JEFFERSON DEL RIOS VIEIRA NEVES
Jornalista e crítico de teatro, tem atuado como redator, articulista
e editor na área cultural e de política internacional. Foi correspondente da Folha de S.Paulo em Portugal, entre 1975 e 1977.
Como crítico teatral, sua produção está concentrada nos jornais
Folha de S.Paulo, Diário do Comércio e Indústria e O Estado de
S. Paulo, nas revistas IstoÉ, Vogue e BRAVO!, e na TV Cultura.
Foi ainda roteirista e apresentador do programa de entrevistas teatrais Estúdio Brasil, transmitido pela TVA, pelo SescTV e
pelo Canal Curta.
Foi professor de dramaturgia brasileira no Conservatório Nacional de Lisboa. Geriu a Divisão de Artes Cênicas do Centro
Cultural São Paulo (CCSP). Foi coordenador de projetos especiais no Memorial da América Latina, onde realizou, em 1995, a
Jornada Victor Garcia, com depoimentos de artistas sobre o encenador argentino e uma grande exposição de suas encenações
em São Paulo e em sete países além do Brasil – essa mostra, a
seguir, esteve na Argentina, em Portugal e Espanha. Integrou o
Conselho do Teatro da Universidade de São Paulo (Tusp).
É autor dos livros Bananas ao vento: meia década de cultura e política em São Paulo (Editora Senac, 2006) e O teatro de Victor
Garcia: a vida sempre em jogo (Edições Sesc, 2012). Suas críticas
haviam sido reunidas anteriormente em dois volumes da Coleção Aplauso, da Imprensa Oficial.

Tenho por Jefferson Del Rios grande amizade e enorme admiração como crítico
teatral. Habituei-me a ler suas críticas ao longo de mais de 40 anos. Além de sua
isenção pessoal na análise do espetáculo e suas implicações sociais ou políticas, e de
sua sólida formação cultural e estética, ele revela nas críticas algo importante que
me escapou como ator, dramaturgo e espectador. Uma observação insuspeitada,
uma análise mais densa da trama ou um mergulho mais fundo no inconsciente
das personagens. Ele vê dentro da alma. Isso faz que Jefferson sempre escape
do caminho óbvio e superficial. As aparências não o fascinam. Essa busca,
claro, é essencial para o crítico. Ele não pode ser óbvio porque corre o risco de
sonegar caminhos novos ou corrigir descaminhos na interpretação e na análise
das situações dramáticas, na busca da evolução cultural. Sua crítica ao meu Rei
Lear, adaptação e tradução de Geraldo Carneiro e direção de Elias Andreato, em
2014, foi preciosíssima: “A imitação irônica dos gestos e falas melífluas das filhas
é recurso de pouca expressividade. [...] O espetáculo perde assim a oportunidade
de ressaltar uma proclamação de Lear: ‘Dotai-me de uma fúria nobre!’”. Bastou
isso e me veio a luz. Consegui então corrigir a tempo várias distorções na minha
interpretação e o espetáculo acabou se tornando um enorme sucesso! Esse
é o grande crítico. Parcimônia no elogio, que, embora possa insuflar o ego do
intérprete, o imobiliza e empobrece. Mas a crítica certeira o empurra para a frente
e para o alto. Aí estão mais de quinhentas páginas de críticas, entrevistas e outros
textos para conhecermos melhor um dos grandes críticos do Brasil!
J UC A DE O LIV E IRA

Jefferson Del Rios pertence à mais notável geração de críticos de teatro que o Brasil já viu. Dela faziam parte, em São Paulo, os decanos
Décio de Almeida Prado, Sábato Magaldi, Clóvis Garcia, Miroel
Silveira, Paulo Mendonça – a quem Jefferson sucedeu na Folha de
S.Paulo –, Ilka Marinho Zanotto, Fausto Fuser, Alberto Guzik e
Mariângela Alves de Lima. Autores, atores e encenadores podiam
discordar de suas opiniões, mas as respeitavam. Um bom crítico
deveria ser rigoroso, atento e sólido, e o mínimo que se exigia dele
eram amplos conhecimentos gerais e vasto conhecimento de causa.
Jefferson Del Rios avaliava com propriedade, substância e justiça.
E, se fosse caso, também com entusiasmo.
Como fez em Macunaíma (1978), que está na nossa memória como
um marco estético da cena brasileira, um espetáculo de fato,
como nunca se vira antes. Pois um espetáculo de teatro, por sua
natureza efêmero, subsiste no texto, na memória de quem o viu e
também na crítica que se fez dele. Ao reler a crítica de Jefferson,
encontramos a obra de Mário de Andrade transfigurada pelo gênio
de Antunes Filho, e o estupor do público diante de tanta ousadia e
beleza. Era de tirar o fôlego! Como foi também O balcão, de Jean
Genet, em 1976, com a direção de Victor Garcia, responsável pela
montagem, anos antes, de Cemitério de automóveis, de Fernando
Arrabal, espetáculos históricos que só foram possíveis graças à arrojada iniciativa e bendita loucura de Ruth Escobar.
Um dos grandes momentos do livro trata de Fernando Arrabal, que
Jefferson reencontra em São Paulo no final dos anos 1990. Ao lado
de Arrabal, ele descobre nas ruas da cidade uma arqueologia de lugares-comuns incomuns, revelados por esse escritor andarilho com
apurado senso do que é importante, interessante ou de ambos. Do
Centro ao Museu do Ipiranga, ele percorreria geografias improváveis, embalado pelas reflexões de Arrabal sobre filosofia, arte e história, e pelas lembranças curiosas sobre amigos como Picasso, Tzara,
Breton, Dalí e outros menos exuberantes, como Samuel Beckett.
Assim é a leitura de Teatro, literatura, pessoas, de Jefferson Del Rios –
uma obra que nos convida a mergulhar em quase meio século da história do teatro paulista (e brasileiro) e nos permite revisitar o trabalho de escritores, dramaturgos, atores e encenadores. Muitos deles já
se foram, enquanto outros permanecerão imortais. Como a grande
atriz Cacilda Becker, sobre quem Jefferson discorre com emoção e
lucidez. E, uma vez que todo bom crítico é bom jornalista, ele ainda
nos brinda com um artigo sobre Julio Cortázar e uma entrevista com
a imortal Fernanda Montenegro.
MARIA ADELAIDE AMARAL
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e dentro de uma chave literária que sugere, por vezes, repetição de coisas já
vistas. A obra somente escapa ao naturalismo envelhecido graças à agressividade dos diálogos e à coragem de Consuelo em abusar de imagens distorcidas, quase um delírio verbal que apanha o espectador de surpresa. O diretor Gianni Ratto
acertou plenamente ao fazer com a peça algo semelhante ao que o cineasta
Arnaldo Jabor fez no cinema com uma peça e uma novela de Nelson Rodrigues,
aumentando ainda mais o grau de exagero do texto numa perspectiva irônica e,
em alguns momentos, antirrealista. O recurso de quase brincar com a trama,
patente na cena de sonhos de uma das filhas, altera o peso do melodrama e
passa a funcionar como crítica. Gianni conseguiu construir uma encenação
forte, que corre no mesmo diapasão da escritora. Obteve, por outro lado, uma
bela unidade interpretativa com todo o elenco. Miriam Mehler impressiona
pelo tom de sincera indignação e pela máscara de dor e solidão nos instantes
mais patéticos. Wilma de Aguiar oferece a ideia nítida da mulher submissa e
ao mesmo tempo intolerante. Vera Lima, em um papel de maior oportunidade, segura com intensidade a sua parte no entrecho. Mauro Almeida reproduz a desagradável personalidade do homem fraco e bajulador. O espetáculo
oferece a atração adicional da presença de Leonardo Villar, um dos últimos
atores formados pelo Teatro Brasileiro de Comédia. Seis anos ausente dos
palcos paulistas, Leonardo regressa com domínio absoluto do seu talento em
uma criação que justifica o seu prestígio. Gianni Ratto não teve oportunidade
de elaborar um cenário além dos habituais achados realistas porque toda sua
atenção esteve evidentemente concentrada na representação. Como é o resultado final que conta, O grande amor pode ser considerado uma montagem
bem-sucedida no seu objetivo de fazer reportagem, ficção e denúncia social
com o ardor dos inconformados.
MACUNAÍMA outubro de 1978
Esclarecimento inicial para quem estiver interessado no belíssimo espetáculo
Macunaíma (Teatro São Pedro): seria interessante, mas não fundamental, ter
lido antes a obra-prima de Mário de Andrade. O espectador entende a montagem e, seguramente, sai do teatro com vontade de ler o livro.
É bom fazer a ressalva porque certas obras são muito conhecidas e geralmente pouco lidas. E acabam assustando após décadas de louvações, análises e
a progressiva entronização nos domínios dos tesouros literários intocáveis.
Então, não vamos nos amedrontar com a monumentalidade, real, da criação
de Mário de Andrade, um artista dotado de um generoso e honesto sentido do

que é verdadeiramente popular. Macunaíma foi escrito, entre outras coisas,
para divertir.
O espetáculo em cartaz existe unicamente graças ao mérito do escritor, mas é
resultado do magistral trabalho do diretor Antunes Filho e dos atores e atrizes do Grupo Pau Brasil. Foi necessário quase um ano de trabalho duro para
dar vida e movimento a uma maratona cênica de quatro horas com todos os
fogos da fantasia. Trata-se de um desses acontecimentos artísticos que não se
encontram facilmente nos melhores centros teatrais do mundo (e o recente
Festival Mundial de Teatro, patrocinado pela Unesco, em Caracas, com a presença de trinta montagens de doze países, só reforça a afirmação).
A grandeza do espetáculo atual é resultado do talento inquieto de Antunes
para orquestrar a criatividade e a corajosa dedicação de dezenove atores, do
cenógrafo, figurinista e diretor de arte Naum Alves de Souza e do músico
Murilo Alvarenga.
Macunaíma, como se sabe, é a contribuição de Mário de Andrade à discussão
sobre a cultura brasileira: origens, destinos e dificuldades. Mas um debate
com bom humor, sem chatear ninguém com densas e indigeríveis colocações
teóricas. Nada melhor do que a própria introdução do autor para colocar o
leitor-espectador em contato com a fascinante e endiabrada figura em questão: “No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era
preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio
foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas
pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na
meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis anos não
falando. Se o incitavam a falar exclamava: – Ai, que preguiça!”.
O resto é polêmica e brincadeira. No livro e no teatro.
O reino da fantasia
Macunaíma foi concebido no palco como uma festa plástica, algo extremamente colorido e, ao mesmo tempo, simples. Uma comparação razoável seria com
a pintura ou o cinema, pelo que contém de cores e movimentos elegantes e
precisos. Mas é muito mais do que isso, porque traz o impacto insubstituível da
presença física do ator.
O espetáculo está dividido em quadros expositivos das peripécias de Macunaíma,
seus amigos, mulheres e adversários. Para reconstituir todo o universo poético
do autor, com a complexidade de paisagens, gentes e animais da selva, seria
necessário, numa montagem convencional, o aparato digno de uma ópera.
Batalhões de figurantes e recursos cenográficos complicadíssimos.
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Antunes fez exatamente o contrário, tirou tudo de cena. O público, ao entrar
na sala, nota que o palco já está aberto e inteiramente vazio. Um espaço limpo
e pintado de azul. Primeira surpresa.
O resto resume-se em: vitalidade, imaginação teatral, colorido adequado, objetos cênicos expressivos e iluminação sóbria, mas de efeitos inesperados. Alguns
exemplos: dois homens entram em ação, seminus, com uma folha de jornal
enfiada pela cabeça, que lhes cai no peito e nas costas. Trazem dois elmos e
portam pistolas antigas. Entram solenes, ameaçadores e tem-se a impressão de
estar diante de um exército conquistador da metrópole portuguesa.
As atrizes transfiguram um longo e rústico pano branco em rio, cabana, floresta, no que quiserem. A imaginação do espectador é estimulada a empreender
a viagem, riscos e aventuras de Macunaíma dispensando o recurso exclusivamente ilusionista baseado em efeitos técnicos e materiais. Restam para os
olhos e a sensibilidade a poesia contínua de Mário de Andrade e o poema visual
que Antunes, Naum, Murilo e os intérpretes criam com gestos que obedecem a
uma linguagem corporal rigorosa, mas essencialmente apoiada no sentimento.
A longa, tediosa e inútil discussão sobre a validade, ou não, do nu no teatro é
inteiramente superada porque todos estão quase sempre nus, ou com um mínimo de vestimentas, e tudo é bonito. A delicadeza das imagens ganha a partida, e considerações morais, no caso, seriam simplesmente tolas. O espetáculo
reitera o direito de a arte desfazer pela inteligência o peso das convenções.
Macunaíma não é uma obra de devaneios abstratos. Mário de Andrade, ao rediscutir as origens, os descaminhos e possibilidades da cultura brasileira, manteve-se numa posição crítica. O país está representado na plenitude da sua força
natural (a mata, o sentido cósmico das crenças indígenas) e das contradições
da civilização urbana (a luta de classes, o arrivismo social, as distorções da
organização citadina, a dependência cultural diante do estrangeiro etc.). Mas o
poeta Mário não pretendia uma tribuna vociferante. Seu canto lúcido desejou
o espaço flexível da literatura, e Antunes Filho deu-lhe existência visual.
Macunaíma é um invento teatral para ensinar, mas também e prioritariamente
fascinar. A transformação da consciência do público passa pela exploração das
suas reservas de fantasia. É um teatro para brincar sem iludir. O espetáculo foi
imaginado para incentivar a alegria e os melhores impulsos de todas as gentes.
Contra o negativismo passivo e reacionário, contra a morte e a desesperança.
Foi feito para brilhar mostrando a força dos índios, dos artistas jovens e de
um teatro nacional que não morre apesar de todas as perseguições sofridas.
Mário de Andrade lutou contra a literatura de salão, burguesa e alienada.
Recusou a gramática de academia e saiu em busca da linguagem das esquinas,

a sonoridade verbal que, nas ruas, desafiava a cultura das elites dominantes.
O espetáculo por sua vez foge do teatro de sempre, daquela perfeição comercial
precocemente envelhecida e sem a potência do novo. Um encontro maravilhoso,
Macunaíma termina com os gritos dramáticos dos habitantes das matas. Quase
trágico, mas arrebentando de vitalidade, como o jovem ator Carlos Augusto
Carvalho1, intérprete de Macunaíma (a beleza da sua interpretação é um espetáculo dentro do espetáculo).
Macunaíma é um encontro magnífico, um baile das artes, mágica do teatro
paulista e de seus artistas, também heróis da nossa gente. Com gênio e caráter. Alguém vai perder a festa?
TRATE-ME LEÃO outubro de 1978
O grupo carioca Asdrúbal Trouxe o Trombone está em São Paulo para mostrar como se faz um espetáculo rugindo de juventude e vitalidade: Trate-me
Leão. Não é pouco. Estão escasseando os artistas dispostos a serem fiéis à sua
mocidade e a correr riscos numa época em que setores do teatro tornam-se
gradativamente empresariais enquanto exalam um bom senso suspeito. Se a
arte cênica deve ser um lugar de coragem e alegria, para quebrar o estabelecido e despertar os homens para algo mais do que risadinhas ou cultura do
bom-tom, então é preciso gostar dos asdrúbais. Não são os primeiros nem
necessariamente os únicos, mas estão entre os melhores e mais competentes
entre os que fazem teatro no sul do Brasil. O que não exclui a existência de
erros, alguns graves, no trabalho atual.
Trate-me Leão pretende mostrar com toda a sinceridade, de modo confessional, a postura de larga parcela da juventude em face do mundo: família, trabalho, amor, futuro e a sociedade de modo geral. Contar como um jovem acorda
de manhã e às vezes não sabe absolutamente o que fazer da vida, embora não
lhe faltem toneladas de exemplos edificantes a serem seguidos, conselhos, admoestações ou, pura e simplesmente, ameaças. Como o contexto observado é o
brasileiro e, implicitamente, todos pertencem à geração posterior aos grandes
traumas políticos vividos pelo país (morte de Getúlio, renúncia de Jânio, queda

1

O ator é mais conhecido hoje como Cacá Carvalho. [N.E.]
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OS SERTÕES: A TERRA janeiro de 2003
Massacre e exaltação – Quando não se limita à provocação, Os sertões: a terra, do Teatro
Oficina, transforma o texto espinhoso de Euclides da Cunha em uma festiva síntese da
nacionalidade afro-brasileira

O espetáculo Os sertões: a terra é, nas palavras do diretor do Teatro Oficina, José
Celso Martinez Corrêa, mais uma tentativa de fazer da cena uma usina – ou
terreiro eletrônico – de novas linguagens. Seu objetivo principal é de recontar
a história do país e de sua gente em termos rituais e libertários. Baseado na primeira parte da obra de Euclides da Cunha, o encenador passa pelo estilo seco
do escritor em busca daquelas imagens caudalosas que já estavam presentes em
O rei da vela (1967), de Oswald de Andrade, Roda viva (1968), de Chico Buarque,
e, mais recentemente, Cacilda! (1998), de sua autoria. O realismo original de Os
sertões, que culmina com a morte de Antonio Conselheiro e o massacre da população insurgente e messiânica de Canudos, na Bahia, foi substituído pela exaltação desse passado trágico e irredento com a intenção de iluminar o presente.
Quase não se veem derrotados no palco, mas a síntese festiva da nacionalidade afro-brasileira, numa sensualidade (sempre agressiva demais no Oficina)
de cores fortes e um carnaval sincrético com candomblé e mitos gregos. Os
sertões, de Euclides da Cunha, não tem nada disso. É mineral, espinhoso e
habitado por descendentes de brancos e índios. Mas José Celso quis inventar
o seu sertão. Quase faz outro mundo, sem ignorar Euclides da Cunha, o que é
um trunfo de invenção artística.
O tom dito dionisíaco que o Oficina proclama põe nos confins da Bahia uma
negritude e mulatice voluptuosa, que só havia na Zona da Mata da cana-de-açúcar e da Casa-grande & senzala na branda sociologia de Gilberto Freyre.
Mas se aquele sertão concreto, pobre e áspero pode transfigurar-se nas “demandas novelosas” que Ariano Suassuna descreve, com graça e autoironia,
em O romance da pedra do reino e O rei degolado, aqui José Celso deu-se o
direito de contar a versão de uma saga ou tragédia popular.
Além de comparações entre a peça e a obra de Euclides, o que está em evidência é um teatro que supõe quebrar tabus ideológicos e culturais e conduzir o
espectador a uma nova percepção existencial. O desafio permanente que José
Celso enfrenta é o de dar coerência a uma profusão de cenas vivas e aceleradas, em busca da síntese perfeita, que é muito mais difícil de conseguir no
teatro do que na literatura.
Os sertões: a terra continua a refletir a insubmissão do diretor ao espetáculo com
a duração de praxe, pendência que vem desde Na selva das cidades (1969), de
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Bertolt Brecht, quando escreveu no programa que a “peça não cabe nos horários
que a estrutura do teatro concedeu para o que se chama uma peça de teatro”.
Talvez valesse a pena esquecer um pouco algo que já parece uma atitude teimosa, e só. O alongamento da representação – na estreia, com quase quatro horas
de duração – esvaziou momentos importantes. Luciana Domschke, uma atriz
de impacto, depois de uma cena envolvendo sexo e lama, fica inerte no chão
por longos e vazios minutos. De outra parte, o canto que permeia o espetáculo
ecoa a fala silabada do diretor. Não enleva. E mais uma vez a força plástica
e emocional do candomblé resistiu ao enquadramento teatral. Soa anedótico
com a presença pouco expressiva de alguns índios.
Mas Os sertões: a terra é um espetáculo a ser considerado a sério. Um momento
mais suave do Oficina. Assim como não basta chorar Canudos, este teatro atrai
as boas energias dos ritos gregários, quando não é só confronto provocativo.
LONGA JORNADA DE UM DIA NOITE ADENTRO fevereiro de 2003
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Longa jornada de um dia noite adentro, de Eugene O’Neill, termina sua temporada
neste fim de semana de carnaval. Ver o espetáculo com Cleyde Yáconis, Sérgio
Britto, Genézio de Barros, Marco Antonio Pâmio e Flávia Guedes é como se
despedir de um monumento. A montagem anterior da peça é de 1958. Não se
faz todo dia uma produção dessa envergadura. Depois, só as versões cinematográficas em vídeo, a mais antiga com Katherine Hepburn e Frederic March.
A obra mostra o dia de uma família de um consagrado, mas decadente, ator de
teatro, sua mulher viciada em morfina, um filho tuberculoso e outro alcoólatra. Só mesmo O’Neill (1888-1953) para segurar em plano elevado um enredo
de canção tão miserere nobis. Ele é o pai teatral de Nelson Rodrigues. A diferença fundamental é que Nelson tem humor dentro das loucuras que mostra.
Uma ironia que foi buscar em Eça de Queirós. Já O’Neill é a cinza do purgatório da culpa católica. O’Neill, alcoólatra, genial e atormentado, Prêmio Nobel
de Literatura de 1936, despediu-se do teatro com esta obra-prima de fundo
claramente autobiográfico. Era também filho de ator famoso que desperdiçou
o talento na lucrativa representação do melodrama O Conde de Monte Cristo.
Como um dos seus personagens, ele esteve na marinha mercante, que o levou
pelas Américas até Buenos Aires. Tudo nele é assim, atípico. Até no fato de
ter sido sogro de Charles Chaplin – que se casou com sua filha, Oona O’Neill.
A peça é um lento desmoronar de aparências familiares. O casal alimenta velhas decepções. Os filhos afundam em ressentimentos e culpam o pai e a vida.
Tudo numa aparência de normalidade – e até momentos de bom humor. O que

FERNANDA MONTENEGRO maio de 1981
“O sucesso é uma espécie de vingança”: os trinta anos de teatro, a vida familiar, o amor e seus
delicados sentimentos pessoais são discutidos e revelados com bom humor e alegria

A atriz Fernanda Montenegro sai do Teatro Ginástico, no Rio, onde interpreta Assunto de família, de Domingos de Oliveira, e caminha sorridente em
minha direção. “Como vai, meu querido?” Rosto lavado, cabelos presos de
um jeito simples, aqueles olhos que comovem e um desses abraços que selam
amizades definitivas. Seremos íntimos e cúmplices ao longo da entrevista; e,
no entanto, este é nosso primeiro encontro em seus trinta anos de carreira
e nos meus dez anos como crítico teatral. “Vamos lá para casa, que tem uma
comidinha esperando a gente.” Meia hora depois, nas imediações da lagoa
Rodrigo de Freitas, a grande atriz está servindo a “comidinha”, que consiste
em um jantar completo, precedido de queijos e vinho rosado português. Fará
aparecer até mesmo um café fumegante em plena madrugada, tudo sem esforço ou auxílio da empregada. Fernanda acabou de representar uma peça longa
e densa – mais um sucesso em companhia do marido, o ator Fernando Torres
–, mas não parece, absolutamente, cansada.
A conversa entra pela madrugada ao sabor da maravilhosa ironia da entrevistada, uma ironia discreta que se percebe no sorriso que acompanha determinadas evocações. Fernanda Montenegro – ou Arlete Pinheiro Monteiro – fala
do teatro, da família, do amor e de delicados sentimentos pessoais. Como a
plateia, o marido e a filha Fernanda, bonita adolescente de 15 anos, já começando também no teatro. Ausente apenas o filho Cláudio, 17 anos, acampado
numa praia do estado do Rio de Janeiro.
Este é o resultado do encontro de uma mulher inteligente, dona de uma personalidade sólida, que dispensa poses ou frases de ocasião. Ela sabe e diz o que
quer. Um belo ser humano, que se encontrou no amor e na profissão. E que,
atualmente, está encantando os telespectadores em Baila comigo, a novela das
20 horas da Globo, no papel de uma atriz aposentada. Justamente a última
coisa que se pode pensar de Fernanda Montenegro.
Fernanda, você está com um espetáculo em cartaz, de volta à TV
e, mesmo assim, é uma mulher que janta todos os dias com a família. Como
faz para conciliar o estrelato com a vida doméstica?
Há um momento em que a gente tem necessidade de ter uma casa, seu clima.
Ter uma família. É, pelo menos, o meu caso. Da mesma maneira como se tem
necessidade de se expressar, de se pôr em ação na vida e ter um ofício. Eu não
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sei bem como consigo tudo isso. Talvez tenha uma certa disciplina. Deve
ser. Às vezes, as pessoas me acham muito organizada.
Hoje, por exemplo, foi um dia perfeito. Estamos aqui conversando, mas você já passou a tarde provando roupas na Globo, depois foi
ao teatro para duas horas de representação. Tudo tranquilo.
Eu sou uma mulher de 50 anos, estamos casados, Fernando e eu, há quase trinta, temos dois filhos, de 17 e 15 anos, sempre trabalhei brutalmente
numa coisa de que gosto muito, e não saberia viver sem o meu trabalho,
como não saberia viver assim como você está vendo, não saberia viver sem
o meu companheiro, sem meus filhos.
O seu caso não deixa de ser especial. O teatro tem todo um
lado de desequilíbrio, um lado tenso que geralmente interfere na
vida pessoal dos artistas. Você, ao contrário, tem uma casa bem montada, família, cachorro.
Sei o que você quer dizer. Mas também é preciso lembrar que esta ideia do
artista como um ser sem ligação com nada é uma ideia muito romântica.
As famílias teatrais fazem parte da história do teatro, aquelas trupes que
vivem em família, no circo ou no teatro. O teatro não abre mão da loucura,
da fantasia, mas acho que também faz parte dele uma estrutura familiar. São
inúmeras as pessoas de teatro que são netos e serão avós de artistas.
Como Marília Pêra, filha e sobrinha de atores.
O Gracindo Júnior, filho do Paulo, e agora o Luís Felipe de Lima, filho do ator
e diretor Luís de Lima. Ele tem só 13 anos e está comigo em Assunto de família.
Sem esquecer a sua filha Fernanda Torres, que faz televisão e
está se iniciando no teatro.
Minha filha está empolgadíssima com o papel que interpreta em Pequenos
burgueses, de Maksim Górki, com direção do Jonas Bloch.
Uma vez que estamos falando do dia a dia de uma atriz, como é o seu
cotidiano, do café da manhã ao último sinal antes do espetáculo começar?
Olha, eu faço de tudo. Acordo por volta das 10 horas. Aí dou uma boa lida no
meu jornal e então vou começar o que eu chamo de a minha vida executiva
doméstica. Já na noite anterior, antes de dormir, deixei bilhetinhos lembrando o que comprar, o que está faltando etc. Bom, o resto da manhã são
telefonemas. Pessoas me telefonam, eu telefono, vejo para quem mandar
flores, para quem dar recados. Ligam pedindo entrevistas ou para marcar
algum ensaio de substituição quando alguém vai sair do espetáculo. Quando
isso não acontece, tem uma reforminha aqui na minha casa...
O Fernando disse que você é uma boa mestra de obras.

De olho no pedreiro, no carpinteiro e na limpeza. Então, tem estes problemas. Mais tarde, os filhos voltam do colégio e chega a hora do almoço. Gosto
de almoçar com a família, é a hora em que a gente se encontra realmente. À tarde,
leio minhas peças, porque tem sempre uma batelada de textos, ou saio para
as compras, uma visita aos meus pais. Meu Deus do céu, estou te dando uma
informação assim muito superficial, mas vamos lá. Chega o jantar e novamente estamos todos reunidos. Em seguida, vou para o teatro. Quando volto, eu
gosto de ler. Não sei dormir sem ler um pouco.
Nem seria possível dormir direito após a emoção de um espetáculo,
não é?
Claro. Ler é uma espécie de passagem. Parece que me dá um desligamento da minha
vida pessoal e, ao entrar na vida daquilo que estou lendo, eu me permito cair dura
para trás e dormir. Durmo bem, sem problemas, a não ser em período de estreia.
Vocês não costumam frequentar a noite, ir a restaurantes, depois
do espetáculo?
Não. É raro a gente sair. Acho que houve o seguinte: os filhos nasceram depois
de dez anos de casada. Durante esses primeiros dez anos, nós não tínhamos
uma vida organizada. Vivíamos agrupados com o elenco ao qual pertencíamos, a gente vinha para casa praticamente só para dormir. A partir do nascimento dos garotos, notamos que tínhamos de estruturar uma casa.
Foi a trégua doméstica.
Foi, e Fernando concordou comigo. Eu estava nos meus 35 anos e achava que
este outro lado doméstico me enriqueceria de outra forma. Não foi uma revolução em nossos costumes, foi uma evolução.
Quer dizer que o teatro não alterou a vida dos filhos?
Alterar não digo, mas eles foram desde cedo ensinados a viver segundo a realidade dos pais deles. Se tenho uma peça para estrear, se eu ensaio até doze
horas por dia, então posso vê-los de manhã, de madrugada ou no intervalo entre o ensaio da tarde e o ensaio da noite. Neste caso, também entram as mães
coletivas, entra minha mãe, entrava a babá. E assim vamos. Eu amamentei filho dentro da televisão, amamentei em teatro, excursionando pelo Brasil com
duas crianças, babá, saco de brinquedos, mamadeira, fralda; e é assim mesmo.
Uma pergunta prosaica e na medida deste lado caseiro que estamos abordando. Você tem algum tipo de necessidade ou prazer pessoal de
fazer compras, pessoais ou da casa?
Tenho. Sou uma mulher que toma conta da casa. Só que, às vezes, eu me dou
uma trégua e fico meio relaxada, mas sei exatamente onde estão os galhos da
casa, e não tenho secretária particular. Vou ao supermercado e faço feira quan-
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do necessário. Agora não é preciso, porque a feira é na porta de casa. A empregada compra ali diante do portão. Mas eu vou a cartórios, pago contas. O Fernando
resolve parte das coisas no centro, eu resolvo outras.
E quando a atriz Fernanda Montenegro não está em cartaz, o que a
Arlete Pinheiro Monteiro se permite fazer numa preguiçosa tarde de verão?
Geralmente passo o dia inteiro dentro de casa ouvindo música, lendo. Parece
que estou fazendo muita coisa, mas na verdade sei que estou de repouso.
Leitura de peças não vale. Isso faz parte do trabalho.
Leio o que estiver à mão. Olhe só a estante: tem até história da magia, Dostoiévski,
tem A mulher aranha, do Manuel Puig.
Há também o seu lado rural e praieira, não é?
Temos um sítio em Teresópolis, aonde íamos mais quando os meninos eram
pequenos, agora eles já têm a vida deles. A nossa casa de praia fica na região de
Itaipu, perto do Rio, mas também vamos muito pouco lá.
Fernando Torres – É bom salientar que a Fernanda também faz suas obras
na casa da praia.
Fernanda – Reformas, apenas. É que me incomoda muito, por exemplo, a infiltração de umidade nas paredes. De repente, você olha e lá está a água minando. Então, chamo o pedreiro, o pedreiro me engana, eu brigo com o pedreiro,
e vamos tocando.
Está visto que você é uma pessoa de hábitos simples. Mas por que
esta constância em se definir, em todas as entrevistas, como uma mulher
antiga e provinciana?
É que eu acho mesmo que sou uma mulher da Antiguidade, às vezes me vejo
com 5 mil anos, num passado longínquo.
A imagem é interessante, mas não explica sua realidade concreta.
Eu me interesso muito mais pelo passado do homem, arqueologia, sabe? Esse
tipo de mistério lá do passado. Não me interessa nada o futuro. Os assuntos
espaciais, as viagens interplanetárias, tudo isso para mim são coisas abstratas.
Mas em nível menos teórico e mais pessoal, por que se sentir antiga e provinciana?
Olha, eu nasci no subúrbio do Rio, ali entre Jacarepaguá, Madureira e Cascadura.
Fiz o primário em Jacarepaguá e aquela região era totalmente rural. Então, a
lembrança que eu tenho da cidade não tem nada a ver com a Ipanema de hoje.
Minha primeira memória do Rio de Janeiro é inteiramente rural, é o bondinho
de Jacarepaguá, um português de bigodeiras enormes, está entendendo? Eu
me lembro deste homem como se fosse hoje. Passei a adolescência no meio de
chácaras, muita mangueira, pitangueira, carambola, jamelão. Ninguém mais

sabe o que é jamelão, não é verdade? Sempre vivi em casa com quintal, com
horta, com cabra. Tomei leite de cabra até 10 anos de idade. Isso tudo é antigo. As pessoas jovens ficam me olhando e me sinto no século XVIII.
Outra coisa bastante sua é a expressão “minha tribo”, ao se referir
à família.
As pessoas todas têm esta ligação ainda hoje, mas elas procuram não falar
sobre o assunto. Fingem que não têm pai, mãe, fingem que não têm parente.
Eu sou de origem italiana e portuguesa, de camponeses, gente que imigrou
em conjunto para outro país. Chegaram aqui e se mandaram para o interior de
Minas Gerais, fazer lavoura. Eles tinham que ter muita ligação porque, caso se
dispersassem, acabaria toda uma maneira de ser, uma filosofia de vida. Então,
isso foi muito forte e passou até a geração dos meus filhos.
Como você conciliou a força da tradição familiar e os tempos
modernos na hora de educar os filhos?
Na medida do possível, Fernando e eu jogamos aberto com as crianças. Nunca
as protegemos das verdades, dos maus momentos. Nossos filhos sempre viveram conosco a realidade do melhor e do pior.
As relações sempre foram pacíficas entre vocês e seus filhos?
Sempre digo para eles, vocês são filhos pela primeira vez e nós somos pais pela
primeira vez. Estamos errando e acertando juntos e não é por ser adulta que tenho toda a verdade. Eu sou aprendiz da vida, como eles são aprendizes da vida.
Você tem algum sentimento de culpa por não ter sido talvez a
mãe total, o dia inteiro com eles?
No fundo tenho um sentimento de culpa. Pela minha formação familiar, eu deveria ter ficado totalmente dedicada a eles e jamais botar os pés fora de casa.
A atriz Liv Ullmann confessa um sentimento igual no seu livro de memórias Mutações.
No livro, ela tem uma carta maravilhosa para a filha. Liv Ullmann formula o
problema de modo esplendoroso, mas acho que, no meu caso, não é só por ser
atriz. É que sou de uma geração em que a mulher tinha apenas que casar e ter
filhos para se sentir digna e honrada. Fui educada dessa forma.
O peso da formação familiar faz pensar em religião. Você é religiosa?
Tive uma formação católica muito grande e ela vive comigo até hoje, mas não
transferi isso para meus filhos. Não passei uma diretriz, mas creio ter passado
alguma forma de sentimento religioso que não está fechado numa doutrina.
No nível conjugal, como você e o Fernando dividem os papéis
domésticos?
Eu poderia dizer que o Fernando é o ministro das Relações Exteriores, enquanto eu sou o ministro do Interior. Isso não quer dizer que os ministros, de
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vez em quando, não se sentem e quebrem um pau violento. Porque, às vezes,
um entra no campo do outro, aí a gente conversa, briga e retoma a paz.
Existe, porém, o detalhe da vaidade. O artista é um ser competitivo. Vocês são intérpretes, logo, é impossível não haver rivalidade.
Você encontra o clima competitivo até mesmo no casal em que a mulher não
sai de casa. Faz parte do ser humano. O marido vai lá fora batalhar pela sobrevivência da família, a mulher não ocupa uma profissão idêntica à do marido,
ele acha que ela não vai lhe fazer sombra, e a mulher está lá competindo. No
nosso caso, resolvemos a situação de um jeito razoável. O Fernando, além de
ator, é um bom diretor, um setor só dele, enquanto eu sou exclusivamente atriz.
Uma vez você usou a seguinte expressão: Fernando e eu somos
viciados um no outro. O que significa essa afirmação?
Falo do meu ponto de vista. Eu não saberia viver com outro homem. Não que
Fernando seja perfeito, mas suas qualidades são maiores. Estou dando uma
volta enorme para não usar a palavra amor, que já está gasta. Quer dizer, o
meu envolvimento com o Fernando é algo checado dia após dia, às vezes com
lutas muito grandes, mas no fim da jornada vale a pena.
Você não crê em análise para solucionar conflitos pessoais ou de
casal?
Não tenho experiência de análise, portanto estou falando de uma coisa sem
ter passado por ela. Acho que a análise ajuda quem quer se salvar, porque há
alguns que vão lá só para piorar, fazem um período, saem, voltam. Fica um
processo de ida e volta que não resolve.
Você não se sente uma exceção extraordinária por estar casada
há trinta anos e num meio onde a instabilidade matrimonial é grande?
Conheço muita gente casada que vive bem em teatro. Agora, o fato é que os
casais estão se tornando minorias, como os negros, os homossexuais e as
mulheres. Ser casado, hoje em dia, é uma coisa tão estranha, é uma marginalidade completa. As pessoas olham para os casais com mais de vinte anos como
pessoas estranhas. Eles acham que por trás de um casal tem qualquer coisa de
suspeito, alguma coisa ameaçadora.
Vocês foram até acusados de representar na vida o papel de casal
unido, não é?
Disseram que fazíamos o teatro do casal perene. Hoje em dia é assim. O par homem-mulher que permanece estável no tempo é uma subversão de valores, é altamente
subversivo. Você ficar casado vinte, trinta anos é de botar no xadrez, é dar com pau.
Você declarou recentemente que é uma pessoa que não se proíbe,
faz o que quer. Como se realiza esta sua liberdade?

Eu acho que faço o que quero, na medida em que eu não atrapalho a vida do
próximo. Não me proíbo nada quando acho que isso não vai destruir a liberdade de outro ser humano. O ato de fazer o que se quer é um ato realmente
de liberdade. Principalmente de respeito à liberdade do outro.
Até que ponto o fato de ser filha de um operário descendente de
imigrantes determinou a sua personalidade?
Ah, foi fundamental.
Eu me lembrei que você até hoje tem o reflexo de abrir sozinha uma
porta. Um impulso de filha de operário que não esperava favores, não é?
Mas isso é verdade. Se eu não conhecesse o outro lado da vida, seria uma
criatura muito mais pobre, espiritualmente falando. Se tenho um orgulho na
vida é o de ter tido a vivência desse outro lado da realidade. De conviver com
a limpeza de caráter e a fome de justiça que esta gente tem.
O sucesso não é também um acerto de contas com a vida difícil de
antes?
As possibilidades do meu ofício, o fato de ser bem-sucedida às vezes é uma
vingança no tempo, sobretudo daquilo que o meu pai nunca conseguiu, que os
meus avós nunca conseguiram. Se hoje em dia eu fecho algum bom contrato,
eu, particularmente, estou ajustando certas contas.
Qual era o trabalho do seu pai?
Eu tenho um pai que trabalhou trinta anos na Light. É um trabalhador excepcional, um pioneiro de modestas lutas sociais. Sonhou com uma aposentadoria que,
um dia, iria lhe cuidar da velhice e, de repente, tem uma aposentadoria de fome.
Vamos falar agora da moça suburbana que entrou para o rádio e
depois chegou ao teatro.
A Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, era uma espécie de bíblia da minha classe social. Mas, por uma espécie de desvio, eu ouvia a Rádio Ministério da
Educação, porque gostava de música clássica. Então, por volta dos meus 15
anos, estava ouvindo um programa de música sinfônica quando eles anunciaram um concurso para jovens dispostos a participar da rádio como locutor,
radiator e para escrever programas; e eu me inscrevi.
Então, foi uma questão de impulso?
Impulso total. Minha experiência artística anterior se resumia a duas peças
amadoras na igreja matriz do bairro. Tinha 8 anos quando fiz Os dois sargentos
e uma outra peça de que já me esqueci. Numa noite também cantei um número e ganhei uma boneca de louça. Bem, fiz a inscrição e esqueci. Eu me achava
insignificante e aquilo pertencia a outro mundo.
Então, aconteceu o inesperado.
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Exatamente. Dois meses depois, recebo um telegrama para que eu fosse à Rádio
Ministério fazer o teste. Eu achava que não iria acontecer nada comigo, que
haveria gente mais importante por lá, mas não faltei. Disse uma poesia curta e
voltei para casa. Passaram mais uns meses e eles mandaram outro telegrama.
O convite para assinar o contrato.
Fui chamada para o radioteatro. De certa forma, a Rádio Ministério da Educação foi a universidade que eu não tive. Tinha uma discoteca fantástica,
uma biblioteca bastante boa e uma programação cultural que nos obrigava a
ler, a nos informar. Quando terminei o primário, fui fazer o secretariado, o
resto foi na rádio.
Foi nesse período que surgiu Fernanda Montenegro, não é?
Foi. Eu fazia locução e radioteatro como Arlete Pinheiro, mas logo passei a redigir programas. Para separar as coisas, inventei Fernanda Montenegro, sobrenome inspirado em Alexandre Dumas, bem no clima dos programas de rádio.
Você ficou quantos anos em rádio?
Trabalhei de 1946 a 1954 na Rádio Ministério e também na Rádio Guanabara.
Quais foram seus colegas nesse período?
Entre os que começaram a aparecer junto comigo estavam o Chico Anysio, o
Sílvio Santos, José Vasconcellos e o Jaime Barcelos, entre outros.
Quando entra o teatro profissional na sua vida?
O Jaime Barcelos – falecido no fim do ano passado – é que me indicou a
primeira oportunidade profissional. A empresária Maria Jacinta estava preparando, em 1950, a remontagem de As alegres canções da montanha, e o Jaime
me avisou. Havia um papel pequeno, mas que tinha sido feito, em 1940, pela
Cacilda Becker, que já estava ficando famosa. Era um bom sinal. Fiz meu papelzinho e fui muito bem recebida. E não parei mais. A televisão estava nascendo e, em janeiro de 1951, fui contratada pela TV Tupi.
Quando Fernando Torres entra nessa história?
Conheci Fernando na Rádio Ministério. Ele estava na Faculdade de Medicina,
mas com uma vontade louca de largar a escola e só trabalhar em rádio. Depois
nos encontramos na companhia de Maria Jacinta. Ele também estava no elenco
formado por Beatriz Segall, Nicette Bruno, Margarida Rey e Jorge Cherques.
Foi aí que comecei a me entrosar de fato com o Fernando. Casamos em 1953.
Hoje você tem trinta anos de carreira e um prestígio nacional.
Gostaria de saber como esta atriz amadurecida prepara um papel no teatro.
Quando você faz a primeira leitura da peça, a personagem te bate de forma totalmente sensorial e, dificilmente, essa visão está errada. Depois, nos ensaios,
gosto de buscar aquela sensação, o frescor da primeira leitura.

Você ocupa uma posição privilegiada no teatro, é a atriz mais
consagrada. Suponho que sua fama crie alguma inibição no resto do
elenco ou até no diretor.
Pois é, isso às vezes acontece, e é lamentável. Porque as pessoas chegam me
olhando como se eu fosse uma artista acabada, aquela atrizona fechada numa
redoma. Ou então chegam com uma admiração boboca, e aí também fica difícil. Mas felizmente, no dia a dia, eles acabam vendo que nós todos estamos
numa incógnita louca, estamos dando mergulhos no escuro e que os riscos
são iguais no jogo teatral.
Parece que você não gosta muito de cinema, das filmagens longas e cheias de interrupções.
É. O cinema é uma coisa que vale pelo convívio com a equipe. Fiz poucos
filmes, mas sempre foi com gente boa. Outra coisa comum no cinema é você
ir para o local e ficar lá um certo tempo até começar a ser olhada como uma
pessoa igual. Aconteceu recentemente numa favela. Quando filmei A falecida,
nós passamos bastante tempo dentro do Hospital da Gamboa, no Rio, um lugar onde dificilmente eu iria parar em outras circunstâncias. Mas, de repente,
aquele convívio é uma coisa que te enriquece.
Você sempre foi bastante cética quanto à fama passageira que
se consegue na TV. Sempre demonstrou isto. A opinião se mantém, mesmo
com seu atual contrato com a Globo?
Mas é claro. Eu tenho um grande convívio com a televisão desde 1951, estou
fazendo trinta anos de TV este ano. Não tenho ilusão, não. É um mercado de
trabalho, é um meio de expressão contemporâneo, acho que a gente deve ter
essa experiência de televisão.
Mas você não acha que o artista brasileiro da nova geração é
completamente deslumbrado com a televisão?
Mas isso não é erro da televisão, é erro do artista deslumbrado, porque ele
está enganado se acha que a televisão é a loteria esportiva da vida dele. A TV
vai jogá-lo fora. Vai pegá-lo, esmagá-lo, consumi-lo e jogar o bagaço no lixo.
O que você vai fazer nessa telenovela que marca sua volta ao
vídeo, após um afastamento relativamente longo?
Por enquanto, a única coisa decidida é que farei o papel de uma atriz aposentada. Os detalhes dos personagens e demais implicações da história ainda
estão sendo pensados. No momento, isto me basta, porque confio no autor, o
Manuel Carlos, um profissional que conheço há muito tempo.
Uma pergunta final, dirigida ao Fernando Torres. Como você é o
diretor predileto da Fernanda, quero sua opinião sobre ela como atriz.
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Fernando Torres – Olha, eu dirigi a Fernanda em muita coisa boa, uma delas
foi Volta ao lar, do Harold Pinter, em que ela tinha um papel muito pequeno,
mas que eu acho o meu melhor espetáculo. A Fernanda trabalha muito como
intérprete, se tortura para decorar o texto, para absorver a personagem. Vai
quase às raias da exaustão para chegar ao cerne do papel. Fixa aquilo tudo em
alguns ensaios maravilhosos, não tem ainda cenários, não tem luz nem roupas, mas são ensaios maravilhosos. Então, o segredo dela é trabalho. É como
se fôssemos mineiros em uma mina de carvão. A gente bota aquele bonezinho
com uma lampadazinha em cima e vai cavar lá embaixo, sofrendo todos os
riscos, desabamentos e inundações – afinal, nós somos os empresários dos
nossos próprios espetáculos. E Fernanda cava mais do que todos os outros,
produz mais carvão, descobre o veio melhor da mina.
Fernanda (sorriso de quem aceita resignadamente o elogio) – É. O que se
vai fazer?
RAUL CORTEZ:
“AINDA VOU SER UM GRANDE ATOR” julho de 1981
Ele está completando 25 anos de sucessos – e fracassos – no teatro. Mas seu depoimento não se
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trata apenas de sua vida profissional: fala também de seus casamentos, suas duas filhas, suas
emoções. E conta histórias maravilhosas

Ele chegou discreto e elegante em Água viva. Quando os telespectadores se
deram conta, aquele Miguel Fragonard – aliás, Raul Cortez – era mesmo um sucesso. Tornou-se uma presença tão estimável que já está providencialmente de
volta em Baila comigo. Os fiéis do horário nobre estão felizes. Os mais crédulos,
ou indiferentes às outras artes e diversões, tendem a imaginar que este ator
magro e convincente é só mais uma invenção mágica das telenovelas. Enganam-se docemente. Raul Cortez está completando 25 anos de carreira, quase todos
dedicados com êxito ao teatro. Aos seus novos admiradores podemos mesmo
acrescentar que ele é um dos melhores intérpretes dos palcos brasileiros.
O começo foi bastante modesto, embora entre as ilustres paredes do Teatro
Brasileiro de Comédia (TBC). Entre 1956 e 1962, Raul Cortez conheceu apenas
figurações ou pequenos papéis. A primeira oportunidade real surgiu em Yerma,
de García Lorca, quando já começava a desanimar. Um ano depois, em 1963,
consagrou-se definitivamente com uma maravilhosa interpretação do bêbado
e desiludido Teteriev, em Os pequenos burgueses. Imediatamente passou a ser
visto como um dos grandes da profissão. Sua eclética galeria de personagens
representados inclui travestis alucinados, homossexuais de vários tipos, solitários

A SUPERMULHER DE ROSTO COMUM junho de 1981
Escalopinho e vinho branco: perfeitos para uma noite de muita conversa numa
cantina paulistana. Marília Pêra acabou de representar, mais uma vez, Brasil da
censura à abertura e, agora, pede escalopinho ao limão. Marco Nanini, amigo,
parceiro de todas as horas, também está presente. Ele prefere uma boa picanha;
antes, porém, uma vodca com gelo, por favor.
Durante a escolha – quando ficamos quase debruçados sobre o cardápio – registro uma reação quase imperceptível. Ela me olha subitamente, assim meio
de soslaio. Mas quem me fita não é a artista refulgente e prisioneira da doce/
terrível imagem de estrela absoluta. Ao contrário. O olhar pertence a uma
mulher vagamente tímida e, ao que parece, pretende expressar educada deferência. Constatar se consigo enxergar bem a lista de pratos. Ou será que
Marília sentiu a difusa sensação de estar sendo observada pelo jornalista?
Mas eu estava realmente atento ao menu. É verdade que, ao longo do jantar,
eu a observei encantado. Cuidadosamente, aos poucos. Para não trincar o
clima descontraído que nos esforçávamos polidamente para criar. Sim, minha
querida Marília, fiz o possível para você não perceber. Não a deixei notar
(penso), nem mesmo quando acompanhei seus gestos longos e lentos ao fumar, apanhar o copo ou cruzar as mãos. Suas mãos delicadas, semijoias, livres
de tratamentos especiais, finos cosméticos etc. Mãos simples e algo nervosas
quando deslizam ajeitando os cabelos.
Esforcei-me ao máximo igualmente para ser distraído na aparência enquanto
buscava o outro lado dos seus olhos. Grandes, onde se vislumbram relâmpagos
de emoção ao meio de um assunto para, no minuto seguinte, traduzirem certo
cansaço ou darem a entender que sua dona está novamente com aquele jeito
ausente, inimaginável para o grande público da esfuziante presença feminina.
Enquanto Marília e Nanini, cúmplices e camaradas, trocam impressões a respeito do público, sábado, duas sessões lotadas, inicio a captação dos detalhes
possíveis desta outra Marília pressentida no breve comentário de um crítico
teatral carioca: “Não se espere da bela Marília, ao vivo, toda a força daquela
presença cênica”. Realmente, a magia sensual-histriônica-dramática que meio
Brasil conhece não se manifesta com igual intensidade quando o pano fecha, as
luzes se apagam ou termina a gravação do estúdio de TV. O que não a impede de
continuar fascinante. De outra maneira. Tudo bem, mas quem é, então, esta mulher de 38 anos, três filhos, presentemente solteira e com 34 anos de profissão?
Exatamente, 34 anos. Estreou aos 4 anos numa ponta em Medeia, portentosa
tragédia grega representada pela igualmente portentosa Henriete Morineau.
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Filha, neta, sobrinha de atores e atrizes, Marília carrega consigo exemplos e
as lembranças de uma gloriosa raça em extinção: a dos artistas – reais, populares, palpáveis – dos anos pré-televisão, e que percorriam o país em precaríssimas excursões. Arte criada a duras penas em circos, auditórios de rádios
interioranas e clubes. Teatro mambembe, já ouviram falar? Gente curiosa que
entendia de circo, radionovela, cinema, revista musical, melodrama, inocentes comédias de costumes e clássicos de dramaturgia universal. Gente que
viveu no aperto e morreu pobre (ou está passando seus melancólicos últimos
dias no Retiro dos artistas, nome esforçadamente delicado para asilo). Manuel
Pêra, pai de Marília, foi um ator conhecido. Faleceu aos 74 anos sem deixar
nada para a família. “Esta é a grande mágoa que tenho”, desabafa Marília.
“Um homem talentoso viver só para sua arte e acabar quase na miséria. Eu me
rebelo contra este destino de pobreza a que o artista parece condenado. É preciso
acabar com isso.”
Uma infância diferente. Nada de problemas folhetinescos, mas diferente. Meninice entre adultos, homens e mulheres maquilados, camarins e bastidores.
Quase sempre viajando. “Quando estávamos em casa”, explica Marília, “era
sinal de desemprego. Trabalho quase sempre significava excursão.” A lembrança desses anos alternadamente alegres e duros é nítida. O aplauso da
vida modesta. As luzes, as cidades desconhecidas, a casinha da família no Rio
suburbano, entre os morros de São Carlos e do Querosene. O dinheiro curto
e a estupenda alegria ao ganhar uma bicicleta.
Improvisando, correndo e remendando. Como manda o figurino do verdadeiro
saltimbanco (daí a velha expressão: “Se eu não sou de circo...”). Com todas as
complicações e aventuras de praxe, Marília cresceu e até conseguiu atingir o
antigo primeiro científico. Além, claro, dos estudos de piano e dança (no fundo,
a paixão maior e jamais esquecida). Imagem de romance rigorosamente verídica: Marília aos 17 anos como dançarina do Circo Tihany. Pouco tempo mais
tarde, entraria dançando para o profissionalismo. Simples figurante na corte de
Bibi Ferreira em My Fair Lady. A sensação de ser realmente atriz só despontou
mesmo em Onde canta o sabiá, relíquia teatral de Gastão Tojeiro redescoberta
pelo diretor Paulo Afonso Grisolli. O resto é o que se sabe: uma intérprete versátil que se impôs no teatro com A vida escrachada de Joana Martini, Fala baixo
senão eu grito, Feiticeira, Apareceu a margarida, Pippin e O exercício, e na televisão
com Beto Rockfeller, Super-Plá, O cafona (alguém esquece Marília como Shirley
Sexy?), Bandeira dois, Supermanoela e assim por diante, até a moça franca que
provoca complicações em O planeta dos homens. Do drama ao riso, nenhum
problema. A herdeira direta da tradição cômica, que incluiu Dulcina, Derci

Gonçalves, o pai Manuel e o tio Abel Pêra, sabe divertir a plateia. A garotinha
que enfrentou a máscara trágica de Madame Morineau conhece, com idêntica
perfeição, hoje em dia, os meandros dos profundos sentimentos dramáticos.
O que faz de Marília – somente 38 anos – uma veterana-jovem. Testemunha de
um período heroico da cena brasileira e responsável pela ligação entre gerações
opostas, distantes e, paradoxalmente, próximas. Como a de Dulcina/Derci e da
engraçadíssima e garotona Regina Casé.
Uma bela profissional, um belo animal do teatro. Como? Animal? Isso mesmo, um raro e precioso animal do teatro. A expressão existe na profissão e faz
sentido. Quando Marília participou, em 1968, do escândalo nacional chamado
Roda viva – que a censura tentou proibir e os moralistas destruir –, o diretor do espetáculo, José Celso Martinez Corrêa, exclamou admirado: “Marília,
você é um verdadeiro animal em cena”. O que pode ser explicado da seguinte
maneira: paixão avassaladora, força emotiva intransferível e que faz do ato de
interpretar um fato inesquecível.
Pois é essa mesmíssima Marília que está ao meu lado tomando vinho branco
em pequenos goles. Contando que, numa determinada sequência de Brasil da
censura à abertura, viu que, na primeira fileira, estava uma mulher grávida,
provavelmente invejando a plástica de vedete da atriz: “Sabe que eu senti um
pouco de pudor? Fiquei sem graça de estar seminua diante daquela moça. E
se ela estivesse com problema de vaidade com aquela barriga grandona? Mas,
então, eu me lembro de que, provavelmente, ela sabe que não sou nenhuma
adolescente, tenho três filhos, e que isso tudo não me impede de estar com o
corpo legal. Aí foi o alívio. Representei para ela. Fiquei toda vedete e só pensando em dar uma força para a grávida da primeira fila”.
Hoje é sábado: foram duas sessões, quatro horas e tanto que exigem agilidade,
piques, segurando cena por cena com vivacidade. Amanhã, domingo, só uma sessão; Marília sai direto do camarim para a ponte aérea. Dormir em casa, no Rio.
“Acordo segunda o mais cedo possível para aproveitar a companhia dos filhos.”
Os filhos: Ricardo, 19 anos, gosta de música e começa a se interessar por cinema.
Filho do ator Paulo Graça Melo, o primeiro marido, já falecido. Duas filhas: Esperança, 6 anos, e Nina, de 9 meses, filhas de Nelson Motta, ex-marido, bom amigo.
Marília abre a carteira cheia de fotos, tipo 3x4, dos filhos. Nanini pede uma.
Segunda-feira carioca: filhos e algumas horas de descanso no apartamento do
Leblon. Depois do almoço, análise e, à noite, a primeira sessão de Doce deleite,
espetáculo naturalmente de humor, feito só às segundas e terças no Teatro Vannucci e, naturalmente, com Marco Nanini. Terça-feira: gravação de O planeta dos
homens. Espetáculo novamente. Quarta: dia livre, o único da semana. Filhos, pe-
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quenas tarefas domésticas, contas a pagar, visitas etc. E novamente a ponte aérea
para recomeçar Brasil da censura à abertura: São Paulo/Hotel Hilton até domingo.
Uma correria e a inesperada informação: “Sabe, eu descanso mesmo quando estou
em São Paulo”. Estávamos no bar do Hilton, nosso primeiro encontro. Ela recém-acordada, rosto lavado, um coquetel de fruta na mão. “Aqui no hotel ninguém me
incomoda, não tenho horários e obrigações antes do espetáculo. Durmo bem, leio
bastante. Acabei Galvez, imperador do Acre, do Márcio Souza, e estou lendo
Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Em São Paulo, estou em casa.”
Ela não exagera. Viveu três anos paulistanos, de 1968 a 1971. No começo, tudo se
resumia a um apartamento vazio com uma geladeira no meio. Um punhado de gente que ainda iria acontecer – como Zezé Motta – transitava pelo local. Comentando
aqueles anos, lembramos de uma festa agitadíssima, em 1969, onde nos encontramos por acaso, e sem trocas de palavras. Ocorre que a festa era na minha casa. “Na
sua casa? Mas que fantástico.” Marília está espantada. “Havia tanto movimento
que o dono não tinha realmente importância. Festa de arromba é sempre assim.”
(Vânia Toledo, a fotógrafa desta reportagem, estava presente. Coincidência é isto.)
Doze anos passados, eis que estamos na mesmíssima Bela Vista, a poucos
quarteirões da casa onde se promoveu a memorável festa. Doze anos separados pelo acaso e pela profissão. Ela no palco, eu crítico teatral da Folha de
S.Paulo. Gostei de Fala baixo e votei em Marília, em 1969, para melhor atriz.
Não gostei de Feiticeira, para ela um trabalho importante: “As críticas me magoaram porque, para mim, era um momento especial. Eu punha ali muito da
minha vida e fazia uma homenagem à Dulcina”.
Doze anos e ainda não somos amigos. Antes que o jantar termine surgirá uma
palavra, um gesto de aproximação? Adiante. “Marília, como é sua análise?”
“Ah, com um chinês maravilhoso”, responde. “Foi o Domingos de Oliveira
que me indicou. Eu estava num período difícil, filho de colo e recém-separada
do Nelsinho. Um chinês especial. Tem um consultório caindo aos pedaços.”
“E o resultado?” Marília comenta entusiasmada os efeitos do encontro com o
chinês: “O melhor possível. Estou me aceitando melhor fora de cena”. Atenção,
atenção: aqui uma hipotética chave para entender Marília: a dificuldade em
existir no dia a dia. Sem luzes e sem truques. Com ela a palavra: “Durante anos
minha vida se ligava à condição de atriz. Viver era representar. Fora do teatro
tudo se resumia a gestos indiferentes, quase mecânicos, coisas de pouca importância. Não sabia unir as duas coisas”.
Seria o resultado da infância passada nos teatros, viajando, mambembando?
O preço de ser mais uma artista da família Pêra? Pode ser, mas Marília está
mudando: “Estou diferente. Curtindo a casa, ter problemas de dona de casa.

Pagar a luz, o telefone, ficar no meu canto com os filhos. Sou uma mulher
mais calma. Claro que as dúvidas não desaparecem totalmente”.
Engraçado ouvir Marília levantando dúvidas. O leitor/leitora certissimamente
deverá achar impossível. Como uma mulher bonita, bem-sucedida, engraçada,
sensual, uma celebridade, vai ter dúvidas? Mas é disso que estamos tratando
quando o jantar termina e fazemos uma pausa para a grande discussão: teremos ou não sobremesa? Não teremos. É preciso manter a linha. Continuemos:
“Eu duvido, às vezes, se ficarei sempre na mesma profissão, se o teatro me
realiza integralmente. E dúvidas do amor, dúvidas do casamento. Vou amar
novamente, ter marido? Essas coisas”.
O diálogo toma rumo inesperadamente sério. Nanini olha atento. Estou quase desconcertado. Ela não. Ela não teme dizer que a solidão, o tempo, a velhice e a pobreza são perguntas normais em sua vida de atriz consagrada.
Sentimentos que não se associam à imagem da estrela, mas que humanizam
maravilhosamente a filha de Manuel Pêra e Dinorah Marzullo. Marília joga
limpo. O que explica uma aparente confusão. A supermulher do palco não se
ajusta ao rosto sério que me encara. Não combina com o azul-amarrotado
da carteira de trabalho de Marília Pêra, que acabo de ver, entre papéis, fotos
dos filhos, maço de cigarro e isqueiro. Marília, a luminosa, tem carteira de
trabalho. A conversa, a honesta confissão, a carteira de trabalho, as mãos que
dispensam salões de beleza. Todos esses fragmentos formam o quadro final.
Marília é o milagre da multiplicação de cores e qualidades humanas. Consegue ser duas sendo uma. Uma vez lhe perguntaram: você é triste? Respondeu:
“Muita gente pensa que sou triste porque sou calada e muito diferente do que
pareço no palco. É que sou assim mesmo, como diria, meio apagada. É quando piso no palco que sinto uma luz e tenho aquela energia toda. Estou feliz e
calma, uma calma conquistada pela maturidade dos 38 anos”.
Perfeito. Ou quase. O termo apagada é injusto. Melhor trocar por comum. Marília
consegue ser comum sendo maravilhosa. Privilégio. Não é, Marília? E quando
seremos amigos? (Pensamento fugaz enquanto pagamos a conta do jantar.)
Ela parece adivinhar. Pedimos café. Marília toca no meu braço e me convida
a pedir licor para arrematar. Um licorzinho flambado. Nanini, heroicamente,
encomenda outra vodca. Ficamos no licor flambado. A madrugada ameaça
quando saímos os três. Marília, a falsa-magra, calça de retalhos coloridos de
veludo. Calça de saltimbanco de Picasso. Nunca conseguirei saber se é alta
ou baixa. Só sei que gosto muitíssimo dela. E que agora houve uma mudança.
Somos amigos. Um beijo, Marília.
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