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Longe de ser um livro inspirado em obras contendo escritos sagrados, com bordas douradas e capa de couro,
reunimos aqui textos de variados autores, buscando uma diversidade de práticas e pensamentos que problematizam
a bufonaria. Em termos ocidentais, longe da estabilidade e ordenação do mundo, em geral o tema da bufonaria parece
vincular-se a risos derrisores e está mais próximo daquilo que se poderia chamar u0026#34;ironia divinau0026#34;.
Assim, neste nosso livro encontraremos bufões desagradáveis, questionadores de uma ordem vigente, críticos,
oponentes e acusadores. E são também ¬figuras de grande vigor, com aparência disforme, inquietantes e de
inteligência aguda. São seres que possuem voz própria e riso insensato. Eles riem de nós. Mais do que colaborar nos
estudos sobre o Bufão no Brasil, este livro não desconsidera o interesse do leitor em geral que, além de rir, num dia
qualquer se disponha a morrer de rir em uma bufonaria.
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