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Pedro Tochas,

humorista

“Nunca vi ninguém
contratar um
ator por saber
que o gajo é bom
a matemática”
Texto | Rute Barbedo |
Fotografias | Celestino Santos |

Quando, na mesma cabeça, se junta a lógica da gestão
empresarial ao imaginário do (bom) humor, o fenómeno
chama-se Pedro Tochas. O street performer de 39 anos
comemora 20 de carreira. Mas não nos fala propriamente
dela. Dá-nos, antes, um palco de pensamentos e histórias
que começam num curso de Engenharia Química e correm
um mundo de mochila às costas e esfera vermelha de
palhaço no nariz. Como numa circunferência que acaba de
chegar à outra ponta, o artista que se tornou conhecido
em Portugal pelas campanhas da Frize conta que foram
preciso 20 anos para, em jeito de acaso, reunir o melhor de
dois mundos e chegar ao status de palestrante motivacional
com resultados cientificamente comprovados.
Tochas uniu o talento de comediante ao pensamento
organizacional e empresas como a Sonae ou a Galp
chamam-no para pôr toda a gente a pensar fora da caixa.
“As pessoas ouvem-te com atenção, porque querem a
sua recompensa final, que é o riso”, explica o humorista
– que tem levado às empresas a fórmula “Ser sisudo não
é sinal de competência, é só sinal que se é sisudo” e que
este ano vai estrear a nova palestra “Apaixone-se pelo
seu trabalho”. Por outro lado, em tempos de crise, usar
os benefícios do humor no mundo dos negócios pode
ser uma boa estratégia. Está provado que o riso contribui
para o aumento da produtividade e do bem-estar e para o
espírito de equipa.

“Isto da crise – e vocês jornalistas têm culpa – não
é universal. Não está toda a gente mal, até porque é
estatisticamente impossível. Se eu ganhava 1000 euros e
agora ganho menos 200, posso pensar de duas formas: “Que
chatice! Estou a ganhar menos 200 euros…” ou “Bem…
Ainda ganho 800 euros!”
Se há duas maneiras de ver o mundo, Pedro Tochas escolhe
sempre a mais positiva. Quando o avistámos, perto do
Parque das Nações (o único local de Lisboa onde fez
performance de rua), Tochas chega-nos de olheiras, muletas
e duas roturas de ligamentos (a pouco mais de uma semana
do seu espetáculo comemorativo de 20 anos de carreira, no
Centro Cultural de Belém, que acontece dia 7 de janeiro).
“O meu cão saltou-me para cima”, explica. “E como vais
estar de pé durante mais de duas horas de espetáculo?”
“Puxo uma cadeira e sento-me.” Simples.
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Como se condensam 20 anos de carreira num
único espetáculo?
É como pegar num vídeo e cortar as melhores partes. Vai ser
um desafio engraçado e vou contar algumas histórias que me
têm acontecido quando faço [o espetáculo] “O Palhaço Escultor” pelo mundo inteiro, que é emblemático do meu trabalho.
Vai ser um best of do que tenho gostado mais de fazer. E quero
que seja um momento único.

Que histórias vais contar?
Não vou dizê-las antes do espetáculo…

Não podes revelar só uma?
A maior parte delas são muito físicas, mas… [pausa para
recordar alguma história] Uma vez estava a fazer “O Palhaço
Escultor” na Nova Zelândia e, quando saí, estava um senhor à
minha espera com o filho de 5 anos, que queria falar comigo…

Sobre as palestras
Tochas

“

O Pedro conseguiu, com irreverência e
bastante humor, abordar problemáticas
determinantes para o sucesso das equipas e
das organizações: a capacidade de resolução
de problemas, a importância da formação
ou estilos de liderança. Foi um excelente
exercício de reflexão e de gestão da boa
disposição no contexto organizacional
a partir de simples rábulas do nosso
quotidiano.”
António de Melo Pires, diretor Executivo
da Volkswagen AutoEuropa

O miúdo virou-se para mim e disse: “You are a cool clown!” E eu
pensei: “Bem, não sou um palhaço qualquer… sou um palhaço
cool…” É que uma criança de cinco anos não mente.
Vou contar muitos episódios… Eu sou um comediante e tenho formação em contar histórias, em performance. Há aquelas
pessoas que desistem de contar uma história porque dizem “Ah!
Precisavas de ter estado lá…”. A minha profissão é meter as pessoas lá. Quando eu conto uma história, tu estás nela.

Quando percebeste que eras capaz de fazer
isso?
Não houve um momento exato. Comecei a fazê-lo e a perceber que as pessoas me ouviam. Depois, tive formação. Mas

Com “um sentido de humor fantástico”,
“o Pedro conseguiu passar entre outras as
seguintes mensagens:
* A energia que cada um coloca na vida e
em cada projeto marca a diferença;
* Não se é o 1º por acaso;
* Um cliente não se avalia pela sua imagem;
* A relação que se constrói com cada
cliente depende de detalhes;
Em síntese, ficámos a saber que é possível
'pescar uma vaca'.”
Luís Santos, diretor de Marketing Particulares
do Banco Espírito Santo

para além de se saber contar histórias, também é preciso criar
uma empatia com as pessoas e transmitir entusiasmo. O jeito é o
posto inicial. A seguir é trabalho, trabalho e trabalho.

Mas estavas em Engenharia Química. Não é
muito parecido com o universo do contador de histórias…
Eu gostava de Engenharia. Nunca tinha feito teatro nem
performance. O meu objetivo era tirar o curso, fazer o mestrado
em Gestão e ser gestor.

Usas alguma coisa da Engenharia nas tuas palestras de motivação?
O raciocínio. Passei da matemática e da lógica para as artes.
Isso deu-me algum equilíbrio para saber resolver problemas. Eu
queria ser gestor e parece que, passados 20 anos, consegui juntar
duas das minhas paixões: a comédia e a Gestão.
Quando dou uma palestra numa empresa, ainda que esteja
como comediante, não soa a fake… Porque é que eu não falo de
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“

Superou as expectativas de todos
os presentes, em que muitos o viam
como o 'fulano da Frize' com algum jeito
para a comédia, mas que revelou ser um
grande profissional, atento ao seu cliente,
adequando os pontos-chave do briefing
ao evento e à sua palestra, não deixando
ninguém indiferente.”
Paulo Jorge Duarte, gestor de Formação do
McDonald’s Portugal

“

De realçar a perspicácia com que ele
agarrou pequenos detalhes de negócios
que desconhecia de todo e lhes conferiu
uma dimensão lúdica mas atuante.”
António Sousa Nunes, diretor da UN das
Especialidades da Galp Energia
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liderança ou de trabalho de equipa? Não é a minha área. Eu não
sou líder e trabalho sozinho. Posso falar é de automotivação.

Uma palestra não é um gajo ir lá falar. Há objetivos claros.
Muitas vezes, o grande objetivo é mostrar pontos de vista diferentes, que ajudem a ver as coisas de outra forma. A minha missão é essa. Eu estudo as empresas, analiso o que posso melhorar
e abordo isso com as técnicas de comunicador e comediante, ou
seja, consigo comunicar de forma mais ligeira, que entretém. E
é preciso transformar as mensagens mais complexas em coisas
simples.
Como a comédia é algo a que se tem de prestar atenção para
ter a recompensa final, que é o riso, a pessoa está com mais atenção nas minhas palestras do que noutras que são uma seca. Não
me interessa só fazer uma palestra, interessa-me ter impacto.
[ler “Sobre as palestras Tochas”]

Espetáculo "Já
tenho idade para
ter juízo" no Teatro
do Campo Alegre,
2007 (fotografia de
Raquel Viegas)

Agenda T
och

De que forma pões as pessoas a “pensar fora
da caixa”?

as

Tens de ser verdadeiro no que fazes...

No final de jan
eiro, Pedro
Tochas estará no
Teatro da
Trindade a test
ar a sua nova
palestra, “Apaix
one-se pelo
seu trabalho”. Bi
lhetes à
venda a partir
do dia 9
Em abril, fech
a-se o ciclo
do espetáculo “C
oisas”, que
estreou há um
ano
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Como fazes isso?

O português vencedor é sempre o que sofre mais do que os

Tenho uma palestra-base [“Ser sisudo não é sinal de compe-

outros. Se um diz que foi despedido, o outro diz que nunca teve

tência, é só sinal que se é sisudo”], onde falo sobre a importância

emprego; se um partiu uma perna, o outro diz que partiu duas;

de as pessoas não se levarem demasiado a sério e encararem os

se caiu o cabelo a um, o outro nasceu careca. Parece que há uma

problemas como oportunidades. Depois, adapto a base a cada

competição para ver quem sofre mais...

empresa. Agora, estou a trabalhar noutra palestra que tem a ver

Tu és daqueles que sofrem sempre menos?

com a paixão por aquilo que se faz [“Apaixone-se pelo seu trabalho”]…
Não ensino ninguém, mas dou o meu exemplo. Baseio-me
em factos e conteúdos reais e transmito a informação de forma

Às vezes, também estou triste, mas quando estou, estou
mesmo a sério, que é para gastar o desânimo todo de uma só
vez! Depois, parte-se para outra.

divertida, cativante, envolvente e que cause impacto. Com interação.

Como nos apaixonamos pelo trabalho?
Não nos podemos focar nos 5 minutos do dia que não fo-

1

ram bons! Temos de ver as coisas boas da profissão, aquilo que
nos dá gozo. E não devemos ceder a pressões sociais. Há muita
malta que quer fazer o que dá dinheiro, sem se importar com o
que gosta. Mas qualquer profissão pode dar dinheiro, desde que
te empenhes e que sejas o melhor.

...Foi o que te aconteceu…

…e a profissão que escolhi foi artista de rua. O que aconteceu foi que me apaixonei por isto e, neste momento, sou requisitado para festivais do mundo inteiro e empresas grandes como
a Sonae, a Galp ou BES confiam em mim para lhes dar palestras.
Há 20 anos, quando estava na Sociedade Filarmónica Avelarense a fazer um espetáculo para 50 pessoas da terra (que me
conheciam desde pequeno), nunca pensei em esgotar o CCB um
mês antes do espetáculo… Mas também nunca deixei de sonhar.
É impossível esgotares um CCB se não fizeres lá um espetáculo!

Quando puseste a mochila às costas para ser
artista de rua, nunca te passou pela cabeça que podia correr mal?
Não. Pensei: “Vou ser um artista bom.” Eu não consigo fazer
as coisas a 50%. Há pessoas que me vêm perguntar: “Olhe, o
meu filho diz que quer ser ator, mas não será melhor acabar o
curso de Matemática antes?” E eu respondo: “Isso é uma estupidez! Nunca vi ninguém contratar um ator por saber que o gajo
é bom a matemática.”
A nossa sociedade anda a perder tempo a mais com o que
não gosta. Anda tudo na internet a dizer que não gosta disto
nem daquilo… Se eu não tenho tempo para as coisas de que
gosto, por que hei de perdê-lo com as que não gosto?

É mais fácil agarrarmo-nos ao negativismo?
Tem a ver com a cultura portuguesa. Exemplo: no Biggest
Loser americano, eles dão ênfase a quem consegue perder peso,
ao vitorioso; em Portugal [no Peso Pesado], exploram a pesssoa
que não consegue atingir as metas… “Não consegui… Vi a feijoada e comi a feijoada… não consegui…”
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Gosto de…
_queijo
_lutar com o meu cão
_dias cinzentos
_fazer rir a minha avó
_ir ao futebol com o meu pai e vê-lo a refilar
com toda a gente
_ir a uma estação de serviço de uma auto-estrada, às 3h da manhã, e inventar histórias
sobre as pessoas

Formação

1, 2 e 3 - "O Palhaço
Escultor" é o espetáculo
mais emblemático
da carreira de rua de
Tochas, que o levou ao
primeiro lugar do Adelaide
International Buskers
Festival, em 2006. Nas
fotografias (de Raquel
Viegas), o artista mostra-se no Edinburgh Fringe
Festival 2011.
4 e 5 - A Sonae foi uma
das empresas a convidar
Pedro Tochas para
abordar os contributos da
automotivação e do humor
no trabalho (fotografias de
Pedro Granadeiro, 2008).

_Quimicotecnia (12º ano)
_Engenharia Química (até ao 3º ano)
_Química Industrial (até ao 2º ano)
_Gestão
_Teatro Físico
_Teatro de Rua
_Comédia Física
_Palhaço Teatral
_Malabarismo
_Novo Circo
_Manipulação de objectos
_Mímica
_Esculturas com balões
_Dança Burlesca
_Devising Theatre
_Performance
_Movimento (Técnicas e Expressão)
_Trapézio (Formação básica)

