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TEATRO POPULAR DE CURITIBA

PISKA-PISKA

Em Campos Novos-SC foi encontrado o Teatro Popular de Curi-
tiba Piska-Piska. Era um pavilhão, com estrutura de madeira, com
as laterais e a cobertura de folhas de zinco. Um palco frontal, com
aproximadamente 10 metros de boca, estava à disposição de uma
plateia de 300 lugares, com cadeiras plásticas. Uma cortina de velu-
do vermelho escondia, antes do início do espetáculo, o interior do
palco.
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Comédia do dia: “Piska-Piska no espeto”

A comédia encenada em 10 de fevereiro de 1999, em Campos
Novos-SC, pelo Teatro Popular de Curitiba, foi “Piska-Piska no
espeto”. Título original da obra: “Amor e comédia”, de autor des-
conhecido. As personagens são: Gaspar, um ensaiador de teatro;
Laura, sua esposa e primeira atriz da companhia; Terezinha, a em-
pregada do casal; Poeta Carlos, o autor da peça a ser encenada; Piska-
Piska, o criado do ensaiador.

No Primeiro Ato, o ensaiador está nervoso com a mulher, por-
que alguns de seus atores anunciaram que faltariam ao ensaio. Re-
solve sair para resolver outros problemas e diz à mulher que, se aca-
so o Poeta viesse, eles deveriam ensaiar a cena quatro, do segundo
ato, uma cena de amor. Antes que isso aconteça, a empregada entra
para uma pequena arrumação na sala da casa, mobiliada por um sofá
à direita da plateia e uma poltrona à esquerda. Não havia telão al-
gum no fundo. Em seguida, entra o criado Piska-Piska, que se
engraça com a Terezinha. Juram amor e prometem se casar em bre-
ve. Mas Terezinha adverte, com uma faca na mão: se for traída fará
uso do instrumento e colocará Piska-Piska no espeto. O Poeta chega
(Piska-Piska chama-o de “pateta”). Era uma figura caricata, com
maquiagem farsesca (do mesmo modo que a empregada). Aprovei-
ta a situação para ensaiar a cena de amor e, ao mesmo tempo, decla-
rar sua queda pela primeira atriz. Antes do fim desejado pelo Poeta,
em um momento acirrado da cena de amor, o casal é interrompido
pelo Piska-Piska. Tumulto geral. Laura abandona a cena. O Poeta
fica a sós com o palhaço e pede-lhe para entregar um bilhete à pa-
troa. Sai o Poeta e retorna Terezinha. Vendo que está a sós com a
empregada, e como irá se casar com ela, Piska-Piska resolve pedir-
lhe um “adiantamento” do casamento, ou seja, um beijo. Uma lon-
ga cena de trapalhadas se sucedeu. Quando, finalmente, Piska-Piska
vai beijar a empregada, surge o patrão e o palhaço, de olhos fecha-
dos, acaba beijando-o.

No Segundo Ato, com idêntico cenário, o ensaiador, ainda mais
nervoso, explica ao criado Piska-Piska o que é o teatro. Faz uma des-
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crição dramatizada de um teatro de ópera, desde a entrada até o
foyeur, as frisas, camarotes, plateia, palco, cortina, fosso e orquestra,
até chegar nas personagens. Passa então a representar, sozinho, uma
cena de adultério. Em cada momento, representa uma personagem.
Primeiro, a atriz; depois, o seu amante; finalmente, o marido que
chega. O criado presta atenção a tudo, tomando algumas bordoadas,
evidentemente. Sai o patrão e entra Terezinha. Piska-Piska repro-
duz à empregada o que é o teatro. Desta feita, o exemplo é o próprio
pavilhão, desde a chegada na cidade, a montagem, a bilheteria, a
plateia, o palco e as personagens. Tudo com muita paródia e goza-
ção. Finalmente, vai representar as personagens, de acordo com os
motivos anteriores, mas desta vez com zombaria. A cena era hilari-
ante. O palhaço termina dançando com a empregada. Entra Laura e
resolve ensaiar a cena de amor com o Piska-Piska. A cena termina
com o casal marcando um encontro clandestino, no caramanchão.
Piska-Piska leva tudo aquilo a sério e se entusiasma com a possibili-
dade de ser amante da patroa. Antes de tudo terminar, Terezinha
entra em cena, com a mesma faca, ameaçando o criado. A patroa sai
e restam os dois em cena. O noivado se rompe. Na sequência, o pa-
lhaço lembra-se de entregar o bilhete do poeta. Esquece, no entan-
to, quem é o destinatário (no caso, sua patroa/amante) e termina
entregando-o ao patrão, Gaspar. Este se exaspera e quer tirar tudo a
limpo. Todos em cena. Piska-Piska ainda não sabe o que está se pas-
sando e chama a patroa para irem ao caramanchão. Terezinha revela
tudo e o palhaço sai perseguido. Fim.
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Entrevista

Gilson Pereira de Oliveira nasceu em Curitiba-PR, em 7 de ju-
lho de 1968. Interpreta o Piska-Piska desde os 10 anos de idade.
Piska-Piska contou a sua experiência com o teatro fora do circo, ten-
do, como ele diz, conhecimento dos dois lados: teatro e circo. Ele
tem curso superior de artes cênicas. Atuou em diversas encenações
teatrais, tem sua própria companhia e encena melodramas e comé-
dias circenses.
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Piska-Piska

Hoje eu já não tenho tanto, mas na época eu tinha o problema de
piscar rápido. Meu pai me batizou de Piska-Piska. Esse persona-
gem que eu criei – eu não poderia deixar de falar – a gente sempre se
inspira num ídolo. Eu sempre gostei muito do Biriba, seu Geraldo,
o pai e avô dos Biribinhas, que estão dando continuidade ao traba-
lho dele. A gente sempre vai pegando o próprio estilo, mas eu come-
cei me inspirando no Biriba.

Eu procuro usar a segunda intenção. Pode até dar uma apimen-
tada, mas com duplo sentido. Eu acho que pra você falar um pala-
vrão em cena tem que ter um certo dom. Dercy Gonçalves fala um
palavrão que não fere o ouvido dos outros. Ela tem um jeito todo
especial. Eu costumo tomar bastante cuidado com isso.

Essa maquiagem passou por mais ou menos três ou quatro pro-
cessos. Antes eu usava o branco em cima. Aí eu passei para o preto.
Foi uma questão de se sentir bem.

Esse toque do Gilson, a parte infantil da minha maquiagem, é
uma maquiagem de palhaço de circo. Porque dá pra diferenciar o
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palhaço de circo do cômico. O trabalho que eu faço hoje é de cômi-
co. A maquiagem tem esse toque para o lado infantil, apesar de eu
fazer um cômico pra adulto. Me identifiquei muito com as crianças,
através da maquiagem, e acabei deixando.

Sempre tentam tirar o palhaço pra bobo, mas ele acaba se dando
bem no final. Existe aquela mistura, malandragem, esperteza, mas
nunca maldade.

Tem certas peças que a gente não tira do repertório, porque eles
pedem. Tem certos trabalhos que eu procuro dar uma forçada, por-
que, dizem, o Brasil é um país que não tem passado. E eu acho que
até concordo um pouco com isso, temos grandes valores na música
brasileira e estão esquecidos aí. Eu procuro sempre resgatar. Às ve-
zes falam: “O ébrio, de 1960? Isso aí já era!” O pessoal que conhe-
ceu a história, os mais velhos, e tem o pessoal que precisa conhecer.
Vamos montar, pra que eles fiquem conhecendo. É a nossa tarefa, a
nossa função. Eu procuro levar ele de época, até mesmo na questão
do figurino.

Uma vez, eu tava fazendo um teste no Teatro Guaíra, pra uma
peça, com o Ademar Guerra. Nós estávamos na sala de espera e eu
tava conversando com uma menina que tinha feito faculdade de arte
cênica. Eu também fiz faculdade de arte cênica, em Curitiba. Eu
comecei a falar sobre o teatro, o tipo de teatro que eu fazia, teatro
pavilhão, tal. Ela falou pra mim: “Desculpe eu ser sincera com você,
mas eu acho uma falta de respeito com o público, você levar uma
peça por dia”. Eu falei: “Por quê?”. “Falta produção, falta ensaio,
falta tudo, eu acho impossível isso, eu acho que é falta de respeito.”
Eu falei pra ela: “Ô moça, você me desculpe, mas eu acho falta de
respeito você fazer tantos anos de faculdade e acabar trabalhando
pra uma pequena parte elitizada”. Tem muita gente que nasceu, cres-
ceu, já se criou e morreu dentro de Curitiba e não teve oportunidade
de entrar lá dentro pra assistir um espetáculo. Acho falta de respei-
to, de consideração, esquecer desse público que não tem acesso ao
Guaíra. Se eles não podem ir até o teatro, o teatro vai até eles.

O pavilhão sempre teve essa tradição: a gente sai um pouco fora
do texto, brinca. A improvisação é uma das coisas mais difíceis.
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Quando acontece alguma coisa errada e você não sabe improvisar,
fica parado em cena, fica uma coisa chata. A improvisação é muito
importante pra todos os cômicos. No caso meu, é fundamental.

Infelizmente, ainda existe um grande preconceito; uma das coi-
sas que eu ainda sinto e sinto muito é a questão do preconceito. Até
mesmo com essa história dessa moça. Existe todo tipo de teatro, o
teatro de rua, o teatro pavilhão, o teatro mais tradicional, o teatro
mais moderno, o teatro de bonecos, e eu acho que todos têm o seu
valor. Infelizmente, os alunos que estão saindo das escolas, eles saem
com aquela coisa global, eles saem com preconceito. Deveria ser co-
locado na faculdade um pouco mais dessa nossa história, para que as
pessoas pudessem, como o Ademar Guerra falou: “Procurem co-
nhecer, viver, porque é uma grande escola!”.

O meu objetivo é esse: facilitar o acesso das pessoas mais caren-
tes ao teatro. E está dando certo.
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