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Resumo: Este trabalho apresenta aspectos de experiências singulares de formação, 
vividas por uma atriz e professora, tal como narradas por ela e estabelecendo 
conexões com outras vozes, marcadas pela invenção de modos de vida (DELEUZE, 
1965). Tais narrativas evidenciam o papel da invenção na construção da 
subjetividade, apresentando-se também como uma possibilidade de diluir armadilhas 
identitárias e como uma maneira de lidar com diferenças, ampliando as potências da 
vida (LAZZARATO, 2000; PELBART, 2003).   
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Talvez uma das principais questões que atravessam nossas investigações 
seja aquela que busca analisar o que escapa ao controle em uma sociedade. Como 
ir além de uma análise em termos de biopoder e biopolítica, conforme Michel 
Foucault? Seguindo uma certa “inversão” feita por Maurizio Lazzarato (2000) no 
conceito de biopolítica (passando de poder sobre a vida para potência da vida), 
estaremos aqui mais voltados para a biopotência, a potência da vida (PELBART, 
2003).  

Se, para Foucault, em sua teoria do poder, uma sociedade não se contradiz, 
mas se estrategiza, para Deleuze (1996, p. 19) um campo social não se contradiz, 
mas ele foge, e isto é primeiro. Uma sociedade se define por seus fluxos de 
desterritorialização, por suas linhas de fuga. Cabe a cada um de nós inventar suas 
linhas de fuga e para isso precisamos traçá-las “efetivamente, na vida” e a arte 
clownesca pode ser uma poderosa aliada. Neste sentido, podemos pensar 
trajetórias de atrizes palhaças, como um processo de criação de outros modos de 
existência, formas singulares de construção de si. Entre arte e vida, o que nos dizem 
atrizes de teatro que atuam como clown, como palhaças, reinventando uma arte que 
historicamente vinha sendo praticada e ensinada quase que exclusivamente por 
homens? 

Ao falarmos em clowns, referimo-nos não apenas a uma tradição ligada ao 
circo, ao teatro, mas também às ruas, às feiras, aos bobos da corte, aos bufões, aos 
clowns sagrados de povos indígenas. Pensamos também no cinema, em Charles 
Chaplin, Buster Keaton, nos clowns de Federico Fellini, como aqueles de I clowns, 
como Gelsomina em La Strada.  

A arte do palhaço tem sido constantemente reinventada, em vários campos 
de atuação. Aprender a ser clown envolve processos diversos: os artistas circenses 
podem aprender no próprio circo; outros precisam encontrar “escolas” e mestres; 



alguns aprendem atuando nas ruas, no contato direto com as pessoas.  Pode-se 
combinar os vários modos. Percebemos, nas últimas décadas do século XX, um 
forte movimento envolvendo artistas de vários países em torno da figura do clown, 
principalmente ligado a atores de teatro, mas não só. Esta arte ganhou novos 
contornos, novos locais e ressurgiu com grande vitalidade nos mais diversos 
territórios.  

O número de mulheres atuando na arte clownesca também tem aumentado 
consideravelmente, apesar de haver ainda em alguns lugares um preconceito em 
relação a isso. Érika Lenk, a palhaça Genuína, de Campinas, contou-me que, 
quando era aluna regular do curso de artes cênicas, nos anos 1990, durante uma 
aula de improvisação, após apresentar uma cena usando a linguagem do clown, seu 
professor comentou: “Procura uma coisa mais séria, você tem que ser mais 
feminina, trabalhar mais com o texto, ser mais mulher”. Todos esses estereótipos em 
torno da figura da atriz e de uma visão de teatro, enunciados nesta frase, apontam 
também para um lugar menor destinado ao palhaço e à palhaça em artes cênicas 
em tempos não tão remotos.  

Na última década ampliaram-se as experimentações envolvendo o que seriam 
modos femininos de atuar como palhaça. Partindo da constatação de que o 
repertório clássico do palhaço tem a ver com o universo masculino, várias mulheres 
que atuam como palhaças têm buscado uma criação de gags e espetáculos em 
torno de temáticas femininas, ou de seu universo.   

Diferentemente de uma personagem, a construção de uma palhaça (um 
clown) envolve aspectos da própria subjetividade da atriz que a faz, trabalhando - 
tanto em sua criação quanto nos espetáculos -, com aspectos afetivos, culturais, 
históricos, sociais e políticos. Cada clown opera com uma lógica própria, envolvendo 
modos de agir, pensar, sentir singulares. 

Simultaneamente mergulho autobiográfico e reinvenção de si, em ressonância 
com os outros. 

Nessas explorações, que são também experimentações vitais, conforme 
podemos ver em seus depoimentos, a construção do corpo da palhaça tem um 
papel fundamental. Não um modelo de corpo, mas justamente corpos que brincam e 
denunciam os modelos, normas e padrões de uma época. Corpo que extrapola os 
limites biológicos, passando a ser entendido como poder de afetar e ser afetado.  

Focalizaremos aqui mais especificamente aspectos da trajetória de uma atriz 
e professora – Silvia Leblon – imbricados com a construção de sua palhaça 
Spathodea. Sua biografia, ou melhor, a vida que ela oferece ao ouvinte em seu 
depoimento, a vida que ela cria, que ela “inventa” para oferecer ao leitor, ao 
espectador, ao ouvinte, ao público, ao outro... Esta vida vem emaranhada com a 
criação da palhaça, mostrando-se como uma resistência a um modo de subjetivação 
voltado para as exigências do poder relativas ao corpo, à profissão, ao papel social 
da mulher, a projetos de vida, etc. É então que o trabalho com palhaço faz a 
diferença, pois o palhaço é o lugar do desajuste, da rebeldia, do anárquico, movido 
por outras lógicas, que podem abarcar positivamente o erro, o fracasso, a 
fragilidade.  



Um outro elemento é fundamental: todo esse trabalho envolve olhar para fora, 
para o outro. Diferentemente de um espetáculo autobiográfico, o palhaço trabalha 
diretamente estabelecendo um jogo com o público. O jogo do palhaço só funciona 
quando envolve o outro. Sem esse jogo, essa relação com o público, não há 
trabalho clownesco. Ele acontece na relação, por mais que possa parecer um 
espetáculo pronto, sem nenhum espaço para improvisação, o público está sempre 
contemplado no jogo do palhaço, caso contrário o espetáculo não funciona. O clown 
constrói uma abertura para a alteridade enquanto uma política de subjetivação que 
passa pelo jogo, pelo riso trágico, por um rebaixamento da hegemonia do ego e 
suas pretensões de controle, por uma liberdade de experimentação, em função das 
urgências a serem enfrentadas.  

Analisamos em nossa tese de doutorado (KASPER, 2004), financiada pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, vários processos de 
construção do clown, especialmente o processo de iniciação ao clown pessoal, do 
Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da UNICAMP Lume. Mencionamos 
também a perspectiva do “Clown Através da Máscara”, da canadense Sue Morrison, 
que trabalha com técnicas xamânicas.  A palhaça Spathodea foi construída a partir 
do trabalho com tais máscaras. No entanto, já havia se iniciado como clown, com o 
Lume. O processo de construção de sua própria palhaça, nessas perspectivas, 
envolve um trabalho com a subjetividade da atriz. Para construir Spathodea, Silvia 
ao mesmo tempo em que explora elementos de sua biografia, abre também outras 
possibilidades que não as já vivenciadas, indo além do vivido. A palhaça a conduz 
para a exploração de outros eus que a habitam, passando por um tornar-se outro, 
aprendendo a rir de si mesmo e a explorar virtualidades ainda não efetuadas.  

Antes de trazermos a narrativa de Silvia, convocamos outras vozes para falar 
desse processo de iniciação ao clown: a de Érika Lenk - a palhaça Genuína, uma 
aluna, uma clown iniciante - e a de Clarice Lispector, tal como trazida por Érika. Para 
esta, o clown foi ao mesmo tempo refúgio e salvação. Salvou sua vida no sentido de 
que a obrigou a olhar para si e, no mesmo movimento, sair de si para ver o outro. E 
colocou-a em contato com a morte e o renascimento. Érika evoca a personagem do 
livro de Clarice Lispector A paixão segundo G.H. 1 A morte de uma Érika antiga e o 
nascimento de uma outra Érika, afirma. “Estou procurando, estou procurando. Estou 
tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem. Mas não 
quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa 
desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma 
coisa que eu, pelo fato de não saber como viver, vivi uma outra? A isso quereria 
chamar desorganização. E teria a segurança de me aventurar, porque saberia 
depois para onde voltar. Para a organização anterior. A isso prefiro chamar 
desorganização pois não quero me confirmar no que vivi – na confirmação de mim, 
eu perderia o mundo como eu o tinha. E sei que não tenho capacidade para outro.  

“Se eu me confirmar e me considerar verdadeira, estarei perdida porque não 
saberei onde engastar meu novo modo de ser”. Precisa mudar, diz Érika. Está 

                                                 
1 Citada em itálico. 



angustiando esse antigo ser. Dá esse medo de morrer e nascer de novo. “Perdi 
alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, 
assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então me 
impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira 
perna, eu perdi. Voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive. 
Apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar. 
Mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta”. Conforme Érika, parece 
que é isso que acontece com o clown, que viria desmontar essa terceira perna. “Era 
ela, a terceira perna, que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma. E 
sem sequer precisar me procurar. Estou desorganizada porque perdi o que não 
precisava? (...) Essa minha covardia é um campo tão amplo que só a grande 
coragem me leva a aceitá-la – na minha nova covardia, que é acordar de manhã na 
casa de um estrangeiro, não sei se terei coragem de simplesmente ir. É difícil 
perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me 
achar. Mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo”. O clown, diz Érika, 
é você, você diante dos outros. Viver dá trabalho, é “um grande esforço de 
construção” Fincar aquela terceira perna era uma forma de não ter esse trabalho, 
afirma Érika. É preciso coragem para se deixar levar, ir sem ter a segurança de 
antemão, sem o controle. Não dá para só entrar no jogo sabendo no que vai dar. “E 
nunca antes eu me havia deixado levar, a menos que soubesse para o quê. 

“Ontem, no entanto, perdi durante horas e horas a minha montagem humana”. 
Desarmar-se, diz Érika. Com o clown você precisa aprender a andar no escuro, a 
jogar com os elementos que acontecem no momento, com aquele público, naquele 
instante. Tem que ser na hora, entregar-se ao desconhecido, por isso que assusta. 
“Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação: a ser? 
e no entanto não há outro caminho. Como se explica que o meu maior medo seja 
exatamente o de ir vivendo o que for sendo?” 

Mais do que a busca de uma essência cômica em si, do que a retirada de 
máscaras sociais, vemos em tais processos de construção do clown, uma 
aprendizagem em torno de tornar-se outro. Evocamos também Gilles Deleuze 
quando afirma que a luta “por uma subjetividade moderna passa por uma resistência 
às duas formas atuais de sujeição, uma que consiste em nos individualizar de 
acordo com as exigências do poder, outra que consiste em ligar cada indivíduo a 
uma identidade sabida e conhecida, bem determinada de uma vez por todas. A luta 
pela subjetividade se apresenta então como direito à diferença e direito à variação, à 
metamorfose”. (Deleuze, 1988, p. 113). 

Em ressonância com esses “direitos”, vamos agora à narrativa da atriz e 
professora. Entrevistei Silvia Leblon dia 26 de maio de 2002, dois dias após a 
Segunda tarde de clowns no Lume. Nosso encontro com Sílvia começou com ela se 
auto-entrevistando de um modo maravilhoso, falando ininterruptamente a respeito do 
clown e da vida. Como se nunca tivesse nem começado, nem parado de falar. A 
impressão de uma narrativa contínua, que nos remete a uma personagem de 
Samuel Beckett, na peça Pas moi (Eu não). No entanto, diferentemente da 
personagem beckettiana – uma boca que narra a história de uma mulher – que se 



nega o tempo todo como autora do que diz (Eu não!), todo o discurso de Sílvia é 
uma afirmação, de si e de Spathodea, sua palhaça. E de outras possibilidades de 
vida. Encontra na palhaça uma nova profissão (ensinar a arte clownesca, tornar-se 
professora), um sentido para suas opções, um lugar no mundo, pertencer ao coletivo 
dos palhaços ... 

Seu discurso traz algo de paradoxal, constituinte do próprio palhaço, 
envolvendo as esferas mais profundas e as mais prosaicas, podendo aliar a leveza e 
o trágico, numa combinação peculiar. Sílvia atribuiu esse movimento em torno do 
clown, que acontece nos últimos anos, à necessidade contemporânea de leveza. 
Vivendo num mundo onde as pessoas estão cada vez mais estressadas e “querendo 
satisfazer o seu ego”, o clown vem desdizer e reequilibrar isso. “É a realidade do ser 
humano que não é nada, que é perplexo diante da vida, é a nossa imperfeição, é a 
nossa burrice, a nossa ignorância, aquilo onde a gente falha, onde a gente não 
entende, é exatamente o buraco da gente... Eu acho que o clown é isso, personifica 
isso, a condição humana por excelência, de imperfeito, de paspalho diante da vida.” 

Quem não é paspalho diante da vida? Quem não é? pergunta Sílvia. “Só 
aquele que conseguiu uma bela de uma capa, uma bela de uma realização e 
escondeu todo o resto, conseguiu vencer, aquele que conseguiu vencer na vida, 
sabe-se lá com quantos safanões para chegar lá, nos outros dos lados, ou sei lá o 
que, ou com quanta insensibilidade ou com quanta determinação, sabe-se lá 
passando por cima de quantas coisas para conseguir chegar lá. E o resto fica de 
boca aberta, a ver navios. Querendo ser feliz, querendo se realizar, querendo 
ganhar dinheiro, querendo ter uma casa bonitinha, querendo casar, querendo ter um 
marido, querendo um namorado, querendo um filho e querendo ficar magro e 
querendo ficar bonitinho e tudo... E quem é que é tudo? Ninguém. Nem os bonitões 
lá; vai ver os bastidores da coisa, como é que é, quanta angústia tem por trás. 
Então, eu acho que o clown desnuda a condição humana. (...) Que maravilha aquele 
número das mulheres com os seus peitos e a barriga mole! [diz ela, referindo-se às 
mulheres da apresentação do domingo.] É superficial o clown?! Pode ser também, 
porque ele trabalha num nível de leveza também que é muito agradável, ele torna 
leve as coisas, porque ele ridiculariza o drama. Eu não tenho uma barriguinha 
apreciável, ai de mim! Seria uma tragédia hoje em dia, porque, se você não tem uma 
boa academia e um bom salão de beleza, você está ferrado e não tem grana para 
ter uma roupinha bonitinha para disfarçar ...”  

“Quem é você hoje em dia, pergunta Sílvia, diante dos padrões expostos na 
mídia?” Para ela, a expressão máxima da negação disso hoje é o clown. “É onde 
pode tudo, onde cabe tudo, todo o universo cabe dentro do clown. Porque ele não 
precisa ser perfeito; justamente por ele não almejar a perfeição, parece que ali 
engloba tudo. É do jeito que é e tem direito de ser; e almeja tudo dentro da 
brincadeira. É a arte por excelência.”  

Várias mulheres que pesquisam a linguagem do clown ressaltaram – em 
nossos encontros -, o seu aspecto liberador. Cíntia Vieira, a doutoranda em filosofia, 
diz ter se libertado da máscara da inteligente. Com o clown, podia não entender, não 
saber, ficar de boca aberta, de queixo caído. Bárbara Firla, uma clown de Genebra, 



disse que com o clown libertou-se da necessidade de fazer o público rir, que era 
uma prisão para ela, enquanto comediante.  

Voltando à narrativa de Sílvia, ela é de família de artistas, tendo perdido sua 
mãe logo após seu nascimento e seu pai aos nove anos. Nesta época Silvia estreou 
como atriz no teatro. Diz que hoje, ao trabalhar com o clown, faz com a mesma 
emoção e a mesma paixão da menina que construía o seu nariz de papelão, a sua 
roupa. “O clown me devolveu isso, porque eu construo o meu clown, o sapato dele é 
o sapato que eu escolho, a roupa dele é a roupa que eu escolho, então ele me 
devolveu essa coisa primeira que é você fazer a sua própria obra. Você construir o 
cenário, para mim é a mesma coisa, é o mesmo artesanato e é isso que é a minha 
paixão”. Fez televisão, profissionalizou-se. Era uma grande fantasia aquilo, afirma. 
Tinha quem a maquiasse, vestisse. Mas o prazer de fazer com as próprias mãos, 
essa autonomia, diz ela, resgatou através de seu contato com o Lume. Tinha 42 
anos quando ocorreu esse encontro, já tinha uma carreira, quatro filhas. Envolvida 
com as dificuldades de criar suas filhas, mantinha a carreira em banho-maria, 
trabalhando esporadicamente. Pagava para se atualizar, diz Sílvia.  

Como cantora participou de um quarteto vocal para um programa Ensaio 
Geral, em 1967; trabalhou no teatro, na Companhia da Cleide Yáconis; fez cinema: 
Janete, com Chico Botelho, A próxima Vítima, com João Batista de Andrade, 
Estrada da Vida, com Nelson Pereira dos Santos. Há pouco tempo, filmou 
Narradores de Javé, com Eliane Caffé. Em 2001, dirigiu a montagem de final de 
curso de uma turma de artes cênicas da Escola de Comunicação e Artes (ECA-
USP).   

Seu contato com os clowns do Lume ocorreu após integrar um coral que 
participava de Kelbilim (espetáculo solo de Carlos Simioni, do Lume), na Pinacoteca 
do Estado, em São Paulo. Era 1990 e Luís Otávio Burnier, coordenador do Lume, 
convidou os componentes do coral para conhecer o início de sua pesquisa com 
clowns. Em 1995 ela iniciou-se como clown com Simioni e Ricardo Puccetti, do 
Lume.    

“Eu sempre fui uma pessoa que eu sofro muito com a vida. E o clown 
resgatou essa alegria de viver, uma coisa que eu fui perdendo com o tempo, com o 
peso da vida, as coisas muito difíceis, os sonhos não realizados. Então eu fui 
ficando muito sofrida, muito amarga, muito desiludida e a vida foi ficando muito difícil 
para mim. O clown é vida para mim. Ele resgata isso, ele te traz o prazer de viver. 
Ou você resgata isso, ou você não consegue fazer clown bem, porque o prazer de 
fazer, o prazer de ser imperfeito, o prazer de ser, apesar de tudo, apesar de você 
estar na merda, mas você está vivo, alguma coisa você pode fazer e ainda as 
pessoas te aplaudem! Resgatar essa alegria da simplicidade de viver, apesar de 
tudo, apesar de você ser um ser totalmente paspalho e idiota, de você não entender 
direito o jogo. Porque é sempre um branco total, você chega lá, você não sabe o que 
vai acontecer, aquele pânico, aquela fissura, aquela agonia, aquele vazio... Aquele 
vazio em cena: E agora, o que é que eu faço? Como é que vai ser? Você olha 
aquelas pessoas, aquele vazio, mas mesmo assim é uma emoção muito grande 



viver, mesmo com frio na barriga, mesmo correndo todos os riscos, mesmo sem 
você saber como você vai fazer para continuar”. 

Spathodea, seu primeiro espetáculo, foi criado após ter feito um workshop, 
em 1999, com Sue Morrison. Dirigido por Naomi Silman, do Lume. Ela usa uma 
peruca branca, veste-se com um vestido branco, “toda diferente e ela vai mais fundo 
na loucura. Ela grita, ela tem medo de gente, a maior característica dela é quase que 
um autismo assim, ela morre de medo de gente. Ela grita, ela é meio histérica, ela 
tem medo do contato. Ela quer fazer o contato, mas ela tem medo, ela vai e vem, ela 
tem uma boneca e ela brinca com a morte. Ela faz um enterro, é um funeral o 
número, ela tem uma boneca e faz todo o enterro da boneca, ela mata a boneca, ela 
faz o enterro com a boneca, depois ela ressuscita a boneca. Ela brinca com a morte 
e vida assim, que é uma coisa que eu não tinha consciência do que estava 
acontecendo”.  

Foi quando criou o número que percebeu, diz ela, “como eu não tive 
consciência do quanto aquilo tinha a ver comigo e que foi ficar uma coisa de morte, 
quando a morte é tão presente na minha vida. É presente desde o momento que eu 
nasci. E o meu pai era humorista e eu sempre fui dramática, sofredora, dramática, 
problemática e tal, uma vida toda complicada. E de repente eu resgato acho que 
tudo com essa história, porque é o riso do meu pai que eu fui tirar. Por isso que 
significa demais para mim tudo isso. E hoje o meu ganha pão é disso, porque desde 
o momento que eu comecei a fazer clown, todo mundo me pedindo para dar aula de 
clown. Comecei a desenvolver um trabalho pessoal, como performer, que eu não 
tinha como atriz, eu sempre trabalhei para os outros, por encomenda. O clown 
trouxe a minha família artística. Hoje eu acho que eu pertenço - porque eu me sentia 
um E.T. -, hoje não me sinto um E.T. Hoje eu me considero da família dos palhaços, 
eu não sabia quem era minha turma, eu não era de nenhum lugar, não me sentia em 
nenhum lugar, não me encontrava, não tinha meu grupo. Hoje eu pertenço à família 
dos palhaços, que é grande e maravilhosa, hoje eu me sinto irmanada. O palhaço é 
muito mais do que ser como ator. E ter mais coragem de viver, porque ele te dá mais 
coragem para você encarar o fracasso, isso é um grande aprendizado, ele te ensina 
a engolir os fracassos da vida sem grandes dramas, não faz mal, alguma coisa vai 
acontecer melhor, daqui a pouco, esperar o vazio”.  

Silvia Leblon parece ter aprendido a rir de si mesma. Envolvendo aquilo que 
foge do controle, quer seja da consciência ou das normas, o próprio processo de 
produção do clown pode ser pensado como um exercício de resistência às formas 
de poder que nos aprisionariam à forma sujeito e à identidade.    
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