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RESUMO 

 

TÍTULO: A LINGUAGEM DO PALHAÇO E SEU POTENCIAL PEDAGÓGICO: O 
PAPEL DA ALEGRIA EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AMBIENTE 

AUTOR: Amanda dos Santos Couto 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Luiz Afonso Vaz de Figueiredo 

CURSO: Licenciatura Plena e Bacharelado em Ciências Biológicas  
ANO: 2014/2015 

 

A linguagem do teatro e das artes circenses, particularmente do palhaço, já é bastante 
conhecida como atividade de lazer, e vem sendo inserida em várias ações educativas 
vinculadas à temática de saúde e meio ambiente. A presente pesquisa teve por objetivo 
identificar experiências por meio de mapeamento das atividades educativas feitas por 
palhaços e a arte circense e analisar a potencialidade pedagógica da linguagem cômica 
do palhaço nos conteúdos de educação científica, como um recurso didático que 
possibilite abordagem de assuntos de educação, saúde e ambiente de forma mais 
dinâmica e que contribua com o processo de cognição dos receptores. Foram 
identificadas e analisadas publicações sobre a comicidade do palhaço que apresentem 
potencial pedagógico, bem como também foi realizada entrevista semi-estruturada (em 
áudio e/ou vídeo) com dois artistas que tiveram vivência como palhaços, realizando 
experiências e intervenções dentro da temática educação, saúde e meio ambiente. A 
documentação foi coletada em meio bibliográfico e eletrônico, registrado por intermédio 
de uma ficha de catalogação fornecendo, assim, um mapeamento de experiências. Os 
dados foram analisados com base na metodologia proposta por Bardin (2011), análise 
de conteúdo, a partir da leitura flutuante dos registros dos documentos identificados. Os 
depoimentos foram transcritos, digitalizados e analisados por meio da análise de 
conteúdo, utilizando uma categorização temática dos artistas contatados, procurando 
verificar os caminhos possíveis para a prática cômica do palhaço e seu potencial 
pedagógico. Foram identificados e analisados trabalhos de diversas companhias de 
circo e teatro, algumas trabalhando conteúdos científicos de forma aprofundada 
enquanto outras nem tanto. A principal fonte motivacional identificada entre os artistas 
entrevistados e dos relatos coletados no mapeamento de experiências foi a mesma: 
ajudar o próximo. A partir da vontade de ajudar que utilizaram-se da linguagem do 
palhaço como ferramenta, e passaram conhecimentos necessários a cada público 
envolvido. Sendo assim, a linguagem do palhaço apresentou potencial pedagógico para 
o ensino de conteúdos científicos. 
 

 

 

 

 

Palavras-chave: Arte-educação. Palhaço. Comicidade. Potencial pedagógico. 
Educação científica. Educação ambiental. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O teatro é uma modalidade artística que privilegia o uso da linguagem e promove 

o desenvolvimento da imaginação e do pensamento generalizante, portando entende-

se que, como atividade coletiva, o teatro promove uma forma especial de interação e 

cooperação entre os sujeitos, sendo possível promover aprendizagem e 

desenvolvimento dos educandos por meio dele (OLIVEIRA, 2015). Devido ao universo 

de oportunidades de utilização como recurso facilitador de aprendizagem, a 

dramatização tem um papel importante, podendo ser estratégia na formação do futuro 

professor por estimular a criatividade e permitir a descoberta de novos caminhos para 

tratamento dos conteúdos no ensino de ciências (NOVELLY, 1994). 

No Centro Universitário Fundação Santo André, ocorre anualmente a Mostra de 

Teatro Escolar para o Ensino de Ciências, onde alunos do primeiro ano dos cursos de 

bacharelado e licenciatura em Química e Ciências Biológicas apresentam peças teatrais 

com conteúdos educativos, esta atividade é desenvolvida na disciplina de 

Instrumentação para o Ensino de Ciências no Ensino Fundamental. A turma da qual 

faço parte participou da 17ª mostra, no primeiro de setembro de 2012, apresentando a 

peça ―Casos de Biologia‖, comédia que satiriza os clichês televisivos, utilizando-se da 

linguagem cômica e circense para abordagem de um conteúdo educativo, no caso os 

três R’s do lixo (reduzir, reutilizar e reciclar), sendo que tive participação no 

desenvolvimento da peça como autora, diretora e atriz. Na fotografia 1 é apresentada a 

cena da peça onde a palhaça Joana demonstra um truque clássico de palhaço em que 

a vassoura levita, contextualização utilizada para mostrar ao público um exemplo de 

objeto feito da reutilização de garrafa PET. 
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Fotografia 1 - Palhaça Joana utiliza-se da comicidade para demonstrar um objeto feito da 
reutilização de garrafa PET 

 

 

 

A IV Mostra de Iniciativas Socioambientais, que ocorreu em 2013 na disciplina de 

Educação Ambiental e Práticas Interdisciplinares, foi outra oportunidade que tivemos de 

utilizar a arte nas ações de educação, onde a Banda Itinerante Circense circulou pela 

universidade convidando as pessoas a visitar a mostra, proporcionando alegria aos 

lugares onde passava. Na fotografia 2 é mostrada a equipe que formou a banda. 

 

 

 

Fonte: Maiara Barrantes, 2012. 
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Mediante esta experiência, entre outras oportunidades de realizar atividades de 

caráter circense, pude observar que nas práticas educativas é relevante explorar a 

comicidade como forma de se fixar determinados assuntos de uma maneira lúdica. Esta 

temática tem sido explorada por alguns autores, tais como Costa (2003) e Duarte Junior 

(2008). Costa (2003) destaca o papel do riso e da comicidade nas práticas sociais: 

O melhor e mais eficiente veículo de integração social é, sem dúvida, o riso. 
Através do riso se rompem barreiras, se cativa para tomadas de posição e 
atitudes perante a realidade. Sem esta pequena atitude de disponibilidade, as 
pessoas mantêm-se distanciadas umas das outras, cultivando fantasias e 
aumentando estas barreiras cada vez mais intransponíveis, se limitando aos 
seus pequenos mundos individuais. (COSTA, 2003, p 05).  

 

Do ponto de vista fisiológico, Costa (2003) afirma: 

O riso provoca a liberação de um neurotransmissor chamado serotonina, que 
agiliza a comunicação entre os neurônios. Se, ao contrário, o organismo se 

Fonte: Maiara Barrantes, 2013. 
 

Fotografia 2: Banda Itinerante Circense na IV Mostra de Iniciativas Socioambientais. 
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encontra submetido ao estresse ou está sobrecarregado de tensão, os circuitos 
neurais acusam a falta de serotonina, alterando assim, a comunicação entre 
estes e, consequentemente, provoca o desequilíbrio do organismo, afetando, 
portanto, o processo cognitivo. (COSTA, 2003, p 5). 

 

O circo é uma arte antiga, provinda de atividades de entretenimento, constituída 

por diferentes performances artísticas como a dos malabaristas, acrobatas, 

equilibristas, palhaços entre tantos outros tipos de desempenho. Trazida ao Brasil no 

século XVIII pelos ciganos (TORRES, 1998 apud COSTA; TIAEN; SAMBUGARI, 2008), 

esta arte tornou-se um fenômeno cultural no Brasil. Assim, foi recebendo cada vez mais 

público, acirrando a disputa no mercado do entretenimento (COSTA; TIAEN; 

SAMBUGARI, 2008).  

Baseando-se no ponto de vista fisiológico de Costa (2003), subentende-se ser o 

riso elemento desestressante e estimulador do processo cognitivo.  Com isso, observa-

se a importância do palhaço, personagem circense que atua como elemento cômico 

intermediador entre público e atração, tendo a percepção artística de falar diretamente 

a mesma linguagem das pessoas que o assistem. Assim, o riso do público parte do 

princípio da percepção do palhaço, para com o contexto dos espectadores (LABORDA, 

2010). 

Segundo Bolognesi (2003), as artes circenses não têm tradição de pesquisa, no 

Brasil, porém a partir da década de 1980, o circo começou a chamar a atenção de 

instituições e de pesquisadores. Desde então, alguns autores brasileiros publicaram 

livros registrando as artes do palhaço e do circo como Palhaços (BOLOGNESI, 2003), 

Circos e Palhaços Brasileiros (BOLOGNESI, 2007) e A Personagem Palhaço 

(PANTANO, 2007). Tendo em vista este levantamento de informações, foi proposto, por 

intermédio desta pesquisa, o estudo da potencialidade cômica do palhaço, relacionado 

às artes do circo, como instrumento de comunicação para desenvolvimento de 

performances artísticas que possam ser exploradas em temáticas de saúde, educação 

e ambiente.  
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Mapear e analisar experiências e práticas que utilizem atividades circenses e a 

linguagem do palhaço com potencial pedagógico para trabalhar a temática educação, 

saúde e ambiente. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar e analisar publicações que tratem da relação entre artes circenses e a 

temática educação, saúde e ambiente. 

● Identificar e analisar blogs, sites e produções cinematográficas relacionadas com 

artes circenses que tenham como foco a área de saúde e meio ambiente. 

● Realizar depoimentos orais com artistas que tenham ou tiveram atuação na área 

de saúde e meio ambiente. 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 Levantamento bibliográfico e em meio eletrônico  

Este trabalho é de caráter qualitativo e exploratório usando uma abordagem 

multirreferencial e utilização de pluralidade metodológica.   

Foram identificadas em bibliotecas universitárias ou especializadas no assunto e 

também por meio eletrônico, as publicações e referências relacionadas à arte do 

palhaço e suas aproximações com a temática da Educação-Saúde-Ambiente, a fim de 

reconhecer as formas de uso destes tipos de arte e suas potencialidades pedagógicas.   

Os dados foram coletados também em sites, produção cinematógrafica e 

televisiva. 

 

3.2  Mapeamento de experiências com educação cômica 

Com base nos dados coletados em meio bibliográfico e eletrônico foi feito um 

mapeamento de experiências procurando identificar o perfil das experiências 

identificadas e os aspectos do uso da arte do palhaço para temas relacionados com 

educação, saúde e meio ambiente.  

 

3.3  Depoimentos orais e relatos de experiências de arte-educação cômica 

Foram coletados depoimentos orais com dois artistas que usam recursos da 

linguagem do palhaço para ações e atividades educativas para atuação em temáticas 

de saúde pública e individual e a problemática ambiental. 

Foram coletados depoimentos orais com as personagens Zé Foguinho, senhor 

aposentado, ex-morador da roça e Arvreto, médico veterinário especializado em gestão 

e educação ambiental. 
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3.3.1 Identificação e seleção dos sujeitos 

Foram identificados dois sujeitos com perfil de desenvolvimento de performances 

cômicas e artísticas que tenham realizado experiências relacionadas às temáticas de 

educação, saúde e meio ambiente.  

Os entrevistados possuem perfis diferentes. Um senhor aposentado, antigo 

morador da roça, que através de uma personagem cômica, utilizou-se da poesia, 

música e teatro para ensinar conteúdos relacionados a saúde pública e educação 

ambiental. E o outro é médico veterinário, especializado em gestão e educação 

ambiental que utilizou-se da figura do palhaço para realizar intervenções e jogos em 

ações de determinadas ONGs.  

 

3.3.2 Entrevista e coleta dos depoimentos orais 

As entrevista foram feitas mediante gravação de imagem e áudio, tendo como 

equipamento um celular LG LII, utilizando-se um roteiro semi-estruturado conforme 

apresentado no Apêndice A. 

A entrevista foi realizada conforme autorização do entrevistado de acordo com o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme Apêndice B. 

O depoimento foi transcrito em formato digital em programa Microsoft Word. 

 

3.3.3 Análise do depoimento 

O conteúdo das gravações foi registrado em arquivo do Microsoft Word. Foi feita 

a análise de conteúdo dos dados coletados, baseando-se em Bardin (2011). 

Os dados coletados nos depoimentos compuseram um conjunto de fragmentos 

de texto que foram analisados por categorias de respostas, identificando suas relações 

com o referencial teórico trabalhado. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Mapeamento de experiências com educação cômica  

O palhaço é uma figura cômica por excelência, sua comicidade advém 

principalmente de suas fraquezas e tragédias (PANTANO, 2007). Atribuído 

principalmente como atuante dos picadeiros circenses, é importante considerar que o 

palhaço não é um personagem exclusivo do circo (CASTRO, 2005). Segundo Castro 

(2005), foi no picadeiro que ele atingiu a plenitude e finalmente assumiu o papel de 

protagonista, porém este nome surgiu muito antes do chamado circo moderno. Uma 

das maiores dificudades dos autores encontra-se ao estudar a origem dos palhaços e 

os nomes que esta figura assume, onde clown, grotesco, truão, bobo, excêntrico, tony, 

augusto, jogral, são apenas algumas variações (CASTRO, 2005). 

Segundo Montagner (2013), a arte do palhaço também é muito maior do que o 

picadeiro e que guarda algo que talvez seja ainda mais importante até que o próprio 

riso: o olhar do palhaço, pois esta figura tem uma interpretação objetiva do mundo, seu 

ponto de vista é ampliado. Ele é um poeta da ação, quase um louco, com permissão 

para criticar Deus ou o dinheiro. 

A figura do palhaço está presente na história mesmo antes da existência do circo 

moderno, porém é muito associada ao picadeiro, ainda assim, continua se 

manifestando em outros espaços como, por exemplo, no teatro com companhias como 

Lume Teatro (Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da UNICAMP) e La Mínima 

– Circo e Teatro, em hospitais com os Doutores da Alegria e a Operação Hospalhaço, 

apresentam-se nas ruas e praças públicas, como a Cia. Circo do Asfalto e Cabaré das 

Martas.  

A partir desta fundamentação, foi realizado levantamento de experiências de 

palhaçaria relacionadas à educação. 
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4.1.1 Palhaços Heyokah 

Dentre uma série de diferentes tipos de palhaço, com atuação em diferentes 

culturas, contextos e com diferentes funções, observou-se o Heyokah, uma 

personagem presente na história dos índios Lakotas, sendo o xamã do contrário, 

inclusive seu nome é o contrário de hokah-hey que é o grito de guerra deles (CASTRO, 

2005). 

 É considerado um palhaço sagrado e sua comicidade é extraída do fato que faz 

tudo ao contrário do convencional da comunidade (CASTRO, 2005). Por intermédio do 

comportamento deste palhaço, há um trabalho de cura sobre os povos, tendo sido 

encontrado também, na pesquisa, o termo "medicina Heyokah" (XAMANISMO, 2014).  

Ensinam pelo desequilíbrio, pelos maus exemplos. Têm muitos papéis e 
funções. Primeiramente é preparar os povos para adversidades, catástrofes. 
Outro papel é mostrar a medicina preventiva, e pode incluir bons hábitos de 
comer e saúde. Agem de forma ridícula, obscena, cômica, especialmente em 
cerimônias religiosas. Vestem-se de forma bizarra, pondo roupas ao contrário, 
com vários artigos sagrados. (XAMANISMO, 2014, p 1). 

 

O surgimento deste palhaço está embutido em um contexto espiritual onde os 

escolhidos sonham com representações do Pássaro-Trovão, que tem seu significado de 

poder entre os Lakotas. A partir do sonho o homem escolhido para ser Heyokah não 

tem muita opção, ou ele se torna palhaço a partir daquele momento, geralmente através 

de representações vergonhosas que exponham sua intimidade, ou morrerá sendo 

atingido por um raio antes do escurecer. (XAMANISMO, 2014). 

Este palhaço, sendo considerado inclusive sagrado, representou algo importante 

para sua sociedade, pois através de seu comportamento proporcionou-se aprendizados 

diversos e sobre assuntos profundos. Um Heyokah leva as pessoas a fazerem um 

exame da vida (XAMANISMO, 2014). O desenho 1 mostra a figura de um palhaço 

Heyokah. 
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Desenho 1 – Palhaço Heyokah 

 

Fonte: Xamanismo, 2014. 

 

4.1.2 Palhaço Carequinha 

Interpretado por Georges Savalla Gomes (Rio Bonito, 18 de julho de 1915 — São 

Gonçalo, 5 de abril de 2006), a famosa personagem Carequinha originada em circo 

tradicional, imprimiu uma mudança na clássica característica dos palhaços de circo. 

Georges não gostava do fato do palhaço sempre se encontrar em desgraça e 

apanhando, e por conta disso virou o herói da história, sempre dando bons exemplos e 

conselhos para a garotada (CASTRO, 2005). A fotografia 3 mostra a personagem 

Carequinha em cenário do seu programa de TV. 
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Fotografia 3 – Palhaço Carequinha em cenário do seu programa de TV 

 

Fonte: Senna, 2010 

 

O Bom Menino é uma das gravações de Carequinha, que segundo Castro 

(2005), vendeu 2 milhões e 500 mil discos na década de 1960. Obras como esta o 

caracterizam como palhaço-educador:  

“O bom menino não faz pipi na cama 
O bom menino não faz malcriação 
O bom menino vai sempre à escola 
E na escola aprende sempre a lição. 
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O bom menino respeita os mais velhos 
O bom menino não bate na irmãzinha 
Papai do céu protege o bom menino 
Que obedece sempre, sempre a mamãezinha 

Por isso eu peço a todas as crianças 
Muita atenção para o conselho que eu vou dar 

(falado) Olha aqui. Carequinha não é amigo de criança que passa de noite da sua cama pra 
cama da mamãe, e também não é amigo de criança que rói unha, e chupa chupeta. Tá certo 
ou não tá? 
Carequinha só gosta de criança que respeita mamãe, papai, titia e vovó 
E seja amigo dos seus amiguinhos, e também que coma na hora certa, e durma na hora que 
a mamãe mandar. 
Tá certo ou não tá? 
(Coro das crianças) Táaaaaaa. Eu obedeço sempre a mamãezinha 
Então aceite os parabéns do Carequinha” 
Irany Oliveira e Altamiro. 1962. 

 

Carequinha, foi o primeiro artista de circo a fazer sucesso na televisão. Ele foi 

pioneiro no Brasil a usar o formato de programas infantis de auditório, que até hoje 

fazem sucesso (SENNA, 2010).  

Carequinha, utilizou-se da figura do palhaço para propagar a cultura do bom 

comportamento às crianças, como obedecer à família, estudar, respeitar os 

professores, etc. Isso é observado em trechos de outras músicas interpretadas pela 

personagem em seus discos, como a letra, intitulada Menino Legal, que incentiva as 

crianças a terem prazer pelos estudos, (ESCOLINHA...2015), ―De manhã é só mamãe 

me chamar/ lá vou eu, lá vou eu/ eu vou pra escola estudar/ lá vou eu, lá vou eu....‖. E a 

letra de Na escolinha do Carequinha: 

Vamos todos estudar com atenção/ O Carequinha é nosso amigo/ É camarada 
e tem bom coração/ na escolinha do Carequinha/ Vamos todos estudar pra ter 
valor/ A nossa escola é bem querida/ Vamos pra sala que lá vem o professor. 
(ESCOLINHA...2015). 

 

 Com suas roupas brilhantes e coloridas, muito carisma e bondade, através da 

música, brincadeiras e aproximação com as crianças, esta personagem ficou marcada 

na história do palhaço brasileiro.  
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4.1.3 Projeto Saúde e Alegria 

O projeto Saúde e Alegria foi repercutido por meio do filme Quem se Importa 

(2012), que trata do empreendedorismo social e tem a direção de Mara Mourão. Esse 

projeto é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que atua na Amazônia desde 1987 

promovendo processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e 

sustentável, que contribuem na qualidade de vida e no exercício da cidadania (SAÚDE 

E ALEGRIA, 2014). O médico Eugênio Scannavino é o coordenador do projeto e relata 

no filme que as diversas comunidades sofriam de doenças consideradas simples na 

maioria dos lugares, mas que nas comunidades ribeirinhas eram fatais, doenças como 

diarreia, anemia e gripe. (SCANNAVINO, 2012). 

Sendo o único médico de aproximadamente 800 comunidades, Eugenio teve 

grande dificuldade de atender a todos, e por conta disso, decidiu passar a informação 

sobre tratamento e prevenção de forma expansiva por intermédio do Circo Mocorongo, 

que de forma lúdica e cômica, viaja pelas comunidades tratando de conteúdos 

educativos fundamentais para a prevenção destas doenças, como por exemplo, ensina 

a aplicar cloro na água e se prevenir da diarréia. . (SCANNAVINO, 2012). 

A partir do vídeo observa-se a grande circulação de pessoas na lona do circo, 

que foram até lá em busca de entretenimento e através da diversão, presume-se que 

aprenderam sobre assuntos importantes para a saúde de toda a comunidade. A 

fotografia 4 mostra pessoas da comunidade visitada pelo projeto, participando do 

espetáculo do circo. 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Fotografia 4 – Comunidade participando do espetáculo do Circo Mocorongo 

 
Fonte: Saúde e Alegria, 2014 

 

No vídeo de Eugenio Scannavino at TEDxTombo (2012), Djalma Lima, 

participante do projeto, dá seu depoimento, onde diz:  

No circo cê faz uma palhaçada, mas uma palhaçada construtiva, né? Por 
exemplo assim: e aí, tem cloro? Tem! Então vamos usar cloro! Quantas gotas? 
2 gotas. Quantos litros? 1 litro. Quer dizer, ele tá usando a matemática, tá 
usando o português, tá usando a criatividade e tá usando a educação popular‖. 
(EUGENIO..., 2012). 

 

Eugenio fala que o projeto ganhou proporção de forma espontânea, conforme as 

pessoas iam propagando as informações e acredita ser este o caminho, o projeto 

ganhar autonomia a ponto de não depender mais dele, conforme suas palavras: 

A gente tem que trabalhar para nos tornarmos desnecessários. Acho que um 
bom chefe, um bom coordenador, um bom líder, tem que ter em mente que ele 
tem que trabalhar para se tornar desnecessário (...) trabalhar capacitando as 
pessoas, libertando. Trabalhar como o fermento do bolo: não tem gosto, não 
tem cheiro, não tem cor. A gente põe no bolo, ele faz o bolo crescer, quando a 
gente come o bolo nem lembra do fermento‖. (SCANNAVINO, 2012). 
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Hoje, o projeto atua diretamente em quatro municípios da região oeste do Pará, 

gerando benefícios práticos e continuados a cerca de 30 mil pessoas, tendo se tornado 

referência como instituição fomentadora de programas de desenvolvimento sustentável 

(SAÚDE E ALEGRIA, 2014). 

 

4.1.4 Gran Circo Opará 

Espetáculo criado pela Cia. Circo do Asfalto, de São Bernardo do Campo, 

Grande São Paulo. Trata da viagem realizada por eles, uma palhaça e um malabarista, 

pelo sertão brasileiro a cerca do Rio São Francisco. Utilizando a linguagem do circo-

teatro, a Cia. Circo do Asfalto leva ao palco as lendas e mitos desse rio que é sustento 

e vida nas veredas brasileiras. O espetáculo foi criado a partir das histórias recolhidas 

na turnê feita pela companhia, no ano passado, ao longo das cidades ribeirinhas do 

curso do Rio São Francisco e trata da importância deste rio para as comunidades em 

seu entorno (São Bernardo do Campo, 2015). A fotografia 5 mostra apresentação do 

espetáculo no Parque Rafael Lazzuri, São Bernardo do Campo. Francisquinha 

interpreta Maria Bonita e Diou interpreta o Lampião. 

Fotografia 5 - Apresentação do espetáculo Gran Circo Opará na área de convivência do SESC 
Santo André 

 
Fonte: Ricardo Avellar, 2015 
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A Cia. ao longo de seu trajeto pelo Rio observou que o mesmo corre riscos de 

poluição industrial e acredita que abordando a cultura que permeia este rio aproximará 

os espectadores de sua história, sensibilizando as pessoas sobre a importância dele 

como fonte de renda para os sustento dos ribeirinhos e como fonte de vida para a flora 

e fauna brasileira. 

 

4.1.5 Doncovim, Proncovô 

Um espetáculo circense-teatral inspirado na cultura caipira e na vida na roça. 

Proporciona às crianças e a toda gente a oportunidade de conhecer ou relembrar como 

é bom brincar com a simplicidade da natureza. Tudo regado a tradicionais modas de 

viola e técnicas circenses como equilíbrio em monociclo, palhaçadas e malabarismos 

(RIBEIRÃO PRETO ONLINE, 2015). 

O espetáculo teatral aborda questões relacionadas à memória de uma vida 

simples, quando as cidades grandes eram mais interligadas e dependentes da natureza 

e de seus fenômenos através de momentos cômicos e momentos reflexivos. Num 

mundo em que as crianças estão inseridas em uma cultura altamente tecnológica, 

―Doncovim, Proncovô‖ relembra as origens rurais do povo brasileiro e, de forma 

atraente e lúdica, cria um diálogo entre o homem urbano e a comunidade caipira 

(RIBEIRÃO PRETO ONLINE, 2015).  

Este espetáculo aborda a cultura da roça, a mesma cultura que é tratada pela 

personagem Zé Foguinho, entrevistada nesta pesquisa. A partir da cultura da roça é  

possível mostrar às pessoas da cidade a sintonia que este povo tem com a natureza, 

vivendo sem degradá-la, dando-a seu devido valor.  

A fotografia 6 mostra a imagem de divulgação do espetáculo.  
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Fotografia 6 – Imagem de divulgação do espetáculo Doncovim, Proncovô 

 
Fonte: Ribeirão Preto Online, 2015 

 

4.1.6 Cia. Pia Fraus 

Companhia com diversas linguagens artísticas como teatro, dança, teatro, 

manipulação de bonecos e de máscaras, circo e artes plásticas, através de dramaturgia 

aprimora cada uma destas áreas (CIA. PIA FRAUS, 2015). Possui alguns espetáculos 

que tratam de assuntos de saúde, educação e meio ambiente, como os espetáculos 

abaixo. 

 

a) Filhotes da Amazônia 

Espetáculo que tem como idéia central a relação dos pais com seus filhotes, 

tanto entre os animais como entre os seres humanos, mostra a proximidade existente 

nas relações entre pais e filhos de qualquer espécie (CIA. PIA FRAUS, 2015). A 
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fotografia 7 mostra cena do espetáculo, a relação de um jacaré mãe com um jacaré 

filhote. 

Fotografia 7 – Cena do espetáculo Filhotes da Amazônia, da Cia. Pia Fraus

 

Fonte: Cia. Pia Fraus, 2015 

 

Segundo Cia. Pia Fraus (2015), é através de uma contação de história entre 

índios, que passam pelo palco esquetes com diversos tipos de bichos, divididas em três 

planos: o ar (com os pássaros), os rios (com peixes, piranhas e sapos) e a terra (onças, 

quatis, preguiças, macacos, entre outros animais terrestres).  

As histórias mostram situações variadas: um pequeno pássaro que tenta 
aprender a voar com o apoio de sua mãe; uma família de sapos cantores, cujo 
filhote "desafinado" causa alguns problemas durante suas "apresentações" à 
beira da lagoa; uma família de piranhas que come tudo o que vê pela frente; 
uma onça que busca desesperadamente por comida, sem obter sucesso em 
suas investidas, que são sempre atrapalhadas por um macaquinho – são estas 
algumas das situações retratadas no espetáculo. (CIA. PIA FRAUS, 2015) 

O cenário parte de referências indígenas e da natureza, proporcionando ao 

público, dentro do espaço do teatro, acesso ao conhecimento da natureza brasileira a 
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partir de uma finalidade principalmente cultural, porém, por consequência, com alguns 

fundamentos científicos. 

 

b) Bichos do Brasil 

Trata-se de um espetáculo que, por meio de recursos plásticos, sonoros e 

cenográficos, busca retratar a riqueza da fauna brasileira. Utiliza-se de bonecos, música 

e coreografia, para criar o ambiente da mata, onde é retratado o cotidiano de animais, 

tendo a selva tropical como habitat. Apela para que não ocorra a extinção dos animais 

brasileiros, os bonecos são feitos a partir de materiais naturais, e também bonecos 

infláveis gigantes (CIA. PIA FRAUS, 2015). A fotografia 8 mostra cena do espetáculo. 

  

Fotografia 8 – Cena do espetáculo Bichos do Brasil 

Fonte: Zeca Caldeira, 2011 
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Os bonecos deste espetáculo representam os bixos da fauna do brasil, porém 

não necessariamente seguem a morfologia correta dos animais. Passam a 

representatividade deles, o que é culturalmente válido, porém pouco enriquecedor 

cientificamente. A fotografia 9 mostra a comparação do boneco que representa a arara 

azul (Anodorhynchus hyacinthinus) e a verdadeira, que em sua forma original tem patas 

muito menores e não tem peito amarelo.  

 

Fotografia 9 – Comparação entre boneco de arara azul do espetáculo e a arara azul original 

 
Fonte: Amanda Couto, 2015 

 

A Cia. Pia Fraus é uma companhia que trabalha principalmente a cultura 

brasileira de forma geral, aborda conteúdos científicos não sendo este o objetivo 

principal. 
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c) Círculo das Baleias 

Este é o mais recente espetáculo infantil da companhia e sua dramaturgia ocorre 

no habitat marinho. Através das artes cênicas, mostram parte do ciclo de vida das 

baleias jubarte (Megaptera novaeangliae), espécie de baleia cosmopolita (HÁBITOS..., 

2015), também presente no Brasil. 

Abordam assuntos sobre as condições necessárias para a sobrevivência deste 

animal (CIA. PIA FRAUS, 2015). Através deste recorte do ecossistema marítimo 

brasileiro, intencionam passar o alerta para sua preservação, pois o ecossistema 

marítimo brasileiro se encontra sob condições precárias de conservação (CIA. PIA 

FRAUS, 2015).  

Durante o espetáculo ocorrem conflitos que podem vir a provocar a 

sensibilização do público, como quando um navio de japoneses captura a mãe de 

Jujuba, a baleia protagonista. Uma vez que a filhote torna-se órfã, fica vulnerável a 

predadores e só consegue sobreviver devido à ajuda de um pinguim que se torna seu 

melhor amigo e a acompanha até um grupo de baleias, onde poderá viver em 

segurança. 

O pinguim apresenta momentos cômicos ao longo do espetáculo, como quando 

resolve pedir informações a uma garça interesseira que cobra um peixe por cada 

informação. A forma que a garça pede cada peixe já atrai a comicidade e fica ainda 

mais engraçado quando o Pinguim se engana e toma um choque ao capturar um peixe 

elétrico. 

 A fotografia 10 mostra algumas personagens do espetáculo. 
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Fotografia 10 – Algumas personagens do espetáculo Círculo das Baleias

 

Fonte: Cia. Pia Fraus, 2015 

Segundo Corrêa (2010), as principais ameaças à biodiversidade marinha 

nacional são a aquicultura, a pesca insustentável, a expansão de áreas urbanas e o 

turismo. Também constam como responsáveis pelos danos ao ecossistema marinho 

nacional, a poluição, redução dos recursos hídricos, corte de madeira de manguezais e 

mudanças climáticas (CORRÊA, 2010). Espetáculos com este formato apresentam 

potencial para trabalhar a sensibilização de seus espectadores quanto a problemáticas 

ambientais. 

 

4.1.7 Doutores da Alegria 

 

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos 

que há 23 anos promove as relações humanas e, por meio de visita contínua de 
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palhaços profissionais, qualifica a experiência de internação em hospitais. Estão 

presentes principalmente em São Paulo e Recife (SOBRE...2015). 

Wellington Nogueira fundou a ONG em 1991, essa foi inspirada no trabalho de 

palhaços americanos na Clown Care Unit, criada por Michael Christensen, diretor do 

Big Apple Circus de Nova York. Wellington fez parte desta equipe de palhaços em 1988 

e decidiu continuar com este trabalho no Brasil. Até o momento a ONG já realizou mais 

de um milhão de visitas a crianças hospitalizadas, sendo a base do trabalho o resgate 

do lado saudável da vida e todos os seus projetos se utilizam da arte para potencializar 

as relações (SOBRE...2015). A fotografia 11 mostra palhaças dos Doutores da Alegria 

trabalhando em hospital. 

 

Fotografia 11 – Palhaças da ONG Doutores da Alegria trabalhando em hospital 

 

Fonte: Sobre..., 2015 
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Em Day1...(2012), Wellington relata que desistiu de se formar em medicina para 

ser ator, e que esta foi uma decisão difícil feita após quase morrer em um assalto. Na 

década de 80 foi para Nova York se qualificar e prestar teste para atuar nos palcos da 

Broadway. Uma vez formado como ator e dando prosseguimento ao seu trajeto 

profissional, o futuro fundador da ONG Doutores da Alegria sentia que mesmo assim, 

ainda faltava-lhe alguma coisa. 

Tava tudo lindo, mas eu sentia que tava faltando alguma coisa. Como é que eu 
posso estar aqui realizando meu sonho e estar sentindo que está faltando algo? 
E foi nesta semana que apareceu uma pessoa andando na minha direção com 
um botton que tinha uma pergunta: (...) A gente já estamos se divertindo? Então 
eu falei: é isso! Eu tô aqui realizando meu sonho, mas eu não tô me divertindo e 
me divertir é fundamental. Tanto que quando eu dava aula de inglês a gente 
tava sempre rindo e se divertindo, o que eu faço nos hospitais começou na sala 
de aula‖ (DAY1..,2012). 

 

Antes de se formar como ator, Wellington trabalhou, no Brasil, como professor de 

língua inglesa e utilizava da diversão e do riso como ferramentas para conduzir o 

aprendizado, posteriormente esta mesma diversão levou para os hospitais. 

 

 

4.2 Relatos de experiências de arte-educação cômica 

Coletou-se depoimento oral de dois entrevistados, o primeiro identificado pela 

sua personagem Zé Foguinho e o segundo pela sua personagem Arvreto. 

 

4.2.1 Zé Foguinho: entrevista com personagem  

a) Trajetória de vida 

O primeiro entrevistado foi o criador da personagem Zé Foguinho, aposentado da 

profissão de almoxarife, chegando ao cargo de gerente em grande empresa de 

eletrodomésticos, hoje com 76 anos de idade, atua como palhaço há 15 anos e exerce 

suas atividades principalmente na cidade de Três Pontas, no Sul de Minas Gerais. 

Apesar de não ter formação como docente, utiliza seu trabalho lúdico não só para 
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alegrar crianças de até sete anos de idade, mas também para educá-las do ponto de 

vista social e cultural.  

Cresceu na roça em meio ao cerrado e área de produção agrícola e as matas de 

galerias nos rios da região. A partir de sua vivência pessoal, se preocupa com a 

questão ambiental e preservação das matas e tem interesse de passar isto às crianças. 

Suas apresentações foram principalmente em escolas, ruas, praça públicas, escolas de 

samba do município, eventos da cooperativa de café e lacticínios da cidade, tendo 

também algumas participações na televisão regional de Minas Gerais. Atualmente 

devido à idade faz trabalhos mais caseiros, como composição de poesias e divulgação 

de temas em visitas com carro de som improvisado. 

b) Inicio da relação com o palhaço 
Zé Foguinho iniciou sua relação com o palhaço aos 61 anos de idade, após se 

aposentar e voltar a morar na sua cidade natal, Três Pontas, em Minas Gerais. O 

entrevistado relata: ―Antes de lançar o Zé Foguinho, eu fiz um trabalho, me vesti de 

papai noel, um trabalho que passou na TV‖, este trabalho foi iniciativa do próprio 

entrevistado, que a partir da venda de poesias juntou dinheiro, comprou alimentos e 

doou aos pobres, a partir desta experiência como papai noel Zé Foguinho observou que 

sem as vestimentas de natal ele se tornava uma pessoa comum e não era reconhecido, 

portanto decidiu desenvolver a personagem, algo mais pessoal..  

Diz: ―criei o Zé Foguinho, pois queria ser um personagem popular, que as 

pessoas me vissem e me reconhecessem como Zé Foguinho‖. O entrevistado fez um 

projeto da vestimenta de sua personagem, sua família (mulher e filha) ajudou no 

desenvolvimento do figurino e maquiagem, que consiste em um sol e uma árvore em 

cada uma das bochechas, “o nascimento do Zé Foguinho foi interessante, pois as 

vestimentas dele são as cores da bandeira do Brasil”, afirma Zé Foguinho.  

A fotografia 12 mostra Zé Foguinho caracterizado. 
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Fotografia 12 - Personagem Zé Foguinho caracterizado. 

 

Fonte: Lucia Helena Figueiredo, s.d. 

c) Cronologia das atividades desenvolvidas com a temática educação-saúde-meio 
ambiente 

Ao longo do percurso Zé Foguinho desenvolveu ações que falavam da 

importância da mata, cultura da roça e criou uma peça de teatro que tratava da Dengue, 

apresentou esta peça em escolas: “...a função desta peça de teatro é mostrar para as 

crianças mostrarem para os pais como é que se faz para evitar a dengue”, esta primeira 

peça que Zé Foguinho menciona, tinha participação especial do diretor de cada colégio 

que ele visitava: “Era uma peça de teatro que o Zé Foguinho trabalhava com a diretora, 
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ela fazendo uma participação”, uma vez que o diretor é o responsável pela organização 

escolar como um todo, ter sua participação na iniciativa do artista pode vir a assegurar 

a credibilidade do assunto tratado. A intenção de Zé Foguinho era mostrar às crianças o 

perigo da dengue e também orientar, através delas, seus pais sobre o que é esta 

doença e o perigo que ela representa às pessoas de um modo geral. Considerando-se 

que principalmente em comunidades simples a informação faz-se necessária vindo de 

onde for, Zé Foguinho possibilita, através de sua encenação, acesso à informação na 

escola a essas crianças, que ficam incumbidas de levá-las a seus lares. Sendo assim, 

Zé Foguinho passa a conscientizá-las de que elas têm papel também de repassar 

informação. 

A sensibilização foi utilizada como ferramenta para a personagem tratar da 

doença:  

 

O Zé Foguinho montou um quadro grande com o mosquito da dengue, então 
começava assim mostrando para as crianças: você está vendo que o pernilongo 
da dengue está sorrindo, você sabe por que ele está rindo? Está debochando 
de você, porque você não ensina o papai e mamãe que tem o perigo da 
dengue‖. (Zé Foguinho, 2014.) 

 

 Utilizando-se do conhecimento popular como principal referência, com pouco 

embasamento científico, o artista arrisca-se em passar informações incorretas, como 

por exemplo quando diz que o mosquito da dengue pica à noite ―ai ele vai na tua casa 

de noite, entra no buraco da fechadura, faz barulho na tua orelha, não deixa você 

dormir, e você ainda fica doentinho‖, sendo que na verdade o Aedes aegypti, agente 

etiológico desta doença, possui hábito diurno (SOARES; RODRIGUES; CABRAL, 

2008). Mas de qualquer maneira ele se esforça para motivar as pessoas pelo assunto. 

Nesta peça também havia a presença de uma nova personagem, criada também 

por Zé Foguinho, a Maria da Mata, que inicialmente foi interpretada por sua neta, que 

tem Síndrome de Down, mas que também foi interpretada por outras meninas, 

posteriormente. Descreve um trecho do texto da peça, ―Maria da Mata você quer saber 

sobre a dengue? E Maria da Mata respondia não, não quero saber‖ a partir deste 

desinteresse de Maria da Mata, Zé Foguinho apelava informando que esta doença 
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matava, com isto a personagem passava a se interessar pelo assunto e Zé Foguinho 

complementava ‖você quer saber o que a pessoa sente? Dor de cabeça, nos olhos, nas 

juntas, febre...”. A fotografia 13 mostra Zé Foguinho e duas Marias da Mata, sendo a da 

direita sua neta. 

 

Fotografia 13 – Zé Foguinho e Marias da Mata 

 

Fonte: Lucia Helena Figueiredo, s.d. 

 

Zé Foguinho montou uma banda que gravou músicas de sua composição as 

quais falavam sobre a cultura da fazenda e também compôs uma música em 
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homenagem ao professor. ―Temos que mostrar para a criança a importância do 

professor‖, afirma. Fez alguns CDs de forma caseira e com apoio de comerciantes. 

 

d) Experiências de destaque, motivos e motivações 

A principal experiência que motivou o entrevistado a desenvolver seu lado 

artístico foi o nascimento de uma neta especial, que tem síndrome de down. ―O Zé 

Foguinho existe por causa da netinha dele, que é uma grande artista, desde 

pequenininha fez vários trabalhos com o Zé Foguinho‖, com a intenção de estimular o 

desenvolvimento de sua neta, o entrevistado, conforme ia aprendendo, apresentava-a 

ao universo da música, dança e teatro. 

A partir deste fato, Zé Foguinho motiva-se a passar cultura às crianças. A 

principal referência desta cultura é sua própria experiência de vida, experiência de um 

homem de vida simples, criado na roça e em meio ao contato com a natureza. 

 

―A função do Zé Foguinho é mostrar para as crianças que não pode pôr fogo 
nas matas, a função do fogo não é para matar os animais, queimar as matas...‖. 
(Zé Foguinho, 2014.) 

 

Uma prática muito antiga e que ainda persiste no meio rural e urbano é a prática 

de queimadas (SANTOS; CARNEIRO, 2014), a região onde Zé Foguinho realizou suas 

práticas educativas possui vegetação do cerrado, onde o fogo ainda é utilizado para 

―limpar‖ áreas de lavouras e pasto.  

Segundo Santos e Carneiro (2014), esse hábito tem maior incidência na época 

de estiagem, com a vegetação mais seca e com pouca umidade do ar, resultando em 

danos para o meio ambiente e para as pessoas. Deste ponto de vista, as intervenções 

desta personagem, entre as crianças, influência tanto no conhecimento que estas 

crianças podem passar para suas famílias quanto em sua própria conscientização, que 

refletirá em seu comportamento adulto.  

Através de suas peças teatrais, poesia e música Zé Foguinho fala também que 

sua intenção é mostrar para eles que a natureza é muito importante. “Tudo o que o Zé 
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Foguinho fez hoje é em defesa da Flora e da Fauna”. A fotografia 14 mostra Zé 

Foguinho e Maria da Mata apresentando-se em escola. 

 

 

Fotografia 14 – Zé Foguinho e Maria da Mata apresentando-se em escola 

 

Fonte: Anônimo, s.d. 

 

e) Envolvimento e importância da sua prática artística e seu papel educativo 

Zé Foguinho acredita que seu trabalho foi muito importante no sentido de passar 

cultura para as crianças, valorização da natureza e cuidados com a saúde. Também 

sempre incentivou as crianças a repassarem essas informações, principalmente aos 

seus pais. 
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f) Dificuldades, obstáculos, desmotivações. 

Zé Foguinho afirma que teve muita dificuldade para trabalhar:  

―no começo não foi fácil, o artista é o seguinte, ele tem muita dificuldade para 
trabalhar, se ele tivesse uma chance, ele não teve, mas se o Zé Foguinho 
tivesse nascido mais novo, (...) ele teria feito muito sucesso‖. (Zé Foguinho, 
2014) 

 

Uma vez que o entrevistado começou a desenvolver-se como palhaço já idoso, 

com o tempo começou a ter problemas de saúde que o impediram de prosseguir de 

forma ativa. Atualmente o entrevistado trabalha principalmente em poesias, na sua casa 

e as vezes percorre bairros com seu carro adaptado com som para divulgação de 

temas.  

 

g) Mensagens e sugestões do uso da linguagem do palhaço em educação-saúde-
ambiente 

Como mensagem final, Zé Foguinho incentiva as pessoas a fazerem o bem, por 

mais que seja a partir de gestos simples.  

 

―Se você não pode fazer o bem, o mal você não faz. Faz uma pessoa 
feliz, seja pobre, seja rica, seja como for, é muito importante, se você faz uma 
pessoa feliz, ela também passa uma mensagem para você muito boa‖. (Zé 
Foguinho, 2014). 

 
O entrevistado segue esta intenção de fazer o bem através da personagem que 

criou, e apesar de não ter como foco principal a comicidade, faz algo que é fundamental 

para o palhaço: se relacionar com o público (PUCCETTI, 2009). “Não seja amargo, 

você tem que curtir a natureza, curtir as crianças, mostrar que você é uma pessoa que 

pode fazer um bem para as pessoas”, afirma Zé Foguinho. 
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h) Fotografias do entrevistado 

Fotografia 15 – Show do Zé Foguinho 

  

Fonte: Anônimo, s.d. 

 

Fotografia 16 – Campanha do Zé Foguinho 

 
Fonte: Anônimo, s.d. 
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 Fotografia 17 – Aniversário Zé Foguinho 

 

Fonte: Anônimo, s.d. 

 

 Fotografia 18 – Apresentações em escola 

 

Fonte: Anônimo, s.d. 
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 Fotografia 19 – Zé Foguinho e as crianças 

 

Fonte: Anônimo, s.d. 

 

 Fotografia 20 – Brincando na escola 

 

Fonte: Anônimo, s.d. 
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Fotografia 21 – Matéria sobre Zé Foguinho em Informativo Cocatrel 

 

Fonte: SOUSA, 2009. 
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4.2.2 Arvreto: entrevista com personagem  
 
a) Trajetória de vida 

O segundo entrevistado, criador da personagem Arvreto, é formado em medicina 

veterinária. Ao longo de seu trajeto profissional, trabalhou como veterinário em uma 

ONG de animais silvestres, onde desenvolveu atividades diversas que iam além das 

funções de sua formação acadêmica, a partir disto especializou-se em gestão e 

educação ambiental e trabalhou em outras ONGs que já não diziam respeito, 

necessariamente, à veterinária. Foi dentro deste contexto de ONGs que teve a 

oportunidade de desenvolver seu palhaço. Hoje com 39 anos de idade, é palhaço há 8 

anos, exerceu esta linguagem em ações sociais de ONGs, desenvolvendo diversas 

dinâmicas, jogos e intervenções, a fim de alcançar objetivos diversos destas ONGs de 

forma lúdica e divertida. 

 

b) Inicio da relação com o palhaço 

Diferente do primeiro entrevistado que criou seu personagem independente de 

estudar conteúdos de palhaçaria, Arvreto iniciou a relação com seu palhaço através de 

um primeiro contato com uma oficina, que consiste em um pequeno curso onde 

exercita-se o desenvolvimento do palhaço em cada indivíduo participante. Arvreto 

explica que recebeu o convite para a oficina através de suas experiências com ONGs, 

quase que por acaso. 

 

“Conheci uma outra ONG que era de educação ambiental, e que a gente fazia 
de tudo: plantio de arvore, limpeza de beira de rio, jogos e dinâmicas (...) e um 
dia desses me puxaram para ser mais uma pessoa para fazer número em uma 
oficina, era de palhaço”. Arvreto, 2014. 

 

Arvreto diz que durante a oficina descreve que estava ―com um sorriso que dava 

volta na cabeça” e que identificou-se com a linguagem. Afirma: “senti que aquilo tinha 

caído no colo meu e era para levar para o resto da vida”, desde então Arvreto continua 

se desenvolvendo através de oficinas de palhaço e em encontros de palhaçaria. A 
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fotografia 15 mostra Arvreto em apresentação de cena no Encontro de Estudos de 

Palhaçaria, na cidade de São Paulo. 

 

Fotografia 22 – Arvreto no Encontro de Estudos de Palhaçaria na cidade de São Paulo 

 
Fonte: Alex Sandro Duarte de Santana (2014). 

 

c) Cronologia das atividades desenvolvidas com a temática educação-saúde-meio 
ambiente 

A primeira intervenção que Arvreto fez, como palhaço, também já foi de cunho 

educativo, realizou uma dinâmica cômica, que eu tive a oportunidade de assistir, a 

respeito das árvores, onde cada participante representa uma parte da árvore: raiz, 

caule, folhas, floema, xilema, etc.  Juntos fazem, cenicamente, a fotossíntese. No fim da 

atividade havia um questionamento sobre que parte da árvore era a mais importante, 

com a intenção de concluir que todas as partes da árvore são necessariamente 



44 

 

 

importantes para a realização da fotossíntese. Foi interessante observar como os 

participantes poderiam aprender sobre este assunto de forma tão engraçada.  

Arvreto, assim como Zé Foguinho, também trabalhou a temática das queimadas 

no cerrado com uma peça de teatro chamada ―Mais uma do Fogo‖, em parceria com a 

prefeitura de São Carlos. ―A peça trazia a ideia da origem do fogo em 3 mitologias e no 

final a gente usava o fogo e o teatro”, afirma. 

O interessante desta peça é que ela não tinha um final definido, de forma que os 

espectadores saíam do papel de passivos para assumirem o lado ativo, decidindo 

juntos a solução da problemática apresentada no espetáculo. O entrevistado explica:  

 

“...no último pedaço da historia, quem construía era a própria comunidade (...) 
aí eles apresentavam uma, duas ou três opções e a gente fazia no palco, no 
meio deles‖, (Arvreto, 2014). 

 

  

Também participou de uma peça que ele mesmo ajudou a montar, ―O Alto da 

Camisinha‖, peça que tratava sobre a questão do sexo, o uso da camisinha e a AIDS. 

A partir destes trabalhos realizados junto à ONG PROHAB (Progresso e 

Habitação), Arvreto e seu grupo começaram a ficar mais conhecidos nos outros 

departamentos da prefeitura e com isto receberam outros convites, como por exemplo, 

a  participação na inauguração de  três ecopontos da cidade de São Carlos. ―A nossa 

participação foi na questão de tornar todo mundo muito próximo das regras de 

funcionamento, do relacionamento, das coisas que poderiam levar e que não poderiam 

levar no ecoponto...”. Os palhaços faziam isto através de dinâmicas, conforme descreve 

o entrevistado: 

 

 “A gente fazia umas dinâmicas que até o prefeito entrava na jogada, (...) 
pegávamos ele, pegava os diretores de educação, (...) a gente tirava o sapato 
deles e colocava eles no mesmo nível de todo mundo‖. (Arvreto, 2014). 

  

 Arvreto aborda de forma divertida e lúdica assuntos importantes para as 

questões ambientais e da saúde como, por exemplo, quando realiza a dinâmica sobre 

as árvores, assunto tão importante e discutido pelas autoridades e sociedade, uma vez 

que se reconhece o prejuízo que é para o meio ambiente, quando não as preservamos 
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de forma adequada, pois nosso bem estar entre outros fatores, depende dessa vida 

―verde‖.  

Do ponto de vista de Moll (1991), sem as árvores, as cidades tornam-se mais 

quentes e secas, a poluição agrava-se, agravam-se os problemas relativos à poeira, o 

consumo de energia eleva-se e o ambiente urbano, como consequência, torna-se 

menos saudável e confortável à população.   

Na medida em que nos apropriamos de seu relato, percebemos que Arvreto não 

se preocupa apenas com o meio ambiente, mas também com o assunto que se refere à 

saúde, quando aborda, em uma peça teatral, O Auto da Camisinha, a importância que é 

o uso do preservativo. Essa peça o levou a falar de forma direta  sobre a aids, de modo 

a fazer com que as pessoas pensem um pouco mais sobre o perigo que é contrair essa 

doença ainda sem cura. Segundo Dourado et al. (2006), na América Latina, o Brasil é o 

país mais afetado pela epidemia de aids em números absolutos, de forma que é uma 

problemática importante de ser abordada, portanto é importante que o palhaço, através 

da alegria, leve isso às comunidades. A fotografia 16 mostra Arvreto em uma 

intervenção artística. 

 

Fotografia 23 – Palhaço Arvreto em uma intervenção artística 

 
Fonte: Anônimo (2014) 
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Considerando-se que por meio do teatro e da palhaçaria, Arvreto pode atingir 

todas as classes, principalmente as mais pobres, cabe dizer o quão oportuna é essa 

peça para uma apresentação em rua, uma vez que o palhaço pode apresentar-se em 

qualquer lugar, alcançando dessa forma todo tipo de público, inclusive aqueles que não 

tem facilidade ao acesso às informações mais necessárias ao seu dia-a dia. 

 

d) Experiências de destaque, motivos e motivações. 

Antes de entrar na palhaçaria, Arvreto participou de um Coletivo Jovem de Meio 

Ambiente. Os Coletivos Jovens de Meio Ambiente são grupos informais que reúnem 

jovens, representantes ou não, de organizações e movimentos de juventude. Estes 

coletivos envolvem-se com a questão ambiental e desenvolvem atividades relacionadas 

à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida (MMA; MEC, 2005). 

O entrevistado informa que as experiências partilhadas neste grupo auxiliaram-

no em sua visão de educador, uma vez que teve a oportunidade, por meio de seu 

trabalho, de presenciar e trocar ideias bem como realizar atividades em prol do meio 

ambiente observando e conscientizando as pessoas sobre os possíveis impactos por 

ele sofridos.  

 

―Conhecer o processo de construção sócio educativa, de transmissão e 
transferência de informações, de organização de informações que eles 
apresentavam para mim, foi um divisor de água grande”. (Arvreto, 2014) 

 

O que motiva Arvreto a utilizar-se da palhaçaria em suas ações atribui-se à 

característica que o palhaço tem de se aceitar, aceitar seus erros e seu lado ridículo. 

Entre outros benefícios que a palhaçaria traz para ele, sob seu ponto de vista afirma: ―a 

gente precisa que cada um dos seres vivos busque ser melhor para consigo e 

consequentemente para com os outros e isso o palhaço traz demais em mim‖. A 

fotografia 17 mostra os sapatos de Arvreto. 
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Fotografia 24 – Sapatos de Arvreto 

 

Fonte: Alex Sandro Duarte de Santana (2014). 

 

Independente de religiosidade, Arvreto declara ver a palhaçaria como algo 

espiritualizado conforme diz em entrevista: ―viver esta espiritualidade transparente, 

instantânea, presente, que a palhaçaria nos traz‖ e ainda reflete sobre os benefícios do 

trabalho social que desenvolveu a partir da palhaçaria: ―este trabalho com pessoas com 

necessidades e com contextos e com situações delicada, de risco, também é uma 

aprendizagem fenomenal, a gente começa a dar valor nas coisas de uma forma 

diferente‖. 
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e) Envolvimento e importância da sua prática artística e seu papel educativo 

Uma vez que servimos de exemplo um para o outro, Arvreto entende que todos 

têm a condição de educar, afirma que aprendeu isso principalmente a partir da 

experiência de criar sua filha, de um ano e meio de idade, e observar como ela utiliza 

os pais como referência para desenvolver seu próprio comportamento. Ainda dentro 

deste contexto sobre a importância de ser exemplo, afirma que falar é fácil, porém é 

difícil exigir do outro aquilo que não conseguimos fazer. 

 

“Acho que tem uma problemática hoje muito grande de estabelecer a fonte da 

informação como uma coisa centralizada. O educador ser um que tem todas as 
respostas e a criança ou o aluno ser „sem luz‟, e acho que não é assim, acho 
que o que a minha filha está me ensinando é para mostrar para a gente que ser 
educador é estar aberto para aprender e estar disponível para que os outros 
possam aprender contigo.” (Arvreto, 2014). 

 

f) Dificuldades, obstáculos, desmotivações. 

O entrevistado relata a dificuldade que teve de implantar experiências inovadoras 

dentro de uma instituição de ensino que possuía suas regras. Com o tempo foi proibido 

de levar os alunos para desenvolverem atividades fora da sala de aula e de 

desenvolver atividades que fizessem barulho. Após ministrar três cursos, foi convidado 

a se retirar da função de facilitador desta escola. 

 

“Acho que o maior desafio foi conseguir colocar a quebra da lógica, colocar a 
inovação, tirar a molecada do conforto sem ferir este quadrado e eu não 
consegui, eu feri o quadrado”. (Arvreto, 2014). 

 

A partir dessa fala, cabem os questionamentos: até que ponto as atitudes 

inovadoras incomodam, por simplesmente quebrarem a zona de conforto das pessoas? 

A partir de que ponto elas realmente ultrapassam limites? Há um limite para a 

inovação? O entrevistado vê uma barreira, por parte dos educadores convencionais, 

quando o assunto é inovação, e como sendo essa uma grande dificuldade para atingir 
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seus objetivos, também acredita esta ser a dificuldade de qualquer educador criativo 

encontrará. 

 

g) Mensagens e sugestões do uso da linguagem do palhaço em educação-saúde-
ambiente 

Arvreto acredita que deveriam haver mais palhaços desenvolvendo atividades 

dentro da temática desta pesquisa. A parti de sua experiência entende que este tipo de 

trabalho desenvolvido pelo palhaço apresenta potencial para beneficiar as pessoas, 

proporcionar alegria, amor e conforto. A partir desta relação que o palhaço cria com as 

pessoas, sendo necessário a elas, o palhaço tem abertura para abordar conteúdos 

educativos. 

 

h) Fotografias do entrevistado 

Fotografia 25 – Arvreto em ação socioambiental 

 

Fonte: Anônimo, 2011. 
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Fotografia 26 – Arvreto em ação de incentivo ao plantio de mudas 

 

Fonte: Anônimo, 2011 
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Fotografia 27 – Arvreto em ação socioambiental: conscientização sobre lixo 

 

Fonte: Anônimo, 2011. 

 

 

Fotografia 28 – Arvreto aplicando jogo cooperativo 

 

Fonte: Anônimo, 2011. 
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Fotografia 29 – Apresentação de ―O Auto da Camisinha‖ 

 

Fonte: Anônimo, 2011 

. 

Fotografia 30 – Arvreto em intervenção artística 

 

Fonte: Anônimo, 2011 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O palhaço é uma figura antiga, que ganhou espaço em teatros, rua e picadeiros 

devido ao seu potencial de atrair diversos públicos através de sua ingenuidade e 

comicidade (CASTRO, 2005), espetáculos que apresentavam um bom palhaço sempre 

estavam mais cheios. O papel desta figura não é necessariamente o de educar, porém 

sendo o riso uma ferramenta de auxílio ao processo cognitivo (COSTA, 2003), enxerga-

se potencial educativo através das gags, pontos cômicos e a provocação do palhaço, 

no desenvolvimento de cenas, intervenções e espetáculos-arte educativos. 

Houve dificuldade em encontrar registros sobre atuação de palhaços em 

assuntos de educação saúde e ambiente, o que já era previsto por ser uma pesquisa 

provavelmente inédita. Ainda assim, os materiais encontrados possibilitaram ampliação 

do conhecimento e confirmação da hipótese apresentada neste trabalho. A partir do 

mapeamento e análises, foram identificados trabalhos que utilizaram assuntos 

relacionados ao tema da pesquisa, porém com pouca profundidade científica, enquanto 

outros necessitaram desse aprofundamento para poder passar informações importantes 

para o público alvo de suas performances, cita-se Projeto Saúde e Alegria. Quanto aos 

depoimentos orais, houve dificuldades durante o contato de dois dos três entrevistados 

previstos inicialmente, porém foi coletado o depoimento de outro palhaço, o Arvreto, 

que atende ao perfil da pesquisa, tendo histórico de atuações na área. 

Artistas como os do Circo Mocorongo, Wellington Nogueira, Zé Foguinho e 

Arvreto trouxeram em seus trabalhos uma fonte de motivação em comum: ajudar o 

próximo. A partir desta fonte de motivação, destinaram-se a atuar através da linguagem 

excêntrica e divertida contida na figura do palhaço. Esta figura representou, para cada 

um destes artistas, uma ferramenta a ser usada para finalidades relacionadas a 

educação, saúde e ambiente. 

 A fusão das linguagens do circo, do teatro e da comicidade do palhaço 

possibilitam que pessoas de diferentes classes e níveis sociais tenham acesso à 
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diversão e ao mesmo tempo aos diferentes tipos de conhecimento. Como é o caso dos 

conteúdos científicos levados ao público por estes tipos de artistas. Por intermédio da 

bobagem e simplicidade o palhaço tece uma forte relação com o público e isso lhe 

possibilita ser um canal educativo, quando é esta a sua intenção.  
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APÊNDICE A 

 

A LINGUAGEM DO PALHAÇO 

E SEU POTENCIAL PEDAGÓGICO 

O papel da alegria nas ações de educação-saúde-ambiente 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Dados do Entrevistado 

 

2. Breve trajetória de vida 

 

3. Inicio da relação com o palhaço 

 

4. Cronologia das atividades desenvolvidas com a temática educação-saúde-meio 
ambiente 

 

5. Experiências de destaque, motivos e motivações. 

 

6. Envolvimento e importância da sua prática artística e seu papel educativo 

 

7. Dificuldades, obstáculos, desmotivações. 

 

8. Sugestões do uso da linguagem do palhaço em educação-saúde-ambiente 

 

9. Mensagens finais 
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APÊNDICE B 

 

A LINGUAGEM DO PALHAÇO 

E SEU POTENCIAL PEDAGÓGICO 

O papel da alegria nas ações de educação-saúde-ambiente 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O questionário que ora está sendo aplicado decorre de investigação sobre “O potencial 
pedagógico da linguagem do palhaço”, referente à iniciação científica da estudante do curso 
de ciências biológicas do Centro Universitário Fundação Santo André.  

Sua participação é totalmente voluntária, ou seja, você tem o direito de recusar e desistir 
de participar a qualquer momento, sem que isso lhe cause qualquer prejuízo.  

Se você concordar em participar deste estudo, irá preencher o questionário sob 
supervisão do entrevistador. Não haverá nenhum risco em sua participação nesse estudo. Se 
alguma questão durante a entrevista for desconfortável para você, estará livre para não 
responder ou para procurar esclarecer dúvidas junto à entrevistadora.  

Você poderá esclarecer qualquer dúvida a respeito deste estudo e de sua participação 
com o entrevistador (a). Poderá ainda obter informações com o docente responsável, (nome do 
orientador e e-mail de contato). 

   

Eu, abaixo assinado, li e entendi os propósitos deste estudo e concordo em participar do 
mesmo. As duvidas que tive foram esclarecidas pelo entrevistador. Estou ciente de que 
minha participação é totalmente voluntária e de que posso desistir de participar em 
qualquer momento do processo e que o uso dos dados é sigiloso. 

Nome do(a) participante voluntário(a)_________________________________________ 

Assinatura do(a) participante voluntário(a)_____________________________________ 

Data:____/____/____ 

 

Eu, abaixo assinado, ENTREVISTADOR(A), expliquei ao participante voluntário o 
procedimento a ser utilizado no estudo, seus riscos e benefícios 

 

Nome do(a) entrevistador(a)_______________________________________________ 

 

Assinatura do(a) entrevistador(a)___________________________________________ 

Data:____/____/____ 


