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Biografia de Paulo Gracindo, escrita pelo filho Gracindo Júnior e o estudioso
de televisão Mauro Alencar, evidencia com fatos e fotos a genialidade do ator

SebastiãoVilelaAbreu

O retumbante do título saiu da bo-
ca de Paulo Gracindo diversas vezes
noanode1976–quandoeraapresen-
tador do programa de pergunta e res-
posta 8 ou 800, da TV Globo. Serve
também para sintetizar a carreira do
ator que veio ao mundo em 11 de ju-
lho de 1911 e morreu em 4 de setem-
bro de 1995, no Rio de Janeiro. Se
bem que, no caso de Paulo Gracindo,
poderia ser também o retumbante
“absolutamentefenomenal”.Semne-
nhum risco de cometer bajulação. Ou
pieguice em excesso. A arte de Paulo
Gracindoé,defato,fenomenal.

Umpoucodahistóriadaartede re-
presentardoatorestáreunidanolivro
UmSéculodePauloGracindo–OEter-
no Bem-Amado, lançamento assina-
do pela Editora Guttenberg. “Devo
confessarqueagrandezatotalsócon-
seguimosaoacompanharnovídeoas
memoráveis atuações do magistral
atorPauloGracindo”,determinaoes-
tudioso de televisão Mauro Alencar
(leia entrevista com ele na página 3),
queassina,comGracindoJúnior,ofi-
lhodePaulo,aautoriadolivro.

“Olivroéatransposiçãoparaalite-
ratura do filme que dirigi, Paulo Gra-
cindo–OBem-Amado,de2009”,reve-
lou Gracindo Júnior ao O POPULAR
na quarta-feira, assim que chegou de
uma temporada em Manaus da peça
Os Canastrões. No palco, duas gera-
ções de Paulo Gracindo: o filho de 69
anos, os netos Gabriel, 34 anos, e Pe-
dro, 26 anos. “A peça é em homena-
gemaomeu pai, fala doofício doator
e tem texto e direção do espanhol
Moncho Rodriguez. Vamos apresen-
tar em Goiânia no ano que vem”, ga-
rante o ator. Aguardemos o encontro
dos Gracindos homenageando Paulo
Gracindo.

Com o filme e agora o livro e a pe-
ça, Gracindo Júnior perpetua a ima-
gemdo grande ator, para ele somente
“papai”. “Ele está sempre comigo.
Não é uma expressão poética. Sinto a
presença dele, quando estava nave-
gandonaságuasdoRioNegro, ele es-
tava comigo”, fala meio comovido
GracindoJúnior,que,decertamanei-
ra,vêsuahistóriacomopaiserepetin-
do com os filhos, já que é a primeira
vez que divide o palco com Gabriel e
Pedro.

No passado, Paulo e Júnior chega-
ramadividir omesmopersonagem,o
sonhador escultor João Maciel, em O
Casarão, novela de Lauro César Mu-
niz, dirigida por Daniel Filho e exibi-
danaTVGloboem1976.

AFAMÍLIA
“Aminhahistóriaémuitoparecida

comadomeupai. Ele saiudeMaceió,
aos 18 anos, para conquistar seus so-

nhoseeusaídecasaaos15”,compara
Júnior, que se considera ainda muito
parecido fisicamente com o pai.
“Quando me vejo de costas na televi-
são, às vezes acho que é o papai”, fala
saudosoeatémeioespantado.Eé jus-
tamenteessasacadafamiliarqueGra-
cindoJúnior imprimenolivroUmSé-
culo de Paulo Gracindo que faz da
obraumaleituraenvolvente.

Revelaumpouco, oupelomenoso
queafamíliaoptouporpublicar,dain-
timidade do grande ator do teatro, ci-
nema, rádio e televisão.AlémdeGra-

cindoJúnior,suasirmãs,Lenora,Tere-
sa e Lucilla, falam da vida ao lado de
PauloGracindo.

Para quem está na faixa etária dos
40anos,o livroéumdeleite,pois lem-
bra perfeitamente do estrondo que
eraPauloGracindonatelevisão–aúl-
timaapariçãofoinoespecialOBesou-
ro e a Rosa e no palco com a peça A
Historia É Uma Estória, ambos em
1993.Quemnuncaouviu falar dele, o
queéquaseimpossível,teráumagran-
de oportunidade de entender o pano-
ramaeas transformaçõesdoaudiovi-
sualapartirdadécadade1930, jáque
Paulo Gracindo foi um ídolo de todos
os veículos de comunicação de sua
época.

Norádio,elefoiimbatível,tantoco-
mo apresentador quanto radioator –
em 1951 fez muita gente colocar os
ouvidos no rádio para acompanhar a
sagadojovemsofredorAlbertinhoLi-
monta, deODireitodeNascer, enredo
que ganhou várias versões na televi-
são.

Se Um Século de Paulo Gracindo
não tem a imagem em movimento,

contacomumasériederegistrosfoto-
gráficos, que retratam desde a infân-
cia de Pelópidas Guimarães Brandão
Gracindo (o compridonomedebatis-
mo substituído por Paulo Gracindo)
emMaceió.Passapeloconvíviofami-
liar com sua mulher Dulce e nos leva
aoimponentePauloGracindoartista.

Magazine

AsmulheresdominavamoclãGra-
cindo. Além da mulher, Dulce, Paulo
conviveu diariamente com mais três:
as filhas Lenora (Ele É Nosso, Não de
Vocês), Teresa (A Profissão Dele Era
Uma Profissão do Mundo) e a caçula
Lucilla(FoioMaiorContadordeHistó-
rias que Eu Conheci). Os títulos entre
parênteses são os nomes dos capítu-
los assinados por elas no livro. Indi-
cam também o teor da relação que ti-
veramcomopaifamoso.

Osconflitosdegerações,muitasve-
zes provocados pela ausência, em ra-
zão da profissão e a dominadora per-
sonalidadedopai,eramtodosatenua-
dos por dona Dulce, que venerava
Paulo Gracindo desde os 16 anos. Ela

deixouocolégio internoparasecasar
comeleeesteveaoseuladoaténaho-
ra da morte. Era Dulce quem cuidava
pessoalmente dos ternos de linho
branco com que Paulo se exibia no
RiodeJaneiro.

Como sempre foi o centro do uni-
versoemseular,oscuidadoscomPau-
lo Gracindo foram transferidos para
as filhas. Emumtocantedepoimento,
Lenora lembra do prazer e da aflição
de acompanhar as apresentações da
últimapeçadePauloGracindo:AHis-
tória é uma Estória, encenada até
1993,noTeatro João Caetano. “Euali
na primeira fila, aflita, vendo o olhar
perdidodele, osoutrosatoresajudan-
do, o ponto... Porque havia horas que
ele esqueciamesmoas falas. Ele já es-
tavacom82anos”, relataLenora.Três
anosdepois,Paulomorreu.

“Ele dizia: ‘Domingo não é um
dia, domingo é um sentimento’. E
quando chegava em casa, almoçava,
descansava um pouquinho, e depois
íamos dar nosso tradicional passeio
de domingo. Entrávamos no carro,

ele dava aquela voltinha na Urca e,
quandoterminava, tinhaumaladeiri-
nha, a gente esperando aquele mo-
mento que dava um frio na barriga;
dávamos um gritinho”, de Lenora
Gracindo.

PÃOCOMSARDINHA
“Naminhaépocademenina,gran-

desmomentosmeuscomeleaconte-
ciam quando assistíamos a partidas
de futebol ou boxe, que ele gostava
muito, na televisão, de madrugada,
o volume bem baixinho para não
acordar ninguém. Depois, a gente ia
para a cozinha, esquentava uma co-
mida ou abria um lata de sardinha –
ele adoravacomer isso compãodor-
mido –, cortava cebola e fazia uma
farofa de pão, que ele me ensinou a
fazer”,deTeresaGracindo.

“Quandopapaicomeçouaterpro-
blemas de visão, comecei a marcar
os textos que ele tinha que estudar.
Quando já não conseguia mais ler,
eu gravava e ele repetia, ouvia, repe-
tia. Depois comecei a acompanhá-lo

emreuniões, naTVGloboeno teatro.
E tive a oportunidade de conhecê-lo
muitobem,detercomeleumaintimi-
dade muito gostosa, de ganhar sua
confiança.Sinto-meprivilegiada,por-
que pudemos viver intensamente
uma relação que não vivemos na mi-
nha infância. Acho que passei a ser
realmente filha dele quando adulta”,
deLucillaGracindo.

“Qualquermulherapaixonadaque
quer manter seu casamento tem que
batalhar para isso. Não é fácil manter
umrelacionamento,temosaltosebai-
xos,mas compensa, porquevocê está
perto da pessoa que você ama. Você
não quer estar perto de outra pessoa,
quer estarpertodaquela.Hoje, emdia
aspessoasqueremresolverascoisasa
ferro e fogo. E, num relacionamento,
um cede numa coisa e outro cede
noutra”, de Dulce Xavier de Araújo
(1925/2002), que se casou, em 1942,
com Paulo Gracindo, com quem teve
quatro filhos:GracindoJúnior, Leno-
ra,TeresaeLucilla.

Paulo e sua mulher, Dulce, se co-

nheceram no elevador de um prédio,
entreumasubidaeoutradePauloGra-
cindo,quetrabalhavanaRádioNacio-
nal.ARádioIpanema,quetambémfi-
cava no edifício da Nacional, perten-
cia a Francisco Xavier de Araújo, do-
no também do Cassino Atlântico, pai
de Dulce e o “meu avô milionário”,
conforme descreve Gracindo Júnior
nolivro.

Paulo e Dulce tiveram 10 netos –
dois filhos de Lenora, dois de Teresa,
dois de Lucilla e quatro de Gracindo
Júnior.Somenteo filhomaisvelhode
Gracindo Júnior, o advogado Ian, 38
anos, não seguiu a carreira artística.
DanielaDuarte,36anos (filhadeGra-
cindoJúniorcomDéboraDuarte,por-
tanto, neta de Lima Duarte e Paulo
Gracindo),GabrielGracindo,34anos,
ePedroGracindo,26anos, sãoatores.
Gracindo Júnior tem quatro netos, os
únicos bisnetos de Paulo Gracindo –
atéomomento.

Emblematicamente, a pri-
meira foto de um personagem
de Paulo Gracindo que apare-
ce no livro, de página inteira,
é a dele caracterizado como
Odorico Paraguaçu, o pa-
pel-emblema dele na TV. Odo-
rico nasceu na novela O
Bem-Amado, 1973, e renas-
ceu entre os anos de 1980 a
1984 na linguagem de seria-
do. Um caso raro na televisão.
Ponto para Paulo, que, junto
com Lima Duarte, o cangacei-
ro Zeca Diabo, criou um tipo
inesquecível. Ao se deparar
com a imagem de Paulo Gra-
cindo travestido de Odorico
Paraguaçu, o sorriso vem. É
um contentamento natural.

“Odorico é o maior sucesso
do meu pai, mas, artisticamen-
te, a melhor interpretação de-
le foi como Salomon, o velho
judeu da peça O Preço, de Ar-
thur Miller (1915/2005)”, si-
tua Gracindo Júnior.

Sedutor, elegante (gostava
de usar terno branco de linho),
irônico (ele e Mauro Lago
(1911/2002) juntos nos corre-
dores da Rádio Nacional eram
um perigo), culto (presenteou
Boni com texto de Eça de Quei-
rós (1845/1900) corrigido pe-
lo próprio autor), Paulo perten-
ce a um tradicional família ala-
goana. Seu pai, Demócrito
Gracindo, (1884/1928) foi se-
nador por Alagoas e prefeito
de Maceió.

REPROVAÇÃOPATERNA
Na capital alagoana, o Gra-

cindo político construiu o Tea-
tro Deodoro, mas impediu o fi-
lho de subir no palco como
ator. “No dia em que você su-
bir em um palco, saio da pla-
teia e te arranco de lá pela
gola”, ouvia constantemente
a reprovação do pai à carreira
que Paulo Gracindo pretendia
seguir.

Pelópidas esperou Demócri-
to morrer. Migrou para o Rio
de Janeiro em plena época da
quebra da bolsa de Nova York
(1930). Lá, matou Pelópidas,
conquistou a turma do teatro
como Paulo, depois o cinema.
Ficou 25 anos no rádio. Com a
decadência do veículo, domi-
nou a TV. Em família, Gracin-
do pai não chegou a pegar pe-
la gola Gracindo filho quando
o jovem estreou no teatro, em
1962, na peça A Escada, de
Jorge Andrade (1922/1984).

“Mas tive de que estudar.
Me formei em psicologia e en-
treguei o diploma para ele”, en-
trega Gracindo Júnior o moti-
vo que acalmou Paulo Gracin-
do quando ele resolveu trilhar
o mesmo caminho do pai.
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opapai”
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