por isso a partir da semana
que vem vamos ensaiar, além de quinta, também nas terças-feiras.

Ensaio dia 26/02/2013
Conseguimos um grande avanço nesta tarde, marcamos melhor
algumas cenas e garantimos os fechamentos delas e o desdobramento para
outras cenas.
Como de costume, começamos com alongamento, aquecimento e o jogo
da bolinha para procurar concentração e foco. Eu e Melissa refizemos e
modificamos detalhes da cena do Durval e da Leja, a cena da disputa pelo pão
e preparamos a transição para a cena da Missa, quando Daída entra em cena
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e interrompe a briga dos dois. O foco fica com a Daína que conduz essa cena
entrando em contato com o Lorde e assim comanda as preces, rezas e a missa
em si. Com isso fizemos a costura para a cena da comilança: Daída e Durval
ficam num jogo erótico com o pão e Leja fica de fora até interromper os dois,
Daida dá de mamar pra Leja e faz ela dormir. Então Durval e Daída ficam se
esfregando e de repente Leja acorda e interrompe os dois novamente e nisto
passamos para a cena do banho.
Passamos algumas vezes a cena do banho, contudo não chegamos a
um resultado final, está faltando preenchimento nela. E ainda não sabemos
como vai ser o desdobramento desta cena, estamos em dúvida sobre o
fechamento do enredo, se vai terminar nesta cena ou acrescentar a cena final.

Ensaio dia 28/02/2013
Tratamos neste ensaio de passar todo o roteiro, sem pausas, para ver
como ele funcionaria na prática. Não conseguimos seguir com ele até o final,
percebemos que ele começou a “desandar” depois da cena da missa.
Infelizmente o nosso roteiro não deu certo. Para desempenhar um
roteiro como este precisaríamos de muito mais tempo trabalhando com ele ou
de um olhar de fora, alguém que fizesse a direção das cenas. Ficamos por um
longo período de tempo discutindo como resolveríamos esse problema, já que
para a apresentação prática deste trabalho temos apenas cinco ensaios.
Logo decidimos que vamos fazer um ensaio aberto, onde mostraremos
cenas independentes umas das outras, fazendo pausas, como em uma
“demonstração técnica”, pois não nos sentimos confortáveis e nem seguras
com o modelo de apresentação que tínhamos planejado. Assim, decidimos
continuar com algum material que já tínhamos e resgatar outros que foram
perdidos ao longo do caminho.
Vão

ser

exibidos

sete

momentos

diferentes:

Primeiro

será

a

apresentação dos bufões, cada bufão será individualmente apresentado
exercendo, cada qual, suas ações, como era previsto na primeira cena do
roteiro, com isto termos três cenas iniciais.
Depois previmos uma metodologia em que, para cada cena, terá um
olhar de fora para avaliar as ações: A primeira será a “disputa pelo pão” uma
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cena de Leja com Durval, a segunda “amamentação da Leja” com Daída e Leja
e a terceira será “o flerte” em Durval e Daída.
Por fim, será a exibição da cena do “show da Leja”, onde os três bufões
estão juntos, e que, de todo o roteiro,consideramos o melhor momento para os
personagens estarem na mesma cena. (ver anexo H)
Encerro aqui a escrita dos relatórios, pois na próxima segunda-feira
entregarei meu trabalho de conclusão de curso, embora continue trabalhando e
ensaiando nas duas semanas seguintes. Considero este o capítulo mais
importante, pois acredito que a partir dele consegui esclarecer o processo de
nossas práticas e o resultado delas. Senti nitidamente a evolução a cada novo
ensaio e estou muito satisfeita com o progresso que esse trabalho oportunizou
em mim enquanto atriz.
Sem dúvida esta não é a conclusão de uma atividade com o
personagem bufão e com o corpo grotesco, mas sim uma etapa que estou
avançando. E de agora em diante vamos continuar exercitando nossos corpos
e ações bufas para que possamos, eu, Melissa e Marina, no dia do ensaio
aberto, expor um desfecho positivo das nossas experimentações.
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3. (DE)FORMAÇÃO:
GROTESCO.

A

COMPOSIÇÃO

DE

UM

NOVO

CORPO

Ao atingir este ponto no trabalho de composição da minha bufa,
compreendo que a excelência do grotesco contribuiu para um processo
bastante criativo. Através dele podemos explorar possibilidades em nosso
corpo que nunca foram especuladas antes de tê-lo como princípio para a
elaboração de um personagem, e assim percebo que a construção do bufão dá
margem a imensuráveis formas de criação.
Tendo como fundamento o grotesco para minha busca acerca do corpo
do bufão, o teor mais relevante para essa investigação, sem dúvida, foi o
trabalho por meio de ações. A ação como forma de criação de um determinado
personagem concede a ele um caráter vital de verossimilhança com a
natureza. Patrice Pavis, no Dicionário de teatro, faz um panorama de definições
de ações que ele chama de “Níveis de Formalização da Ação” e a que mais se
identifica neste trabalho é a primeira que Pavis denomina como “Ação visível e
invisível”:
Seqüência de acontecimentos cênicos essencialmente produzidos em
função do comportamento das personagens, a ação é, ao mesmo
tempo, concretamente, o conjunto de processos de transformações
visíveis em cena e, no nível das personagens, o que caracteriza suas
modificações psicológicas ou morais (PAVIS, 2008, p.2).

Este foi o princípio base para a descoberta da minha bufa. Com efeito,
desde o início desta demanda, a ação ocasionou muitas das características da
Leja, como por exemplo, seu cunho infantil, que nasce especialmente da ação
de brincar com o penico. Até mesmo o seu olhar travesso provem da ação de
esconder-se envergonhada atrás do seu adorado penico. Ademais,todo o
universo dessa personagem foi se transformando e adquirindo um arranjo mais
sólido na medida em que as suas ações foram sendo aperfeiçoadas,
proporcionando a ela um objetivo mais concreto em termos de personalidade.
A ação é o que conduz o espectador pelas vias do enredo de uma cena.
Sem ela não se pode visualizar onde um personagem está e quais suas
atitudes e anseios durante a sua exibição. É ela que faz com que o público se
envolva com um espetáculo e não as indicações de lugar ou tempo. Victor
Hugo,em Do grotesco e do sublime: tradução do prefácio de Cromwell, critica
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essas duas unidades- de tempo e de espaço- que por um longo período da
história tanto se atribuiu à literatura dramática, e comenta que “O que há de
mais estranho, é que os rotineiros pretendem apoiar sua regra das duas
unidades na verossimilhança, ao passo que é precisamente o real que a mata”
(HUGO, 2002, p.52).
Seria impossível, se não fosse pela unidade de ação, alcançar a
naturalidade do bufão e trazer à tona sua característica de representação dos
sentimentos humanos, pois é por este caminho que ele cativa as pessoas, e
faz com que sua existência, seu gesto, sua fala, sejam plausíveis. Para
aprofundar, e aqui conseguirmos compartilhar deste pensamento de Victor
Hugo sobre a unidade de ação, temos a seguinte observação do escritor:
É a existência da terceira unidade, a unidade de ação, a única
admitida por todos porque resulta de um fato: o olhar e o espírito
humano não poderiam captar mais de um conjunto ao mesmo tempo.
Essa é tão necessária quanto as duas outras são inúteis. (Hugo,
2002, p.56)

O que atinge primeiro os olhos de um espectador? O cenário e suas
cores que imitam um determinado lugar? A narração de uma passagem de
tempo? Ou a ação executada por um ator/personagem? Certamente, não há
nada mais considerável que a ação de uma cena, é nela que o público
concentra o seu olhar e assim filtra as “emoções” que se encaminham
diretamente para seu espírito. Além disso, consoante Victor Hugo, “A ação,
emoldurada à força nas vinte e quatro horas, é tão ridícula quanto emoldurada
pelo vestíbulo. Toda ação tem sua própria duração como seu lugar particular”
(HUGO, 2002, p.55)
A busca pelo grotesco foi o que efetivamente diferenciou o decurso das
ações no trabalho com o bufão. Exercitar o reverso do que estamos
acostumados, procurar a desconstrução do nosso corpo habitual, negar-se ao
belo e examinar formas físicas feias e deformadas, faz do grotesco um
combustível importantíssimo para a elaboração de ações extraordinárias.
Em vista disso que o trabalho sobre o grotesco é tão complexo, pois
além da necessidade de representar a peste humana, ou seja, a nossa peste,
deve-se obter o equilíbrio com o sublime, pois há beleza em uma pessoa com
deficiência que se locomove em um “carrinho” com a ajuda das mãos. A Leja é
admirável com o seu malabares, o Durval é deslumbrante quando lava seu
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carro, a Daída com o seu poder de contado divino é esplêndida, e cada uma
dessas características é sublime, contudo cada uma dessas ações é realizada
de modo grotesco, por isso o lado cômico desse contraste indispensável para
um corpo bufo. Victor Hugo menciona ainda que o grotesco “Infiltra-se por toda
a parte, pois da mesma forma que os mais vulgares têm várias vezes acessos
de sublime, os mais elevados pagam frequentemente tributo ao trivial e ao
ridículo” (HUGO, 2002, p.50-51).
Na ocasião em que estamos criando as ações para um bufão, pensamos
em uma configuração grotesca, conduzimos para o nosso corpo toda a
fealdade que nele possa existir e que, desde o início de nossas vidas, as
deixamos bem guardadas no nosso interior. Não percebemos que por traz de
muita deformação subsiste algo de muito grandioso e sublime, de bonito até.
É este fenômeno que faz do bufão um ser ambíguo, que possui ao
mesmo tempo malícia e ingenuidade, romantismo e voluptuosidade, pureza e
crueldade. Ele harmoniza corpo e alma, descascando o corpo sobre o espírito,
colocando em evidência a duplicidade dos homens e desta forma atingindo a
verossimilhança com a natureza e com o seu lado humano.
Por conseguinte, das ações de cada uma de nós (Eu, Melissa e Marina),
com seus respectivos bufos, derivou-se a nossa “banda de bufões”. Ao articular
nossas ações individuais para reuni-las e estabelecer um diálogo de interação
entres os personagens, as relações de banda, mesmo que sutilmente, foram
brotando. Poderíamos até classificar, seguindo a especificação de Burnier,
aDaída como a“chefe da banda”, o Durval como o “braço direito ou puxasaco”e a Leja como a suposta“idiota”, pois apesar de ser muito esperta, ela
gosta de fingir ingenuidade e imbecilidade.
Incontestável é a magnitude de uma banda de bufões. Julgo que sem
ela seria inviável compor um personagem bufão. Fazendo parte de um bando é
muito mais acessível o conhecimento da própria existência, obtemos certa
naturalidade quando nos sentimos parte de uma coisa maior. Se não fosse pela
presença de outros bufões, a gênese da minha bufa teria sido penosa e
fatigante, e por esse motivo concordo em absoluto com Burnier quando diz que
“A relação de cada indivíduo com a sua banda é muito forte” (BURNIER, 2002,
p.216).
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O prazer de exercitar o horroroso oculto no nosso interior torna a
atividade com o bufão muito compensatória, o intuito de tornar o feio fenomenal
sacia o desejo de fazer algo singular, que vá surtir efeito não só em nós
mesmos, mas também em quem nos assiste. A idealização de elaborar um
personagem

desigual

e

desfigurar

meu

corpo

compondo

um

novo,

completamente disforme, foi a alavanca que impulsionou esse estudo. O bufão
proporcionou-me diluir muitas barreiras em relação à estética, uma vez que
carregamos muitos estigmas sobre nossa imagem, ele realmente faz a
conexão entre o corporal e o espiritual, sem que haja nenhum pudor em
exteriorizar um lado “animal”, de ser “bicho-gente”. E volto a citar Burnier
porque, de maneira geral, ele reflete muito atentamente sobre externar o que
há de “esquisito” em nós, e esclarece que “como no bufão tudo é ‘semvergonhamente’ mostrado e praticamente tudo pode ser feito, por meio dele o
ator entra em contato, de maneira extrovertida e jocosa, com aspectos
primários de seu ridículo” (BURNIER, 2002, p.216).
Foi um curto período de tempo para a especulação corporal do bufão,
logo depreendo que muitas descobertas poderiam ainda ocorrer, todavia,
obtive muita satisfação com as que fiz. O objetivo de construir um corpo
grotesco foi atingido, com ele pude ampliar a visão sobre a arte teatral e suas
alternativas, e sobre o quão valiosa é a prática por intermédio das ações e
considero que este foi o trabalho mais importante de todas as vivências como
atriz, não só por ser de conclusão de curso, mas pela bagagem que conquistei
com este aprendizado.
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