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No rádio, Paulo Gracindo
aprendeu com Ary Barroso
(1903/1964).Quandoocom-
positor não podia apresentar
o programa de shows de ca-
lourosquecomandavanaRá-
dio Nacional, ordenava:
“Bota o Gracindo que ele faz
direito.” E ele fazia direito
mesmo, tanto que seduziu o
ouvinte à frente de Noite de
Estrelas,HojeTemEspetácu-
lo e Rádio Almanaque Kily-
nos.

Paulo lançou ao estrelato
a cantora Emilinha Borba
(1923/2005), que duelou
com Marlene durante anos
pelo título de Rainha do Rá-
dio. Desnecessário reafir-
mar que, nessa boa guerra
de ouvidos apurados, Paulo
Gracindo sempre se mante-
veao ladodeEmilinha.

E na televisão com quem
Paulo Gracindo aprendeu?
Atuando, se valendo de suas
própriasexperiências,obser-
vando a sociedade, além do
aprendizado que acumulou
primeirono teatro, depois no
rádio.Emprestouaoarrogan-
te coronel Ramiro Bastos, da
primeiraversãodanovelaGa-
briela (1975), um hábito do
seu avô alagoano. De pegar
comidaeguardarnobolsodo
paletó para comer sozinho.
Nasceu daí um dos momen-
tos mais marcantes da tele-
dramaturgianacional.

Arthur do Amor Divino,
o Tucão (Bandeira 2, 1971),
FreddaSilvaBarros (OCafo-

na, 1971),OdoricoParagua-
çu (O Bem-Amado, 1973),
Antenor Camargo Parente
de Rendon Pompeo e Ta-
ques (Os Ossos do Barão,
1973), João Maciel (O Casa-
rão, 1976, personagem que
foi tambéminterpretadope-
lo seu filho no início da fase
adulta, Gracindo Júnior) e
Tião Borges (Sinal de Aler-
ta, 1978) indicam não só a
evolução arrebatadora do
ator Paulo Gracindo como a
profissionalização, a indus-
trializaçãodatelenovelana-
cional.

DIASGOMES,OAUTOR
Deve-se à interpretação

de Paulo Gracindo como o
político populista e hipócri-
ta, comseusadoráveis trejei-

tos verbais cômicos, o início
daexportaçãodas telenove-
las nacionais. Claro, o fato
de O Bem-Amado ser a pri-
meira novela colorida do
Brasil contribuiu também.

Mas se Dias Gomes
(1922/1999), o autor da vi-
da de Paulo Gracindo – com
quem trabalhou em Bandei-
ra 2, Sinal de Alerta, Roque
Santeiro (na qual viveu pa-
dreHipólito,de1986)eMan-
dala (Vovô Pepe, 1988) –
não tivesse encontradoo in-
térprete ideal de Odorico, a
mania nacional de se entre-
ter em frente à televisão te-
ria demorado um pouco
mais para chegar ao exte-
rior.FoiPauloGracindo, co-
mo Odorico Paraguaçu, que
aliciou, no bom sentido, os

executivos da mexicana Te-
levisa, que comprouanove-
la e depois a espalhou pelo
mundo.

Independente do peso do
autor, Paulo Gracindo, em-
boratenhaencontradoexce-
lentes novelistas que escre-
veram para ele, sempre
atraiu o olhar pela voz firme
e sedutora presença. Na sua
penúltima novela, Rainha
da Sucata (de Sílvio de
Abreu, de 1990), lançou o
bordão: “Coisas de
Laurinha”.Comoomilioná-
rio falido Betinho Figueroa,
referia-se às excentricida-
desdesuamulher, avingati-
va Laurinha (Glória Mene-
zes).Ecompetênciaemfren-
teàscâmerasé coisadePau-
loGracindo.

“Eurespeito
profundamente

osmeus
colegas,mas
se tenho

queescolher
umator,é

LimaDuarte”
PauloGracindoem

entrevistaao Fantástico
(RedeGlobo/TV

Anhanguera), em1989,
sobrea fantásticaparceria

deambosemO

Bem-Amado

“PauloGracindofoiumdosatores
daminhapredileção,ao ladode

GianfrancescoGuarnieri
(1934/2006).Epudetestemunhar
suagrandezapor terestadoaoseu
ladoduranteanos. Fizemosuma

amizademuito ricaporqueera feita
de lancesprofundamente
humanos.Eledesciadoseu

pedestalde ídolo,eu também,ea
gente riamuito, sobretudoumdo
outro, sobreoqueéramoseoque
representávamos,especialmente
elequeeramuitoengraçado,muito

inteligenteemuitoculto”,
LimaDuarte, que conviveucomPauloGracindo

duranteanosemdepoimentono livroUmSéculode
PauloGracindo–OEternoBem-Amado

Divulgação

OatornopapeldeAntenornanovelaOsOssosdoBarão (1973), comLimaDuarte

Apesar de não ter tido
muito envolvimento com o
cinema, pois achava que ti-
nha de ter paciência de chi-
nêsparaenfrentarascansa-
tivas jornadasde filmagens,
Paulo Gracindo fez história
na sétima arte também. Lo-
goquechegounoRiode Ja-
neiro,nadécadade1930,an-
tes de completar 20 anos,
participou de algumas co-
médias da Cinédia. Em
1941,contracenoucomDul-
cina Moraes (1908/1996),
nofilme24HorasdeSonho.

Nadécadade1960,foire-
descoberto pelo cinema no-
vo. Em 1967, apareceu nas
telasemTerraemTranse, de
Glauber Rocha
(1939/1981), e na estreia do
diretorJúlioBressaneemCa-
raaCara.

“Paulo Gracindo, para
mim, continua sendo aque-
leatorqueagentedevepro-
curar imitar, se for possível,
porqueémuitodifícil imitar
PauloGracindo. Mas a gen-
te pode admirar, né?”, disse
Grande Otelo (1915/1993),
atorecomediantequetraba-
lhou com Paulo Gracindo
em Onde Estás, Felicidade?,
de1939.

“Na hora da ação, entra-
va um monstro de um ator
altamentepreparado,quali-
ficado e com uma bagagem
deestudo sobre o seuperso-
nagemqueeunãovi emne-
nhum ator com quem eu te-
nha trabalhado na vida”,

afirmouFernandaMontene-
gro sobre oprimeiro encon-
tro com Paulo Gracindo no
cinema em A Falecida, ba-
seadonaobradeNelsonRo-
drigues (1912/1980). De-
pois,Fernandaoconvenceu
a atuar em Tudo Bem
(1978), de Arnaldo Jabor, e
se reencontraram em Tran-
cadoporDentro (1989), cur-
ta-metragem de Luciana
Vendraminietambémaúlti-
maapariçãodoatornocine-
ma.

“Tinha um aspecto no
Paulo que me encantava
muito: essa loucura dos
anos 60, essa malandragem
suburbana,umcertocafaje-
tismo poético”, observou o
cineastaArnaldoJabor, que
odirigiuemTudoBem.

Coisas
de Paulo
Gracindo

Entrevista MAUROALENCAR

Em qual veículo (TV, ci-
nema, rádioe teatro), Pau-
lo Gracindo se sentia mais
àvontade?

Basicamente em todos os
veículos, mas destaco o rádio
ea televisão.No rádiopela fa-
cilidade com a qual trabalha-
vaasuavoz,veículoqueatin-
giu o ápice na juventude do
ator,nadécadade1940.Nate-
levisão, encontramos o talen-
to de Paulo Gracindo a servi-
ço do veículo que inicia seu
processo de modernização e
industrialização exatamente
na década de 1970. Ou seja,
Paulo Gracindo, um ator ex-
tremamente popular, foi ao
mesmo tempo a base para a
consolidação da comunica-
çãodemassanoBrasil epopu-
larizou-se por meios desses
doisveículos, rádioe televisão,
ainda que o teatro tenha sido a
sua grande escola e o cinema
uma participação muito espe-
cial em sua vida, a exemplo de
sua atuação em A Falecida (de
Leon Hirszman, lançado em
1965) e Terra em Transe (de
Glauber Rocha, 1967). A partir
desses dois eixos comunicati-
vosancora-seacarreiradePau-
lo Gracindo. Não por um aca-
so, a transição de um Brasil
agrário para um Brasil indus-
trial em todos os setores, o au-
diovisualinclusive.

A trajetória de Paulo
Gracindo é o retrato de
uma época que não existe
mais. A que se deve tanta
desenvolturadoator?A rí-
gida formação que rece-

beu do pai ou ele tinha al-
go especial, comum na vi-
dadosgrandesartistas?

O talento nato para a arte
dramáticaeavocaçãoparaul-
trapassar os obstáculos pró-
prios e comuns da vida. Des-
sas duas vertentes forma-se o
grande profissional, o grande
ator!Alem disso, acredito que
Paulo Gracindo tenha sido
um grande observador da al-
ma e do comportamento hu-
manos, a base paraumaexce-
lente construção psicossocial
desuaspersonagens.

Paulo Gracindo perten-
ceaumageraçãodeatores
que aprendeu no palco.
Procópio Ferreira foi seu
mestremaior?

Não exatamente o maior,
mas os seus mestres, digamos
assim, foramasdiversas com-
panhiaspelasquaisPauloGra-
cindopassou:Procópio,Dulci-
na de Moraes, Jaime Costa e
Elza Gomes são os principais
exemplos.

Qualaprincipal caracte-
rística do ator Paulo Gra-
cindo?

Transformar-se a cada no-
vo trabalho em um novo ser
humano, com características
completamentedistintas para
cada composição de persona-
gem(conformedeixobemcla-
roemtodaaminhaapresenta-
ção). Ou seja, suas atuações
tornaram-se verdadeiras re-
presentações sociais.

Comofãdoator, confor-

me suas declarações, acre-
dita que o resultado do li-
vro foi satisfatório e retra-
taagrandezadePauloGra-
cindo?

Sim. Estou completamente
satisfeito com o resultado do
livro. Assim como fiquei com
o filme dirigido por Gracindo
Junior, Paulo Gracindo, o
Bem-Amado, a origem do li-
vro. Ou seja, são trabalhos as-
sim que registram para a eter-
nidade a trajetória de uma vi-
da,deumator,dosdiversosse-
res humanos representados
por ele. E a celebração de uma
existência humana! Mas de-
vo confessar que a grandeza
total sóconseguimosaoacom-
panhar no vídeo as memorá-
veis atuações do magistral
atorPauloGracindo.

Naatualidade, existe al-
gumator comacompetên-
cia comparável a de Paulo
Gracindo?

Cada ator é resultado de seu
tempo. O que imortaliza um
ator é o seu talento, a sua gale-
riadepersonagens,criaçõeshu-
manas. E o Brasil, a exemplo
doque tenhoescutadoeobser-
vadonoCongressoMundialde
Telenovela, aqui em Miami, é
umceleirodeexcepcionaisato-
res!PauloGracindo,certamen-
te, foi um pioneiro quedesbra-
voucaminhosecontribuiupa-
ra avalorização da carreira ar-
tística no Brasil e o seu talento
foi peça-chave para toda a
transformação social e cultu-
ral que um jovem país como o
nossonecessitava.

“PauloGracindo,
paramim, continua
sendoaqueleator
queagentedeve
procurar imitar, se

forpossível,porqueé
muitodifícil imitar
PauloGracindo.Mas

agentepode

admirar,né?”

GrandeOtelo (1915-1993),
que trabalhoucomo

atorno filmeOndeEstás,
Felicidade?

Paciência de chinês

Noteatro

AprimeirapaixãodePauloGracindo
foio teatro. Aos18anos, foiparao
Riode Janeiro virarator, depoisque
seupai morreu.Apartirde 1930,
integrouoelencodoGrupo
GinásticoPortuguês deAmadores,
dascompanhiasdeDulcinade
Moraes (1908/1996),AldaGarrido
(1896/1970),ProcópioFerreira
(1898/1979)eElzaGomes
(1910/1984).Em1966, com a
decadênciado rádio, retorna ao
teatro, fazcinemae dominaaTV.Em
1987,montouOPreço, clássicodo
americanoArthurMiller
(1915/2005),e, também,para
muitos,o seumaior legado no
tablado.

Norádio

Atuouemduasemissoras de rádio:
Tupi (década de1930)eNacional
(décadasde1930,1940e iníciode
1950).Noveículo,permaneceupor
25anos.Foi radioator (da
radionovelaODireitodeNascer, de
1951), locutoreapresentadorde
programasdevariedades. Com
BrandãoFilho (1910/1998),
interpretouospersonagens primo
ricoeprimopobre, dohumorístico
BalançaMasNãoCai, escritopor Max
Nunes,quemigrou paraTV.

Na TV

Entrenovelas, minisséries,

humorísticos,programasde
auditório, teleteatrosecasos
especiais:37 trabalhos. Estreouna
TVRio, em1956, integrandooelenco
doteleteatro A Pérola, adaptação de
DiasGomes(1922-1999)do
romancedoescritor americano John
Steinbeck(1902-1968). Últimas
apariçõesocorreramnoanode
1993:na minissérieAgosto, escrita
por JorgeFurtado eGibaAssis Brasil a
partirdoromance homônimode
RubemFonseca,eno episódioO
Besouroe a Rosa, baseadono livrode
MariodeAndrade(1893/1945),
apresentadonaTerçaNobre, uma
criaçãododiretor denúcleo Guel
Arraes.

Nocinema
São26 filmes. Entreelesaprodução
americanaTarzanandthe Great
River, rodado no Brasilna décadade
1960e lançadono mercado mundial
em1967.Nos culturaise
conturbadosanos60,Paulo foi
dirigidoporLeon Hirszman
(1937/1987)emAFalecida (1965)e
GlauberRocha (1939/1981)emTerra
emTranse (1967).

Na literatura
Escreveudois livros: MeuPecado
(poesia),de1942,eBalança MasNão
Cai–Primo Pobre, PrimoRico
(humor),de1953.Escreveutambém
composiçõesdemúsicas, comoo
sambaNa BasedoAmor, gravadopor
Bill Farr (1925/2010).

A RECÍPROCA

‘ELE FOI UM OBSERVADOR

DA ALMA HUMANA’
SebastiãoVilelaAbreu

OpaulistaMauroAlencar,50anos,édoutoremTeledramaturgia
BrasileiraeLatino-AmericanapelaUSP.Pertencetambémà
AcademiadeArteseCiênciadaTelevisãodeNovaYork.Esempre
foifãdePauloGracindo.“Em1971,aos9anosdeidade,emvez
demeinteressarpelosprogramasinfanto-juvenis,preferiaas
peripéciasdobicheiroTucão,pelosubúrbiodoRio,emBandeira
2”,noveladaTVGlobo,escritaporDiasGomes(1922/1999)e
exibidade1971a1972.AdeclaraçãoédadaporMaurona

apresentaçãodolivroUmSéculodePauloGracindo-OEterno
Bem-Amado,queeledivideaautoriacomGracindoJúnior.Essa,
digamos,fixaçãopeloestiloderepresentardePauloGracindo
contribuiu-emuito-paraMauroAlencarestudareensinar
televisão.Há20anos,éconsultorepesquisadordaTVGlobo,
ondeministraaindaaulasdeteledramaturgiaemoficinasda
CentralGlobodeComunicação.DeMiami,ondeparticipavado
CongressoMundialdeTelenovela,Mauroconcedeuentrevistaao
POPULAR,viae-mail.Otema,naturalmente,éPauloGracindo,
comquemteveoprivilégiodeconvivernaintimidade.

“PauloGracindo,
umator

extremamente
popular, foiabase
paraaconsolidação
dacomunicaçãode
massanoBrasil e

popularizou-sepor
meiosdessesdois
veículos, rádioe

televisão,aindaque
oteatrotenhasidoa
suagrandeescolae

ocinemauma
participação
muitoespecial
emsuavida”

POR ONDE ELE PASSOU


