
DESCONSTRUINDO 
GURUS:
A TÉCNICA
A SERVIÇO
DE QUÊ? ADRIANA SCHNEIDER ALCURE

O Anjos do Picadeiro 2008 trouxe o tema Da aldeia à universalização do riso como 

mote. É a partir dele que tentarei fazer alguns improvisos, certamente imperfeitos e 

abertos, acerca da aldeia de palhaços e profissionais da comicidade que vem se cons-

truindo a cada encontro. A primeira observação a ser feita é que nós, o público do Anjos 

do Picadeiro, constituímos de forma efêmera ou não, uma pequena nação que compar-

tilha de um certo tipo de código cultural semelhante, onde se fala uma mesma língua, 

que nada tem a ver com o português, o espanhol, o inglês, o italiano, por ser uma língua 

composta pela gramática de fazer rir e saber rir. Configuramos assim, um público homo-

gêneo, que pode, claro, se identificar mais ou menos com uma ou outra modalidade de 

riso, ou com determinados artistas, ou com determinadas técnicas, mas mesmo assim 

somos quase idênticos. 

Nos dias em que acontece o Anjos do Picadeiro, os locais de encontro se tornam 

como pequenas ilhas-cidades, pequenos estados, países, onde praticamos e vivemos 

nosso mínimo vasto mundo utópico em torno da arte do riso. Isso fica mais evidente 

numa cidade como o Rio de Janeiro que vive, nesse momento, uma complexa debilidade 

cultural e artística, um diálogo surdo entre quem faz arte e quem deveria divulgá-la, 

criticá-la, refleti-la nos meios de comunicação frente ao grande público. O resultado 

disso é uma espécie de isolamento que gera uma quase ausência do público mais co-

mum, não necessariamente interessado e adestrado nas complexidades múltiplas da 

comicidade. Somos, assim, uma platéia de especialistas, assistindo e alimentando-nos 

uns aos outros. Eruditos se apresentando para eruditos.
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O problema disso, sabemos, é a falta de comunicação mais ampla com o público 

em geral, que fora do momento ideal do Anjos do Picadeiro, se constitui como nossos 

principais alvos, a verdadeira finalidade de nosso fazer. Mas não é essa questão que será 

discutida aqui. A atenção será voltada justamente para nós mesmos e a nossa quase 

homogeneidade, ou seja, tentarei abordar o caráter “científico”, no sentido de produção 

de conhecimento, ou, ainda, pedagógico, que tem o Anjos do Picadeiro. 

No fundo dessa reflexão, tenho ainda que apontar para um problema que parece 

estar se acomodando na base do fazer rir na contemporaneidade. Tem me intrigado 

bastante constatar que a cada Anjos do Picadeiro parece crescer uma certa apologia 

aos “milagres” da palhaçaria, que tenta creditar, ou acreditar que o palhaço é o possível 

guru do século XXI. Tornou-se comum a abordagem durante todo o encontro, onde atra-

vés da pergunta: “Você tem um palhaço?”, seguida pela “Qual o nome de seu palhaço?, 

é instaurada uma mística, uma espécie de senha para a entrada em alguma sociedade 

secreta. É aí que mora o perigo.

Esta ideia pode nos fazer confundir a pessoa com a criatura, como se o fato de ser 

palhaço nos tornasse seres humanos mais perfeitos. Transformar o palhaço no guru do 

século XXI é matá-lo. É assassiná-lo em seu íntimo, no significado mais valioso de sua 

existência: a contradição da humana imperfeição. Acredito que haja um antídoto para essa 

aura de guru, quando observamos palhaços que são do tempo em que palhaço ainda era 

um personagem construído e azeitado ao longo da vida, ou ainda uma máscara funcional 

portadora de determinadas tipologias que permitem o jogo, a brincadeira, o exercício de 

técnicas forjadas num longuíssimo tempo. Não podemos nos levar tão a sério assim, pois 

se a filosofia é a prática do conhecimento que especula sobre a “verdade”, se a religião é 

aquela que detém a “verdade”, a arte é aquilo que nos liberta desse compromisso. Não há 

compromisso com a “verdade”, por isso a arte é tão fundamental desde sempre.

O riso carrega o duplo papel de exclusão e de coesão social. É dessa contradição que 

todos nós, independente de onde viemos ou de quem somos, rimos. Como diz Georges 

Minois no livro História do riso e do escárnio (2003, p. 19): “O riso faz parte das respostas 

fundamentais do homem confrontado com a sua existência”, e só. É claro que sabemos 

que o riso trabalha as inversões sociais, expõe as diferenças, entre outros poderosos me-

canismos de subversão das ordens, porém, sabemos, que logo em seguida ele nos con-

forma em nossa normalidade. Citando novamente Minois, ao observar a ação do riso na 

festa social: “O caos é indispensável para representar, em seguida, a criação da ordem” (p. 

31). Assim, o riso é fundamental para manter a solidariedade social, notamos isso quando 

rimos com nossos pares e de nós mesmos. Para rir, precisamos compartilhar os mesmos 

códigos, compreendendo subjetivamente, às vezes sem compreender, os mesmos con-

juntos de técnicas, os mesmos valores e as mesmas questões de marginalidade social. O 

incluído socialmente e o marginal são lados de uma mesma moeda. 

Na mesa de debates Você está rindo de quê? refletimos sobre essas questões. 

Sabemos que algo pode ser engraçado na Zona da Mata pernambucana e não ter a 

menor graça na Lapa, no Rio de Janeiro. Ou que os noruegueses riem de modo diver-
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so dos italianos. Isso indica que rimos com nossos pares, que rir é o sinal mais claro 

que pertencemos a uma mesma comunidade. Num mundo social e tecnologicamente 

globalizado, esse sentido de comunidade se torna mais complexo, escapando com-

pletamente de uma distância espacial, territorial. Estamos falando de comunidades 

elásticas, sem fronteiras concretas, ou se quisermos, onde as fronteiras são marcadas 

por outros parâmetros que não a concretude dos territórios. São comunidades que se 

recriam a todo o instante e o riso é um termômetro para medir valores e transgres-

sões, ou uma ferramenta interessantíssima para compreendê-las e, por isso, a nós 

mesmos. Mas, por outro lado, ao consultar documentos e estudos sobre o riso desde a 

antiguidade até os nossos dias, e são muitos, notamos que rimos das “mesmas coisas” 

e há muito tempo. Ou seja, o riso articula uma relação especial entre o particular e o 

coletivo, tornando-se, assim, um interessantíssimo antídoto globalizante, justamente 

por sua multiplicidade e diversidade.

É exatamente essa relação entre o particular e o universal que faz do Anjos do Pi-

cadeiro um encontro fundamental no desenvolvimento da arte da comicidade no Brasil. 

São muitas as dimensões onde podemos observar essa questão. Gostaria de focar então 

a questão da técnica. Do grego tékhne, técnica é um conjunto de saberes práticos expe-

rimentados que podem ser aprendidos e por isso mesmo ensinados. É o emprego de de-

terminadas técnicas que define a própria noção de arte. O problema é que no processo de 

ocidentalização mundial e, com ela, a edificação de uma definição limitada acerca do que 

seria arte, ficaram de fora as modalidades artísticas que não se encaixam nas definições 

canônicas. Sabemos que as definições acerca do que é arte variam no tempo e no espaço 

históricos e que muitas culturas não definem do mesmo modo aquilo que entendemos por 

arte. Por conta disso acabamos por herdar oposições e hierarquias, gerando distorções 

ao excluir, separar e julgar formas artísticas, classificando-as como populares, eruditas, 

primitivas, civilizadas, etc. Assim, deixamos de enxergar técnicas complexas e precisas 

quando estas não se enquadram em nossas compreensões acerca do que seria a própria 

concepção de técnica em si. Ou seja, não há como pensar a questão da técnica cômica, por 

exemplo, sem pensar nas dimensões políticas que interferem em nossas escolhas e que 

direcionam nossos aprendizados, bem como nossos modelos ideais.

No Anjos do Picadeiro, a própria diversidade de técnicas apresentadas suscita por si 

só as dimensões e estratégias políticas daquilo que elegemos como nosso ideal artístico. 

Por isso, acredito, não estamos discutindo politicamente apenas no espaço das mesas-

-redondas, mesmo reconhecendo estes momentos como bem propícios a estas trocas e 

tomadas de consciência, não só no plano artístico, mas refletindo como através deste plano 

nos organizamos perante a sociedade e entre nós mesmos. O termômetro da atitude po-

lítica também pode ser medido através do ímpeto dos aplausos, na escolha daquilo que 

queremos assistir e, claro, quando tomamos uma cerveja e discutimos sobre o que foi visto.

Acredito que ao observar com distanciamento os muitos caminhos técnicos da co-

micidade, serão reveladas muitas das indagações que levantamos sobre a potencialida-

de de estratégias políticas, que alguns consideram, vem sendo desperdiçada, durante o 
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encontro. Tomá-la como objeto de entendimento pode nos permitir compreender o que 

nos motiva, por exemplo, a estar juntos a cada Anjos do Picadeiro, afinal somos artistas 

e é através de nossa arte que dialogaremos e agiremos no mundo. 

Em Por uma outra Globalização, Milton Santos elabora uma crítica contundente a 

respeito da unicidade técnica global. Ele diz:

Ao surgir uma nova família de técnicas, as outras não desaparecem. Continuam 

existindo, mas o novo conjunto de instrumentos passa a ser usado pelos novos 

atores hegemônicos, enquanto os não-hegemônicos continuam utilizando con-

juntos menos atuais e menos poderosos. Quando um ator não tem condições 

para mobilizar as técnicas consideradas mais avançadas, torna-se, por isso mes-

mo, um ator de menor importância no período atual. (SANTOS, 2001, p. 25).

É com esta crítica que faço a reflexão a seguir.

A cada encontro elegemos o grande palhaço da vez. Aquele por quem todos aguar-

damos o momento do espetáculo com curiosidade, aquele que aplaudimos no final e 

que, ao sair do teatro, comentamos extasiados como foi incrível e como queremos nos 

tornar este palhaço quando crescermos. Esses eleitos nos fazem tirar nossos narizes, 

querer explodir teatros, e no encontro seguinte, acabam inspirando muitos espetáculos 

que forjam cópias mal feitas e mal entendidas, com raras exceções, daquilo que deveria 

ser a própria ideia de inspiração artística. Nani Colombaioni, Tortell Poltrona, Leo Bassi, 

entre outros, já estiveram nesse posto. Em 2008, foi a vez de Avner, o excêntrico. Em 

geral, causa arrebatamento aquele que vem de fora, dos grandes centros culturais mun-

diais. Claro, é a chance que temos de ver aquilo que é produzido nos grandes centros. 

Não há um problema nisso, não em princípio. O que incomoda é que parece estarmos re-

petindo no campo da arte a mesma questão ideológica da técnica que nos aponta Milton 

Santos. Com isso, precisamos nos perguntar por que nos arrebata tanto o espetáculo do 

Avner e por que não entendemos muito o tipo de comicidade mais popular da palhaçaria 

brasileira da tradição do circo-teatro? Por favor, não entendamos esta questão sob a 

ótica de algum juízo de valor moralizante ou nacionalista! Estou tentando compreender 

aquilo que elegemos como modelos técnicos para uma arte “perfeita”, que desejamos 

alcançar, até porque os espetáculos da palhaçaria popular apresentados, curiosamente, 

na Quinta da Boa Vista e no Largo da Carioca e que, justamente, tiveram um público mais 

variado, funcionaram muito em seus contextos. Então seria uma questão de público es-

pecializado e não especializado, como disse antes?

Interessante é que tanto Avner, quanto Jango Edwards são americanos e, apesar 

disso são totalmente distintos, como água e vinho. Alguém me definiu de forma bri-

lhante, enquanto dançávamos no baile do Cordão do Boitatá, na festa de encerramento, 

que Avner compreenderia o mundo como sendo caótico e que por isso tentaria com sua 

arte e sua técnica levar a harmonia a este caos, enquanto Jango entenderia o mundo 

em que vive, no caso o europeu e o americano, como sendo homogêneo e asséptico, 

assim desejaria bagunçá-lo e desarrumá-lo com sua arte caótica. Nós não elegemos 
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Jango, com sua sujeira peculiar, mas sim Avner e sua precisão. É sobre essa escolha 

que me interessa pensar. Da mesma forma, alguns de nós se incomodam com as piadas, 

consideradas chulas, grosseiras, de nossos palhaços de rua, mas que fazem a alegria 

do “povão”. O que essas escolhas estéticas falam de nós mesmos? Estaríamos em bus-

ca de uma técnica única, ideal, de alguma maneira inatingível, utópica, porque nos faz 

querer algo que está fora de nós, sempre no outro, quando deveríamos buscar em nós 

mesmos? Sim, podemos devorar a todos, alguém diria, ao que eu prontamente concor-

do, mas em que medida essa falta de consciência de nossas escolhas e gostos, nos faz 

reféns de modelos idealizados?

É preciso pensar sobre tudo isso, assim como é preciso desmistificar nossas idea-

lizações em torno da figura do palhaço. A aula dada por Avner nos revelou muito de sua 

formação e dos recursos que ele emprega em seu trabalho. Tendo feito a escola de Jacques 

Lecoq, onde o palhaço é ensinado como mais uma ferramenta ao trabalho do ator, a partir 

de um conjunto de técnicas variadas, independentes da tradição circense, Avner combina 

também um trabalho minucioso de respiração, treinamento de lutas marciais e até mesmo 

hipnose. Ou seja, esta é uma concepção moderna, que retira o palhaço do centro do picadei-

ro e o coloca no centro do palco, transformando o aprendizado da palhaçaria em mais uma 

técnica potente para o trabalho do ator. Muito interessante porque subverte a tendência de 

colocar o palhaço na dimensão de salvador do mundo e o traz para o plano mais mundano 

da arte. Mas por outro lado, desloca o ideal de buscar a salvação e atingir a perfeição para 

o plano da técnica e, por isso, não gostamos tanto do Jango, pois ele nos parece caótico, 

ou não compreendemos os palhaços populares brasileiros, pois eles nos parecem toscos. 

Eleger uma técnica ideal significa que queremos nos aprimorar, pois somos imperfeitos. 

Mas não nos perguntamos: imperfeitos em relação a que modelo de perfeição?

O que estamos verdadeiramente buscando? Em que medida a nossa compreen-

são acerca do palhaço está sendo moldada por uma ideologia universalista que elege 

e corrobora modelos que tomamos sempre fora de nós mesmos, nos tornando muitas 

vezes cegos de nossos próprios caminhos? Devemos nos manter abertos a todas as 

particularidades, a todas as aldeias, onde a nossa também terá seu espaço e seu valor. 

Afinal a técnica é uma experiência que é própria, por isso ela é múltipla, tantos múltiplos 

forem aqueles que experimentarem. Assim, acredito que o Anjos do Picadeiro não é um 

encontro para elegermos algo ou alguém, mas sim para celebrarmos as diversidades e 

com todas elas aprendermos todas as possibilidades, sem com isso deixar de enxergar e 

compreender quem está ao nosso lado e, principalmente, nós mesmos. Decifrar a técni-

ca é ver através. Olhar através é uma atitude política. O palhaço não é um revolucionário, 

o revolucionário pode ser aquele que, consciente, se expressa e age através dele.
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