
Jornada Da 
raiz à planta 
estudos em singularidades 

e dramaturgias cômicas



Início da jornada - Auto imersão singularizante  e matrizes 
dramatúrgicas

Compreender o intuito de uma auto imersão como processo de florescimento das 
características individuais singulares de cada corpo.

Realizar  associações metaforicas ou literais  do corpo humano com corpos vivos 
vegetais e animais em transformação , transição, trans gressão do meme que  
cada individuo humano se torna ou pode potencialmente  se tornar, levados pelo 
antropocentrimo.

As matrizes dramaturgicas são construidas destas associações que habitam 
memorias antigas ou insights  que revelam  rastros e enraizam a ação fisica..  



Ação fisica e palhaçaria 

Adaptação da técnica de alvo e reação de Declan Donellan as ações fisicas do 
palhaço. Baseado na utilização de verbos na construção de intenções. 
Abordagem do jogo/linguagem do palhaço como pratica focada na troca entre 
palhaço e público. 



Ritualidade cômico cósmico caótica 

Ao se estabelecer um repertorio  de simbolos gestuais ou artefatuais é possivel 
estabelecer acionamentos psicofisicos e conceber intensa energia corporal, como 
forma de enraizamento da ação em atuação.O que parece  ser um caos aos olhos 
do público é a propria orqustração do ato cenico.



Histórico 

Thiago Araujo, 42 anos,  apos 12 anos de atuação como palhaço, com registro profissional datado de 2007 , diversos 
cursos livres participa em 2012 do Projeto  Estudio fissões de ações físicas durante 12 meses, experimentando a 
adaptação do metodo de Alvo e reação por professor Luiz Otavio da Escola de Artes Cenicas EBA/UFMG. 

No momento seguinte em 2016  cursa mestrado no Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Lazer, orientado pela 
professora Cristhiane Drumond de Brito, no qual fez estágio no Núcleo Leca de Investigação em Palhaçaria   da 
Escola coordenado pela professora Rita Gusmao da Escola de  Artes Cênicas EBA/UFMG.

Concebeu e realizou  em 2019  uma oficina de técnicas e fundamentos  de 60 hs no sesc Glória em Vitoria /ES.

Co organizou as oficinas de Arte da Atenção no Observatório do Ser em Vitória/ES em 2019.

Extraiu essa Jornada Da Raiz a Planta  do momento pandemico, a qual experimentou com 06 colaboradores de 
modo virtual 20 hs de exercícios e práticas psicofísicas


