


Carlos ABC
Artista multifacetado com carreira iniciada em 1974 em 

Piracicaba, interior paulista. Sua obra artística é presente no 

teatro, na dança e no carnaval. E é nas Artes Cênicas que de-

senvolveu a maior parte de seu trabalho como ator, diretor, 

dramaturgo, cenógrafo, figurinista e visagista. Dando vida aos 

personagens de sua criação e de outros consagrados autores de 

diversos países.

Na década de 1980 trabalhou na cidade de São Paulo, pos-

teriormente, viajou com seus espetáculos por todo o Brasil, Ar-

gentina, Chile, Espanha e Itália, de onde partiu em turnê por 

vários países da Europa.

Sua arte, tanto no Carnaval como no Teatro, sempre pro-

curou resgatar e difundir a cultura interiorana da sua cidade 

natal: Piracicaba. Suas lendas, suas histórias e a paixão do pi-

racicabano pelo rio de Piracicaba, presentes nos espetáculos: 

“Piracicaba, que eu adoro tanto!” e “Lugar onde o peixe para”, 

tendo este último viajado à Itália.

Cidadãos piracicabanos que hoje fazem parte do imaginá-

rio da cidade estiveram presentes em seus espetáculos teatrais, 

isso registrado e difundido em “Nhô Lica” e “Lyson Gaster no 

borogodó”. E é claro, a vida e a obra do artista plástico Elias dos 

bonecos e seu amor pelo rio Piracicaba, retratado em “Filho 

das Águas – as coisa tem o valor que nóies dá pra elas”. E em 

“Vozes Caipiras” narrou a cultura interiorana.

Além do teatro, Carlos ABC também difundiu e resgatou 

a cultura piracicabana no Carnaval. Em seu primeiro desfile 

como Carnavalesco no ano de 1974, exaltou a cidade e sua cul-

tura com o enredo: “Piracicaba, Lendas e Tradições“ na extinta 

Escola de Samba Palmeiras.

Seu trabalho de valorização e preservação da cultura piraci-

cabana também esteve presente nas ondas do rádio, na FM Mu-

nicipal, hoje intitulada Rádio Educativa, no ano de 1989, com 

o programa Rádio Teatro, que narrava os causos piracicabanos. 

Este programa foi contemplado com o Prêmio de Primeiro Lu-

gar “Conselho de Artes e Ciências Humanas” do Governo do 

Estado de São Paulo. E, em 2020, durante a pandemia, colocou 

“Pérolas Caipiracicabanas” em seu canal no youtube.

Carlos ABC é um artista que trabalhou em muitos espetácu-

los, em diversos segmentos por mais de quatro décadas de sua 

vida dedicadas ao ofício das artes.

A Autora
Maria Teresa Silva Martins de Carvalho é natural da cida-

de de Jaú, vivendo a infância e adolescência na cidade de São 

Paulo. Desde 2000 mora em Piracicaba com seu companheiro 

Adelino e suas três amadas filhas, Esther, Laila e Deborah. 

Formada em Serviço 

Social, Maria Teresa tra-

balha no Tribunal de Jus-

tiça de São Paulo como 

assistente social.  

Além da biografia de 

ABC, é autora da obra 

Paixão de Cristo, Paixão 

de Piracicaba: Memória 

Estética e Trajetória da 

Associação Cultural e Te-

atral Guarantã, de 2015.

Foi na dinâmica de 

pesquisa e elaboração do 

livro que recompõe a trajetória histórica do Grupo Teatral Gua-

rantã que Maria Teresa teve a alegria de conhecer mais de perto 

Carlos ABC, com todo seu carisma, afetividade e genialidade.

Para Maria Teresa, “A trajetória de ABC confunde-se com a 

história do Brasil, da cidade de Piracicaba. Seria então ABC um 

patrimônio do povo brasileiro, do povo piracicabano? ABC per-

tence a todos nós, a nosso imaginário e sentimento coletivo”.
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Prefácio

Grande família da parte de minha mãe. Eu estou no 

primeiro plano, de gravatinha borboleta, ao lado do 

meu primo Demétrio, de chapéuzinho, sentado.
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Caricatura feita por Eduardo Grosso

om alegria e orgulho recebi o convite para escrever 

este prefácio do livro sobre o Carlos ABC. Nos 

conhecemos há mais de trinta anos, porém sua 

trajetória artística vai muito além disto.

Enquanto muitos artistas encontram a arte em algum momen-

to de suas vidas e vão aos poucos procurando entendê-la e inseri-

la em sua formação e ação, Carlos parece já ter nascido munido 

dessa sabedoria. 

Desde a mais tenra idade, como as deliciosas passagens deste 

livro nos revelam, Carlos nutria o encantamento pela arte e pelos 

artistas, por esse universo mágico e apaixonante desses seres que 

pareciam vir de outro planeta, que, a cada vinda e partida, pare-

ciam mostrar que existia uma outra forma de viver e ver a vida 

muito mais vibrante e carregada de emoção.

Neste livro, mais do que uma história pessoal, é possível mer-

gulhar em uma parte importante da história de nossa cidade e, 

mais ainda, perceber quanta riqueza cultural se produziu e pro-

duz, quantas pessoas fizeram e fazem da nossa cidade um verda-

deiro pólo artístico, um celeiro que já exportou talentos para todos 

os cantos do mundo.

O leitor poderá notar como um artista da qualidade como é 

o Carlos ABC e que poderia ser bem-sucedido em outras regi-

ões, nos grandes centros vislumbrados por tantas pessoas, optou 

por firmar-se profissionalmente na terra onde nasceu, neste lugar 

onde o peixe para, como um verdadeiro apaixonado por sua terra, 

suas raízes, suas tradições e seu povo. 

Tal qual a célebre frase de Tolstói, "Se queres ser universal, cante 

sua aldeia", Carlos nunca escondeu de ninguém seu amor pela 

Noiva da Colina. Recordo-me que, em 1988, período em que ele 

viveu na Itália, eventualmente nos comunicávamos através de car-

tas e eu desejava saber o máximo de detalhes sobre a vida no país 

da bota, pelo qual tenho um particular e profundo encantamento, 

porém ele falava muito mais da intensa saudade que sentia, so-

bretudo de Piracicaba, e ficava a imaginar quando estaria de volta 

para rever o rio, a rua do porto, o teatro, as escolas de samba e, 

principalmente, a família e os amigos.

Fazer um percurso por sua obra é perceber esse amor. Quanto 

orgulho em ser caipiracicabano e mostrar ao mundo as nossas 

riquezas. As lendas, as tradições, os costumes do nosso povo ga-

nharam espaço nos lugares mais importantes das artes cênicas, 

foram contados, cantados e mostrados com o destaque que a cul-

tura merece ter.

Quando admiramos um povo, uma região, um país, segura-

mente nos vêm à lembrança manifestações de sua cultura, suas 

tradições, sua arte. Sem dúvida alguma quem teve contato com 

alguns dos inúmeros trabalhos realizados por ele se tornou mais 

admirador e apaixonado por nossa querida Piracicaba.

A escritora Maria Teresa Silva Martins de Carvalho faz isso 

com maestria. Conduz-nos através de uma deliciosa narrativa a 

uma visita à vida e à obra deste grande artista, que é única, no 

sentido de que cada um carrega sua própria história, sabe a dor 

e a delícia de ser o que é, mas que é também universal, quando 

percebemos que estamos adentrando na alma do artista, chama 

que é inerente ao ser humano e que, em muitos, permanece 

adormecida, enquanto em alguns, como o Carlos, brilha inten-

samente. O belíssimo e bem construído texto de Maria Teresa 

nos permite passear por esse universo com admiração, leveza e 

lirismo.

Convido o leitor a fazer um delicioso mergulho nas diversas 

histórias relembradas neste livro, recheadas de humor, aventu-

ras e desventuras, mas sobretudo de muito sentimento e amor 

ao seu ofício e ao seu lugar. 

E isto é só o começo. Sua história continuará sendo contada, 

pois não caberia toda num livro e, mais do que isso, continuará 

sendo vivida, pois Carlos ABC segue firme no exercício de sua 

função e, sem dúvida alguma, seu imaginário repleto de ideias, 

sonhos e extrema criatividade ainda nos brindará com novos e 

belos momentos artísticos. É esperar para ver.

Boa leitura!

ROMUALDO SARCEDO 

Ator e Diretor Teatral

C
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A estreia da história!

Carlos ABC, o início do alfabeto e uma 
vida colorida com muitos lápis de cor...

Carlos fazia parte do meu imaginário de jovem iniciante 

no teatro piracicabano, ainda no Grupo de Teatro da Unimep. 

Nossa aproximação deu-se mesmo no Grupo Guarantã, quan-

do o vi confeccionar adereços incríveis para figurinos, nunca 

me esqueço do confeccionado para a personagem Herodíades. 

Num fim de tarde de uma Semana Santa, eu cheguei ao Enge-

nho Central para a estreia da Paixão de Cristo de Piracicaba e vi 

um trabalho lindíssimo e luxuoso com tecidos nos cenários do 

espetáculo... Corri para perguntar ao João Prata, que por mui-

tos anos dirigiu maravilhosamente a Paixão, quem havia feito 

aquele trabalho e ele, muito feliz, disse: “O Carlão!” Pensei: “É 

talentoso mesmo, manja tudo de teatro!” E ainda, quando pude 

perceber que o trabalho fora executado com tecidos e praticá-

veis que eram de outros trabalhos, fiquei ainda mais impres-

sionado... E, muitos anos depois, num momento decisivo para 

a sobrevivência da Paixão de Cristo de Piracicaba, ABC dirigiu 

e, com seu talento, resgatou toda a credibilidade com o público 

da cidade.

Ainda com a turma do Guarantã, dirigiu O retábulo das ma-

ravilhas. E Carlos, como sempre, arrasou nos figurinos, fez 

calças de época a partir de uniformes comprados em lojas de 

promoção. Quase naquele mesmo tempo, meados da década 

de 1990, Carlos dirigiu Jorge Dandin, uma deliciosa comédia de 

Molière. E me colocou em cena. E escreveu um texto para mim 

no prólogo. Revirando as gavetas para esta empreitada, não é 

que encontrei o manuscrito?

Carlos é rebento de uma família muito importante para a 

cultura e esporte da cidade! Foi dona Beatriz, sua mãe, quem 

me mostrou uma Piracicaba cheia de encantos. Na primeira 

vez em que nos conhecemos, ela teceu muitos elogios para a 

cidade. Tempos depois me benzeu num momento triste da 

minha vida e, num passe de mágica, a esperança de um mo-

mento melhor voltou a crescer em mim.

Foi ele quem me apresentou Lyson Gaster, ainda nos mea-

dos da década de 1990. E sempre fiquei aguçado em montar 

um espetáculo sobre ela. Então, em 2019, quando tive a opor-

tunidade de colocar a montagem no palco, não havia outra 

pessoa melhor para dirigir Lyson Gaster no Borogodó.

 Durante minha produção do Coral Vozes, novamente tive-

mos a oportunidade de trabalharmos juntos, e essa parceria 

mais uma vez transcendeu a amizade. Fizemos dois espetá-

culos: Piracicaba que eu adoro tanto! e Vozes caipiras. O ter-

ceiro, Vozes do Rádio, está em andamento, um tanto moroso 

pelas dificuldades da pandemia.

Não posso aqui fazer apenas referências aos trabalhos que 

desenvolvemos juntos. Carlos encenou inúmeros espetácu-

los de diversos autores e textos de sua autoria. Com sua dra-

maturgia e encenação, promove o resgate e a preservação da 

cultura interiorana, principalmente da nossa amada Noiva da 

colina. Criou narrativas, enredos, fantasias e carros alegóricos 

para o carnaval. 

Premiado diretor. Reconhecido carnavalesco. Amigo fiel e 

primoroso. Neste texto, caminham juntos o afeto ao amigo e 

o respeito pelo artista. Não consigo separar um do outro. A 

vida me presenteou com o privilégio de conviver com o Carlos 

ABC. Amigo fiel e respeitado artista.

Na perspectiva do espaço cênico, ABC amplia o do Paixão 

de Cristo de Piracicaba, transformando o Rio Piracicaba no Rio 

Jordão e no theatron – lugar onde se vê, arquibancada – da 

encenação, ele reconfigurou o campo de visão da plateia, 

que possibilitou uma nova moldura ao espetáculo.

Carlos faz parte de uma geração que aprendeu a viven-

ciar a arte por intuição e compartilhamento de saberes. E, 

com muita coragem, principalmente durante os anos de 

chumbo da lamentável e cruel ditadura.

Imprescindível é registrar o legado de sua arte para que, 

neste momento ou num futuro próximo ou distante, en-

contre-se nessas páginas o trabalho de um artista que, com 

sua obra, nos emocionou, nos cativou e fez aflorar em nós 

a valoração do humano.

Este livro é um recorte da história do Carlos, que creio 

pertencer mais a Piracicaba do que a ele. História do teatro, 

do carnaval e, sobretudo, de um amado e respeitado ami-

go, que sempre me impulsiona para frente. É um recorte 

porque ele continuará dando asas a sua imaginação e, com 

certeza, ainda teremos material para outro volume.

Todas as vezes em que o procuro para algum trabalho, 

nem sempre bem remunerado, porque a cultura no Bra-

sil é muito mais tida como entretenimento do que arte, 

eu sempre começo: “Querido, idolatrado, amado, talento-

síssimo, belíssimo, maravilhosíssimo, encantador Carlos 

ABC “  Quando paro, ele diz: “E mais o quê?” E rimos es-

candalosamente juntos... Então, respeitável público, nas 

próximas páginas: o querido, idolatrado, amado, talento-

síssimo, belíssimo, maravilhosíssimo, encantador.... e tudo 

mais que a imaginação artística dele nos presentear!

Evoé, ABC de Carlos ABC!

MARCOS THADEUS 

Mestre em Teoria e Prática do Teatro, ECA-USP, 2019 

Pós-graduado em Gestão e Produção Cultural, FAINC, 2017 

Graduado em Letras, Faculdades Integradas Claretianas, 2006

Caricatura feita por 

Amaurí Ribeiro

Apresentação
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uando convidada para escrever a biografia 

de Carlos ABC, confesso que fiquei 

surpresa, intrigada e um tanto quanto 

insegura. Como dar vida a uma história ou 

narrativa capaz de capturar os detalhes, as experiências, 

as representações, os sentimentos de um artista de 

grandes produções, todas carregadas de enorme 

talento, criatividade e imenso colorido? 

Digo isso já que não é fácil ou mesmo tarefa corri-

queira falar de Carlos ABC. O desafio sempre se colo-

cou como imenso e denso, ante a grandiosidade da his-

tória do artista. A trajetória de ABC confunde-se com a 

história do Brasil, da cidade de Piracicaba. Seria então 

ABC um patrimônio do povo brasileiro, do povo piraci-

cabano? ABC pertence a todos nós, a nosso imaginário 

e sentimento coletivo.

Diria, prontamente, que a resposta é afirmativa e 

contundente! ABC dirigiu muitas peças de teatro, ela-

borou fantasias diversas para o carnaval de seus foliões 

na cidade de Piracicaba, engrandeceu e adensou a festa 

mais popular do Brasil, pensou a cenografia, detalhou 

figurinos para as muitas apresentações. 

Agora, se o leitor questionasse qual é a maior mar-

ca, empenho, de ABC em todas as montagens, pron-

tamente seria assertiva em indicar o seu trabalho ar-

queológico, o detalhamento minucioso das tradições, 

realizando um amplo trabalho de escavação, de forma 

a tornar visível o grande legado cultural e simbólico do 

universo caipira. Ou seja, a arqueologia implementa-

da por ABC deu conta de compilar as muitas informa-

ções e conhecimentos que resgatam os hábitos do povo 

caipira, suas predileções no campo da culinária, seus 

sentimentos, seu senso de religiosidade, seus medos, 

as superstições, as esperanças, o afeto escancarado pela 

terra, os cantos que versam e reverberam o amor, o en-

tendimento e a mística produzidos a partir do trabalho, 

da roça, dos sonhos de um mundo ainda melhor. 

Claro que seus talentos, amplas capacidades, seu 

jeito condoído e plural de ver o mundo imbricam-se à 

história pessoal, à forma como se relaciona e se vincula 

ao mundo, às pessoas, às vivências na família, lugar 

do encontro, do recrudescimento das dores, alegrias e 

aprendizado. Aprendeu com maestria e interpretou as 

predileções de sua mãe, admiradora da arte caipira, das 

tradições, das lendas de sua terra.  A mãe de ABC, dona 

Beatriz, parece ter agraciado o filho com um dom, uma 

capacidade única, aguerrida para entender a tradição 

caipira que esteve presente em todo o trabalho do nos-

so artista. 

Como não falar do pai de ABC, homem engajado, 

talentoso, empenhado na produção jornalística. A par-

tir da memória em torno de José ABC, encontramos 

os ingredientes que formaram e construíram o artista 

ABC: a delicadeza das palavras, o refinamento e a leitu-

ra crítica e plural da realidade. José era corajoso e auda-

cioso, se considerarmos que, na época de sua atividade 

profissional, estava saudando a diversidade, envolvido 

e defendendo, organizando e participando da festa do 

carnaval, dialogando com as tradições do nosso povo.

Fato é que ABC é um artista com capacidades múl-

tiplas, visão densa, plural, amorosa do mundo, do ho-

mem. Grande sujeito, intenso artista, multiplicador de 

ideias, do conhecimento da tradição caipira, comuni-

cando-se com o amor e o apego pela terra. Ao longo de 

A vida como arte

Q

Caricatura feita 

por Condé
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Reunião com os irmãos, de forma presencial e on-line, 

na casa da Maria Teresa.

sua carreira, mostrou-nos um universo tomado por contos, 

lendas e prosódias. Suas peças são efusivas, um tanto dramá-

ticas, com pitadas de alegria, revelando um tempo onírico! So-

mos convidados a adentrar este incrível e adorável universo!

Muito mais interessante foi assumir a primeira pessoa nes-

ta narrativa. Tentei fechar os olhos, abrir o coração, deixando 

o espírito leve, arriscando-me a trafegar pelos sentimentos de 

ABC. Era uma forma de assumir suas dores, sua forma de 

ler este vasto mundão, de compreender eticamente o ser hu-

mano, a espiritualidade, algo divino, elementos presentes nas 

suas produções. Não sei se alcancei a totalidade de suas repre-

sentações. Todavia, as mãos permaneceram bastante leves, o 

entendimento fluido, a admiração constante, permitindo al-

cançar um pouco a identidade e os desejos do grande artista.

A partir de então, ao definir a metodologia, caminhei ainda 

mais serena, com intenso entusiasmo. Tomei a devida cora-

gem, partindo para as muitas abordagens. Foram várias, mui-

tas, inúmeras: amigos, atores, produtores, conhecedores do 

trabalho grandioso de ABC. Não se ausentaram a pesquisa 

histórica e a leitura de periódicos, livros, matérias de jornal, 

compilando os dados, a revelação de um extenso conteúdo ca-

paz de elucidar esta grande e ampla história.

Devo, no entanto, lembrar que a maior aposta enveredou 

por conhecer afetivamente os oito irmãos de Carlos ABC. Fa-

mília adorável, alegre, intensa, capaz de recontar um enredo 

com afeto, o discurso carregado de símbolos e fartos senti-

mentos. Realizamos reuniões, todas regadas com ótimas lem-

branças, histórias esperançosas, saudades, habilitadas para 

dar conta e muito falar da personalidade do nosso artista. 

Conseguimos entender, interpretar ABC e suas produções, 

sempre que discernimos e encontramos as memórias fami-

liares – ali se organizam as bases de formação, o aprendiza-

do, os valores, a grande paixão do artista pelo mundo. Depois, 

embrenhei-me nas pesquisas, no material didático, na leitura 

das peças teatrais, na ampla produção de ABC. As histórias 

são incríveis, narrá-las foi desafiador e intenso! Transcrevê-las 

com graça, dando-lhes a devida grandeza, tornou-se trabalho 

intenso e profícuo, praticamente um sonho da vida inteira!

Embora entusiasmada, senti medo! Estaria à altura de re-

contar, recompor, a partir da prosa, das palavras minuciosa-

mente definidas, dos parágrafos, esta epopeia? Difícil, árduo 

falar de ABC, tendo em vista o lirismo de suas produções, a 

poesia que impregna suas narrativas, a arte que fala da vida, 

que traduz o sentir do povo caipira. Devemos a beleza e o am-

plo conteúdo de nosso teatro, de nossos carnavais, dos ade-

reços, das cenografias, dos palcos, das arenas aos esforços de 

Carlos, ao seu talento imperioso, à vontade de potência, aos 

seus olhares cheios de cores, impressões, sensações. ABC, 

com sua arqueologia, soube resgatar emoções, trouxe a visão 

e as representações do homem caipira.  Através de suas lentes 

atuantes, enxergamos o universo das tradições e dos folclores. 

E, acredite, as lentes são generosas, amplas, aumentam nos-

sas emoções, alimentam nossas esperanças, acalentam nos-

sas tristezas.

Preciso ressaltar e fazer justiça à transcrição dos relatos 

e pensamentos de Carlos ABC. Pois bem, o texto está entre-

cortado pelas reflexões do artista, traduzindo sua graciosa e 

enérgica visão de mundo, sua sensibilidade para interpretar 

sua história, da família e de seu fazer artístico. Através das 

palavras de ABC, insurge um mundo repleto de beleza, jus-

tiça e liberdade. Ao falar, dá o tom, narra sua personalidade, 

demonstra afeto pela família, traz o protagonismo dos ami-

gos em sua formação, denuncia mazelas, reconstrói um lugar 

maravilhoso e promissor. Quem diria, um mundo agraciado e 

movimentado pelo colorido, pela alteridade, pelas delícias das 

diferenças que também nos tornam únicos e singulares.

Bem, faço um convite ao leitor para que abra o coração e se 

coloque atento a esta história pessoal que se transmutou em 

coletiva por se tratar da narrativa também de um povo, do uni-

verso caipira, do homem da terra que chora, ri, tem esperança 

e sonha com um mundo melhor, colorido e justo.

MARIA TERESA SILVA 

MARTINS DE CARVALHO
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asci em 1957 na cidade de Piracicaba. É tão 

intenso contar a história da minha família, 

as experiências da meninice, os sonhos 

que me acompanharam e que me levaram ao mundo 

onírico do teatro e do carnaval. Tarefa árdua, no entanto, 

instigante, deliciosa. Trafegar por tantas memórias, 

tantos afetos, muitos amores, lança-me a experimentar 

lembranças que me trazem sorrisos, falas, sermões, 

encontros de Natal, carnaval, Páscoa, sem falar dos 

amigos, dos irmãos, dos pais que sempre estiveram ali 

para compor, construir e alimentar muitas paixões que 

dariam grande sentido à minha existência.

Interessante que as experiências da minha família 

eram plenas, um misto de diversão, com afetos, situa-

ções hilárias que nos caracterizariam como um núcleo 

extenso, portador de uma identidade, valores que nos 

marcariam ao longo da trajetória individual e coletiva. 

Preciso frisar que até a escolha do meu nome tornou-se 

uma verdadeira epopeia, um misto de graça e de tra-

dição do universo caipira. Num primeiro momento, o 

leitor nem sequer me conheceria como Carlos ABC!

Bom, iniciando, posso dizer que meus pais teceram 

um imenso núcleo, uma grande família. E como diria 

meu pai: “Uma grande prole!” Meus pais tiveram 11 

filhos – Francisco, Carlos Alberto, Marta, Alexandre, 

José Dante, Arnaldo, Gilson, Rita de Cássia, Paulo Ce-

sar e mais dois natimortos. Nasci numa pequena vila, 

localizada nas proximidades do Córrego Itapeva, ainda 

não canalizado naquela época. Anos mais tarde, seria 

transformado na Avenida Armando de Salles Oliveira, 

nas mediações do que hoje conhecemos como Termi-

nal Rodoviário. Aquela localidade era a moradia dos tra-

balhadores usuais, das pessoas simples, daqueles cujo 

dia a dia era tomado pela labuta. Entendo que sou pi-

racicabano da gema, meus pais também nasceram por 

aqui. Neste sentido, ouso afirmar que, nestes longos 

anos, toda produção de teatro e de carnaval que com-

pus, e posso até dizer com alguma coragem e firmeza, 

tentou retratar um pouco das tradições, da cultura e do 

jeito de ser caipiracicabano e de seu povo, suas profun-

das raízes na arte e na amplitude da cultura caipira. 

Caricatura feita por 

Paulo Branco

Entre os ABC

“Eu era recém-nascido e meu pai 

estava muito feliz porque finalmente iria 

colocar o nome que queria em um filho, 

pois o Fran, já era Francisco, por conta 

da fé da minha mãe. Minha avó estava 

em casa dando suporte à minha mãe, que 

estava convalescendo. Meu pai, saindo 

para ir ao cartório para me registrar, foi 

interpelado pela minha avó, que parecia 

não ter entendido muito o nome do novo 

rebento. – Como vai chamar o menino 

mesmo?  – perguntou minha avó. Meu pai 

respondeu, enchendo a boca: "Wilson!" 

Minha avó com muita dificuldade para 

pronunciar aquele nome, disse: "Irso?” 

“Virrrso?" Meu pai, prevendo o que seria 

no futuro, respondeu: – Não, o nome será 

Carlos Alberto! E foi assim que de Wilson 

virei Carlos Alberto, graças a minha vó 

Rita. Eu prefiro assim!” (Carlos ABC)

N
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Autores nacionais e internacionais também inspira-

ram os meus trabalhos. Tudo no meu entorno, os livros 

folclóricos que meu pai colecionava, as cantigas que 

ganhavam vida na bela voz de minha mãe, o sotaque 

insistente dos vizinhos e dos amigos – até então única 

pronúncia do português conhecida por mim –, o chei-

ro do Rio Piracicaba, suas águas densas, o véu da noi-

va, os ribeirinhos, o engenho, a cana-de-açúcar e seus 

sofridos trabalhadores tornaram-se personagens que 

permaneceriam ali, por entre obras, criações teatrais e 

carnavalescas. 

Bem, sem mais delongas, conto um pouco da infân-

cia e dos modos da minha família, um jeito efusivo, 

curioso, delicado e muito empenhado em fazer amigos, 

cuidar de algumas tradições da cidade e do carnaval.

Vamos lá! Depois de alguns anos, mudamos para a 

Rua Ipiranga, do outro lado do Itapeva. Recordo-me de 

toda aquela gentarada, dos vizinhos, dos paralelepípe-

dos, um pouco de terra, do céu geralmente ensolara-

do, das crianças pelas ruas, das comadres dispendendo 

tempo em longas conversas, das brincadeiras infantis, 

pipas, bolas, amarelinhas, conversas nas esquinas, do 

cheiro da cana, do pamonheiro gritando: – Pamonhas 

fresquinhas.... Imagine que esta fala, sempre insisten-

te e marcante, tornou-se conhecida nacionalmente, fa-

zendo de Piracicaba a cidade que produz a pamonha 

como doce típico da região! Não poderia esquecer as 

broncas. Quando meus pais me chamavam pelos dois 

nomes (Carlos Alberto), já ficava alerta e apavorado: a 

bronca seria mais do que enorme! Tudo, absolutamen-

te tudo, tem sabores de infância e sugere lembranças!

Pois bem, crescemos num lugar assim, alegre, com 

grandes falatórios. Em casa, não havia momento de parada. Meu irmão Fran-

cisco e eu fomos os primeiros a nascer, a conhecer este vasto mundo, a conti-

nuar nossa história – literalmente os filhos mais velhos da casa. Com idades 

muito próximas, onze meses de diferença, fazíamos coisas juntos, apesar das 

personalidades divergentes. Parece que conduzíamos as brincadeiras, apron-

tando, criando alternativas, inovando, chamando para a traquinagem os ir-

mãos menores. Como era incrível ver as pessoas que visitavam nossa casa. 

Muitas delas eram desconhecidas e buscavam pelo benzimento de minha 

mãe. Apesar de perceber de maneira intuitiva aquele ato bonito e inspirado, 

não sabia racionalmente do que se tratava. Gostava sim das bolachas, dos bis-

coitos e doces que estes visitantes nos traziam, tirando-nos dos desenhos da 

televisão e das molecagens que não queriam cessar! Naquele tempo, no quar-

teirão, éramos os únicos a ter um aparelho de televisão. Vizinhos costumavam 

assistir através da janela aos programas. Não víamos problemas em partilhar 

este espaço. Por conta disso, apelidamos a janela de “telejanela”. Queria ape-

nas lembrar uma passagem em que meu irmão Fran, em certa circunstância, 

irritado com os falatórios da janela e querendo assistir à programação da TV, 

acabou fechando de forma abrupta a vidraça da sala. Seu dedo estava no para-

peito e acabou prensado, o que lhe rendeu a perda da ponta do dedo médio, 

tamanha a intensidade do impacto!

Lugar da alegria, minha casa também era o campo fecundo para as nossas 

peraltices. Na infância, meus irmãos e eu adorávamos circular pelos espaços, 

descobrindo brincadeiras, subvertendo ingenuamente a ordem. Não tínhamos 

parada, fabricávamos pequenas e inocentes transgressões. São muitas as re-

cordações em torno do que aprontávamos, dos safanões, das correções e de 

alguns castigos inevitáveis!

Gosto mesmo de trazer o significado intenso dos Natais. Éramos pobres, 

com limitações financeiras. Meus pais eram trabalhadores, estavam empenha-

dos no sustento da casa. Nos finais de ano, as ceias, os encontros no interior da 

casa, eram a melhor parte das experiências em família. Adoro me reportar aos 

pequenos detalhes, às pequenas memórias que contam sobre minha forma-

ção. Era fascinante observar minha mãe, debruçando-me sobre a mesa, de ma-

neira a acompanhar seus trabalhos, a confecção dos trenós e chaves natalinas 

em isopor. Sua intenção era vender as peças, de forma a melhorar os nossos 

presentes de Natal, tornando a festa mais esperada do ano acolhedora e ale-

gre. Eu idolatrava as coisas mais simples, um presépio, um patinho, presentes 

Os ABCs na frente da 

casa da rua Alferes. 

Atrás, minha mãe e meu 

pai. A frente, da direita 

para a esquerda, Fran, 

eu, Marta, Xande, Zezo,

Arnaldo, Gilson, Rita e 

Paulo

“Quando os gêmeos Gilson e Arnaldo 

nasceram, enquanto minha mãe 

estava no hospital, minha avó Rita 

ficou cuidando da gente em casa. Ela 

adorava ver novelas, que ela chamava 

de “drama”. Nesta noite, vó Rita estava 

totalmente entretida com a TV. Eu e meu 

irmão começamos a armar peraltices. 

Furei uma laranja e tirei o suco, injetei 

mertiolate e massa de tomate dentro, 

coloquei embaixo da camisa de meu 

irmão Alexandre.  Para não parecer 

um volume, tipo uma bolinha, enrolei 

um guardanapo ao redor da laranja 

e combinei uma cena com Alexandre. 

Fingimos que estávamos discutindo na 

cozinha e minha vó, da sala, pedindo 

para pararmos. Peguei uma faca e puxei 

o Xande para a sala, sempre “brigando”.  

Dei uma facada na laranja, debaixo 

da camisa do Alexandre, fazendo 

escorrer aquele líquido vermelho. Minha 

avó se levantou da poltrona e caiu de 

costas no sofá novamente. Nós ficamos 

apavorados, com medo de que ela tivesse 

tido um enfarto. Mas logo ela voltou ao 

normal e mostramos toda a “armação”. 

Coitada! Ela nem merecia nada disso, 

pois era um doce, um anjo em pessoa.” 

(Carlos ABC)
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muito singelos que encantariam e trariam a profunda 

alegria para minha vida.

Confesso aqui ao leitor que esta paixão por presépios 

remonta à longa jornada da meninice. Incrível que co-

leciono, atualmente, mais de trezentos presépios. Estão 

todos aqui em casa. Presépios do mundo inteiro, mui-

tas vezes confeccionados com materiais alternativos e 

até recicláveis – estilizados, marcados, recontados, a 

partir de diferentes culturas. Alguns deles foram cria-

dos por mim também. É justamente isto que me move, 

que me toma, que movimenta os meus pensamentos: o 

colorido e a intensidade que se encontram na profunda 

vivência da alteridade!

Com uma família ampla e cheia de encantamentos, 

passo a rememorar o meu território: um menino artei-

ro que acompanhava o irmão mais velho nas travessu-

ras, um garoto que vinha se descobrindo nos carnavais, 

na beleza das artes cênicas, nas ruas, nos punhados de 

terra que serviam como matéria-prima para os primei-

ros bonecos, pequenos artesanatos, primeiras criações 

desafiando a imaginação.

Foram muitos os momentos em que estive com 

meu irmão Fran nas atividades esportivas, por pedido do meu pai e minha mãe. 

Fran adorava esportes e, nos jogos infantis, participava de todas as modalidades. 

Com o porte atlético, o corpo ereto, os pés com uma intensa energia e flexibilidade, 

meu irmão não tinha nenhuma parada. Fran era engraçado, audacioso, profun-

do incentivador dos meus duvidosos talentos para os esportes. Enquanto jogava, 

chamava minha atenção, tentava despertar alguma predileção por estas atividades. 

Apesar da escancarada afeição por meu irmão, até desejoso de atender às suas legí-

timas expectativas, ficava ali, às margens do campinho, brincando com a generosa 

terra vermelha, às vezes úmida, muitas vezes seca, modelando objetos, casinhas, 

pessoas, castelos. Não entendia o impulso, a energia que percorria minhas mãos, 

meus pensamentos mais íntimos. Queria construir, desenhar, ousar por outros 

caminhos, costurar sentimentos, externalizar a vontade de tornar visível e evidente 

a arte que, mais tarde, viria a amar incansavelmente.

Fato que o primeiro contato e aceno para o mundo das artes foi no meu primeiro 

ano escolar. Momentos inesquecíveis: as primeiras experiências com as letras, os 

cadernos, as cartilhas representavam um novo tempo. Pois bem, Fran e eu parti-

cipamos de um concurso de pintura que reunia todas as escolas do Estado de São 

Paulo. Pintei uma tela a partir da minha imaginação. Desenhei uma paisagem, 

com muita terra, um baldinho e um cavalo – cenário um tanto quanto bucólico. 

Já o Fran criou o seu desenho inspirando-se em uma das imagens da cartilha Ca-

minho Suave. Ganhei o concurso e fiquei com a primeira colocação, com direito à 

premiação – uma medalha de ouro. Meu pai ficou encantado e orgulhoso do meu 

desempenho!

Volto-me, novamente, para o lugar privilegiado que era a casa do meu pai e mi-

nha mãe, adentrando as emoções daqueles tempos de meninice, das oportunidades 

únicas de encontro, das delícias de partilhar o tempo da infância ao lado de meus 

irmãos, as muitas alegrias, as tristezas inesperadas, as curiosidades incríveis que 

povoavam a rotina da minha família. Incrível quando me recordo de meu pai, José 

ABC. Não me lembro se falei para vocês de sua adorável carreira. Viveu na época 

em que não se exigia a formação acadêmica para aquele que exercia a profissão 

de jornalista. Homem de talento, cronista, adorador das prosas, com habilidades 

para redigir como ninguém.  Por sua competência e pelo trabalho que inspirava 

credibilidade, atuou em muitos jornais – Jornal de Piracicaba, O Diário, Diário de 

Piracicaba, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Revista Mirante, Diário 

Oficial do Município, Rádio Alvorada, Jornal de Domingo, Rádio Difusora, CBTN 

News, entre outros. Também exerceu suas atividades como editor, editor-chefe, 

“A mais remota de todas as 

memórias que tenho da infância é 

quando morávamos na Rua Ipiranga, 

do outro lado da Mausa, mais para 

o Bairro Alto. Éramos bem novos, a 

Marta era bebê e o Alexandre não 

existia ainda. Naquela época, minha 

mãe tinha “conta” na lojinha do Seu 

Cristtofoleti. Era final de ano e ela nos 

levou lá, para que escolhêssemos um 

presente de Natal.  O Fran escolheu um 

avião. Para a Marta, foi escolhida uma 

boneca de louça. Eu fiquei hipnotizado 

por um patinho de presépio, que estava 

na vitrine. Antigamente vendiam-

se imagens separadas para compor o 

presépio. Disse logo para a minha mãe 

que queria aquele patinho. Minha mãe 

ria e dizia para eu escolher outra coisa. 

E eu insistia que não queria outra coisa 

e sim o patinho de presépio. Como eu 

não desistia, minha mãe disse que ela 

daria o tal patinho, mas que eu poderia 

escolher outra coisa. Insisti que não 

precisava de mais nada, porém, acabei 

recebendo do Papai Noel o patinho e um 

carrinho. Anos mais tarde, eu pediria 

um presépio de presente de Natal, que 

eu tenho até hoje.” (Carlos ABC)

Fran e o "pantinha" Xande. A minha "pantinha" era a Marta.

Pantinha, para nós, era uma especie de protegido, de aliado.

Este é o meu primeiro presépio, que ganhei de presente de Natal 

aos seis anos. O patinho também está aí.
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redator-chefe – nesta última função desempenhou a maior parte 

de sua jornada profissional -– e colunista impecável. Adorava as 

letras, assim como as artes. Leitor ávido, em todas as casas em 

que moramos tratava de providenciar um espaço que era adapta-

do como biblioteca, com vários livros, enciclopédias e edições de 

arte. O conteúdo dos livros e as iniciativas de meu pai foram es-

senciais em nossa formação e educação. Ele amava pintura. Como 

não tínhamos acesso a cursos e aulas complementares, comprava 

livros para que estivéssemos contemplados pelo conhecimento e 

continuássemos os estudos, cuidando de nossa formação.  O am-

biente era propício para que, ainda que com limitações financeiras, 

aguçássemos os nossos gostos pelas artes e literatura. Livros que 

homenageavam a tradição caipira e folclórica eram seus e, grata-

mente, estavam por toda casa, oferecendo-nos um mundo de len-

das e de poéticas narrativas. 

Cabe aqui frisar que meu pai era um homem sensível. Portador 

de uma visão ampla da realidade, incentivava-nos a uma leitura 

crítica e mais refinada do cotidiano. Além da paixão pelas artes 

“Meu pai sacrificava outras 

coisas, mas sempre comprava 

coleções de livros, para estimular 

nossas leituras e estudos. Um 

dia, ele chegou com uma coleção 

linda, chamada: Antologia do 

Folclore Brasileiro. Os livros 

eram divididos por regiões. Como 

sempre fui muito curioso, logo 

comecei a ler, iniciando pela região 

Sudeste. Nessa região, o primeiro 

conto era A Lenda do Rio, que 

me deixou deslumbrado. Fiquei 

arrebatado pela descrição que o 

conterrâneo, Cecílio Elias Neto, 

fez das matas, do Rio Piracicaba, 

da Moça do Rio, enfim de toda a 

natureza. Quanto mais eu lia, 

mais eu ficava orgulhoso de ser 

piracicabano e como já havia 

começado a fazer teatro, pensava 

na possibilidade de transformar 

aquela história em roteiro cênico.” 

(Carlos ABC)

Ao lado do 

quadrinho, que fiz e 

ganhou o concurso, 

aos seis anos

Aniversário de um ano 

do Zezo. Mãe, pai, 

Marta, eu e Xande
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plásticas, também amava o processo criativo, as ideias que se 

avolumavam, os materiais de trabalho, os pincéis, as telas, as 

molduras, as tintas!

Minha mãe, devo salientar, era uma história à parte, com 

toda sua peculiaridade. Era funcionária pública, trabalhando, 

no tempo de nossa meninice, no Posto de Puericultura da Vila 

Rezende. Perto de se aposentar, passou a trabalhar no Centro 

de Saúde, atrás do famoso Mercado Municipal. Organizava seu 

“Meu pai, como era amante das artes, 

resolveu fazer um sacrifício e comprar 

um lindo estojo de madeira com pincéis 

variados e tintas a óleo. Ele pintou um 

palhaço à meia-luz, muito triste, com 

lágrimas nos olhos, ao fundo, a silhueta 

de um circo. Uma imagem impactante. 

Eu viajava em minha imaginação 

olhando aquela pintura. Como pinturas 

a óleo demoram dias para secarem, meu 

pai colocou em cima do guarda-comida. 

Numa tarde, o Fran não resistiu e pintou 

um sorriso no palhaço e também óculos. 

Meu pai, quando acordou, vendo aquilo 

ficou completamente furioso. Não teve 

dúvidas, pegou o quadro e bateu com ele 

na minha cabeça. Eu estava brincando no 

quintal, num quadradinho de terra, onde, 

em outros tempos, havia uma roseira. 

Como eu adorava arte, meu pai colocou na 

cabeça que tinha sido eu o autor daquela 

travessura, mexendo na arte dele. Eu só 

respondi: – Não fui eu, pai! Acredita que 

até hoje o Fran diz que não foi ele quem 

rabiscou o palhaço?” (Carlos ABC) tempo entre o trabalho, cantos, cuidados com seus re-

bentos. Com profunda e incansável felicidade, liderava 

nossa criatividade. Adorava cantarolar ao executar as 

tarefas diárias, reavivando sua memória dos tempos 

escolares, quando participava de festejos e comemora-

ções na escola, recitava poesias, pensava alto os contos, 

repicava os versinhos, recheava nosso dia contando his-

tórias locais e de nosso folclore. Minha mãe era de uma 

oralidade invejável. 

Havia uma profunda religiosidade em minha mãe. 

Era católica, organizando no interior da casa um 

pequeno altar com imagens em gesso de vários san-

tos. Este lugar era sagrado: ali rezava, pedia proteção, 

exercia rigorosamente sua fé. Nossa religiosidade car-

rega um profundo sincretismo e exerceu grande influ-

ência na maneira como minha mãe lia e interpretava 

o mundo, a existência. Era benzedeira! As pessoas a 

procuravam para tirar quebranto, o famoso olho gordo, 

além de outras coisas. Em casa, existia o catolicismo 

popular, muito comum no interior paulista. Em con-

traponto, recordo-me da minha tia Ana, irmã de meu 

pai, profundamente católica. Inclusive, era freira! As 

lembranças não param por aí: certo dia, chegou em 

casa e nos cobrou maior participação e frequência às 

missas, como parte das responsabilidades do bom ca-

tólico. Fomos bastante intuitivos – e até irreverentes – 

ao mostrarmos uma foto de nossa primeira comunhão 

para ela, que, ao ver o retrato, enfaticamente, respon-

deu: “Primeira e última”. Queríamos provar que não 

estávamos tão afastados do universo religioso. Pelo vis-

to, nossa empreitada não surtiu efeito, nem sequer a 

convenceu! Muito das minhas inspirações para direção 

e construção das peças e dos roteiros, que tratam da 

tradição caipira, nasce desta intensa e rica experiência 

religiosa no cotidiano da família. 

Interessante que minha mãe herdou da tia Maria a 

tradição de ser benzedeira, algo que se passa de geração 

em geração. Antes de falecer, desejou que eu assumisse 

este conhecimento popular. Não o fiz, já que busquei 

outros caminhos e espaços. Meu irmão Fran encampou 

parte desta tradição. Fato que, numa das viagens para a 

China, como coordenador do Tênis de Mesa, num cam-

peonato internacional, um dos jovens atletas adoeceu. 

Num impasse, meu irmão, desconhecendo o idioma 

do país e num alojamento mais afastado, resgatou as 

memórias das práticas da minha mãe. Como último re-

curso, apanhou óleo e água na cozinha da hospedagem 

“Minha mãe era benzedeira, sempre muito 

fervorosa em termos de fé. Dizia sempre que 

recebeu essa incumbência da tia, irmã de meu 

avô. Certa vez, preocupada com a bronquite 

que me “judiava” quando criança, cozinhou, 

por conta de alguma crença ou mesmo 

simpatia, alguma coisa, que eu deveria comer. 

Aliás, somente eu poderia comer. Estranhei, 

pois em nossos almoços as “misturas” eram 

milimetricamente divididas. Era estranho 

ter algo que eu pudesse comer tudo sozinho. 

Então comi. Claro que meus irmãos queriam, 

porém, foi deixado muito claro que era 

tudo somente para mim. Diante de tantas 

indagações, minha mãe acabou falando que 

era por conta da minha bronquite. No entanto, 

o que era aquela comida minha mãe levou 

para o túmulo e nunca me revelou. Durante 

toda a vida eu questionava o que seria aquilo 

que eu havia comido. Minha mãe, fiel às suas 

crenças, nunca me disse.” (Carlos ABC)

Eu e Fran aos 

4 e 5 anos

A foto da Primeira 

Comunhão minha 

e do Fran
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e benzeu o rapaz que, logo em seguida, surpreenden-

temente demonstrou melhoras. A partir deste fato, o 

Fran passou a benzer, guardando o rico conhecimento 

materno.

Tantas histórias que me tocaram profundamente. 

Os irmãos eram os protagonistas do grande enredo. Es-

tavam lá com sua alegria, posturas efusivas, recheadas 

de brincadeiras, provocações ingênuas, conversas que 

surpreendiam e ousavam na vida cotidiana. Como ha-

via explicitado ao querido leitor, Fran e eu erámos fra-

ternos e solidários – irresistivelmente cúmplices – nas 

nossas peripécias. Quanta artimanha para aprontar, co-

nhecer novos espaços, descobrir e explorar territórios. 

Recordo-me aqui de uma passagem muito engraçada. 

Era bastante usual, naquela época, famílias abastadas 

dirigirem-se nas férias escolares para os famosos ran-

chos à margem do Rio Piracicaba. Costumavam levar 

as crianças não repetentes como forma de premiação. 

Os espaços eram deliciosos e bucólicos. O cheiro da na-

tureza, o barulhinho das águas, a calmaria do verde, 

tudo era incrível e adorável. Meu avô materno tinha um 

amigo (José Nocete), proprietário de um lindo e amplo 

rancho, que costumava emprestá-lo ao meu avô, levan-

do a família para passar dias agradáveis.   Tratava-se de 

um local a uns 17 quilômetros do centro da cidade. Era-

nos proibido circular sozinhos para lugar tão distante. 

Impensável que duas crianças em tenra idade percor-

ressem um trajeto tão extenso. Num certo dia, antes 

de dormirmos, combinamos nos aventurar nessa longa 

caminhada, sem o consentimento e conhecimento dos 

meus pais. Andamos margeando o Rio Piracicaba até 

alcançarmos o famoso rancho. Chegamos bem, surpre-

endendo nossos avós com nossa inesperada aparição. 

Inventamos uma história mirabolante de que um co-

merciante, proprietário de um negócio nas imediações 

da rodoviária, havia nos conduzido, já que costumava 

fazer entregas em região rural. As horas avançavam e já 

entardecia, o que chamou a atenção de meu avô diante 

de tamanha despreocupação de nossa parte. Homem 

rigoroso e bastante sério, pegou-nos pelos braços e nos 

levou até uma escola das imediações. Havíamos fala-

do e contado que o senhor Pedro estaria naquele local. 

Para a grande surpresa de meu avô, tal senhor não se 

encontrava por lá – apenas a professora da instituição. 

Desejávamos dormir no rancho, porém nossas expec-

tativas foram frustradas. A mesma professora, que 

“Aqui, se possível, gostaria de lembrar uma passagem, relacionada a 

fantasias, que retratam muito quem era a minha mãe. Ela tinha somente 

um vestido de festas, que era de uma bela renda cor de cenoura. Ressaltando: 

era um único vestido “de sair”. la, em anos anteriores, já havia feito fantasias 

para mim e para o Fran, para as matinês nos clubes, dos quais não éramos 

sócios. (D. Beatriz dava um jeito de nos levar, sempre dizendo que éramos 

filhos do José ABC do jornal). Era a vez da Marta e ela, não tendo dinheiro 

para a produção da fantasia, não teve dúvidas: “tacou” a tesoura e fez uma 

bela baiana estilizada, que levou prêmio no Clube Ítalo- Brasileiro.” (Carlos 

ABC)

morava na cidade, acabou nos levando para a casa de 

nossos pais a pedido do meu avô. 

No final das férias escolares, meu avô quis tirar esta 

história a limpo, pretendendo tomar “algumas satis-

fações de senhor Pedro”, momento em que o comer-

ciante negou nossa versão, esclarecendo os fatos e que 

desconhecia o episódio. Óbvio e claro que Fran e eu 

recebemos broncas e sermões de toda a família. Nos-

sa traquinagem foi descoberta! Ainda que das prolon-

gadas chamadas de atenção, pude compreender que, 

durante esta incrível jornada, percorrendo a cidade pe-

las extensões poéticas das margens do Rio Piracicaba, 

acessei as imagens quase oníricas, a grandeza da natu-

reza, os ribeirinhos que ali construíram suas trajetórias 

e a tradição caipira que também nascia daquelas águas.

Voltando-me para o interior da casa dos meus pais, 

não há como não falar sobre as performances, as in-

venções do carnaval. Parece-me que a família nasceu 

com e para o carnaval. Carnaval de rua, com seu apelo 

popular, carnaval de salão, os brilhos que se estendiam 

pelas amplas pistas, coloridos múltiplos, criatividade 

infindável. É preciso defender aqui o protagonismo da 

minha mãe. Era ela quem adaptava nossas fantasias, 

com poucos recursos, mas com as cores extravagantes, 

alguns brilhos, empenhando-se para dar o mais alegre 

carnaval para os filhos. Eram os tempos felizes e gran-

diosos – ali aprendíamos a reconhecer o que hoje sig-

nifica a alteridade!

Ao longo destas páginas, a memória do carnaval 

sempre estará presente, perpassando e permanecendo 

emaranhada na história da minha formação, nas narra-

tivas longas e felizes da minha família, nos sonhos que 

minha mãe adornava e que se avolumavam durante a 

grande festa brasileira. Meu pai era jornalista reconhe-

cido e respeitado na cidade e, como tal, tinha acesso aos 

clubes mais importantes de Piracicaba. Sua condição 

Eu, aos oito 

anos de idade

Marta com a fantasia de Baiana, feita com o vestido da 

minha mãe. Curiosamente, ao lado dela, está o Rogério 

atual Mestre-Sala, que também já gostava de carnaval
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nos dava a oportunidade de participar das incríveis fes-

tas de salão. Todavia, o que era apoteótico, o grande ápi-

ce de nosso carnaval, era estarmos nas festas de rua.

Antes mesmo de meus irmãos e eu nascermos, meu 

pai já era coordenador do carnaval de rua no final da 

década de 1950 e começo de 1960, com os desfiles dos 

famosos cordões, com suas cortes, reis e rainhas da fo-

lia. Não faltavam as cabrochas ao som retumbante do 

samba e dos instrumentos da bateria. Ali, nas experiên-

cias do carnaval, estava nossa formação ética e estética. 

Meu pai e minha mãe ensinaram-nos que o diálogo era 

imprescindível, abrir-se para as diferenças, para a di-

versidade. As ruas eram o lugar da multiplicidade, do 

samba, da tradição negra, da grande musicalidade de 

origem africana. Eu estaria ali, observando, compreen-

dendo, discernindo que a história de Piracicaba conflui 

para a história das senzalas nas fazendas, dos engenhos 

que cantam a dor, a opressão de uma ancestralidade e 

que, gloriosamente, emplaca a poesia dos tambores, a 

culinária diversificada, as danças que recontam os ca-

minhos e a labuta.  As vozes ecoam na nossa memória 

e não nos deixam olvidar o sofrimento, as agruras das 

almas, dos espíritos e os grilhões que nos machucam 

ainda hoje.  

E quanto aos cirquinhos no interior da casa? Meus 

irmãos e eu nos organizávamos, cada um assumia um 

personagem, a brincadeira iniciava-se. Aprendia a arte, 

o encenar, o inventar, a ampla emoção ao encarnar os 

personagens que alimentavam a imaginação – sem-

pre ao lado e com a parceria amorosa da família que 

cantava a vida, a alegria e a liberdade. Sempre quando 

atuo, dirijo, produzo, reconto a história do nosso folclo-

re, meus irmãos perfilam-se, enchem minha memória 

com grandeza, ocupam o meu coração como o eterno e 

mais querido público e plateia.

E como não fazer menção a todos os meus irmãos 

e o que cada um significou para mim, de maneira tão 

singular? É um lindo momento poder falar um pou-

co dos talentos e inclinações de cada um. Vamos lá! A 

terceira a nascer, Marta, era muito próxima de mim, 

companheira, amiga, uma confidente. Acompanhou-

me nas atividades de carnaval. Nos desfiles, abrilhanta-

va a festa com suas fantasias – desenhadas por mim e 

talentosamente confeccionadas por ela. Ganhou o pri-

meiro lugar do concurso de fantasias em 1983, promo-

vido pela Secretaria de Turismo e realizado na Socieda-

de Recreativa Palmeiras em Piracicaba . Incrível como 

sempre foi criativa: até hoje adora moda e a elaboração 

de roupas finas. 

Meu quarto irmão é o Alexandre. Talvez você não 

saiba, mas sempre teve enorme talento para a encena-

ção, apesar de não ter seguido carreira artística. Sua 

A foto não está 

muito boa, porém, 

é o único registro 

da minha primeira 

peça. Pluft, o 

Fantasminha, com 

a Ana Nardin, 

Alexandre e Irineu 

Danelon

primeira atuação foi na peça Pluft, o fantasminha, in-

terpretando o marinheiro João. Estivemos lado a lado 

nesta atuação. Houve muitas outras: A bruxinha que era 

boa; A praça do pensamento, de Laerte Ortega; Um grito 

parado no ar, de Gianfrancesco Guarnieri. De qualquer 

maneira, sua experiência foi vistosa e significativa, o 

que sempre indicou sua inclinação para a arte da atu-

ação. No final, seguiu outros caminhos profissionais, 

muito embora a veia artística tenha permanecido. Atu-

almente, Alexandre utiliza-se do teatro como instru-

mento para a evangelização!

Meu quinto irmão é o Dante. Ao seu nascimento, 

minha mãe sofreu um infarto, o que passou a exigir 

repouso e cuidados médicos. Como forma de auxiliar, 

meus avós maternos acabaram por assumir sua educa-

ção, fazendo-o até a juventude. Seguidamente a Dan-

te, nascem os gêmeos Gilson e Arnaldo, duas almas 

diferentes, com personalidades opostas. Gilson era 

introvertido, era mais dado à introspecção, um pouco 

mais silencioso. No entanto, tornou-se um grande mes-

tre de bateria, trazendo alegria e plenitude aos desfiles 

das escolas de samba em Piracicaba. Já Arnaldo colo-

cava-se de maneira mais extrovertida, curiosa, sempre 

tentando entender o mundo com os seus insistentes 

“por quês”. Observador nato, costumava ouvir atenta-

mente as histórias dos amigos, o que instigava sua am-

pla imaginação.

Rita é a minha oitava irmã, a penúltima dos 11 filhos. 

Graciosa, participou do elenco da peça Gota d’água, 

quando o espetáculo esteve de passagem em Piracica-

ba. O mais intenso foi sua participação nos carnavais 

e desfiles das escolas de samba. Era passista talentosa, 

entusiasmada e ágil. Em quantos carnavais estivemos 

juntos! Ganhou o título de Rainha do Carnaval num 

Bodas de Ouro dos 

meus pais. Fran, eu, 

Marta, Alexandre, 

Dante, Arnaldo, 

Gilson, Rita de Cássia 

e Paulo



28 29

O ABC de Carlos ABC

minha mãe confeccionou e costurou uma roupa deste superhe-

rói para o Dino, o que lhe trouxe muito entusiasmo. Não era para 

menos: minha mãe já tinha habilidades em produzir figurinos 

deste tipo, já que, anteriormente, havia presenteado meu irmão 

Alexandre com uma fantasia do Nacional Kid, cuidadosamen-

te elaborada por suas mãos talentosas. Quantas horas, quantos 

momentos dedicados à encantadora escuta dos discos de vinil, 

criteriosamente selecionados por Dino, que tinha uma vitroli-

nha laranja a serviço de nossos gostos musicais. Cantarolava ao 

lado do meu amigo as modinhas, assim como marchinhas de 

carnaval, as canções da Jovem Guarda e as músicas da terra e de 

raiz. Ritmos que invadiam meus sonhos, levavam-me a muitos 

mundos, contando as horas maravilhosas ao lado de meu que-

rido amigo.  

Tempos encantadores e inesquecíveis. Na adolescência, a 

amizade com Dino, incansavelmente, continuava: novas epo-

peias, mais aventuras. Adorávamos a cultura hippie: longos ca-

belos, roupas despojadas, o desejo e anseio claro por um mundo 

transformado, amoroso e tomado por um delicioso sentimento 

de paz e serenidade. Quantas vezes não pegávamos nossa estei-

ra de praia, acomodando-nos em alguma calçada. Acompanha-

do de um violão, Dino arranhava as notas, dedilhava as cordas, 

ousava algumas músicas que sempre enchiam de esperança e 

alegria nossos corações. 

Como não lembrar desses tempos, as músicas, os movimen-

tos, as tendências, o clamor jovem pedindo resistência! Penso 

que queríamos salvar o planeta, sugerir uma nova tendência, 

formas alternativas para viver. Dino e eu queríamos abraçar as 

experiências, fomentando sentimentos e leituras de mundo. Ía-

mos longe, bem longe, quase para mundos paralelos! Éramos 

justamente assim: jovens, ora inseguros, ora corajosos, ora in-

crivelmente destemperados. As histórias ao lado de Dino não se 

acabavam. Eram momentos fecundos da amizade e do encontro. 

Vamos lá conhecer mais uma narrativa irreverente.

Fato que Dino retornou algumas vezes, ainda na infância, 

para sua terra natal, a querida Grécia. Na adolescência, também 

determinado ano, deixando a família orgulhosa. Tinha ta-

lentos artísticos inegáveis. Dançou por um período, assim 

como atuou em dois espetáculos de teatro – Azul ou encar-

nado e Atazanando.

Não podia manter de lado o nosso caçula Paulo Cesar. 

Meus pais costumavam chamá-lo carinhosamente de “ras-

pa do tacho”. Assim como Fran, é talentoso nos esportes, 

principalmente no tênis de mesa, levando o Brasil para 

campeonatos internacionais como técnico da seleção para-

límpica. Chegou a ser treinador da equipe dos novos, sa-

grando-se campeão sul-americano. Até hoje trabalha e atua 

na academia de tênis de mesa do nosso irmão Fran. Cus-

teando o próprio estudo, formou-se como educador físico.

Contei muito da minha família, do jeito afetivo de ser, 

das relações que nos formaram e muito influenciaram 

leituras de mundo, admiração pela arte, pelos carnavais, 

pela interação com aqueles que eram diferentes da gente, 

mas que, na alteridade, nos tornaram tolerantes. Agora, 

importante e relevante trazer notícia dos muitos amigos 

que passaram por nossa história. Foram tantos, de modo 

que também ajudaram a recontar nossa trajetória e, muito 

mais intensamente, compuseram minha maneira de ler o 

mundo, com todos os dramas, encenações e personas que 

o tornam ainda mais interessante.

Então, vamos lá! Preciso fazer referência ao querido 

amigo Dino, de origem grega e com larga passagem pelo 

território piracicabano. Conhecemo-nos no período da in-

fância. Éramos próximos em demasia: duas almas que se 

queriam bem, dois espíritos que se propunham a uma idíli-

ca e longa jornada pela vida, pelo mundo afora. Dino era di-

vertido, hilário, com conversas empolgantes e animadoras. 

Era contundente, defensor de suas ideias, entregando-se ao 

grande deleite da imaginação. Adorava, ainda na infância, o 

teatro. Imaginava-se e encarnava o superhomem, tentando 

convencer outras crianças e muitos interlocutores de que o 

era de fato, não só em nossos devaneios.  Carinhosamente 

“Impossível contar a minha história e não falar 

do Dino. Vou começar pelo princípio, quando nos 

conhecemos. Como já era sabido, nos tempos de 

criança, eu não gostava das tradicionais brincadeiras, 

nem as de menino nem as de menina. Acompanhava 

o Fran, pois nunca gostei de ficar sozinho, porém, 

enquanto ele jogava futebol, eu brincava, misturando 

água com terra, fazendo barro para criar figuras 

imaginárias. Mas não eram raras as vezes, em que eu 

me sentava na frente de casa. Numa tarde, eu tinha 

uns 7 anos, eu vi um caminhão de mudanças chegando 

em frente dos apartamentos recém-construídos na 

esquina (era um prédio baixo, que existe até hoje, que 

tinha dois apartamentos). Achei que era gente rica, 

pois o caminhão era fechado, tipo baú e até então eu 

nunca tinha visto um daqueles. No dia seguinte, vejo 

um senhor careca, uma senhora e um menino e uma 

menina. Falaram alguma coisa entre eles e subiram 

para o apartamento. Não demorou e vejo o menino 

sentado sozinho. Era um menino forte, de cabelos bem 

negros e cacheados, totalmente diferente de todos os 

que eu conhecia. Curioso, tomei coragem e fui sentar-

me ao lado dele, que me fez uma saudação. Ficamos 

um tempo sentados, sem ninguém falar nada, até que, 

com muito esforço, ele disse que se chamava Dino. 

Entendi que era o nome dele, porém, nada mais do 

que ele falava eu compreendia. Eu também falava 

com ele e percebia que ele não entendia nada, porém 

estava confortável em estar ali. Apesar da barreira 

do idioma, aquilo parecia um reencontro, como se 

já tivéssemos passado por situações juntos. Num 

momento, ele falava: – Grego! Grécia! E logo ouvia-

se, vindo de cima, gritos agudos, chamando: – Dino! 

Dino!” (Carlos ABC)

“Em plena ditadura militar, nos anos 1970, 

acontecia, na fazenda Águas Claras, na cidade de 

Iacanga, SP, os famosos festivais de música, estilo 

Woodstock. Lá se reuniam milhares de jovens para 

celebrar a vida. Eu e o Dino, que éramos fascinados pela 

cultura hippie, no ano de 1976, resolvemos participar 

do evento. Arrumamos as mochilas, fizemos um 

buraco em nossos cobertores para servir de ponche, já 

que era inverno, e partimos de carona. Tivemos muitos 

contratempos na viagem, que teve que ser fracionada, 

“pingadinha”, como dizíamos. Chegando a Iacanga, 

vimos caminhando, nas praças e em todos os lados, 

milhares de hippies. Pensamos que estávamos no nosso 

planeta, quando fomos informados que os militares 

haviam impedido do festival acontecer. Logo observamos 

militares usando de força bruta para expulsar as pessoas 

da cidade. Ficamos arrasados e fomos para a estrada, 

amargando o nosso retorno. Pegamos uma carona para 

Ibitinga, que ficava a poucos quilômetros dali, com um 

casal que nos falou de um grande baile que aconteceria 

na cidade. Como estava anoitecendo, lembrei que as 

delegacias de polícia de todas as cidades, em caso de 

impossibilidades, davam um “passe” para sair das 

cidades. Fomos falar com o delegado e dissemos que 

não tínhamos dinheiro, que tínhamos sido assaltados, 

mas que precisávamos voltar para trabalhar no outro 

dia (não preciso nem dizer, que toda essa história foi 

inventada, né?!). O delegado virou para nós e disse: 

– Querem o passe e foram assaltados?  Respondemos 

que sim e ele arrematou:  – Vocês são muito caras de 

pau, isso sim! Hoje, já vieram mais de cem malucos 

iguais a vocês com a mesma historinha. Não tem passe 

nada! Sumam daqui, senão vou arrumar para vocês. 

Sumimos!” (Carlos ABC)
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regressou para o país de origem, voltando mais uma 

vez ao Brasil. Próximo de completar 18 anos, seu pai, 

de maneira a afastá-lo dos “delírios do teatro e dos en-

cantamentos do universo hippie”, mandou-o novamen-

te para a Grécia. Foram dois momentos em que senti, 

dolorosamente, a separação, a distância de um querido 

amigo, de um irmão, de alguém que partilhava as mes-

mas dores, os mesmos sorrisos, os prantos derradeiros. 

Passamos a conversar por cartas, dividindo as notícias, 

relatando as angústias, deflagrando os sentimentos 

mais sinceros. 

Recentemente, Dino encaminhou-me via redes so-

ciais este comovente relato: são aqueles dias em que você 

acorda com aquela pessoa que cravou um estigma em sua 

vida e no resto do dia essa pessoa não sai de seus pensamen-

tos. Isto ocorre sempre comigo e acredito, com todas as pes-

soas. Carlos... Carlos ABC. Um universo de lembranças e 

momentos felizes. Por algum motivo misterioso, ao contrá-

rio de outras recordações que variam entre boas e más, po-

rém, não consigo lembrar nenhum momento negativo com 

esta pessoa que hoje "atormenta" meu pensamento e lem-

branças. Até os momentos de melancolia, estão envolvidos 

com ideias e criatividade. É tão bonito lembrar "deste tal de 

Carlos" que realmente não existem palavras para descrever 

este sentimento. Uma única coisa: dizer... dizer... que, ao 

contrário de muitas pessoas que conheci, a sua transparên-

cia é tão verdadeira que para saber de Carlos, basta olhar 

em seus olhos. Lá dentro destes olhos, você poderá ver a ale-

gria e a tristeza conviverem como dois amantes ilegais que 

se dedicam para o cumprimento dos sonhos de cada um. 

Sim! Posso dizer com certeza, que tenho orgulho de ter co-

nhecido você.  E isso é mais um presente do universo.”

O amigo Dino sempre fez parte da minha vida, com-

pondo a minha história. Ora estávamos perto, ora per-

manecíamos distantes, principalmente nos momen-

tos em que retornava para a Grécia. Quando em seu 

país, tínhamos o hábito da comunicação por cartas, nas 

quais manifestávamos muitas saudades. Não preciso 

lembrá-los de que os telefonemas eram caríssimos! In-

crível que até em sonhos mantínhamos uma intensa 

comunicação. Sempre convivendo!

Houve momentos dolorosos de distanciamento. 

Quando ele se casou pela primeira vez, com a atriz 

Kátia Godoy, que também atuou no Metamorfose, 

com quem teve três filhos, aconteceu um certo afas-

tamento. Mudou-se nesta circunstância para a Grécia. 

Voltou ao Brasil, estabelecendo novo matrimônio no 

Nordeste. Teve mais duas filhas e com a esposa pas-

sou a residir em Piracicaba. Decidiu abandonar tudo, 

retomando a vida em seu país de origem, vivenciando 

relacionamento com uma mulher grega, Yolanda. Com 

esta companheira, viveu por curto período no Brasil até 

o momento em que sua residência foi assaltada, com 

ameaças violentas contra sua integridade. Temeroso, 

mudou-se para a Grécia. Atualmente, está em seu país. 

Continuamos a comunicação através das redes sociais. 

Há bastante dificuldades para os contatos, já que Dino 

habita no campo, cujo sinal de internet é um pouco 

mais precário que o convencional.

Dino é parte de minha iniciação no universo do tea-

tro. Não é para menos que seu país é o berço do teatro 

ocidental! Encenamos algumas peças, discutindo rotei-

ros, encarnando personagens, assumindo performan-

ces que nos levavam a um mundo lindo, incrivelmente 

diverso. Por fim, Dino, apesar da clara criatividade, de 

um talento para encantar, que lhe era nato, tornou-se 

profissional da área da tecnologia. No entanto, suas 

habilidades artísticas, suas competências estariam ali, 

sondando seus pensamentos, seu jeito de ser, suas re-

presentações. Fizemos juntos coisas incríveis, experi-

mentamos situações, choramos, rimos lado a lado. Vi-

venciamos frustrações, recusas, resistências, reprova-

ções! Porém, unidos, quase irmãos, construímos uma 

história, lançamo-nos para a vida, para as artes!

Queria retomar uma história de minha adolescência 

que retrata um pouco das loucuras juvenis e de certa 

rebeldia. Na década de setenta, meu amigo Marrakech 

– apelido este criado por mim na época e que até hoje 

permanece – havia brigado com sua família, propondo-

me algo inusitado e bastante instigante. Queria fugir 

de casa, convidando-me a fazê-lo na sua companhia. 

Achei sua proposta ousada, algo diferente, que enche-

ria de aventura minha rotina, já que não havia qual-

quer motivo de minha parte que justificasse tal fuga. 

Passamos a combinar as estratégias. Tínhamos pouco 

dinheiro e não nos importávamos com esta carestia. 

Com parcos recursos, pegamos um ônibus para a cida-

de de Americana, lembrando que não havia um itine-

rário previamente definido. Ao chegarmos à cidade, já 

era tarde e não havia mais ônibus disponível naquele 

horário. O resultado foi que dormimos por lá mesmo, 

na rodoviária. Havia uns bancos de concreto e com 

“Depois de algum tempo, no auge da nossa 

amizade, chegou a pior notícia do mundo 

para nós. O Dino teria que voltar para a 

Grécia. Foi uma choradeira. Fiquei muitos 

dias arrasado. Todos me diziam que eu iria me 

acostumar, que, com o correr dos dias, ficaria 

mais tranquilo. Mas, ao contrário, a cada dia 

eu sentia mais saudades. Aliás, aí que entendi 

o que significava essa palavra. Chegava a doer 

no peito a falta que fazia o meu amigo. Me 

lembro que depois de uns meses, o senhor Jean, 

pai do Dino, me falou que iria para a Grécia e, 

se eu quisesse mandar alguma cartinha para 

o Dino, ele levaria. Fiquei muito animado 

e quando, na mesa da cozinha de casa, eu 

começava a escrever, o choro me impedia. Meu 

pai, vendo aquilo, sentou-se ao meu lado e falou 

para que eu enxugasse as minhas lágrimas, 

pois ele me ajudaria a escrever. E foi assim! O 

Dino fazia coleção de chaveiros e meu pai me 

deu um para mandar junto com a cartinha. 

Hoje penso, uma criança não deveria sofrer 

tanto!” (Carlos ABC)

Eu e o Dino, 

quem diria, 

depois de tantos 

anos, juntos em 

Atenas,

Grécia. 1992
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algumas saliências, pouco apropriados para uma cama.  

No final, naquela noite, praticamente não dormimos.

No dia seguinte, sem dinheiro algum, resolvemos 

arriscar carona na estrada. Naquele tempo, esta era 

uma prática bastante comum e corriqueira. Estávamos 

ansiosos para sair de Americana, pegando a primeira 

carona que surgiu. Nem sequer questionamos o des-

tino daquele carro, que acabou nos levando para Santa 

Bárbara d’Oeste, ainda mais perto de Piracicaba. Meu 

amigo propôs que conhecêssemos o centro da cidade 

para explorarmos o local e conversarmos com pessoas, 

especialmente aquelas com aparência hippie, descola-

das e aventureiras. No final do dia, já ao anoitecer, aca-

bamos dormindo pela cidade.

Amanhecendo, juntos tomamos a decisão de retor-

nar para nossa cidade, abandonando esta aventura e 

buscando o conforto e aconchego de nossos lares. Ao 

voltar e chegando em casa, fui até a cozinha. Já era a 

hora do almoço. Minha mãe estava lá e me perguntou 

calmamente: "Você já almoçou?" Confesso que estra-

nhei aquela tranquilidade e serenidade, tendo em vista 

esperar broncas e sermões. Minha mãe fez o prato, co-

mecei a comer e, percebendo um ar de normalidade, 

afirmei que estava cansado em razão da fuga. Minha 

mãe virou-se e perguntou: "De que fuga você está fa-

lando?" Insistentemente, afirmei que havia fugido. Ela 

pediu que parasse de falar bobagens e que tratasse de 

almoçar! Conclusão da história: tornei-me rebelde, en-

saiei uma fuga, fiquei dois dias fora de casa e ninguém 

notou minha ausência. No final, de nada adiantou pro-

tagonizar o rebelde sem causa!

Nem tudo foi glória e diversão! É necessário aqui me 

reportar a um dos momentos de maior dificuldade para 

a nossa família, que foi o período de desemprego do 

meu pai José ABC. Jornalista pela vida inteira, sofreu 

um revés em 1975, perdendo, injustamente, seu espaço 

de trabalho. Suas crônicas, colunas e atividades jorna-

lísticas tratavam de manter nosso núcleo familiar. Seu 

salário, até então, ainda que módico, dava conta de nos 

sustentar. Vamos lá! Ante o desemprego paterno, fui 

obrigado a auxiliar no orçamento doméstico. Havia um 

conhecido do meu pai, senhor Mauro, gerente da Vega 

Sopave, empresa que cuidava do recolhimento do lixo 

na cidade. Comecei a trabalhar com a fiscalização dos 

tratores que aterravam o lixo. Tratava-se da única vaga 

disponível na empresa. Acabei por aceitar o emprego 

em razão da urgência e das dificuldades financeiras en-

frentadas pela minha família. É inimaginável como este 

tempo foi duro. Sentir os odores desagradáveis, o peso 

de um lugar insalubre, simbolicamente enterrando as 

esperanças. Fiquei um período nesta função. Às vezes, 

na dureza da labuta, apegava-me às imagens cênicas, 

delirando em torno de figurinos e cenários. O teatro 

sempre foi o lugar do sonho, quase o mundo parale-

lo, que extirpa, num determinado momento, todas as 

agruras da nossa existência, sempre desalentadoras. 

Passados alguns meses, transferi-me para a balança. 

Esta foi uma passagem desafiadora, ressaltando que 

em família éramos solidários e cooperativos, comparti-

lhando sonhos e profundos sofrimentos! Tempos difí-

ceis, madrugava e dependia da marmita que carinhosa-

mente minha mãe preparava.

A grande cereja do bolo, na verdade, era a relação 

conduzida no interior da casa: amigos, conhecidos, 

“A Berenice Danelon, no ano de 1974, 

ministrava um curso permanente de teatro, na 

Escola de Música de Piracicaba. Eu e o Dino, 

claro, queríamos fazer o curso, porém, era 

financeiramente impossível. Até que se abriu teste 

para uma bolsa de estudos integral. Claro que nós 

nos inscrevemos. Decorei um dos textos sugeridos, 

que era 'Não se mate', de Carlos Drummond de 

Andrade, e fui. Havia uma banca julgadora, com 

a própria Berenice e outros profissionais de teatro e 

uns 20 ou 30 participantes. Eu tremia muito, era 

muito tímido e, quando chegou a minha vez, achei 

que iria ter um desmaio, mas fiz. Era somente uma 

bolsa e quem pegou foi o Nordhal Cristian Neptune, 

que mais tarde seria meu amigo e com quem faria 

vários trabalhos artísticos juntos.Naquela época, 

eu pensava em ter um grupo de teatro, mas nunca 

havia conseguido reunir pessoas que gostassem de 

teatro para compor este grupo. Pensei que aquele 

concurso de bolsa poderia ser uma oportunidade. 

Peguei a listagem dos reprovados na secretaria 

e passei a fazer contatos. Uma das pessoas era a 

Ana Maria Nardin, que tinha intenção de ensaiar 

o Pluft, o fantasminha, no Dispensário dos Pobres. 

Resultado, juntamos o elenco, forças e montamos 

o espetáculo, que foi um sucesso. Tivemos que ficar 

algum tempo em cartaz. Essa foi a minha estreia 

oficial na arte de representar.” (Carlos ABC)

Baile de Dia das Mães, 

no Palmeiras. Meu 

primo Sérgio, minha 

mãe, Fran, Dorinha, 

Marta, Serginho 

Françoso e eu
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vizinhos, parentes transitavam livremente pelo interior 

da residência. Para lhes dar um exemplo, nem sequer 

sabíamos onde as chaves das portas estavam: não havia 

linha divisória, fronteiras ou barreiras, uma imensidão 

aberta para tecer as histórias da família e dos outros, 

cruzando muitas vidas, tristezas e 

alegrias. A minha família, com in-

tenso otimismo, acolhedora, amo-

rosa, queria receber, abrindo-se para 

o inusitado, para as relações que se 

renovavam e propunham novas ami-

zades. A porta de casa e dos nossos 

corações estava sempre e insistente-

mente escancarada!

Passados alguns anos, no início da 

década de 1980, a grande e polêmica 

peça, com cenas fortes e portadora 

de uma intensa crítica social, Gota 

D’Água, escrita por Chico Buarque e Paulo Pontes, que 

estreou no Rio de Janeiro, em 1975, passou a realizar 

turnês, com elenco paulista, durante alguns anos em 

exibição nas muitas cidades pelo Brasil afora. Veio para 

Piracicaba, com a proposta de exibição durante uma 

semana, de terça-feira a domingo, no Teatro Dr. Losso 

Netto, inaugurado em 1978. Na montagem seleciona-

vam-se duas crianças em cada cidade por onde o es-

petáculo passava. Os pequenos atores encarnariam os 

filhos da personagem central, Joana, memoravelmente 

interpretada por Bibi Ferreira. 

Minha pequena irmã Rita contava com 8 anos apro-

ximados. Adivinhe se não a incentivei a ousar por lu-

gares fantásticos e inesquecíveis, experimentando o 

chão dos palcos, a vibração das coxias, os cenários ins-

pirados, os camarins das estrelas, dos atores, a grande 

cortina que se abria para enternecer corações, contar 

histórias, oferecer um mundo grandioso ao atento e 

apaixonado espectador. Pois bem, no dia da seleção, estávamos lá, 

aguardando a grande oportunidade. A querida Rita conquistou seu 

lugar no irresistível palco, assumiu o papel, desempenhando-o com 

excelência. Todavia, o mais formidável e acolhedor foi a oportunida-

de, a perspectiva de partilhar com a grande diva, Bibi Ferreira, o mo-

mento, essa experiência, assim como dividindo todas as alegrias do 

mundo com aquela talentosa criança. Eu ficava ali na coxia, observan-

do, acompanhando, decorando as falas do espetáculo, extasiado com 

a grandiosidade e esplendor daquela encenação e do grande tema ao 

tratar da situação do Brasil nos tempos mais sombrios da repressão.

No final, Ritinha ganhou seu cachê pela incrível atuação. Era pe-

ríodo natalino, tomado por profunda solidariedade. Momento único 

para o encontro de minha ampla família. Ela estava lá: divertidamen-

te, comprou presentes, doces e salgados, tornando naquele ano a ceia 

incrível, vibrante, imensa! Éramos assim: um agrupamento enredado 

em laços de afeto profundo!

 Tenho que me reportar às experiências de amigos que, nascidos 

em países latino-americanos, se afastando de sua terra natal, fugindo 

da perseguição política torpe das ditaduras militares na década de 

setenta, passaram por minha casa, buscando acolhida, muito embo-

ra meus pais, na época, não tivessem ciência em torno da condição 

política destes companheiros. Apenas, com alegria e o peito aberto, 

recebiam os visitantes. 

Como não me lembrar do querido e memorável Nancho. Amigo 

nascido no Chile, veio ao Brasil na década de 1970, carregando toda 

a tristeza ao deixar seu país em razão da repressão. Anteriormente, 

seus pais, portadores de um pensamento crítico, também buscaram o 

Brasil como a terra do refúgio e da acolhida. Como sabemos, entre os 

anos sessenta e setenta, nossa querida América Latina experimentou 

o endurecimento dos regimes militares, com o esfacelamento das ga-

rantias civis e das liberdades democráticas. Tempos duros e sofridos, 

marcados pela violência moral, física e política. Concomitantemente, 

um período de amplas produções artísticas, de músicas contestado-

ras, de peças teatrais clandestinas, de militantes sonhadores e deste-

midos, de pensadores que alimentavam a ideia e a perspectiva de um 

país livre e justo.

“Assim começou o meu sacrifício diário. 

Acordava às 3:00 da manhã, preparava a 

marmita, o uniforme e partia para pegar 

um ônibus para chegar às 5:00 horas na 

sede da empresa. De lá, uma condução 

levava a mim e mais dois que trabalhavam 

na balança, já que a Prefeitura pagava a 

Vega Sopave pelo peso do lixo coletado. Era 

no bairro do Pau D’Alhinho e eu passava 

o dia todo lá, fazendo as anotações do 

horário em que chegava e descarregava 

cada caminhão, além dos tratores. O 

tempo não passava. Eu levava fotos dos 

meus amigos e chorava diariamente em 

cima delas e também por causa do fedor 

horrível daquele lixo todo. Na hora da 

comida, era desestimulante o cheiro e o 

visual. Os caras que manipulavam as 

máquinas viviam tentando me pressionar 

para que eu marcasse tempo a mais de 

trabalho. Tentava olhar o lixo todo, como 

objetos de criação e ficava imaginando 

cenários, adereços cênicos... No final do 

dia, voltava para a sede da empresa com o 

último caminhão a despejar o lixo. Da sede, 

pegava um ônibus circular, até o terminal, 

que era perto de casa. Tomava um banho, 

jantava e dormia um pouco para começar 

tudo de novo.” (Carlos ABC)

Minha irmã 

Rita, ao lado 

da atriz Bibí 

Ferreira

Nancho, 

Kátia Godoy 

e Rute Peres

Natal na casa da rua 

XV. Em pé, eu, meu pai, 

minha mãe, Marta.

Sentados, da direita para 

esquerda: Alexandre, 

Fran, Dante, Gilson,

Arnaldo Rita e Paulinho
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Bem, mas voltando ao amigo Nancho, eis algumas 

de suas inclinações: pessoa alegre, irreverente, brinca-

lhona, versada em histórias incríveis. Seu pai era do 

partido da resistência e de esquerda em território chile-

no, logo caindo na clandestinidade. Vejam bem: meus 

pais, abertos, flexíveis, corajosos, receberam Nancho 

em casa. Minha família deu-lhe guarida, externalizan-

do a imensa afetividade que havia entre nós. E foi assim 

que todos nós, os ABC, vivenciamos as grandes amiza-

des, o acesso às histórias incríveis, os apegos emocio-

nais dos quais lançamos mão para nos tornarmos mais 

solidários ante a grande tragédia humana.

E foi em 1978, no contexto da repressão política, que 

me tornei oficialmente artista, assumindo esta condi-

ção como profissão. Era o período de regulamentação 

desta atividade, com todos os enfrentamentos, meca-

nismos de cerceamento e controle assumidos pelos 

aparelhos governamentais. Carinhosamente, recordo-

me do momento em que, com o coração cheio de es-

perança e sonhos de um futuro melhor, conquistei o 

registro profissional. 

Quando enviava aos jornais artigos sobre os espe-

táculos que organizava, assinava como Carlos Bueno. 

Nota-se que os próprios veículos de comunicação alte-

ravam meu nome para Carlos ABC. Certamente esta 

decisão acontecia, já que meu pai também assinava 

suas matérias como José ABC. Observa-se que, no re-

gistro profissional, conhecido como DRT, é solicitado 

um nome artístico. Trata-se de uma prática que nasceu 

em décadas passadas como forma dos artistas fazerem 

uso de outros nomes em seus trabalhos e produções, 

buscando estratégias para enfrentar o preconceito social 

e das próprias famílias, assim como o processo de detra-

tação da classe artística. Hoje, o pseudônimo tornou-se 

um mecanismo facilitador da comunicação, permitindo 

ao artista a escolha de um nome que melhor possibilite 

a identificação e aceitação por parte do público.

Deu-se então que, ao fazer o registro no SATED – 

Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de 

Diversão que ficava em São Paulo –, exigia-se o envio 

de documentos comprobatórios dos trabalhos artísti-

cos. Encaminhei as matérias com a rubrica de Carlos 

ABC. Ao buscar meu registro, semanas mais tarde, 

vejo impresso Carlos ABC. Na verdade, havia num pri-

meiro momento informado Carlos Bueno ao sindicato. 

Ao indagar sobre a troca, a instituição afirmou que este 

nome era mais interessante e criativo, apontando que 

eu seria o primeiro artista profissionalizado da cidade!

Decidi que meu querido pai deveria ser o primeiro 

a saber. Como José ABC era grandioso! Encheu-se de 

orgulho, de ternura, compreendendo que ser artista era 

mais que uma forma de exercer uma labuta – tratava-se 

de uma revelação existencial, das paixões interiores, da 

definição de um lugar privilegiado neste mundo, tão 

cheio de medos, mas tão repleto de arte. 

Atravessando a década de 1970, chegando ao ano 

de 1988, lembro-me de uma passagem inusitada, mar-

cante e – diria – hilária. Antes de me tornar diretor do 

Teatro Municipal, viajei para a Argentina. Tenho um 

querido amigo argentino, conhecido como Rolando. 

Era frequentador de nossa casa, pessoa alegre, efusiva, 

saudosa de sua terra natal. Pois bem, eu e outro amigo, 

ator competente e hoje de grande renome em Piracicaba 

– cuja graça é Romualdo Sarcedo, carinhosamente cha-

mado de Roma –, estávamos ansiosos para apresentar a 

montagem em algum lugar da América do Sul da peça 

infantil Tim e Tam, amigos do Tarzan.  Rolando deu a su-

gestão de exibi-la na pequena cidade de nome San Javier, 

província de Santa Fé, na Argentina, lugar de seu nasci-

mento. Indicou-nos familiares e amigos que poderiam 

nos dar algum apoio durante nosso trabalho e estadia.

Queria aqui fazer uma espécie de parênteses: im-

portante – seria um absurdo se não o fizesse - apresen-

tar ao leitor o meu amigo Roma. Sempre foi ligado às 

artes, ao universo do teatro e das grandes encenações. 

Certa vez – e esta é uma das situações imprevisíveis 

que acabam por desembocar em histórias maravilho-

sas a se tornarem permanentes em nossas vidas –, eu 

estava representando o Grupo Metamorfose (do qual 

fazia parte) com a peça Caxuxa – histórias e sonhos, no 

Festival Estadual de Teatro da Cotaesp (Confederação 

de Teatro Amador do Estado de São Paulo) que, na-

quele ano, foi sediado na cidade de São Carlos.  Como 

na maioria dos festivais, os espetáculos são encenados 

em diversos locais, ficando um elemento de cada gru-

po para prestigiá-los. Decidindo assistir às encenações 

e, ao tomar o ônibus circular e pedindo orientação a 

“Ao voltar para Piracicaba 

deparo-me com a questão de utilizar 

o pseudônimo de meu pai. E como 

contar para ele essa situação? 

Fiquei apreensivo, temendo que ele 

reprovasse porque na época, ainda 

o regime militar, artistas não eram 

bem-vistos pelos milicos. E, para 

minha surpresa, meu pai generoso 

como sempre, me disse: – Eu tenho 

o maior orgulho de você assinar o 

ABC, sendo um artista de teatro. 

Assim, como você, eu sou o primeiro 

jornalista profissionalizado de 

Piracicaba!” (Carlos ABC)

Eu e o Roma no 

ônibus, Argentina
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populares, sentei-me ao lado de um rapaz com uma 

jaqueta cheia de botons do Raul Seixas, aquela pessoa 

inesquecível, cantor de uma ousadia, portador de um 

jeito alternativo de ver o mundo. Ao olhar para tais ob-

jetos ostentados, fiz questão de lhe contar que o grupo 

de teatro ao qual pertencia, Metamorfose, ganhou este 

nome em razão da música de Raul Seixas, que, na épo-

ca, representava a ideia da liberdade, da transformação 

e da rebeldia. Fiquei surpreso com a notícia de que 

Roma também era piracicabano e estaria no Festival na 

companhia de outro grupo de artistas. Muito mais que 

coincidência – dois artistas de teatro, que até então não 

se conheciam, no mesmo ônibus, com o mesmo itine-

rário e no mesmo horário – tratava-se de um encontro 

quase cósmico, duas almas que amam a encenação!

 Naquela mesma circunstância, Roma e eu inicia-

mos uma grande amizade, permanecendo próximos, 

compartilhando sonhos e, objetivamente, muitos tra-

balhos. Somos amigos de uma vida inteira. Também di-

vidimos algumas aventuras, dentre elas a epopeia que 

representou a viagem para a Argentina, na cidade natal 

de Rolando.

Rolando incentivou-nos para esta longa jornada, ar-

ranjando – assim ele dizia e prometia – com sua fa-

mília a nossa hospedagem.  Atendendo aos trâmites 

para a apresentação, enviaria duas cartas: uma para tia 

Emma e outra para o irmão Ricardo. Ansiosos, entu-

siasmados, instigados para conhecer outros territórios, 

viajamos por dias num calor insuportável, percorrendo 

estradas e mais estradas em um ônibus. Havia muitas 

paradas, com poucas oportunidades de banho e alimen-

tação. Chegamos à Província de Santa Fé, onde toma-

ríamos um novo transporte para San Javier. Este últi-

mo trajeto teve a duração de três horas: caminhos com 

muita poeira e buracos. Cansados, chegamos ao local. 

Dirigimo-nos, com as malas que carregavam as nossas 

roupas, figurinos, adereços e cenários, à casa da tal tia 

Emma. Para nossa intensa e assustadora surpresa, uma 

senhora nos recebeu, confusa e atônita, externalizando 

total estranheza, assim como demonstrando que não 

tinha recebido a carta enviada por Rolando com a so-

licitação de acomodação. Naturalmente, barrou-nos na 

entrada! Após quatro horas na porta da casa, a senho-

ra Emma pediu ao filho caçula que chamasse o irmão 

de Rolando, o jovem Ricardo, o mesmo que deveria ter 

recebido a outra carta pedindo que, como funcionário 

público, fizesse a intermediação entre nós e a Prefeitu-

ra para a apresentação da peça. Assim que chegou, ten-

tou solucionar a demanda, solicitando que a tia Emma 

nos acolhesse, comprometendo-se a arcar com todos os 

gastos e despesas. No final, passados o constrangimen-

to e o medonho susto, fomos hospedados gentilmente, 

recebendo a estadia da família. Tivemos a grata oportu-

nidade de fazer largas amizades com moradores locais, 

assim como participar do Festival de la Juventud, que 

promovia apenas eventos musicais e de dança nos perí-

odos de verão. Excepcional e inusitadamente, tivemos 

o aceite para encenar Tim y Tam, los amigos do Tarzan 

no Festival, o que acabou nos marcando de maneira 

profunda. Recordo-me que havia uma fila de crianças, 

cantando a música tema da peça. O texto nessa ocasião 

já havia sido traduzido para o espanhol e encenado por 

nós nesse idioma. Os pequenos nos aclamaram, rom-

pemos muitas fronteiras, confraternizamos com nos-

sos queridos amigos latino-americanos.

Precisaria de infinitas páginas para recontar o lugar 

da minha família e dos amigos no meu cotidiano e nas 

grandes e pequenas passagens que recontam a minha 

história. Fato que parte da juventude e da infância estive 

ao lado deles, dos irmãos, dos pais amorosos, daqueles 

que adoravam as artes e a beleza do folclore. Experimen-

tei momentos difíceis, a tristeza que permanecia entre 

as atividades rotineiras, os fantasmas que habitavam as 

memórias, os medos, os terrores daquele que vive, que 

sente, que lê o mundo a partir das figuras oníricas, dos 

personagens, através das máscaras, das almas, dos sen-

timentos, dos impulsos de vida e de morte que nos con-

fundem e nos afastam da lucidez. Momentos em que 

viajei para outro país para redescobrir as artes; instantes 

amplos em que estive na cidade de São Paulo para viver 

da arte, nos caminhos profissionais do teatro; momen-

tos em que tentei estudar, abandonando a formação em 

razão das dificuldades financeiras. Estive em muitos lu-

gares, conheci personagens, senti as emoções, a duali-

dade dos sentimentos, li e reli a maldade e a bondade, 

mergulhei nos pensamentos mais obtusos e, também, 

“Ficamos felizes, pela primeira vez em 

terras argentinas. Fizemos a apresentação 

ao ar livre no Boulevard Candiotti e 

as crianças (e adultos também) nos 

abraçavam. Distribuímos os programas 

da peça, que tínhamos levado, e as 

crianças acenavam levantando-os. Demos 

entrevistas nas rádios e fomos saudados 

por todos na rua. Na manhã seguinte, 

dona Emma nos acorda dizendo que tinha 

gente na frente da casa querendo nos ver. 

Havia uma fila de crianças cantando Tim 

e Tam, os amigos do Tarzan, traziam 

também os programas da peça para 

que autografássemos. Foi emocionante. 

Resultado, depois disso levamos vários 

espetáculos para a Argentina, ministrei 

oficinas de teatro lá e até tenho um afilhado 

argentino, o Milton Gaspari. Além dos 

compadres, tenho muitos amigos que visito 

e que me visitam sempre.” (Carlos ABC)

Na casa da dona Emma, 

San Javier, Argentina
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mais claros, descobri anjos e demônios. Possivelmente, sentimen-

tos múltiplos, terrores imensos estiveram ali, compondo-me. Seria 

personagem, humano, ator, canastrão, diretor?

Apesar de todas as alegrias familiares, das traquinagens infantis 

e juvenis, que entoam incríveis experiências, uma enorme vonta-

de de vida, é preciso fotografar a alma e identificar as angústias 

e as múltiplas tristezas. O mundo avança nas muitas dores e na 

desesperança também! Possivelmente, a depressão fortaleceu a 

profunda e delicada paixão pelo efêmero, pela beleza plástica, pelo 

colorido da vida: teatro e carnaval. Queria aqui frisar as passagens 

da favela Narval há algumas décadas – penso que vocês também 

se lembram destas fatídicas imagens no ano de 1997. Era algo 

destemperado, inacreditável, um verdadeiro martírio para o meu 

coração. Como era possível que policiais matassem, praticassem 

violência contra seres humanos? Indigna-me a pobreza material, 

afetiva e moral que nos assola. Penso que, em cada cenário, em 

cada interpretação vislumbrada, em cada peça dirigida, em cada 

arte carnavalesca produzida, em cada figurino desenhado, o meu 

grito, o meu brado, as minhas resistências estiveram por ali, guian-

do meus pensamentos, corpo, mão e espírito, tentando confrontar 

um mundo duro, empedernido e injusto. Na arte, de fato, encon-

tramos as utopias, as esperanças, o lugar incrível da humanização 

e da liberdade!

“Depois dos 40 anos, passei pelo tempo mais difícil da minha vida: 

a depressão. Foram tempos terríveis para mim. Cheguei a ficar quase 

dois anos direto dentro de casa. Tinha a impressão de que não faria 

mais nada e que não era importante para nada e ninguém. Via pela 

veneziana as pessoas passarem pela rua e sentia pena dos passantes. 

A vida era totalmente insignificante e não tinha ânimo para nada. 

Claro que, no começo, eu não tinha ideia do que estava acontecendo 

comigo e foi um tormento, até ser diagnosticado. Lembro que havia 

dias em que, quando o Pedro de Bastiani (na época dividíamos uma 

casa na Rua Tiradentes em Piracicaba), saía para ir dar aulas, eu 

começava a ficar com uma ansiedade mórbida, e ia atrás dele, para não 

“morrer” sozinho, pois essa era a sensação que eu sentia: a sensação 

de morte iminente. Suava frio, tinha muitos calafrios e o coração 

disparava incontrolavelmente. Naquela época, uma vez por ano, eu 

prestava serviços de teatro no colégio Anglo. Foi marcada então uma 

reunião, para decidir entre os professores participantes do projeto de 

teatro, o tema e pelo que cada um ficaria responsável para produzir 

no espetáculo. Eu lutei com todas as minhas forças para ir a essa 

reunião, porém, chegou num ponto da conversa que comecei a passar 

muito mal. Os sintomas eram de um infarto e a professora de educação 

física, Neusa Sacconi, colocou-me no carro dela e rapidamente me 

levou até o médico. O médico me examinou e disse que eu não tinha 

nada aparentemente, deu-me um tranquilizante e fui para casa. Em 

outra ocasião, eu estava dirigindo no trânsito da Rua Governador e 

me deu o mesmo tipo de coisa, a ponto de descer do carro e debruçar-

me sobre ele. Neste momento, achei que havia morrido, pois ouvia 

vozes, buzinas ao longe, como se eu estivesse em outra dimensão, 

sei lá. Ouvi alguém dizendo:  – É o Carlos ABC! Depois disso só 

me lembro de ter acordado em casa. Era impossível levar uma vida 

normal, sofrendo daquele jeito! Procurei ajuda psiquiátrica, com a 

Ana Paterniani, que me esclareceu que se tratava de uma depressão 

muito severa. Também estava com um problema grave de ansiedade e 

síndrome do pânico. A partir daí, passei a procurar por fazer tudo o 

que eu podia para sair daquele estado. Passei a tomar medicamentos, 

(tomo até hoje), fazer terapia, yoga, acupuntura, passes, reiki, etc., e 

mesmo assim, a depressão persistia.” (Carlos ABC)

Foto atual do meu afilhado, amigos e compadres  

argentinos. Milton, Hugo, Silvia e Roque

Festa do meu aniversário, 

com meus queridos pais



42 43

O ABC de Carlos ABC

Caricatura feita por Paulo Caruso

uantas lembranças do carnaval! Todas 

elas perpassaram o campo precioso da 

minha infância, da juventude e ainda 

continuam a me acompanhar pela vida 

adulta, tornando-se inspiração para outras atividades 

artísticas que tenho assumido nesta caminhada.

Tantas recordações sutis, grandiosas, idílicas, úni-

cas. Tudo começou na nossa infância. Todos em casa 

adoravam o carnaval, o colorido, a alegria, as festas! 

Não escondo de ninguém que a felicidade era um im-

perativo entre nós, a família ABC. Lembro-me dos 

preparativos, da ansiedade que chegava e nos toma-

va poucos dias antes do carnaval de rua. Um mundo 

onírico se abria: tempo de escutar as marchinhas, o 

tamborim, os sambas-enredo, as cantorias que anun-

ciavam a alegria!

 Meus pais tinham um importante papel e ganham 

um lugar central e relevante nas nossas lembranças. 

Meu pai era o coordenador do carnaval de rua no fi-

nal da década de 1950 e início dos anos 1960, orga-

nizando as atividades dos cordões, com seus reis, rai-

nhas, porta-estandartes, vassourinhas e cabrochas. 

Empenhava-se na divulgação, organizava a ordem do 

desfile, definia a constituição de jurados e premia-

ções, assim como zelava pela distribuição de verbas 

oficiais, garantindo que a grande festa invadisse vigo-

rosamente a cidade de Piracicaba.

Na década de 1960, ainda quando éramos crian-

ças, participávamos da folia. Tínhamos acesso aos 

clubes, tendo em vista meu pai ter um papel central 

no carnaval de rua. As mãos meticulosas de minha 

mãe, com seu afeto pela prole, sua imensa criativi-

dade, dedicavam-se a produzir nossas fantasias. Já 

ABC – Entre as cores do carnaval

Q
falei para vocês que os recursos financeiros eram es-

cassos. Então, com graciosidade, dona Beatriz, mi-

nha mãe, elaborava fantasias e adereços. Em razão 

das dificuldades materiais, a cada ano, um filho era 

contemplado.  Improvisava tecidos, lantejoulas, co-

lares, chapéus, rendas, tudo colorido e muito origi-

nal. Tudo brilhava, distraindo nossos olhos e permi-

tindo que nossa festa se tornasse um espetáculo. O 

carnaval parecia uma epopeia, sempre deliciosa. Na 

grande semana, lá estava ela, destemida e criativa, 

preparando-nos para a grande folia. Tínhamos um 

forte apreço e vínculo com as movimentações da fes-

ta mais importante e popular de nosso país. Meus 

irmãos e eu saíamos ornamentados, alimentando a 

alegria estampada em nossos rostos. Minha mãe, al-

tiva, imponente, estava ao nosso lado, encantando os 

dias da grande festa.

Minha mãe chegava nos principais clubes recre-

ativos da cidade, apresentando-se como esposa de 

José ABC, coordenador do carnaval de rua. Nossa en-

trada era garantida, apesar de não sermos, na época, 

sócios ou portadores de títulos de qualquer uma das 

instituições. Ali ganhávamos os salões, exibíamos as 

fantasias, dançávamos, pulávamos, cantávamos, en-

toávamos marchinhas. No final, vencíamos algumas 

competições, lembrando que, a cada ano, minha mãe 

preparava uma fantasia para um filho. Tratava-se de 

concursos internos em que um corpo de jurados in-

dicado percorria o salão. No último dia do carnaval, 

escolhiam-se as melhores fantasias e performances.  

Nossas fantasias eram muito criativas! Desta-

cavam-se por sua originalidade, ainda que de toda 

simplicidade! Na minha vez, fantasiei-me de marajá 
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– mais uma vez minha mãe estava por trás desta cria-

ção. A Marta já se fantasiou de baiana; o Alexandre 

assumiu a fantasia de cupido. Os três figurinos – cada 

um num ano diferente – foram premiados por uma 

comissão que fazia seus apontamentos durante as 

matinês.  O clima, o ambiente, as movimentações do 

grande salão, com suas ornamentações, o pulular dos 

corações, o frenesi dos pés, das mãos, as vozes que 

entoavam as marchas, o Rei Momo, a Rainha, Prin-

cesas, com suas graças, cravariam marcas indeléveis 

na minha alma. Nunca mais deixaria de seguir e tri-

lhar os caminhos amplos, múltiplos, de uma curiosa 

diversidade, tudo desenhado pela arte carnavalesca.

No carnaval de rua, por outro lado, garantíamos 

um lugar incrível nas calçadas para acompanhar a 

apresentação dos cordões. Minha mãe não se intimi-

dava e garantia o nosso espaço na grande festa. Meu 

pai também estava lá, cuidando do desfile, resguar-

dando a diversão, a realização da imensa arte. Ficáva-

mos cara a cara com a grande animação, com imen-

so público, com a intensa alegria. Carros alegóricos, 

pessoas fantasiadas com seus confetes e serpentinas, 

foliões – tudo à nossa disposição – demonstravam 

uma energia revigorante. Escolas de samba com 

suas pompas passavam pelas ruas, desenhando um 

cenário encantador de luzes e de um mundo lindo. 

A grandiosidade dos carros alegóricos enchia meus 

olhos, provocava o intenso deslumbramento, permi-

tia-me sonhar com a imensidão da arte carnavales-

ca a adornar a nossa cidade. O canto não deixava de 

crescer nas nossas gargantas, as roupas brilhantes, 

as purpurinas inspiravam nossos corações. Abria-se 

para mim um tempo no qual também poderia colorir 

a cidade e os sonhos.

Existiam na época muitos cordões e escolas de 

samba. Há uma memória muito ampla e extensa dos 

muitos coletivos que compunham a festa. Os cor-

dões da Paulicéia, Escola XV, Unidos da Cidade Alta, 

Primavera, Império Serrano, Escola Vila Bachi eram 

bastante tradicionais na cidade e reuniam muitos 

sambistas. Este foi um período de muitas homena-

gens ao meu pai.  Em todos os carnavais, com faixas 

e estandartes, os cordões faziam uma menção honro-

sa para celebrar sua atuação e incrível trabalho para 

engrandecer nossos carnavais. 

Já na década de setenta, no período da adolescên-

cia, minha família e eu estávamos envolvidos com 

os desfiles da Escola de Samba Palmeiras. Até então, 

eu desfilava como passista. Também, por dois anos, 

fui mestre-sala e a Marta, minha irmã, atuou como 

porta-bandeira. Conforme avançava minha participa-

ção, a diretoria passou a depositar grande confiança 

nos meus talentos artísticos, tendo em vista já ter co-

meçado a decorar o salão do Palmeiras para o carna-

val, assim como festas e bailes. Foi dado um grande 

arranque, marcando minha atuação no carnaval de 

Piracicaba, em 1976, com a participação da minha 

família, momento em que elaborei o enredo “O Rio 

Piracicaba, lendas e tradições”. Nesta época, já tinha 

“Uma lembrança ainda muito clara na 

minha mente é de um carnaval de quando eu 

tinha uns quatro ou cinco anos, chegando, 

sendo conduzido por minha mãe com o Fran e 

a Marta, na esquina da Rua Governador, onde 

desfilavam os cordões e blocos carnavalescos, 

com a Rua Dom Pedro II, perto do Mercado 

Municipal, munidos de saquinhos de confetes, 

divididos igualmente. Minha mãe nos colocando 

sentados na sarjeta à espera dos desfiles. Ainda 

me lembro das cortes – cada cordão tinha seus 

reis, rainhas e princesas – com seus trajes longos, 

com armações e lantejoulas salpicadas, de acordo 

com as possibilidades. Aquilo me chamava 

muito a atenção, eles iam em conjunto, de um 

lado a outro da rua, baixando as cabeças em 

agradecimentos aos aplausos e confetes, jogados 

por crianças (este era o momento de gastar 

um punhadinho de confetes). Eu ficava muito 

atento, pensando que eram pessoas sofridas, 

geralmente trabalhadores do corte da cana, que 

se transformavam em nobres naqueles momentos 

de glória. Aí comecei a entender a relevância do 

carnaval. Tudo era magia.” (Carlos ABC)

“A escola de samba era a Palmeiras e eu e minha 

família mais atuante fizemos o enredo “O Rio 

Piracicaba, lendas e tradições”. O meu amigo Dino seria 

o destaque da ala dos bandeirantes, onde representaria 

o povoador de Piracicaba, Antônio Correa Barbosa. 

Como os recursos sempre foram parcos, e eu já pensava 

em recicláveis e uso de material alternativo, criei uma 

capa, feita totalmente de tampinhas de garrafas. Eu 

havia dito para encapar as tampinhas com papel 

laminado, que ficaria mais leve e barato, porém o 

Dino quis fazer com brocal colado. Ficou muito bonita 

e causou um impacto muito positivo, porém um 

sofrimento para ser carregada nas costas do início ao 

final do desfile.

Naquela época da Escola de Samba Palmeiras 

parecia mais uma maratona do que propriamente 

um desfile de carnaval. O trajeto consistia em descer a 

Rua Governador saindo da Rua Gomes Carneiro até 

a sede centro do Cristóvão, virando a Rua São José, e, 

para arrematar, dando uma volta inteira no Praça José 

Bonifácio. Tinha que ser atleta ou fanático.

Era 1978, a Escola de Samba Palmeiras, em que 

desfilávamos, deixou de existir. Fui convidado pelo 

presidente da Ekypelanka, para ser o mestre-sala 

dessa escola. Topei e convidei a Kátia Godoy, que 

era atriz, para ser a porta-bandeira. Eram dois dias 

de desfiles. No meio do primeiro deles, num rodopio, 

a Kátia caiu com a bandeira e acabou quebrando o 

braço. Abracei-a lateralmente e fui circulando com ela, 

até o fim do percurso. Diante disso, no segundo dia de 

desfiles, minha porta-bandeira seria a minha cunhada 

Dorinha, esposa do Fran. Cumprimos com a missão e 

tivemos a nota máxima dos jurados.” (Carlos ABC)

Eu e a Marta, Mestre-Sala e 

Porta Bandeira do Palmeiras
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um pendor para exaltar e celebrar as raízes caipira-

cicabanas. A partir de então, passei a pensar e rascu-

nhar fantasias, assim como compor os carros alegóri-

cos, com a interação ativa de parte da minha família. 

Este enredo traduziu muito do universo caipira 

e influenciou enormemente as minhas encenações 

futuras para o teatro. Ao longo do desfile, persona-

gens como a Moça do Rio, a Inhala Seca, o Turco Que 

Come Crianças, Cobrona, entre outros, compuseram 

o desfile, trazendo vida à Festa do Divino e à influên-

cia da religião em nossa cultura. Como imaginar que 

passados alguns anos compus o roteiro da peça de 

teatro Lugar onde o peixe para, recontando as mesmas 

narrativas, reforçando a identidade entre o mundo 

do teatro e o ambiente carnavalesco.  O interesse e a 

paixão pela tradição caipira exerceram intensa influ-

ência sobre minhas produções artísticas.

Em 1977, a Escola Palmeiras, após decisão da di-

retoria do clube, foi desfeita e deixou de atuar no 

carnaval. Entre sua extinção e fundação da Escola 

Portela, em 1979, por dois anos, pude experienciar 

a intervenção em outras escolas de samba. Em 1978, 

desfilei com a atriz Kátia Godoy como mestre-sala e 

porta-bandeira. Inusitadamente, a Kátia no primeiro 

dia quebrou o braço numa queda ocorrida durante o 

trajeto. Tínhamos que ter nossa porta-bandeira. No 

dia seguinte, a comissão organizadora, abrindo uma 

exceção, permitiu que a minha cunhada Doraci Ro-

solen Camargo assumisse o lugar de porta-bandeira. 

Este quesito, que é obrigatório, equivale a dez pon-

tos. Foi um ano incrível e alegre, mas com este triste 

contratempo!

Em 1979, unindo forças com o ex-presidente da 

Escola de Samba Ekypelanka, José Maria Cassaniga, 

e seus familiares, estabeleci uma linda parceria com 

Escola de Samba Império Serrano, do segundo grupo 

Eu, de destaque no 

último ano da Escola de 

Samba Palmeiras

Lissinho, destaque do 

Palmeiras. Fantasia criada 

por mim nos anos setenta

Eu e a Kátia Godoy, na 

noite do incidente

Maysa, no carro alegórico, como Princesa Acaiaca

Ano do Império Serrano. Eu, de Mestre-Sala
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e com limitados recursos financeiros. Trabalhamos 

com a elaboração do enredo, carros alegóricos e fan-

tasias, assim como participamos do desfile, o que le-

vou a Império a se tornar a grande vitoriosa e subir 

de patamar. Esta história foi maravilhosa: convidei 

minha amiga Maysa, uma mulher linda e talentosa, 

para desfilar no carro como Princesa Acaiaca. A es-

cola era pobre e sem qualquer condição financeira, 

mas, naquele tempo, conseguiu conquistar grande 

destaque. Nesse período da história, existiam dife-

renças nítidas entre as escolas endinheiradas, nas-

cidas das antigas escuderias, e aquelas sem recursos 

materiais, cujas apresentações não tinham pompas 

e estavam relegadas aos desfiles do segundo grupo, 

sem grande visibilidade. 

 Em 1978, após o desfile, a Ekypelanka foi desfei-

ta. Seus dissidentes em 1979 fundaram a Caxangá. 

Inegavelmente uma nova oportunidade, novo espaço 

para celebrar a festa e estabelecer outras experiências, 

enriquecendo a história do carnaval em nossa cidade.

As escuderias guardam uma história muito pe-

culiar no universo dos carnavais de Piracicaba. 

Em 1968, meu pai, através do Jornal de Piracicaba 

e como redator-chefe, e o Pirilo Junior, pela Rádio 

Educadora, propuseram uma gincana que motivou 

toda a cidade. Tratava-se de uma competição de car-

ros que mobilizava a juventude, tendo como primei-

ro prêmio naquele ano um buggy, que é um tipo de 

veículo automotor de porte pequeno, sem portas ou 

qualquer cobertura. Todos acompanharam o evento 

pela programação da rádio. Escuderias signi-

ficavam equipes amplas que contavam com 

centenas de automóveis. Havia as provas a se-

rem cumpridas pelos coletivos. 

Meu pai, integrante da comissão do even-

to, sugeriu como última prova da gincana que 

as equipes apresentassem pandeiros, surdos, 

chocalhos, tamborins – instrumentos das es-

colas de samba –, unindo-se para tocar um 

samba no final da competição.  A partir de 

então, as escuderias pegaram gosto pelos car-

navais, passando a participar da grande festa, 

ocupando também as ruas. Essas pessoas per-

tenciam às classes sociais mais abastadas de 

Piracicaba. Ao longo dos anos e aos poucos, 

foram se transformando em escolas de sam-

ba, com diretoria, regulamento e votação para 

presidente. A alta sociedade ingressou nos car-

navais de rua, compondo escolas como Zoon 

Zoon, Ekyperalta, Ekypelanka, Ekypexato.

Nos anos setenta, Piracicaba foi considera-

da pelas mídias e críticos do Estado como a 

cidade a oferecer o melhor carnaval do interior 

paulista. Por aqui, passaram grandes persona-

lidades que desfilavam pelas escolas de samba. 

Entre elas estão Roberto Carlos, Fábio Junior, 

Pepita Rodrigues, Décio Piccinini. Eu mesmo 

trouxe Salomé Parisio, um dos grandes nomes 

do teatro de revista, Ronaldo Ciambroni, Sadi 

Cabral, João Prata, que percorreram as ruas e 

encantaram espectadores. Este último desfi-

lou por mais de dez anos no nosso carnaval. 

Na época, colunas sociais dos grandes jornais 

do Estado de São Paulo noticiavam a presença 

dessas celebridades no carnaval piracicabano. 

Inclusive o grande colunista social, Giba Um, 

Salomé Parísio Eu e o Ronaldo Ciambroni

As fantasias do Prata 

eram criadas por mim e 

confeccionadas por ele
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trabalhando em importante jornal paulista, esteve por 

várias vezes em Piracicaba, aderindo à grande festa.

Recordo-me alegremente das experiências mar-

cantes dos blocos de salão, criados por mim e for-

mados por amigos e irmãos. Organizavam-se a partir 

deste coletivo que se trajava com a mesma fantasia. 

No nosso caso, certa vez, eu, irmãos e outros amigos 

nos trajamos com o tema do universo árabe – mu-

lheres de odalisca, homens com túnicas e turbantes. 

Havia uma espécie de trato entre as instituições que 

franqueavam a entrada de pessoas quando em blo-

cos. Tínhamos um grupo grande, visitávamos os clu-

bes, prestigiando a festa. E adivinhem: acabávamos 

no final da noite pulando o carnaval no Palmeiras.

Participávamos também das festividades como 

bloco no Clube 13 de Maio. Ambiente influenciado 

pela tradição e cultura afro-brasileira, trata-se de uma 

agremiação organizada e pensada por personalidades 

de origem negra, trazendo na memória afetiva ritmo, 

magníficos de participação na preparação e consecução dos 

desfiles da escola. Este era o tempo generoso da arte car-

navalesca – para a produção dos figurinos, arrebatando a 

produção das fantasias que animariam mestre-sala e porta-

bandeira, baianas, passistas altivas! Veja só: penso que as 

escolas de samba da época – estamos falando da década 

de 1980 – notaram que definitivamente estava inclinado 

para a confecção das fantasias, para a idealização do amplo 

enredo. 

No primeiro ano do desfile da recém-inaugurada Porte-

la, houve uma grande ansiedade, tendo em vista a inserção 

de toda minha família nos desfiles, após a dissolução da 

Escola Palmeiras. Foi um ano marcante, com muitos im-

previstos. Aconteceu um verdadeiro dilúvio! Com as chuvas 

torrenciais, durante o desfile, perdeu-se a maior parte dos 

materiais, das fantasias e dos carros alegóricos. Neste ano 

inaugural, era imprescindível ter a águia que marcaria o 

lugar da escola no carnaval, convidando um artista plástico 

renomado para sua confecção. A águia também foi total-

mente destruída em razão das fortes águas.  Na manhã se-

guinte, chegando ao barracão, a desolação dos integrantes 

da escola era intensa e inexorável: experimentávamos uma 

espécie de luto coletivo, o choro tomou conta do ambiente. 

Ao adentrar aquele espaço, apesar da tristeza, da dor e do 

pranto, deparei-me com o símbolo maior de nossa escola, 

a águia, que, como a fênix, de maneira imperiosa, renasce-

ria das cinzas. Com a gente não seria diferente: agiríamos 

como gigantes e bravos diante da grande adversidade! Com 

coragem e altivez, motivaria aquele coletivo para imple-

mentar uma espécie de força-tarefa, trabalhando na recu-

peração dos objetos carnavalescos. Chegamos a pensar que 

seria impossível concorrer com as outras escolas. Com toda 

a dificuldade, mas com inventividade necessária, mantive-

mos a escola na disputa.

No segundo ano, pensando mais uma vez e orçando a ela-

boração da águia, percebemos que o montante em dinheiro 

“Na época da casa da Rua Voluntários, 

perto do carnaval, enquanto eu desenhava e 

fazia alegorias e carros alegóricos no barracão, 

minha mãe em casa costurava grande parte dos 

figurinos da Portela. Ela tinha uma atenção e 

capricho especial pela Ala das Baianas, em que 

ela desfilava. Eram peças e peças de tule, que ela 

cortava, franzia e costurava nas saias. Ao lado da 

máquina de costura, tomavam o espaço, muitos 

metros de véu. Era muito comum, meus irmãos 

menores (Gilson, Arnaldo, Rita e Paulinho) 

aninharem-se nos tecidos e dormirem, querendo 

estar próximos da nossa mãe.” (Carlos ABC)

poesia, fluidez, conhecimento. Não seria diferente 

com relação à grande e adorável festa carnavalesca. A 

cultura negra inspirou as movimentações do carna-

val e deixou marcas profundas na arte em Piracicaba. 

 Como já mencionado, minha família estava to-

talmente envolvida com a festa do carnaval. Sempre 

participamos das festividades de salão e dos desfiles 

das escolas, desempenhando em 1979 papel rele-

vante na fundação da Escola de Samba Portela, que 

tinha como base a Escola de Samba Palmeiras. Em 

1980, a escola inaugurou seu primeiro desfile, com 

nosso pronto engajamento. Foram anos intensos e 

Depois do desfile da 

Escola de Samba 

Palmeiras, Alexandre, 

Marta, Fran e eu

Minha mãe, de 

Baiana. Fantasia 

criada por mim, 

a partir de sacos

plásticos de lixo

Eu, de Mágico, 

pouco antes da 

estréia da Portela, 

na avenida, antes

do "dilúvio"
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“Era a estreia da Portela nos desfiles. Muita emoção e 

entusiasmo, além do cansaço pelo trabalho na preparação 

de tudo. O enredo era o mundo do circo. Começou o 

desfile. Muitas lágrimas e gana de mostrar ao público 

que uma grande e bela escola surgia. Começou uma 

chuva torrencial, um volume de água incrível. A avenida 

começou a ficar inundada, a água subia rapidamente, 

prejudicando e destruindo as alegorias e fantasias e os 

componentes, tentando resistir. Até que chegou a um ponto, 

para sua confecção era muito alto. A escola dispunha de 

pouca verba na época. Um pouco antes da data do car-

naval, a diretoria reuniu-se na nova sede, situada entre 

a Rua Benjamin Constant com a Ipiranga, constatando 

a inviabilidade de produção desta arte por um artista 

plástico. Esta situação aconteceu em 1981. Ocorreu que, 

após a reunião, apenas eu e o amigo Zé Hélio perma-

necemos no local. Incrivelmente, tive uma espécie de 

iluminação, uma inspiração, um insight. Por que não 

construir uma águia, pelo menos, lançar mão de ideias 

e energia para realizar este trabalho?  Vislumbrando a 

ideia de produzir uma águia, mentalizei suas formas e 

sua robustez, que emplacariam a avenida. Inacreditá-

vel, fiz um rabisco da estrutura de ripas, questionan-

do ao Zé Hélio se ele poderia produzi-la. Ali, descobri 

intuitivamente a técnica de elaboração de adereços 

em 3D. Com as ripas de madeira, fizemos a armação, 

utilizando arames, alicate, fita crepe e papel jornal, 

recortado e colado. Finalizamos com papel laminado 

prata. Foi glorioso desenhá-la, construí-la, dando-lhe 

vida para se apresentar na avenida. No final, fomos 

campeões do desfile. Penso que, a partir desta rica 

experiência, passei a me dedicar e demonstrar maior 

segurança para elaborar grandes carros alegóricos a 

trazerem mais encantamento para a festa carnava-

lesca. Aquela situação foi uma espécie de divisor de 

águas: não haveria fronteiras para a criação, poderia 

pensar, elaborar, confeccionar todas as formas, tridi-

mensionais e de vários tamanhos. Poderia dizer que, 

neste caso, o céu é o limite?

Lançamento de criação da 

Escola de Samba Portela.

Airton, Serginho Françoso, 

Ademir Benhard, Marcos 

Adamoli, Idálio Filleti, 

José ABC, Carlos de Paula 

e Adail

Esculturas feitas por 

mim, a partir de 

armações de arames,

empapeladas

que a água estava na altura do meu quadril. Foi um caos! 

Todos tentando se salvar e socorrer os mais vulneráveis. 

Lembro-me de subir ao Clube 13 de Maio e ficar lá, 

com alguns outros componentes da escola e do público. 

Enquanto não passou tudo, a preocupação era com o que 

poderia ter acontecido com meu pai, minha mãe e meus 

irmãos e amigos. Foi uma experiência traumatizante, 

mas no segundo dia de desfiles, estávamos lá, de cabeça 

em pé, para recomeçar o espetáculo.” (Carlos ABC)
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Todas as participações nos desfiles da Escola Por-

tela foram únicas e incríveis. O ano de 1984 foi inten-

samente especial. Meu pai criou e deu vida ao enredo 

que fazia uma linda e merecida homenagem àqueles 

que construíram e marcaram a origem e história dos 

carnavais da cidade. O desfile, com o samba-enredo 

de Jorginho da Portela e Miguelzinho, fez menção 

e festejou nomes como Bonga, Neguito e Belarba, 

que compuseram e deram sentido à grande festa na 

década de 1950. A ideia do meu pai era resgatar o 

lugar dessas pessoas que, com toda a simplicidade 

e labuta, viabilizaram e deram as condições para a 

“Lembro-me de uma situação muito 

desagradável que aconteceu no ano em 

que a nossa Portela sairia com um tema, 

em homenagem a grandes nomes dos 

carnavais antigos de Piracicaba. Eu passei 

muitos dias e noites, confeccionando 

um carro alegórico, que era uma 

carruagem real. Fiz os últimos detalhes de 

acabamento numa madrugada e no dia 

seguinte, quando chegamos ao barracão, 

ela estava totalmente destruída. Foi 

terrível, pois tive um árduo trabalho para 

fazer a tal carruagem e o tempo é muito 

curto para refazer. Alguns diziam que 

teria sido alguém de outras escolas, outros 

diziam que era algum vândalo. Enxuguei 

as lágrimas e parti para a empreitada 

de levantar a carruagem e colocá-la na 

avenida com toda a pompa. Era o ano de 

1984.” (Carlos ABC)

Arlequim, 

no ano da 

homenagem 

aos antigos 

sambistas; 

Bonga, 

Neguito e 

Belarba

Comissão de Frente, com o saudoso 

ator Sadí Cabral ao centro

Carro alegórico para a 

Corte do Carnaval

Minha irmã Rita de 

Cássia, como Rainha 

do Carnaval
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realização dos carnavais nas próximas décadas.  De 

certa forma, num universo de luxos e riquezas, no 

qual as escuderias, que se transformaram em escolas 

de samba, traziam todo glamour e pompa das fanta-

sias muito caras, era imperioso falar daqueles que, 

com intensa criatividade e com poucos recursos, 

fundaram nossa celebração, marcando nossa 

identidade cultural!

Neste mesmo ano, antes dos desfiles, estava 

trabalhando, a partir deste enredo sugerido pelo 

meu pai, num carro alegórico a representar a 

carruagem real, com a imagem do Negro Samba 

no seu interior, de forma a reconhecer e saudar 

aqueles que, na história, construíram nossa festa 

com luta e sofrimento. Numa certa noite, após 

terminar a confecção deste carro, contando com 

as mãos e energia de muitas pessoas, deixei o 

barracão. No dia seguinte, ao retornar, encon-

tramos a carruagem totalmente destruída e da-

nificada. Passagem triste, odiosa e aterrorizante. 

Até hoje, não sabemos ao certo o que aconteceu 

e quem praticou este ato repugnante: maldade, 

inveja, intolerância, ressentimento? Fato que 

não podia desanimar ou desistir: arregacei as 

mangas e retomei os trabalhos com coragem e 

otimismo, reconstruindo e levantando o carro, 

saindo deslumbrante e glorioso pela avenida!

Meu pai desfilava pela comissão de frente, 

que apresentava a escola para os espectadores.  

Minha mãe confeccionava as fantasias de qua-

se todas as alas. Também, sempre saía pela ala 

das baianas; o Fran foi o diretor de harmonia e 

esteve na bateria, enquanto Marta e eu de des-

taques, porta-bandeira, mestre-sala e passista. 

O Alexandre atuava como diretor de harmo-

nia; Gilson, o Dante, o Fran, Arnaldo e Paulo 

participavam da bateria. A Rita saía como por-

ta-bandeira, tendo por dois anos nosso irmão 

Paulo também como mestre-sala. Ao lado da 

Rita, desfilei como casal de passistas, dessa vez 

excepcionalmente pela Escola Caxangá. Pude 

também desenvolver minhas habilidades como 

carnavalesco, pensando os enredos, confeccio-

nando fantasias e ornamentos. Foram bons 

anos de intervenção, compilando a arte carna-

valesca, grandiosa e incontestavelmente ampla. 

As experiências avolumavam-se para que eu 

firmasse o compromisso com a construção das 

fantasias, cujas cores estariam ali, sugerindo, 

instigando-me e marcando muitas das minhas 

atividades nos próximos anos.

Como amávamos e respirávamos o carnaval 

– e ainda carinhosamente o fazemos! Em 1986, 

inscrevemos minha irmã Rita de Cássia, repre-

sentando a Banda do Bule, no Concurso Oficial 

de Rainha do Carnaval. Imaginem vocês que, 

nesse ano, ela foi a grande vitoriosa da disputa, 

ganhando este honroso título. Era incrível sua 

tamanha energia passando por horas de prepara-

ção e maquiagem, realizando visitas às matinês, 

aos clubes e seus salões, desfiles das escolas no 

período noturno, assim como subindo no pa-

lanque da Prefeitura. Com muito samba no pé 

e grande alegria, ela assumiu seu lugar como 

rainha. Mais interessante e profético é o fato de 

que, desde seu nascimento, já falávamos que um 

Na quadra da Beija-Flor, 

no Rio, com o Diego Aidar, 

repórter global e conterrâneo, 

e no Barracão da Mangueira 

com o festejado carnavalesco 

Leandro Vieira

Decoração de salão do 

Clube Cristovão Colombo

Com Rita, na Ala do Biro da Mocidade em São Paulo
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dia ela seria Rainha do Carnaval, linda e gloriosa!

Como o carnaval era minha grande paixão, ou-

sei conhecer outros lugares e territórios: na cida-

de de São Paulo, por quatro anos, participei dos 

desfiles da Mocidade Alegre, escola tradicional e 

muito conhecida dos paulistanos. Em Cordeiró-

polis, transitei pela Escola de Samba Carga Pesa-

da.  Estive no Rio de Janeiro, na Sapucaí, passan-

do também pela Imperatriz e lendária Manguei-

ra. Em Rio Claro, desfilei pela Escola de Samba 

Cassamba. 

Meu carnaval não dizia respeito apenas aos 

desfiles carnavalescos. Trabalhei intensamente 

por mais de dez anos com a decoração dos 

salões no Clube Palmeiras, Coronel Barbosa, 

Cristóvão Colombo, Naute  Clube, Clube de 

Campo e Clube da Associação dos Funcioná-

rios Públicos Municipais. Minha imaginação 

flutuava, ideias ganhavam corpo e sentido e im-

primiam todo o colorido aos salões. Trabalhava 

com adereços, fitas, purpurinas, fazendo uso 

de materiais alternativos, sucatas, compondo 

um universo incrível que alegrava os foliões. 

Construí uma infinidade de esculturas para os 

salões e festas de rua. Compreendo, claramen-

te, que me habituei a trabalhar com materiais 

reutilizáveis e recicláveis, respeitando o meio ambiente e já 

buscando uma postura sustentável.

Por dez anos, dediquei-me a desenhar fantasias oficiais 

para toda a corte do Rei Momo, com sua rainha e princesas. 

Minha irmã Marta as confeccionava com esmero e grande ha-

bilidade. Concomitantemente, executei os carros alegóricos, 

em que a corte carnavalesca graciosamente desfilava e anima-

va o público. Não poderia deixar de citar que, por dois anos, 

criei a decoração de rua que é a grande passarela do samba!

As experiências do carnaval, que se iniciaram na infância 

e prosseguem no mundo adulto, influenciaram minhas in-

tervenções no universo cênico, na elaboração dos figurinos 

e cenografia. O aprendizado com o manuseio de materiais 

recicláveis e reaproveitáveis, as habilidades para criar fanta-

sias e alegorias, a produção dos enredos com suas histórias, o 

colorido dos apetrechos, as decorações de salão guiaram-me 

para um ambiente de criações diversas. Quando me fantasia-

va, estava me preparando para interpretar um personagem. 

Quando decorava os salões ou executava carros alegóricos, 

germinava a ideia de compor um cenário. Quando pensava 

enredos, preparava-me para a dramaturgia. 

 Conheci, a partir do brilho dos carnavais, a riqueza cul-

tural de nosso país. Minha família aprendeu com as diferen-

ças e alteridade. Caminhamos pelos ritmos da cultura afro, as 

danças, as vozes, os tambores. Entendemos que esta cultura 

nos trouxe a capacidade de amar a ancestralidade que compõe 

a formação do povo brasileiro e do povo de Piracicaba. Somos 

muitos e intensos! 

O carnaval conformou parte das minhas representações e 

valores. Foi o espaço da alegria, do devaneio, da criatividade! 

Lugar do encontro, das recordações da infância, da saudação 

à alegria e à reinvenção. A arte carnavalesca traz muito do 

mundo, dos sentidos e da intuição, proporcionando um lugar 

paralelo e dos sonhos ante um cotidiano marcado por triste-

zas, sofrimentos e dores! A partir do carnaval, respiramos a 

arte e reafirmamos nossa identidade!

Eu, navegante português 

na Ekyperalta. Minha irmã 

Rita e eu, como casal de 

passistas na Escola Caxangá

“O samba é a nossa identidade maior. 

O Brasil é reverenciado no mundo todo, 

por causa do samba em todas as variações 

na música brasileira. É o grande ícone 

da nossa cultura. É pouco? Muitas 

famílias vivem através dos trabalhos com o 

carnaval; milhares de carpinteiros, artistas 

plásticos, costureiras, ferreiros, vidraceiros, 

artesões etc. Pouco? Une famílias, promove 

auto-estima, o que estimula mentes sãs, 

consequentemente resultando em corpos 

sãos. Ah! Quase me esqueço de dizer 

que atrai muitos turistas estrangeiros, 

que movimentam a economia, através 

de hotéis, restaurantes, casas noturnas... 

Resumindo, eu diria que a pessoa pode 

nem gostar, mas por muitos motivos tem 

que respeitar a doação e o trabalho de todas 

estas pessoas que, de alguma forma, têm 

qualquer relação com esse grande projeto 

chamado escola de samba. Para terminar, 

deixo a máxima de Joãozinho Trinta, 

gênio nesta arte: “Ratos e urubus, larguem 

minha fantasia.” (Carlos ABC)
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Caricatura feita 

por Paffaro

ão se admire se contar nestas páginas 

sobre o impulso que me levou para a arte 

cênica desde os tempos da meninice. Ainda 

criança, ficava extasiado ao ouvir a palavra teatro. Na 

escola, quando acontecia alguma apresentação, estava 

lá, aguardando o grande espetáculo, os cenários, os 

personagens, as falas. Mal entendia do assunto e 

do tema. No entanto, o lugar dos atores, o palco, as 

narrativas trafegavam pelos meus pensamentos e 

habitavam muito dos sonhos acalantados durante a 

minha infância, a juventude e a vida adulta.

A minha primeira atuação teatral foi no grupo escolar 

Barão do Rio Branco. A apresentação aconteceu justamente 

no mês de agosto, quando se homenageia o folclore, aquele 

mesmo retratado nos livros que meu pai trazia para casa e 

com os quais montava nossa pequena biblioteca. Tratava-se 

da peça Negrinho do pastoreio. Creio que tinha uns seis anos 

de idade. Claro que não fui o personagem central. Ganhei 

o papel do feitor, o antagonista. Aquilo mais parecia uma 

dádiva, algo que se colocava como uma ilusão, talvez – se 

não exagerar muito – um júbilo. Seria aquela experiência 

a mola propulsora para pensar e sentir com profundidade 

o teatro! A arte cênica estaria ao meu lado como parceira e 

companheira inseparável, um caminho a seguir!

Às vezes, é bastante difícil separar, com clareza cronoló-

gica, o tempo do carnaval do momento da atuação teatral. 

As fases misturam-se, estão profundamente conectadas, 

falam da minha história, do meu ser, da minha persona-

lidade, dos meus desejos mais profundos. Na passagem 

para a adolescência, o amor pelo teatro insistentemente 

aflora, amadurecendo meus sonhos. Hoje, estou aqui, 

adulto, tendo como paixão a arte cênica. 

Próximo da minha casa havia umas pessoas que 

gostavam de fazer teatrinho na garagem cobrando paliti-

nhos de fósforo como ingresso. Eram adolescentes que ti-

nham o hábito de atuar publicamente com graça e de ma-

neira divertida. Ficava encantado e extasiado com aquelas 

performances genuínas e despretensiosas, aqueles trejei-

tos. Já antevia como era incrível e convidativo aquele mun-

do. Passados alguns anos, comecei a demonstrar interesse 

por todas as peças que fossem apresentadas na cidade.

Claro que não eram muitas! No entanto, o CALQ (Cen-

tro Acadêmico Luiz de Queiroz), ligado à Escola Superior 

de Agricultura (USP), localizado no centro da cidade, era 

o espaço disponível para a realização dos espetáculos há 

anos. O CALQ locava, na época, seu auditório para exibição 

das peças, nas quais muitos atores famosos encenaram. 

Era criança e muitas vezes existia a censura em razão da 

faixa etária, o que me impedia de assistir às apresentações. 

Então, o que costumava fazer? Acompanhava os ensaios, 

quando atores repetidamente passavam as falas. Como era 

maravilhoso observar as montagens, as narrativas, toda a 

preparação. Ali conheci atores renomados e talentosos do 

mundo das artes – Rosamaria Murtinho, Armando Bogus, 

Glória Menezes, Paulo Goulart, Nicete Bruno, Fernando 

Torres, Anselmo Duarte, Yoná Magalhães e o piracicabano 

Leonardo Villar, entre outros. 

Como meu pai era jornalista e atuava na mídia impres-

sa, acabava tomando conhecimento de toda a programação 

cultural. Sabendo do local dos ensaios, eu agia de forma 

ousada e acompanhava a movimentação dos atores, com 

curiosidade e sem medo. Ficava ali extasiado, experimen-

tando um mundo paralelo, quase alternativo. Artistas e di-

retores gostavam da minha presença e não faziam óbice a 

que observasse curiosa e atentamente seus trabalhos. 

Com mais detalhes, retomo um grande espetáculo, 

ABC – Lançando-se para o teatro

N
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exibido no Teatro São José, Dzi Croquettes, uma das pro-

duções mais polêmicas de todos os tempos, voltada para o 

público adulto. Veja você: acompanhava da plateia quando 

os ensaios aconteciam e, à noite, com a anuência dos ato-

res, assistia da coxia ao espetáculo, quando havia a censura 

por faixa etária. Era uma experiência incrível: ficava ali ob-

servando, decorando as falas, as quais sei até hoje. Não me 

pergunte como fazia, mas era adolescente e, ainda assim, 

estava ali entre os espectadores, aproveitando as delícias e 

maravilhas do universo cênico. 

A passagem da primeira montagem da peça Hair pela 

cidade, considerada naquele período como uma exibição 

de provocar escândalo por sua ousadia estética, tendo 

como gran finale todo o elenco nu. Já conhecia a trilha so-

nora deste musical. Em casa, tínhamos uma vitrola. Meu 

pai havia comprado o disco de vinil de Hair, o que me per-

mitia passar horas aproveitando aquele som maravilhoso. 

Sua exibição foi no Clube Cristóvão Colombo, equipamen-

to cultural, localizado na área central da cidade, que, na 

época, era pouco utilizado para o teatro – destinava-se para 

bailes e eventos similares. Seguindo uma rotina, também 

prestigiei este espetáculo assistindo aos ensaios durante 

o dia e à apresentação no período da noite. Mais uma vez, 

com a concordância dos atores, acompanhava a exibição 

da coxia, já que ainda não tinha 18 anos. Toda aquela iden-

tidade hippie abriu horizonte e me ofereceu uma espécie 

de um novo mundo, contestador, divertido, crítico e colori-

do. Ali, fomentava-se a certeza de que estaria sempre pró-

ximo e íntimo das artes cênicas e dos palcos que desper-

tam empatia e beleza. Havia também superproduções da 

época que estiveram em Piracicaba: Jesus Cristo Superstar, 

Missa leiga, O santo inquérito, Godspell, dentre outras, todas 

exibidas no Teatro São José.

Em 1974, participei de uma audição na Escola de Música 

para disputar uma única bolsa de estudo para o curso de 

teatro, que era ministrado por Berenice Danelon. Inúmeros 

jovens envolveram-se com esta audição, momento em que 

conheci muitas pessoas interessadas no fazer teatral. Acabei 

não sendo selecionado, o que não me desanimou. Junto à 

secretaria, solicitei o telefone e nome de todos que estavam 

no processo seletivo, com a intenção de convidá-los para for-

mar um grupo de teatro, trilhando novos rumos. 

Pois bem, a Ana Maria Nardin, uma das participantes, 

já tinha o interesse em montar o espetáculo Pluft, o fan-

tasminha, de Maria Clara Machado. Então, juntos e em 

parceria com outros atores, idealizamos a realização dessa 

peça infantil. De maneira oficial, lancei-me ao mundo cê-

nico. Interpretei o marinheiro Sebastião, estreando meu 

primeiro personagem. Experimentei um feliz e grande en-

contro com algumas das minhas paixões. Em parte, passei 

a compreender o meu verdadeiro lugar no mundo, amplo 

e catalizador das artes. Ainda não era uma companhia. Tra-

tava-se muito mais de um coletivo de adolescentes que se 

organizou para viabilizar o espetáculo. O tema era infantil, 

bastante divertido, encenado no Dispensário dos Pobres. 

Aquela experiência foi intensa, encantadora, abrindo e 

inaugurando um tempo de encontro, de entrosamento afá-

vel com aquele grupo de pessoas. Muito aprenderia com 

aquela inicial atividade. O universo de teatro abria-se como 

o lugar das muitas possibilidades!

Esta experiência foi o pontapé inicial para articularmos 

o grupo Metamorfose que, de forma estruturada, apresen-

tou A bruxinha que era boa, também de autoria de Maria 

Clara Machado. Estávamos nos especializando na exibição 

de espetáculos voltados ao tema infantil.

Menciono, impreterivelmente, os trabalhos junto à peça 

Joãozinho anda pra trás”, cuja estreia foi em 1977, com au-

toria de Lucia Benedetti. A direção era colaborativa – mui-

tas mãos, múltiplos talentos – para retratar um conteúdo 

carregado de crítica social, indicando retrocessos de uma 

sociedade, na qual os personagens desaprenderam a andar 

para frente. O único que caminhava corretamente era o 

Pluft, O Fantasminha. 

Na foto, Ana Nardin e 

Bernardo Oliveira
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Sapateiro Real, ousando, descobrindo no trajeto a plu-

ralidade, as transformações que inspiram o mundo e 

os corações. Justamente, eu interpretava o personagem 

principal – experiência incrível! No final, este espetácu-

lo ganhou peso e muitos aplausos no Festival de Teatro, 

em Santos. O grupo Metamorfose foi o grande protago-

nista dessa experiência.

Recordo-me que o grupo Metamorfose acabou des-

cobrindo na Federação de Teatro da Média Paulista um 

meio para conhecer pessoas, atores e participar de ofi-

cinas, de forma a conquistar conhecimento e novas vi-

vências. Na época, iria acontecer o Festival de Teatro da 

“A relação das peças apresentadas por 

nós, durante o período da ditadura, é 

extensa. Vamos lá! Pluft, o fantasminha; A 

bruxinha que era boa; Joãozinho anda pra 

trás; Artigo 59; Circular pra não dançar; 

Auto da traição; Azul ou encarnado; 

A praça do pensamento; Respire fundo; 

Andando e voando com alguém e ninguém; 

Um grito parado no ar; E um pouco de 

São Paulo; Pop, a garota legal; O roubo da 

mala; Chapeuzinho Vermelho; A casa de 

chocolate; Pop, a garota legal, montagem 

em SP;  Uma certa Carmen; As filhas da 

mãe; O roubo da mala, montagem em SP; 

Reflexos, no Rio de Janeiro; Verde que te 

quero verde; Vamos fazer o Natal; Caxuxa, 

histórias e sonhos; O Pequeno Príncipe; A 

árvore de estrelas, de minha autoria; Os 

malefícios do tabaco; O palhaço era meu tio 

e O aniversário do palhaço. (Carlos ABC)

"Joãozinho Anda Prá Trás", na apresentação em Santos. Em cena, 

eu, Reynaldo Otero, Kátia Godoy e Luis Garcia

Sede da Confederação 

de Teatro do Estado de 

São Paulo, em Santos, 

no lançamento do 

Festival Estadual. Estou 

nesta foto, onde vê-se, 

Alceu Marozzi Rigueto, 

Coordenador de Cultura 

de Piracicaba, na época, 

Carlos Pinto, presidente 

da Cotaesp, o político 

Franco Montoro, Miltinho 

e Teresa, presidente e vice 

da Federação de Teatro 

da Média Paulista, entre 

outros

Média Paulista em Rio Claro, a partir do qual seria selecionado 

um espetáculo para ser exibido no Festival do Estado de São 

Paulo, organizado pela COTAESP, na cidade de Santos. Acre-

dite:  ali passamos pela censura! Colocava-se como obrigatorie-

dade a presença de um censor para quem participava dos festi-

vais. Aliás, essa prática era obrigatória para todas as produções 

teatrais no período da ditadura civil-militar.

A experiência dessa apresentação nos deu uma espécie de ar-

ranque já que, com a peça Joãozinho anda pra trás na cidade de 

Rio Claro, pudemos ter uma atuação junto ao Festival Estadual, 

em Santos, onde encontramos profissionais, diretores, atores e 

articuladores desses eventos em outras regiões. Nosso sucesso 

foi estrondoso, lotando o teatro, a ponto de a Confederação Es-

tadual, através de seu presidente, Carlos Pinto, começar a abrir 

espaço para os espetáculos infantis. Nossa atuação foi muito 

importante – um verdadeiro marco – já que passamos a viajar 

e apresentar a peça em várias cidades e festivais do Estado de 

São Paulo. 

Inauguração da Sala 2 

do Teatro Municipal, com 

apresentação da peça "Circo de 

Bonecos", direção de Berenice 

Danelon. Eu, Kátia Godoy, 

Valéria, Reynaldo Otero, Luis 

Garcia e Rute Peres

“Apresentamos o espetáculo em 

várias cidades. Com Joãozinho anda 

pra trás, ficamos sabendo da existência 

de uma federação de Teatro da Média 

Paulista, na época, com sede em Rio 

Claro, onde fizemos apresentação 

para a censura e participamos de 

uma Mostra Regional, que acabamos 

ganhando e indo representar a 

região no Festival Estadual de 

Teatro, em Santos. A partir daí 

passamos a viajar com espetáculos, 

participando de festivais e mostras e 

acabamos trazendo a federação para 

Piracicaba.” (Carlos ABC)
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 Voltando ao tema da repressão, ao exibir Joãozinho 

anda pra trás, havia um censor e uma censora que acom-

panhavam a encenação, atentos às narrativas, diálogos, 

trejeitos e comportamento moral. Aliás, no caso das pro-

duções teatrais, os relatos de muitos artistas reforçam 

que a censura nos tempos de maior controle e cercea-

mento vetava pequenos detalhes, questionando, encon-

trando em qualquer sorriso, qualquer abraço, qualquer 

grito, qualquer choro e qualquer entonação um ato sub-

versivo, afrontoso à ordem e aos poderes constituídos. 

Tempos difíceis, doloridos, que levaram muitos amigos, 

mutilaram os sonhos intensos, ameaçaram as artes, a 

juventude, a criatividade! Na época, havia toda uma bu-

rocracia mórbida em torno do controle das produções 

artísticas. Segundo a legislação da época, o produtor era 

obrigado a se responsabilizar materialmente pela pas-

sagem, hospedagem e alimentação do censor! Éramos 

coagidos a pagar, à revelia e dolorosamente, pela nossa 

própria censura, o nosso indesejável cale-se!

 Momentos de restrições ao exercício democrático, 

da produção artística independente! A coragem e a in-

ventividade chamavam-nos para fazer frente, resistên-

cia política, arte para transpor, transcender, contrapor-

se! Meus aplausos a todas e todos que resistiram!

Em 1978, o grupo Metamorfose encenou Circular 

para não dançar, em Piracicaba, com direção coletiva. 

Marcado por seu traço polêmico, quebrava e fugia dos 

estereótipos da época. Uma versão paulista deste tex-

to inaugurou o Teatro do Bixiga, na capital paulistana, 

com direção do renomado Carlos Meceni. 

A peça infantil A Praça do Pensamento, dramaturgia 

de Laerte Ortega, em 1979, foi a minha primeira dire-

ção solo, a convite de Argemiro Coelho Ramos, na épo-

ca coordenador de Ação Cultural. Aquele era o Teatro 

Experimental de Piracicaba, vinculado à Coordenadoria 

de Ação Cultural, iniciativa ligada ao poder público. O 

espetáculo era voltado ao público infantil e tratava da 

importância do uso da imaginação para criar, lançan-

do mão de brincadeiras alternativas em contraponto ao 

consumismo e aos enlatados veiculados por programas 

televisivos, que tornavam o mundo da criança profun-

damente artificial.  Na sequência, dirigi o meu primeiro 

espetáculo com tema adulto, nesse mesmo ano. Refiro-

me à peça Respire fundo, texto de Emílio Moreti.

No início da década de 1980, morei na cidade de 

São Paulo, encontrando a oportunidade de vivenciar 

com profundidade a prática teatral, direção, cenografia 

e elaboração de figurinos. Passei por terras paulistanas, 

“Na época Circular para não dançar 

aconteceu depois de cursos de expressão 

corporal, preparação do ator e outro 

de interpretação, com Roberto Lage. 

Interpretação e teatro, com Carlos Meceni, e 

teatro infantil, com Paulo Lara. “Circular” 

foi um experimento, que resultou em 

montagem para a inauguração do Teatro 

do Bixiga.”  (Carlos ABC)

Musical Infantíl 

“Circular Prá 

Não Dançar”

“A Praça do 

Pensamento”, 

inaugurando 

o auditório do 

SESCPiracicaba. 

E apresentação 

na Sala 2 do 

Teatro

“Respire Fundo”. O saudoso 

Gilberto Gregolin, Emilio 

Moretti e eu

"Aniversário do Palhaço", 

quando íamos ao restaurante 

maquiados. E ao lado, "Azul 

ou Encarnado"
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sentindo o frio da terra da garoa, seu frenesi inconteste, as mo-

vimentações artísticas que fomentam um quadro múltiplo e 

de efervescência cultural. Foram cinco anos intensos. Conhe-

ci artistas, amigos, produtores. Transitei por espaços culturais, 

encontrando artistas, amigos e produtores. Existem aqui pas-

sagens maravilhosas e inesquecíveis. No final dos anos 1970, 

era bastante comum a apresentação das peças em boates. Ali, 

os atores protagonizavam as “comédias rasgadas” a lembrarem 

o Teatro do Absurdo. Essas encenações eram divertidíssimas e 

bem-humoradas, com passagens bastante irreverentes. Ali se 

tinha uma espécie de escracho para retratar aspectos do coti-

diano e da história. Participei como ator nas muitas exibições, 

chegando a representar o revolucionário Che Guevara na casa 

de espetáculos Medieval.

Bem, prosseguindo com a narrativa, fiz alguns trabalhos para 

a Claudia Raia, no mesmo período em que morei em São Paulo. 

Conheci esta renomada atriz quando ela tinha apenas 13 anos. Na 

época, o meu amigo, Reynaldo Otero, também bailarino, dançava 

na academia de ballet da mãe da grande artista. Foi através dele 

que as conheci. Mais tarde, trabalharia tanto para a mãe quanto 

para a atriz, confeccionando os adereços para seus musicais.

Em 1979, conheci João Prata durante a turnê de apresentação do 

musical Teresinha de Jesus, texto de Ronaldo Ciambroni, que, em Pira-

cicaba, aconteceu no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Neste espetá-

culo, Prata interpretou vários personagens. Depois, ao me mudar para 

a cidade de São Paulo, firmamos muitas parcerias. Neste período, fiz 

algumas interpretações – D. Pedro I, Pedro Álvares Cabral, João Rama-

lho, o bandeirante – na peça E um pouco de São Paulo, dirigida e produ-

zida por Prata. Ali, encontrei um experiente homem de teatro. Foi um 

tempo de muito trabalho e atividades, já que também atuava no teatro 

em todos os períodos do dia – manhã, tarde e noite. Aqueles foram 

momentos de grande labuta e importante aprendizado.

  João Prata passa a ter uma história de proximidade com a cidade de 

Piracicaba, já que de 1992 a 2004 foi o diretor da Paixão de Cristo, um 

grande espetáculo organizado desde 1989 pelo grupo teatral Guarantã.  

Antes de Prata, eu havia sido convidado para dirigir o espetáculo. Decli-

nei do convite, indicando-o para esta tarefa por ser grande conhecedor 

e apreciador dos temas religiosos. Sob sua direção, interpretei João Ba-

tista e Herodes. Também assinei os figurinos e auxiliei na cenografia. 

“Era manhã, o ano deveria ser 1983/84, e 

eu ainda morava em São Paulo e dividia um 

apartamento com o ator Gilberto Gregolin. 

Recebi a visita da atriz Cláudia Raia e sua 

mãe, Odette, pois iria fazer os adereços de 

cabeça do novo espetáculo delas. (Eram 

cabeças estilo indígena e afro). Ficamos 

um tempão sentados na sala para que 

elas me passassem tudo o que precisariam, 

quantidades, cores etc. O Gilberto estava 

em seu horário de almoço e resolveu fazer o 

convite para que elas provassem a sopa que 

ele fizera. Pois bem! Elas tomaram a sopa, 

enquanto eu relacionava os adereços. Percebi 

que elas demoraram muito para tomar a 

tal sopa, mas sei lá.... Quando terminamos 

a conversa e elas se foram, sentei-me para 

provar a sopa do Gilberto. Meu Deus! 

Aquilo estava insuportavelmente salgado. 

Impossível de se comer! Fiquei pensando 

comigo: elas tomaram em silêncio toda a 

sopa oferecida? Não sei como não tiveram 

um problema de pressão alta. Quando 

elas vieram, no dia marcado, para levar os 

adereços prontos, eu, de cara, fui falando da 

sopa. Todos rimos muito.” (Carlos ABC)

"O Roubo da Mala" 

em São Paulo

Cláudia Raia no 

musical que eu fiz os 

adereços de cabeça

“Teresinha de Jesus”, Ronaldo Ciambroni e João Prata
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Sempre adorei elaborar os adereços e trajes de cena, dan-

do beleza e autenticidade aos personagens! 

Marcou-me muito o momento em que o grupo Me-

tamorfose, em 1980, encenou Pop, a garota legal, texto 

de Ronaldo Ciambroni. A direção ficou a meu encargo. 

Esta seria a minha primeira produção de uma peça de 

teatro. Durante alguns anos, apresentamos o espetácu-

lo no Teatro Dr. Losso Netto, centros comunitários, fora 

as muitas cidades do Estado de São Paulo. O enredo 

era direcionado ao público infantil, contando a história 

dos brinquedos que ganhavam vida numa loja, após a 

saída do proprietário e depois que a menina Pop aden-

trava o recinto. Havia uma personagem, uma boneca 

que recebia o nome de Maria Quebrada, fazendo re-

ferência ao tema das pessoas com deficiência física e 

mental e tratando de sentimentos como rejeição e pre-

conceito de forma mais lúdica. Exibimos este espetá-

culo até mesmo no presídio para as pessoas privadas 

de liberdade. Tive a sensação de que adoraram o con-

teúdo, criando identificações com a Maria Quebrada.  

Excepcionalmente, em 1982, interpretei um dos per-

sonagens quando a peça foi exibida no Teatro TBC, em 

São Paulo, desta vez, com a direção e produção do próprio 

Ronaldo Ciambroni.

Em 1980, um fato importante marcou a minha carreira e 

jornada: interpretei um personagem na peça adulta O roubo 

da mala, de Ronaldo Ciambroni, inaugurando, inclusive, o 

meu primeiro e único nu nos palcos. Passados alguns anos, 

em 1984, escrevi a peça Árvore de estrelas, um espetáculo in-

fantil. Esta seria a minha primeira experiência na elaboração 

de textos para o teatro. Este espetáculo foi exibido no Teatro 

Municipal de Piracicaba e em vários centros comunitários, 

oportunizando à população o acesso ao universo do teatro. 

Dirigia-se ao público infantil, enfatizando a relevância da 

amizade e demonstrando a possibilidade da união de forças 

em busca de um objetivo comum. Em período mais próxi-

mo, viajei pelo Estado de São Paulo, Goiás e todas as capitais 

do Nordeste com a peça As filhas da mãe, do habilidoso dra-

maturgo Ronaldo Ciambroni.

Dirigi em 1985, já no período em que retornei de São Pau-

lo para Piracicaba, a peça Caxuxa, histórias e sonhos, encena-

da pelo grupo Metamorfose, com um cunho mais social, um 

olhar mais analítico que desejava retratar pessoas que habita-

vam as ruas e eram invisíveis do ponto de vista social, de uma 

maneira lírica e bastante divertida. Esta peça foi o resultado de 

um curso de interpretação que ministrei no Teatro Municipal. 

O espetáculo trouxe a narrativa em torno de uma menina que 

morava pelas ruas, guardadora de carros, conhecendo as do-

res do mundo, aprendendo com a dureza da cidade. Mas, nes-

se mesmo espaço, tão cheio de desesperanças, aparecem os 

muitos personagens que ocupavam este lugar e partilhavam 

os sonhos com Caxuxa – o catador de papelão, o engraxate, o 

cego, cantor e tocador de violão, o carrinheiro –, denuncian-

do as trincheiras da pobreza. O cenário era o beco, que repre-

sentava este mundão, as facetas do Brasil, resgatando de um 

modo delicado e terno a ideia de que é possível sonhar. A peça 

era dirigida ao público infanto-juvenil, diferenciando-se, ape-

sar do tom divertido, por sua capacidade de levar o público a 

Fotos de jornal de "...E Um 

Pouco de São Paulo", João 

Prata, eu e Lauro Elmo
“Carlos ABC é um madurão do teatro... 

Vivo, exuberante, diante de uma plateia 

constituída de crianças silenciosas e 

atentas.” (João Chiarini, jornalista, autor 

de teatro, folclorista)

“Pop, A Garota Legal”.  

Fiz a Direção e foi 

a minha primeira 

experiência como produtor

Cena de “O Roubo 

da Mala”. Primeira 

montagem que 

participei na capital
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um momento de reflexão e crítica. Caxuxa foi um espetá-

culo que conquistara muitos prêmios. Esta encenação foi 

tida como revolucionária, por sua sagacidade. Na época, 

eram usuais encenações a retratarem contos de fadas e 

as velhas histórias da carochinha. Pense o que significava 

este enredo no período mais próximo da repressão! Já bei-

rando o tempo em que se iniciavam as tentativas e desejos 

de redemocratização da sociedade brasileira, o tema social 

estava preso na garganta das muitas manifestações da vida 

cotidiana – a economia, a política, a produção de conheci-

mento. A arte sempre foi um instrumento de denúncia, 

pensando uma sociedade mais justa e sustentável. Expe-

riência incrível foi essa direção. Confesso aqui – e bem 

baixinho – que chorava a cada apresentação. As lágrimas 

sempre representam e encarnam o sonho de liberdade.

Também, apresentamos a peça no SESC quando 

participávamos do festival de teatro que acontecia pela 

primeira vez na cidade de Piracicaba. Meus irmãos e 

minha mãe estiveram presentes no dia de sua exibição. 

No final, ostentavam uma faixa com as palavras “Ca-

xuxa é a melhor” – para minha surpresa e vergonha. 

Minha mãe, dona Beatriz, efusiva, entusiasmada, relu-

zente – com quem aprendi a amar as artes a partir de 

sua sensibilidade e oralidade –, além dos dizeres escri-

tos, bradava sem parar: “Caxuxa é a melhor!” Até então, 

minha família estava habituada a frequentar disputas 

esportivas, o que ensejava uma grande torcida. No meu 

espetáculo, não foi nada diferente!

Em 2000, quando se comemorou o Ano Internacional 

da Terceira Idade, realizei uma releitura da peça Caxuxa, 

propondo uma adaptação que contou com a participação 

de atores idosos. Naquele período, o SESC de várias ci-

dades, incluindo Piracicaba, propôs aulas de teatro para 

este público, resultando em algumas montagens. Em 

nossa cidade, realizamos apresentações com pessoas da 

terceira idade, que até então nunca tinham encenado. O 

produto do trabalho foi encantador: dobrando o número 

de personagens, a exibição esteve carregada de sonhos 

e novas esperanças, levando o público, principalmente 

os mais jovens, a repensarem o mundo e as relações, a 

A primeira montagem de 

"As Filhas da Mãe". Na foto, 

Helena Ramos, eu, Telma Lip 

e Ronaldo Ciambroni

Curso de Teatro, que 

ministrei no Teatro 

Municipal, na volta a

Piracicaba

“A qualidade da peça, sua montagem, 

sua trilha sonora, coreografias, cenografia 

e direção, tudo rico em detalhes, fazem 

com que aflorem nossas sensações e 

extrapolem os sentimentos. Atingiu seu 

objetivo coroando com diamantes o Ano 

Internacional do Idoso”. (Aracy Duarte 

Ferrari)

Caxuxa, resultado 

do Curso de Teatro
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partir da atuação das pessoas mais vividas, portadoras de 

muitos valores e experiências. Levamos esta adaptação 

para outras cidades, participando, inclusive, de festivais. 

Em 1987, através da Cooperativa de Arte, fundada 

naquele ano, foi exibida em Piracicaba a peça Ataza-

nando, de autoria de Alceu Marozzi Riguetto e sob 

minha direção. O espetáculo apresenta fragmentos de 

crônicas do cotidiano e da vida na cidade. Estiveram 

envolvidas nesta montagem mais de duzentas pessoas, 

incluindo atores, bailarinos, cantores e modelos, mar-

cando a diversidade do mundo das artes. 

Reavivando um clássico, em 1989, o público pôde 

assistir ao espetáculo 3 comédias em 1 ato, de Anton 

Tchekhov, com direção de Reinaldo Santiago e Marcília 

Rosário, os quais, no ano de 1991, tiveram um impor-

tante papel na cidade de Piracicaba, junto de Jefferson 

Goulart, Secretário da Ação Cultural, e com minha par-

ticipação efetiva na época, ao instituírem, com a chan-

cela da Câmara de Vereadores, a Companhia Estável de 

Teatro. Além dos figurinos, interpretei o Urso, Gregori 

Smirnoff. Tchekhov foi um médico, dramaturgo e di-

retor russo, aclamado e reconhecido pela crítica e por 

outros escritores. Como um dos maiores contistas de 

todos os tempos, produziu clássicos que marcaram a 

dramaturgia mundial. Entendo e avalio que esse se ca-

racterizou como um dos mais importantes e emblemá-

ticos trabalhos que desempenhei, tendo recebido, in-

clusive, indicação de melhor ator no Festival Nacional 

de 1989, em Franca. Dirigi também outros textos de 

Tchekhov: duas montagens de Os malefícios do tabaco. 

Uma foi realizada no ano de 1984 com a atuação de Gil-

berto Gregolin; a segunda aconteceu em 2007, desta 

vez com a interpretação de Romualdo Sarcedo. Dirigi, 

ao lado de Berenice Danelon, outras duas obras – O 

canto dos cisnes e O trágico à força –, tendo como atores 

Sarcedo e Washington Poppi.  

Penso que o amadurecimento dos meus trabalhos 

estaria intimamente ligado às novas possibilidades de 

Montagem de "Caxuxa", com a terceira Idade, pelo Sesc Cena de “O Urso” de 

Anton Tchécov. Eu, 

Alice Scomparim e 

Dante Skall Almoçando, com Reinaldo Santiago, 

Marcília Rosário e Marcio Tadeu na época 

em que eu era diretor do Teatro Municipal 

e responsável pelas oficinas

"O Canto do Cisne", "O 

Trágico à Força" e "Os 

Malefícios do Tabaco", 

com Whashington Poppi 

e Romualdo Sarcedo, 

com direção minha e de 

Berenice Danelon
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Foi inexoravelmente difícil deixar minha terra, onde 

desenvolvi o apreço e a curiosidade por sua imensidão 

cultural. Deixaria mãe e irmãos, o que me causou – não 

devo negar – intensa saudade e pesar. Estaria longe, 

distante, aprendendo, conhecendo e investigando uma 

sociedade diversa e muito diferente da minha. Neste 

período, muito compreendi sobre o modo de existir dos 

europeus e como, na multiplicidade da cultura brasilei-

ra, há a influência de outras tradições, compondo, de 

maneira plural, ao lado do universo africano e do saber 

indígena, o nosso imenso modo de viver e fazer arte!

Em 1988, quando estive por um ano na Itália, ad-

mito que os sentimentos, as tristezas mesclavam-se às 

intervenção no mundo artístico que, ousadamente, de-

senhavam-se e marcavam as minhas mais profundas 

experiências. Em 1988, fui convidado por uma ami-

ga, Marina Vicente de Jesus, a viajar para a Espanha, 

pensando na possibilidade de participar de espetáculos 

de dança pela Europa. Era uma tentativa, já que não 

havia nada acertado de antemão. Iniciei a jornada em 

território espanhol, onde fazia trabalhos individuais e 

estilizados para dançarinas de shows musicais. Segui-

damente, fui para a Itália propondo-me a um teste para 

confeccionar um adereço de cabeça de águia, ganhando 

um importante espaço para exibir meus trabalhos. A 

peça, elaborada e confeccionada por minhas mãos, car-

regava um brilho único, as plumagens espalhavam-se, 

enchiam os olhos do espectador. A partir de então, fui 

selecionado para atuar na produção dos figurinos das 

dançarinas. 

Estava lá, fazendo parte da equipe, acompanhando-

a em todas as apresentações. Aquele era um grupo de 

dança profissional, composto por lindas e talentosas 

mulheres, exímios bailarinos e músicos com grande 

qualidade. A companhia exibia para o mundo o que 

era mais marcante e melhor caracterizaria o espectro 

da cultura brasileira: o maracatu, o samba, maculelê, 

congada, capoeira e o frevo. Era de se esperar que os 

europeus se encantassem com a composição de cores, 

brilhos e intensa pesquisa cultural que definiam estas 

apresentações.

 Comecei então a discernir como os anos de expe-

riência do carnaval trariam a notada inspiração para a 

arte do figurino. E pensar que tudo havia se iniciado a 

partir da inspiração que nascia das mãos criativas da 

minha mãe ao produzir, moldar e costurar nossas fan-

tasias, contando com parcos e tímidos recursos finan-

ceiros. Ali, mais uma vez, pude experimentar as glórias 

e as delícias da arte.

“A história toda com as meninas começa quando eu 

resolvi ajudar uma escola de samba do segundo grupo 

da época e precisava de uma mulher bonita, como 

figura principal do meu enredo, que era uma lenda, 

'A cidade subterrânea da Princesa Acaiaca'. Eu via 

sempre a Maysa, que estudava à noite e passava pela 

praça, nosso local de reuniões. Ela era uma mulher 

alta, com um corpo escultural e lindos olhos cor de mel. 

Numa noite, abordei-a e fiz o convite para que ela fosse 

a minha Princesa Acaiaca, num belo carro alegórico. 

Na época, em Piracicaba, negros não desfilavam em 

carros alegóricos. Foi meio difícil convencê-la, pois ela 

era criada com rigidez pela tia, depois de ter perdido 

os pais. Convidei-a para que fosse conhecer minha 

mãe e família. Depois disso, não teve como; Maysa, 

não só estrelou na alegoria, fazendo o maior sucesso, 

como trouxe a Marina, irmã dela, que figurou na ala 

de frente da escola. A partir daí, criamos uma grande 

amizade. Maysa trabalhava na Philips, que ostentou 

uma foto dela no carro alegórico, numa revista da 

empresa em nível nacional. Quando eu morava em São 

Paulo, ficamos sabendo que a Watusi (mulher negra, 

brasileira, grande estrela de shows europeus), estaria 

fazendo audições para formar um grupo de mulheres 

afrodescendentes para excursionar pela Europa. As 

irmãs fizeram os testes, passaram e rumaram ao velho 

continente para fazer uma longa carreira que durou 

décadas. Todas as vezes que vinham em visitas ao 

Brasil, me convidavam para ir trabalhar com elas lá, 

mas sempre estava envolvido em novas produções, junto 

ao medo de ficar doze horas dentro de um avião, que 

não permitia que eu fosse. Até que, no início de 1988, 

resolvi ir e daí começa uma nova história.” (Carlos 

ABC)

Maysa Vicente com 

adereço de cabeça 

de águia, que fiz em 

Roma, Itália

A Cia da Watusi, que levou a Maysa e Marina para  

trabalhar na Europa
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Nós, na Sicília, Itália, comendo espaguete – 

pasmem – feito dentro do ônibus

muitas possibilidades de existência. Conhecer um am-

biente cultural diferente inspiraria muitas das minhas 

habilidades, que favoreceriam o gosto e o desejo inten-

so de dirigir encenações e produzir roteiros para peças 

teatrais. Senti o frio recalcitrante da Europa, encontrei 

pessoas e artistas renomados, provei do azeite e das 

massas, partilhei informações, construí amizades, ouvi 

músicas, circulei pelas ruas e museus monumentais e 

históricos do Velho Mundo.

 Nunca deixaria de narrar o encontro breve e ines-

quecível com o cineasta e diretor consagrado Franco 

Zeffirelli. Quem não almejaria conhecer in loco o di-

retor da obra cinematográfica Romeu e Julieta – amava 

este filme – a marcar gerações diversas? Na época, abri-

ram-se testes para atores afrodescendentes de forma a 

compor o elenco de sua próxima produção. Pois bem, 

mesmo que brevemente, estive com este grande dire-

tor, na tentativa ousada de participar do elenco como 

figurante de uma de suas criações cinematográficas, 

conhecida como Aída, de Verdi. Decidi arriscar-me 

mesmo sabendo que não tinha nada a ver com o perfil 

pedido. Na verdade, a intenção era ter, mesmo que por 

pouquíssimo tempo, um contato com este gigante do 

cinema mundial. Pura tietagem mesmo! Claro que por 

não ter pele e características físicas do biótipo preten-

dido não pude participar dos ensaios e da equipe. Mas, 

claramente, encontrar o grande Zeffirelli já traria mais 

peso para minhas histórias, as quais contaria aos ami-

gos e amigas no retorno da Europa.

Enfim, por quase dois anos, descobri um pouco do 

território europeu, suas uvas, maçãs, o verdadeiro en-

canto do mediterrâneo. Porém, a nostalgia era a mais 

próxima e íntima das companheiras. As saudades do 

Brasil, de seus encantamentos, da família, das tradições, 

dos abraços abertos e calorosos de nosso povo e, mais 

precisamente, do burburinho terno do Rio Piracicaba, 

Eu em Roma, diante do 

exuberante Coliseo

que marcariam os roteiros, as encenações e a construção 

dos personagens, ocupariam as minhas representações 

e as mais incríveis experiências. Tudo isso falava mui-

to mais alto e ecoava na alma. Deveria regressar para o 

meu país, minha cidade natal. Mesmo voltando ao Bra-

sil, durante longo período, uma vez ao ano, viajava para 

a Europa para atuar com figurinos junto às companhias, 

a reconhecerem meus trabalhos e elaboração. Costuma-

va ficar por um mês em terras estrangeiras.

Logo ao retornar, surpreendi-me com um honroso 

convite. Em 1989, era eleito o governo de esquerda, 
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liderado pelo amigo José Machado, que assumiria a 

Prefeitura Municipal de Piracicaba. Na época, recebi a 

agradável solicitação para dirigir o Teatro Municipal Dr. 

Losso Netto. Foi uma vivência recheada de aprendizado 

e conhecimento profundo. Trabalhei por dois anos com 

as questões operacionais e técnicas da arte. Compreen-

di a organização das agendas para os espetáculos, ava-

liei trazer para a cena e o palco do teatro várias peças, 

inclusive as que fugiam do circuito comercial. Entendi 

os desafios de se fazer arte, ante as restrições orçamen-

tárias e as dificuldades para financiamento da cultura.

Apesar de gratificante e inspiradora, a experiên-

cia de direção do Teatro Municipal, persistia o gran-

de chamado, aquele sentimento vasto que tomava 

meu coração. Sempre tive a sensação íntima de que 

estaria voltado para encenação, direção e produção 

teatral. Queria estar no mundo para dirigir, ensinar 

arte, interpretar personagens, desenhar o planeta, as 

relações, os afetos que dão o sentido profundo para 

a existência, para nossa breve passagem neste mun-

do. Saindo um pouco da direção do teatro e atuando 

junto às políticas públicas, passei a coordenar as Ofi-

cinas Teatrais, construindo conhecimento, definindo 

temas e motivando novos artistas. Tinha uma espécie 

de “carta branca” para organizá-las, momento em que 

ganham as comunidades e a população mais caren-

te, proporcionando cultura. Tornei-me responsável 

pela área de formação, promovendo cursos, oficinas 

e workshops com temas variados. Interessante que 

trouxe como proposta realizar rodas de conversa entre 

os atores locais e aqueles que vinham apresentar os 

espetáculos. Criei instrumentos e mecanismos, bus-

cando a avaliação do público em torno da programa-

ção cultural, do desejo e interesse pelo que poderia 

ser exibido na cidade. Tempos profícuos de debate e 

exercício da democracia!

  Em 1989, quando o Kerko Tomazielo era diretor da 

FM Municipal, atualmente Educativa FM, o grupo Me-

tamorfose assumiu um programa de rádio teatro, que 

tinha como objetivo resgatar e dar vida a personagens, 

mitos e algumas lendas, fazendo uso de uma lingua-

gem radiofônica. A direção era minha. Esse foi um tem-

po de muitas reuniões e ensaios na casa do Du Gros-

so, importante e renomado cartunista de Piracicaba, e 

Cristina Gouveia. Participávamos como atores fazendo 

as vozes, conforme a situação, demanda e necessidade. 

Chegávamos a convidar artistas de outras companhias 

para participarem da apresentação em cada programa. 

Entendo que o resultado dessa experiência foi excep-

cional. Além de me sentir realizado e pleno com nosso 

trabalho de pesquisa e resgate das lendas piracicaba-

nas, tornou-se o embrião para a montagem de Lugar 

“O secretário de Cultura era o Jefferson 

Goulart, que me convidou, dizendo 

que havia tido uma reunião na Sala 2 

do Teatro com os artistas e o meu nome 

teria sido o mais citado como sugestão de 

nomes para assumir a direção do Teatro 

Municipal. Durante a administração 

Machado, atuei dois anos como diretor do 

Teatro Municipal e nos outros dois pedi 

para trabalhar exclusivamente na área de 

formação, trazendo cursos e oficinas, pois 

acreditava muito que isso seria necessário 

naquele momento. Afinal, efetivamente, 

já vinha fazendo isso desde que assumi a 

direção. No último ano, fui secretário de 

Cultura.” (Carlos ABC)

Programa de dois dos musicais que 

fiz os figurinos em Tesero-Itália
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onde o peixe para, para o qual mais tarde faria o roteiro 

e, posteriormente, dirigiria o espetáculo. O programa 

também foi premiado, ganhando o primeiro lugar do 

Conselho de Artes e Ciências Humanas da Secretaria 

da Cultura do Estado. Essa premiação também indi-

cou a melhor pesquisa de conteúdo. Ainda que com os 

trabalhos e da energia que se dispendiam nos ensaios 

e apresentações, considero que esse foi um momento 

oportuno para aprender e conhecer novas linguagens.

Em 1990, dirigi um importante espetáculo A mais 

forte, de August Strindberg, escritor e dramaturgo sue-

co, com uma ampla carreira voltada para a produção de 

mais de sessenta peças e outras trinta obras de ficção, 

história, autobiografia e análise cultural e política. Nes-

se espetáculo, a plateia acompanha o embate de duas 

mulheres (a esposa e a amante) que se encontram às 

vésperas do Natal: uma que, em todo momento, faz uso 

da fala e de outros recursos, confrontando a outra que 

se apropria da expressão corporal, mantendo-se em si-

lêncio. As cenas e a relação entre as duas personagens 

traduzem um jogo permanente de ideias e poder. As 

exibições ocorreram no Teatro Municipal de Piracicaba, 

na cidade de Franca, assim como visitou terras argenti-

nas. Na minha encenação, a primeira seria a bailarina 

Sandra Libardi, apropriando-se dos movimentos atra-

vés da dança, enquanto a segunda, Cristina Gouveia, é 

a esposa devotada, usando a oralidade. Ambas travam 

uma intensa interação. Recebi por este trabalho dois 

prêmios de melhor direção, um deles no Festival Nacio-

nal de Pindamonhangaba, em 1990, e outro no Festival 

de Monólogos, em 1989, em Franca, além de melhor fi-

gurino e cenografia. Realizei uma segunda montagem, 

com uma nova releitura, no ano de 1998, contando 

desta vez com a participação das atrizes Marisi Aidar e 

Daniela Scarpari. 

Em 1991, a convite do grupo Andaime, dirigi o es-

petáculo As desgraças de uma criança, dramaturgia de 

Martins Pena, autor cuja obra reúne mais de 30 peças, 

entre comédias, sátiras, dramas e farsas. É considerado 

um dos maiores dramaturgos brasileiros, destacando-

se por suas comédias e fundando no Brasil este gênero 

que aborda os costumes. Na exibição de As desgraças de 

uma criança, o tema é bastante recorrente e comum aos 

folhetins, tratando do triângulo amoroso, amores proi-

bidos e casamento por conveniência e interesse. Essa 

foi uma peça exibida em muitos festivais e ganhadora 
"O Ciumes de Barbuille" 

de Molière "A Mais Forte" de Strindberg, que dirigi, 

com Sandra Libardi e Cristina Gouveia

“‘As desgraças de uma criança’ diverte 

a plateia, flui na mecânica farsesca pela 

qual optou a direção de Carlos ABC.  Se a 

plateia responde com risadas à encenação 

de uma comédia, o objetivo foi alcançado.”  

(Sebastião Milaré, crítico de teatro e 

escritor).

"As Desgraças de Uma 

Criança" e Jerônimo Vieira, 

Alice Scomparim em cena, 

sob minha direção
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de muitos prêmios, entre eles seis de melhor figurino, 

quatro de melhor cenografia e dois de melhor direção 

nos Festivais de Teatro de Ourinhos (1990), Sumaré 

(1991), Franca (1991), Campinas (1992), Marília (Co-

taesp, 1992), além de premiação de melhor espetácu-

lo. Ali estabeleceria uma grande parceria com o grupo 

Andaime, nascido na Universidade Metodista de Pira-

cicaba, dirigindo mais tarde o espetáculo Lugar onde o 

peixe para, que marcou profundamente minha jornada 

no universo artístico. 

Boa parte de minha vida e das energias vitais que 

circulam pelo meu corpo, pelas veias, músculos, alma 

e coração, estava voltada para a produção teatral. Um 

pedaço generoso da minha trajetória está na exibição 

do espetáculo Paixão de Cristo de Piracicaba, encenado e 

produzido há mais de 30 anos pelo grupo teatral Guarantã, 

do qual fiz parte, acompanhei a fundação e partilhei as me-

lhores e mais promissoras amizades.

 Justo reconhecer que o Guarantã é um patrimônio da ci-

dade, com raízes fincadas e sólidas no vasto campo de pro-

dução artística local. Tudo começou em 1989, mesmo ano 

em que me tornei diretor do Teatro Municipal Dr. Losso 

Netto. O ator Edmilson Andrade e o coletivo de jovens das 

oficinas de Teatro do SESC, sob a coordenação de José Ma-

ria Ferreira, vieram propor para a Ação Cultural a encena-

ção da Paixão de Cristo, conclamando pelo aporte do poder 

público como facilitador das artes. Na época, eu estava lá, 

incentivando, apoiando, consagrando a iniciativa daqueles 

jovens muito talentosos. Tarefa deliciosa, mas que exigiria 

conveniente e irrestrita habilidade para convencer e travar 

negociações para o apoio material da Prefeitura. O poder 

público por fim acabou por arcar com o pagamento do di-

retor, muito embora dois participantes do grupo, Edmilson 

Andrade e Heloisa Andersen, tenham solicitado verba para 

palco, som e luz.  Fato que as proposições daqueles jovens 

artistas eram corajosas, guardando peculiar coerência e o 

desejo único de alegrar e encantar ao contar a história mais 

bela, doce e terna de toda nossa humanidade.

 As negociações avançaram com a devida agilidade e 

rapidez. A Paixão de Cristo seria encenada; eu estaria lá, 

participando, dividindo alegrias, crescendo junto, alimen-

tando os sonhos e ideias de fazer cultura, arte, explorar a 

beleza plástica e intensa das encenações nos próximos 

anos. Inaugurava-se um vínculo afetivo com esse even-

to. Estive por ali, entre as apresentações, envolvido com 

o grande público, o grande elenco. Em algumas ence-

nações, permaneci na linha de frente da atuação. In-

terpretei personagens, recontando a história da Paixão, 

ofertei todo meu amor às exibições. Vesti-me de João 

Batista, batizei Cristo, preguei e anunciei a chegada do 

Messias.

Também caminhei pela elaboração dos cenários, 

figurinos, composições. Criei ornamentos com teci-

do improvisado, em muitos momentos, recorrendo a 

materiais recicláveis. Devemos concordar num aspec-

to: arte e sustentabilidade ambiental combinam-se 

profundamente! A cenografia merece nossa atenção: 

também auxiliei neste campo de produção, que tentava 

construir uma aproximação mais fiel à ambientação do 

mundo antigo. Tudo com muita criatividade e simpli-

cidade, sem perder certa ostentação dos ornamentos!

Dirigi a Paixão de Cristo nos anos de 2006, 2007, 

2008, 2013 e 2014. Pude exercitar ou conclamar por 

algumas habilidades, tomando esse trabalho como o 

lugar da realização pessoal, da ampliação das possibi-

lidades e de novos projetos. Nessas empreitadas, exter-

nalizei ideais, sonhos de atuação e roteiro, ousei nas 

propostas, trouxe a diversidade cultural e étnica aos 

espetáculos. Em 2006, visando a um aprofundamento 

Eu montando cenários 

da "Paixão de Cristo"

“Na verdade, quando eu me aventurei a 

ajudar nos cenários da Paixão, não havia 

recursos e eu pegava tecidos e adereços 

das minhas produções teatrais e usava 

improvisando cenografias.” (Carlos ABC)
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teológico-cultural para o elenco da Paixão, tiveram iní-

cio as oficinas de teologia, ministradas pelo prof. Ade-

lino F. Oliveira. No ano de 2007, Maria, mãe de Deus, 

foi protagonizada por uma atriz negra, Thais Dias. 

Sim, uma mulher negra encenaria a condoída mãe 

de Deus! Fato que, na época, estava fazendo apologia 

e memória à miscigenação do povo brasileiro, assim 

como ao conhecimento de que a África é a terra-mãe da 

humanidade, lugar de nossas origens, nossos sonhos, 

ancestralidade, nossa interioridade. O encontro ímpar 

das muitas culturas e etnias e a intersecção de muitas 

alegrias, gostos musicais, ritmos sempre foram eviden-

tes. O Brasil encampa a perspectiva das diferenças, da 

multiplicidade, da pluralidade. Como não dizer que a 

face divina e santa de Nossa Senhora é o grande re-

talho dos muitos rostos sofridos, condoídos, famintos, 

das muitas cores, dos vários matizes culturais? Naquele 

ano, de certa forma, empolguei o grande e apaixonado 

público. Não fui poupado de críticas daqueles que se 

acostumam aos padrões usuais. O ideal da beleza de 

Maria não pode e não deve ser apropriado por único 

povo, uma única cultura, uma única direção. A pers-

pectiva da universalidade abre espaço para as muitas 

releituras e representações!

Os momentos de direção da Paixão de Cristo deixa-

ram muitas marcas. Além de Maria negra, o batismo 

de Jesus Cristo por João Batista foi protagonizado no 

próprio Rio Piracicaba, envolvendo a plateia num mo-

mento quase místico. Também, num outro ano, ousei 

mudar a posição das arquibancadas, proporcionando 

ao público um novo ângulo e um novo olhar sobre o 

desenrolar da trama. Outra novidade aconteceu no ano 

2007, quando, sob minha direção, propus durante todo 

o espetáculo a narração ao vivo pelo ator Washington 

Poppi, através do olhar do centurião romano que con-

tracena com o elenco na famosa cena “A cura do servo 

centurião”. Foi um momento incrível e uma oportuni-

dade para dar uma outra perspectiva para a encenação.

Há uma longa e peculiar história que gostaria de 

narrar, trazendo alguns detalhes, pelo menos os mais 

marcantes. Como esquecer as direções, a dramaturgia 

e produções dos enredos e peças que me vinculam afe-

tivamente à cidade de Piracicaba, à tradição do interior 

Alguns programas de 

anos em que dirigi a 

"Paixão de Cristo"

Cena da festa de Herodes, na Paixão 

de Cristo", sob minha direção

Eu de João Batista, Narrador e 

Herodes, na Paixão de Cristo.
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paulista, às modas, cantos e lendas, tão entoadas pelos pen-

samentos de minha mãe, pelas páginas dos livros na casa de 

meus pais, recheados de conteúdo e conhecimento, a guarda-

rem e narrarem parte dos hábitos do homem, sujeito caipira, 

sua visão de mundo, suas predileções? É como se eu fechas-

se os olhos e capturasse as movimentações da casa da minha 

família, as atividades, as práticas, a maneira de se relacionar. 

Minha mãe, com toda sua simplicidade, intimamente, intuía 

a tradição caipira, contagiando-me com a beleza e a grandeza 

de nossa cultura. Ela era a própria caipira, que, sem total cons-

ciência, encarnava os hábitos e trejeitos deste universo. Um 

pouco de sofrimento, labuta, tristeza permanece no jeito de ser 

e sentir o mundo desse povo. Sabia como ninguém recontar 

essa maneira de agir e sonhar, o amor pela terra, pelo rio, pelos 

mitos, pelas parlendas, linguagem e ditados populares. Aprendi 

a amar tudo o que estaria enraizado na minha terra, a aclamação 

da Festa do Divino, o burburinho sereno e apaixonado do rio, 

as narrações que compunham os medos infantis, os doces mais 

típicos, as serenatas que desejavam arrebatar os mais delicados 

corações. E olhe que, incrivelmente, minha mãe havia cursado 

escola até o segundo primário, era simples, mas se tornou porta-

dora de uma sabedoria única! Não só dona Beatriz era o retrato 

do povo piracicabano e me inspirava: estava sempre entre ami-

gos, vizinhos e familiares, muito bem acompanhado e rodeado 

de caipiras!

Inevitavelmente minha mãe tornou-se referência e exerceu 

forte influência na criação de importantes personagens em duas 

peças que dirigi. Em Lugar onde o peixe para, a imagem materna 

ajudou a compor a personagem, dona Romirda, com condutas e 

uma percepção típicas da mulher caipira, com suas superstições, 

sua devoção à terra, à família e à religião. Num segundo momen-

to e mais tarde em O filho das águas, a imagem de minha mãe 

esteve refletida na personagem de dona Deudezira.

“Toda a visão e inteligência da minha mãe eram pela 

aguçada e privilegiada intuição dela. Para você ter uma 

ideia, não tínhamos dinheiro, mas ela não deixava de 

nos levar aos salões de arte, presépios, museus, exposições 

de tudo e, finalmente, cinemas – já que meu pai, sendo 

jornalista, tinha acesso permanente.” (Carlos ABC)

Dona Deudezira, Carla Sapuppo em "Filho 

das Águas" e Dona Romirda, Alice Scomparim 

em "Lugar Onde o Peixe Pára"

Cenas de "Lugar Onde o Peixe Pára", 

pelo Grupo Andaime de Teatro

“Um interessante trabalho de pesquisa 

de hábitos, costumes e crenças... pode 

ser considerado como um ponto de 

partida para a conquista de uma nova 

dramaturgia.“ (Gianni Ratto, Lúcia 

Cerrone e Márcio Meirelles)

“Nos brinda com uma pesquisa caipira 

que nos transporta para a emoção e 

lembranças... A direção de Carlos ABC, 

com simplicidade e inteligência, cria uma 

montagem interessantíssima, com magia 

e conhecimento do fazer teatral, sabe 

dosar a comicidade e a dramaticidade 

e o resultado e o trabalho só poderia ter 

qualidade.” (Moisés Miastkwosky, diretor 

de teatro e crítico)
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Pois bem, trouxe para meus projetos artísticos as mais in-

teiras lembranças da infância, de casa, da ternura materna. Em 

1996, mais uma vez ao lado do grupo Andaime de teatro, tive 

a oportunidade de dar visibilidade à riqueza cultural do inte-

rior ao dirigir a peça teatral Lugar onde o peixe para, criando o 

enredo que contaria a beleza da tradição caipira de Piracicaba. 

Tratou-se de uma experiência encantadora, quase que apoteóti-

ca. Adentrando o mundo onírico das lendas, dei vida ao rio, às 

criaturas que ali habitavam, às águas enérgicas – às vezes tran-

quilas, outras violentas – que ora acolhiam, ora machucavam, 

ora ceifavam a vida dos homens, ora abraçavam gentilmente 

as crianças. Concomitantemente, os personagens, com gran-

de destreza, estariam ali, reavivando o folclore, resgatando o 

tom caipira das falas, a leitura singela de mundo, carregada de 

medo e afeto absoluto por sua terra. A canção dos trabalhado-

res que cortam a cana externaliza a dor, os receios, o choro, a 

esperança pelo advento, a inauguração de um tempo, uma vida 

melhor!

A peça tornou-se um ícone, ganhando mais de quarenta 

prêmios, com exibição em alguns renomados e reconhecidos 

festivais de teatro (estaduais e nacionais). Exibimos o espetácu-

lo em muitas localidades, encantando o público, ensinando a 

riqueza, a densidade e a profundidade da cultura caipira. Mais 

de 35 mil pessoas estiveram entretidas com as apresentações. 

O espetáculo foi exibido também na Itália. A convite do es-

paço Non Solo Danza, apresentamos Lugar onde o peixe para, 

sendo aclamados pelo público local. Com tamanho sucesso, re-

cebemos uma comenda do Coordenatiore de Dipartamento de 

Cultura della Regione del Tesero. Também fomos convidados 

a visitar o Palazzo del Governo della Regione de Trento, onde 

gentilmente o Governador nos recebeu. Que experiência!  A 

peça traz um gosto especial e alegre da minha infância: vejo o 

rosto, o encantamento e alegria de minha mãe, ensinando-nos 

aquela mesma imensidão do mundo caipira.

Em 1992, estreiou o espetáculo O pequenino grão de areia, tex-

to de João Falcão, sob minha direção. Essa exibição inspirou-se 

“O mérito de Carlos ABC foi, não apenas 

o de conceber o roteiro, mas sobretudo o de 

envolver os atores numa dupla pesquisa: a de 

recolher em campo os elementos constitutivos 

do enredo e a de transformar esses elementos 

através de improvisações em matéria 

expressiva. Procedimento criativo de grande 

contemporaneidade, significam mais promessas 

de futuro, são condições objetivas propiciadoras 

da criação poética desse Lugar onde o peixe pra. 

(Sebastião Milaré, crítico de teatro e escritor)

“De uma qualidade rara. O espetáculo tem 

um ritmo vibrante e momentos belíssimos que 

envolvem o público no realismo fantástico, 

atávico, das nossas raízes. Meus parabéns e 

respeito.” (Maria Isabel de Lizandra, atriz de 

teatro, TV e cinema, e jurada de festivais de 

teatro)

“Mereceu os prêmios de Melhor Espetáculo, 

nos festivais nacionais de Resende, RJ, e de 

Blumenau, SC. Não poderia ser diferente, com 

um poder de comunicação admirável com a 

plateia, prova concretamente que o teatro é 

uma poderosa forma de comunicação artística.” 

(Irene Brietzke, atriz e crítica de teatro)

“Per fortuna il teatro è molto direto e l’attore 

che sa sentire quando il pubblico ti sente. Un 

complimento particolare per il lavoro del regista 

della compagnia. Tanti augure.” (Claudia 

Bonifaccio, crítica de teatro da região de Trento).

Eu e o Crítico de Teatro, Sebastião Milaré, no XX 

Festival Nacional de Pindamonhangaba

Programa do “Lugar Onde o Peixe Pára”, versão para a Itália

Andando pela cidade de 

Tesero-Itália, vejo num 

ponto de ônibus, um 

cartaz do "Peixe"

Recebendo uma comenda das 

mãos do Diretor de Cultura 

da Região de Trento-Itália
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Propaganda do 

infantil "Pequenino 

Grão de Areia"

na marcha-rancho homônima, trazendo uma linda nar-

rativa sobre o surgimento da estrela-do-mar e tratando 

de valores como solidariedade, coragem, superação dos 

limites, tolerância e respeito às diferenças. A peça tam-

bém oferece como tema central a relevância de se acre-

ditar nos nossos sonhos, objetivos e desejos – enfim, 

fala de nossa humanidade!

Falando um pouco dos clássicos do teatro ociden-

tal, em 1994, dirigi o espetáculo Jorge Dandin, o mari-

do cornudo, de Molière, grande dramaturgo e também 

ator francês, cujas grandes obras direcionaram-se para 

a crítica dos costumes da época, as relações sociais e 

o comportamento da nobreza, com humor e acidez. 

Também assinei os figurinos e a cenografia.  À frente 

desta produção, que foi exibida no Teatro Municipal de 

Piracicaba, assim como em outras cidades e festivais, 

estava a Spazzo Serviços de Arte, com grande experiên-

cia no campo das artes cênicas. Os meus sócios Rogé-

rio Moraes e Beth Elias, já falecidos, atuavam nesta em-

presa e se dedicavam aos aspectos mais operacionais 

do espetáculo. Com essa apresentação, recebi elogios e 

prêmios dos grandes críticos. 

Em 1996, o grupo de teatro Guarantã, até então se 

dedicando à encenação anual da Paixão de Cristo, pro-

pôs, buscando novas possibilidades de atuação artística, 

a exibição do Retábulo das maravilhas, de Miguel de Cer-

vantes, escritor espanhol a marcar a história mundial 

da literatura com seu Dom Quixote. Essa peça, que teve 

minha direção, mostra-se rica em tramas, narrando as 

peripécias de típicos embusteiros que, na época, viviam 

pelas cidades, praticando golpes. A gana por riqueza, 

“Alegra os olhos do espectador, seus 

estranhos e coloridos figurinos e os elementos 

cênicos bastante funcionais, servem de 

suporte para a narrativa... desenvolvem 

com competência. Um bom espetáculo.” 

(Sebastião Milaré, crítico de teatro e 

escritor, sobre ‘O pequenino grão de areia’). 

“Carlos ABC consegue com sua direção, 

cenários e figurinos, uma união perfeita, 

entre o real e o imaginário, utilizando 

de cores fortes, abusando do luxo nos 

adereços...” (Marcelo Bongagna, MTB 

21.234,  trabalhou por muitos anos na 

Secretaria de Cultura de Piracicaba, sobre 

‘Jorge Dandin, o marido cornudo’)

Detalhe do cartaz do 

espetáculo “Retábulo 

das Maravilhas”
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especialmente dos políticos bem-nascidos, compõe o 

enredo, retratando costumes e valores daquela socie-

dade. Para a construção desse espetáculo, uma ampla 

pesquisa de época, trajes e gestual foi cuidadosamente 

implementada. 

Não poderia deixar de fazer referência à montagem 

do espetáculo Morte e vida severina, em 1998, pela Com-

panhia Estável de Teatro de Piracicaba, com direção de 

Reinaldo Santiago e Marcília Rosário, de autoria de João 

Cabral de Melo Neto, importante poeta pernambucano. 

Cabe salientar que a CETA, apesar de nesse período não 

ter força de lei, já desempenhava suas atividades. Esse 

é um clássico de nossa literatura, lançado em 1955, que 

expõe e narra os dramas do povo nordestino, sua saga, 

sua caminhada, sua luta por um lugar melhor ante o 

drama da seca, situações essas recontadas com poesia e 

música. Desenvolvi um importante trabalho, aliás um 

dos melhores que executei em termos de cenografia. 

Foi nesse mesmo ano, quando morei na Itália, que tra-

balhei nos espetáculos Bole, bole Brasil e Brasil miste-

rioso, os quais mostravam ao grande público a arte do 

folclore e as tradições brasileiras. Ano intenso de muito 

trabalho, conhecendo novos lugares, pessoas e artistas!

Em 1999, participei de um forte e intenso trabalho 

junto à peça “Uma simples aparência” de René de Obal-

dia – escritor francês, conhecido como poeta dramático 

e expoente do Teatro do Absurdo –, com direção de Mar-

cília Rosário e Reinaldo Santiago. Interpretei pela pri-

meira vez uma personagem feminina, contracenando 

“Jorge Dandin, O 

Marido Cornudo” de 

Molière, com minha 

direção e figurinos

Figurino, criado por mim, para personagem do 

“Retábulo das Maravilhas”.

Detalhe do cartaz do 

espetáculo “Jorge Dandin, 

O Marido Cornudo”, que 

dirigi e também assinei os 

figurinos e a cenografia
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com o ator Dante Skall. A apresentação desse trabalho 

aconteceu no Teatro Municipal de Piracicaba. 

No ano de 2000, com grupo Akkani, criado pelo 

Centro de Cultura Negra, dirigi o espetáculo Raça, re-

ligião, retratos de nossa história, retratando a mitologia 

negra, religião e cultura afro-brasileira, de maneira a 

resgatar aspectos da formação diversa do nosso povo. 

A apresentação desse trabalho aconteceu na cidade 

de Piracicaba. 

Em 2003, elaborei o roteiro e dirigi a peça 100 pa-

lavras, a narrar a vida de um casal, interpretado pelos 

atores Paulo Barros e Fernanda Mitaini, que se propõe 

a expressar as relações humanas ao longo da vida e da 

existência – desde a corrida do espermatozóide ao en-

contro do óvulo até o último suspiro da vida. Esse foi 

um trabalho riquíssimo, com várias apresentações em 

Piracicaba. O espetáculo é uma homenagem ao trabalho 

dos cartunistas no Brasil, com o lançamento no vernis-

sage do Salão do Humor, tendo como plateia os ilustres e 

talentosos profissionais dessa área que participavam do 

evento. Seguidamente, foi exibido nas várias cidades do 

Estado de São Paulo, viajando também para a Argentina.

Eu, em cena, com Dante 

Skall, em “Uma Simples 

Aparência” de Obaldia. 

Apresentação em que a 

cadeira foi quebrada.

Texto censurado do “Retábulo das 

Maravilhas”, de Miguel de Cervantes

Paulo Barros e 

Fernanda Mitâine em 

“100 Palavras” com 

roteiro e direção, ao 

meu encargo

“Hoje a magia de um bruxo reinou... 

tive o prazer de assistir o espetáculo 

teatral 100 palavras, com roteiro e 

direção de Carlos ABC. A verdade é que 

a peça é de uma delicadeza artística 

imensa. Cada gesto, uma catarse, a 

cada movimento, hipnose, que fizeram 

com que meu espírito se eleva- se aos 

céus. Mais uma vez te parabenizo, 

Carlos ABC, que pelo seu talento, 

deveria ser ABCDEF… VXZ. A magia 

do teatro aconteceu hoje e o mérito foi 

seu.” (Jorge Lorde, ator, diretor de teatro 

e professor)
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Era evidente que a paixão pelo universo caipira 

estaria ali, sempre à espreita, sorrateira, esperando 

uma nova narrativa e um novo enredo. Foi em 2006 

que, ao lado da companhia irreverente de teatro Tra-

gatralha, dirigi a peça Filho das águas, de minha au-

toria e de Edvaldo Oliveira. Tivemos a participação 

dos atores Carla Sapuppo, Edvaldo de Oliveira, Rafa-

ela Arthuso, Raul Rozados e, posteriormente, Vagner 

Chiarini. Esse espetáculo também fez parte da pro-

gramação de inauguração do Teatro Erotides de Cam-

pos, em 2012. A trilha sonora, que foi composta para 

esta encenação, é de autoria do poeta do cururu Abel 

Bueno, trazendo a talentosa viola de Milo da Viola.

Novamente, o canto afetivo do mundo caipira la-

mentaria o progresso famigerado, o tom queixoso que 

pede pelas águas límpidas e silenciosas, pela tradição, 

pelos cânticos, modas que selam a intimidade, a rela-

ção espiritual entre o homem e a fluência divina da-

quele mesmo rio que alimenta, que alegra, que salva. 

A peça está centrada na vida e história de Elias dos Bo-

necos, um personagem real que marcou a história da 

O Filho das Águas

“Espetáculo de rara sensibilidade, retrata 

alegoricamente a vida de um homem, que não 

desistiu dos seus sonhos. Cenário, figurinos 

e alegorias maravilhosas, que ajudam, 

perfeitamente, a encenação. Sensível, delicado, 

emocionante. Sem palavras.” (Vanessa Friggo, 

atriz, autora, diretora e professora, pesquisadora 

do universo corporal, com estudos em circo, yôga, 

Klauss Vianna e Teatro Físico)

“Uma apologia à paz, fraternidade, poesia 

e consciência ecológica que, às vezes funciona 

muito mais do que estudos.” (Carlos Cypriano, 

ator e técnico em teatro)

“Raro espetáculo, muita arte, público atento e 

interessado. O aspecto político é mostrado de modo 

sútil, representado pelo debate entre um Dom 

Quixote e Empresário-Gangster, cujo resultado 

é um impacto profundo na plateia. A direção, 

segura e sempre inventiva... Um espetáculo 

perfeito, criativo, gostoso e lindo.” (Edson Tadeu 

Ortolan, crítico, prof. de História do Teatro e de 

Estética Teatral)

“A junção do velho e o novo, feita por Carlos 

ABC, deve ser louvada de múltiplas formas... 

Em pé, emocionado, louvo o espetáculo... uma 

mistura elegante e fina, estampa para sempre na 

memória, onde só mesmo a emoção e o aplauso 

podem agradecer.” (José Antônio David Chagas, 

ex-secretário de Cultura, autor e diretor teatral, 

professor e jornalista)

cidade com sua devoção à natureza e à cultura local. 

Seus bonecos em tamanho natural e construídos a par-

tir de material reciclável ficavam às margens do Rio Pi-

racicaba. A produção de Elias ficou conhecida nacional 

e mundialmente, participando de exposições no Brasil 

e em outros países.

Tudo nessa produção lembra as ladainhas, os 

lamentos, as orações, com sua Festa do Divino, o 

grande enredo bem ali nas proximidades do gracioso 

rio. Os personagens movimentavam-se com as triste-

zas usuais, as alegrias, a relação com a terra, profeti-

zando um novo futuro. Nesse lugar único e complexo 

do mundo caipira, adentramos a linda cosmovisão: 

somos parte da natureza, nascemos dela, fazemos a 

grande arte através dela, somos seu alter ego. Decidi-

damente, o tema da transição ecológica coloca-se de 

maneira relevante, selando o amor visceral entre ho-

mem e natureza, inaugurando uma outra linguagem, 

versando sobre o mundo, o tempo divino, os segredos 

que tentam se revelar nas águas mornas. 

Em 2008, festejando os 30 anos de inauguração 

do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, elaborei o texto 

e dirigi o espetáculo Mistura fina, com a participação 

incrível de 250 artistas – entre atores, cantores, mú-

sicos, corais, grupos de teatro, academias de dança e 

bailarinos. A produção executiva foi de Fátima Silva. 

Essa exibição foi eclética e marcada pela diversidade, 

com música, dança e muita encenação. O musical 

reconta a história do teatro, desde a Grécia antiga, 

desembocando na inauguração do Teatro Municipal 

de Piracicaba. 

Mais uma memorável pérola, outra experiência in-

crível na companhia do grupo Tragatralha. Em 2010, 

exercitei-me intensamente para escrever o texto e dar 

vida ao personagem Nhô Lica, aventuras e desventuras 

do Capitão Félix do Amaral, figura lendária da cidade 

de Piracicaba, nascido numa tradicional família e ve-

lho conhecido dos moradores locais. Compreendido 

pela sociedade do final dos anos 1940 e início da déca-

da de 1950 como sujeito portador de algum transtor-

no ou acometimento mental, a partir de nossa narrati-

va e releitura, Nhô Lica era profundamente sonhador, 

quase um Dom Quixote contra todos os moinhos de 

Cenas de "O Filho 

das Águas"

“...transforma o palco em um sistema 

de multiplicar significações, arquitetado 

pela direção de Carlos ABC, com clareza 

de indicações cênicas. Momentos de pura 

emoção, proporcionados, graças aos 

méritos dessa obra de arte de qualidade 

apurada em todos os seus aspectos.” 

(Amilton Monteiro de Oliveira, ator e 

diretor, com trabalhos em teatro, cinema e 

TV e prof. de teatro na EAD e ECA-USP)
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vento. Sua luta, seu caminhar, suas obsessões estavam 

lá, vigorosamente agarradas à terra; consolidava-se 

uma busca incessante por pedras e metais preciosos. 

Esse homem, com suas loucuras, aquele bravo guerrei-

ro garimpando sonhos, vivia entre a dura realidade e o 

universo puramente onírico. Tinha o hábito, a mania 

de catar cacos de vidros, pedrinhas, acreditando pia-

mente que tudo se tratava de pedra preciosa. Em verda-

de, a cidade acabou por embarcar nessa narrativa, tanto 

que, no final, Nhô Lica passa a depositar em bancos 

as “tais pedras preciosas”, caracterizando-se sua gran-

de riqueza. A partir de suas próprias histórias, ele teria 

quitado a dívida externa, experimentado um momento 

de encontro com a Princesa Isabel no Palácio, viajado 

e andado pelas cordilheiras dos Andes, assim como co-

nhecido inúmeras autoridades mundiais. 

Através de seus delírios, mais uma vez lapidamos 

como ourives a fortuna deste chão: as tradições e os mais 

profundos desejos do mundo e da mentalidade caipira. 

Nhô Lica era o herói confuso, lúcido e ao mesmo tem-

po delirante, que andava pela cidade, desejoso de toda 

riqueza, narrando suas próprias e fantasiosas histórias. 

No ano de sua produção, ganhamos vários prêmios por 

esse interessante trabalho. Tempo fecundo de criação, 

lançando mão mais uma vez de uma vasta historiogra-

fia das tradições culturais do interior paulista.

Em abril de 2012, dirigi e adaptei, ao lado da ma-

estrina Cintia Pinotti, a opereta Juriti, da consagrada 

Chiquinha Gonzaga e Viriato Corrêa. A direção musi-

cal também foi de Cíntia Pinotti, produção da Escola 

de Música de Piracicaba Ernest Mahle, exibida no Te-

atro Erotides de Campos em Piracicaba. Esta foi uma 

minitemporada com quatro dias de apresentação, com 

aproximadamente duas horas de duração. Trata-se de 

Cenas de 

"Mistura Fina" de 

minha autoria

Cenas de "Nhô Lica- 

Aventuras e Desventuras do 

Capitão Felix do Amaral"

“...desde criança, catava coisas nas 

ruas para transformar em figurinos 

e cenários em minhas brincadeiras 

solitárias de infância e sempre que 

chegava em casa, com alguma tralha, 

minha mãe, logo dizia: “Lá vem Nhô 

Lica”! Foi assim que conheci a história 

de Nhô Lica.” (Carlos ABC)
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uma comédia de costumes, que retrata o conflito en-

tre a sociedade urbana e rural no período da Primeira 

Guerra Mundial.

Em 2013, dirigi a encenação Reboliço na Fazenda 

São João, mais uma vez direção musical de Cíntia Pi-

notti. Essa comédia musical é de autoria da Chiquinha 

Gonzaga, pianista, maestrina e importante composito-

ra brasileira do final do século XIX, marcando época 

e o cenário artístico daquele período. Realizamos uma 

adaptação do conteúdo da peça ao linguajar, costumes 

e tradição da cidade de Piracicaba, tendo a Escola Supe-

rior de Agricultura como pano de fundo. Com música 

ao vivo, contamos com a participação do Coral Vocal 

Luiz de Queiroz e com o Grupo de Danças Folclóricas 

de nossa cidade.

Em 2018, reconto mais uma vez o caldo cultural do 

interior paulista, tratando de temas históricos da cidade 

de Piracicaba, a musicalidade e devoção religiosa, res-

saltando a Festa do Divino. A convite do Coral Vozes, 

produzido por Theatron – Marcos Thadeus Produções, 

fiz a dramaturgia e dirigi o espetáculo Piracicaba que 

adoro tanto, com a direção musical de Vinicius Novaes. 

Encenação incrível, intensa, cheia de vida e colorido, 

possibilitando-nos unir teatro e música, mergulhando 

mais uma vez na diversidade de nossa cidade. Através 

dessa produção, pudemos mostrar as tradições que 

marcam Piracicaba a partir de muitas vozes!

No ano de 2019, dirigi a peça Vozes caipiras, exibi-

da no Sest Senat, Teatro Erotides de Campos, Espaço 

Guarantã, Casa do Povoador, Santa Olímpia (com dez 

sessões em Piracicaba) e em outras seis cidades do in-

terior, além da capital paulista. A linguagem graciosa 

converge para o amplo universo caipira, compilado 

pelas travessuras do caboclo, sua inventividade, sua 

musicalidade, a esperteza matreira de um homem sim-

ples, mas com uma enorme capacidade de reinvenção 

ante as dificuldades e flagelos da vida. O espetáculo foi 

produzido por Theatron - Marcos Thadeus Produções, 

com recursos da Lei Rouanet e patrocínio de Magazine 

Luiza. Continuando com o Coral Vozes, abrilhantamos 

Cenas de "Juriti", opereta 

de Chiquinha Gonzaga

Cenas de "Reboliço na 

Fazenda São João"

Cenas de “Piracicaba 

Que Eu Adoro Tanto”
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e encantamos ainda mais esse enredo, selando uma gran-

de parceria!

Nessa grande produção, contei com a participação de 

atores habilidosos e amigos queridos. O centro da encena-

ção está na lendária figura de Pedro Malazartes. Tagarela 

e traquino, contava muito da cultura caipira. Com mui-

to bom humor, a peça narra suas histórias e peripécias, 

trazendo à luz aspectos fundamentais da tradição do in-

terior paulista – gastronomia, religiosidade, moralidade, 

superstição. Aliás, devo lembrar, que um pouco de sátira 

acompanha todas minhas direções e montagens, como 

forma de extirpar as dores do mundo, trazendo alegria ao 

grande público. Fiz uso indistinto da música. Com um co-

ral a postos para noticiar fatos, os cantores memorizavam 

canções, modinhas recontadas através das muitas gera-

ções que habitaram e fincaram vigorosas raízes na terra, 

no chão, nesse imenso território. Toda minha gratidão ao 

Coral Vozes!

Importante lembrar ao leitor que, muito embora as 

minhas direções carreguem uma forte pesquisa das tra-

dições caipiras e resgatem a história cultural do interior 

paulista, também encenei outros grandes autores do te-

atro universal, dentre eles Molière, Miguel de Cervantes, 

René de Obaldia, Anton Tchékhov, August Strindberg, 

Karl Valentin, Gianfrancesco Guarnieri, Chiquinha 

Gonzaga, Mário de Andrade, Paulo Pontes, Saint Exu-

péry, Aristófanes, Fernando Pessoa, entre outros. En-

fim, os clássicos também influenciaram minha traje-

tória e caminhada, falando muito dos temas amplos e 

de interesse da humanidade, que tratam de costumes, 

política, comportamento e os dramas cotidianos. 

Agora, fecho um pouco dessa narrativa, contando 

aos queridos amigos e curiosos de sempre sobre a mi-

nha direção artística e de figurinos da peça Lyson Gaster 

Cenas de 

"Vozes 

Caipiras"

“Gosto muito de usar sandálias disse uma 

vez o ABC em uma conversa de amigos e isso 

me marcou de tal forma que, quando o vejo, 

lembro de seus pés, dos quais ele demonstra 

muito orgulho, descrevendo sua beleza, 

coisas de Carlos ABC. Um artista singular 

que carrega a raiz da cidade, banhada 

pelas águas do Piracicaba, temperada com 

o dialeto e costumes do caipira. Não sei 

de onde vem tanta criatividade artística, 

talvez da moça do rio, da Nhala Seca, ou de 

quando pequeno corria com a “negadinha”  

do turco que come criança. Tive o prazer de 

ser dirigido algumas vezes por esse grande 

diretor de teatro, que conseguiu muitas 

vezes aflorar em mim como ator a pureza, 

simplicidade e a delicadeza das personagens. 

A presença dele, quando nos acompanha 

nas temporadas de alguma peça, é de muito 

prazer e alegria, talvez pela pessoa que é 

e segurança que passa a todos do elenco. 

Sempre foi de praxe nas cidades onde nos 

apresentávamos querer ir visitar as lojas 

de $1,99 e eu sempre o acompanhava, era 

incrível como qualquer objeto se transforma 

em material cênico pelas suas mãos ou 

pensamentos. Em nossa trajetória, temos 

uma coisa em comum, ambos nascemos 

pelas mãos de uma antiga parteira de 

Piracicaba chamada Catina. Carlos ABC 

que, na verdade, deveria, devido a todo 

talento, se chamar Carlos de A a Z.” (Jorge 

Lorde, professor de teatro e ator)

“O seu talento prova que a vontade e a dedicação 

são os principais elementos para a formação de um 

grande profissional. Ele, o ‘mil e uma utilidades’ 

artísticas da cidade, nunca parou de receber prêmios. 

Onde coloca o dedinho, é certeza de sucesso. O 

reconhecimento do trabalho de Carlos ABC não se 

restringe meramente ao Brasil, suas montagens já 

foram apresentadas no exterior.” (Valéria Barreto, 

editora de arte e cultura)
“Lisistrada”,  

pelo Hádeuses
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no Borogodó, dramaturgia do reconhecido Fábio Brandi Tor-

res, roteiro e pesquisa da aplaudida atriz Maria Eugênia de 

Domenico, coreografia de Bruno Parisoto, direção musical 

do renomado Tato Fischer, produção Theatron – Marcos Tha-

deus Produções, através do Ministério da Cidade e Magazine 

Luiza. O espetáculo estreou em São Paulo no Teatro Alfre-

do Mesquita, com atores gabaritados e de grande talento da 

cena paulista. Em seguida, entrou em cartaz no Teatro Itália, 

em janeiro e fevereiro de 2020, fazendo uma apresentação 

em março na cidade de Piracicaba. Fatalmente, neste mês, o 

mundo foi acometido pela pandemia de covid-19, atingindo 

artistas, exibições e o trabalho dos fazedores de cultura.

Último trabalho presencial, dirigi e criei figurinos para 

esse musical de teatro de revista, rica produção em 2020. Foi 

incrível e auspicioso narrar a história da menina espanhola, 

naturalizada brasileira e criada na cidade de Piracicaba. Cres-

ceu no universo e no mundo caipira, entoados por símbolos e 

significados diversos. Deixou jovem o amparo da família, de-

safiando, audaciosamente, normas e padrões habituais de sua 

época. A narrativa traduz o desempenho glorioso dessa atriz 

no teatro, encantando o Brasil com sua música e atuação. De-

safiadora das normas, Lyson percorreu o território nacional, 

contando ao grande público a história do teatro brasileiro, 

trafegando pelas produções artísticas da época, oferecendo ao 

grande público dança, cantoria, performance e muito humor. 

Todavia, suas origens eram tão intensas, percorriam a alma, 

entoavam todas as saudades, retornando, no encerramento de 

sua carreira, à cidade de origem para uma única apresentação, 

depois das muitas andanças pelo Brasil, onde conheceu os 

matizes culturais e compilou conhecimentos e novos entendi-

mentos. Interessante notar que a peça tem um enredo diver-

tido, protagonizando a história da encantadora Lyson vários 

atores, com dança, drama, diversão e irreverência.

Bem, em seguida à exibição de Lyson, em Piracicaba, pas-

samos a experimentar o isolamento social em função da pan-

demia do novo coronavírus. O campo artístico que vive dos 

espetáculos presenciais foi o primeiro a sentir profun-

damente o fechamento das várias atividades pelo Brasil 

e mundo afora. O sentimento de angústia, o medo e as 

incertezas tomaram os nossos corações, afastaram-nos 

fisicamente de nossos familiares, amigos e colegas de 

trabalho.

Ainda que das muitas inseguranças e do afastamen-

to, exibi alguns trabalhos fazendo uso das mídias sociais, 

recurso este utilizado e instrumentalizado pelos profis-

sionais e fazedores de cultura no período do isolamento. 

Pois bem, lancei-me para apresentar como ator o Guar-

dador de Rebanhos, autoria de Alberto Caeiro (heterôni-

mo de Fernando Pessoa), junto à Plataforma Digital Teia 

19, de Portugal, cuja transmissão dirige-se para países 

“Fiel ao seu trabalho de genealogia da 

arte piracicabana, Carlos ABC brinda 

o teatro, a arte, com a beleza criativa de 

cores, cenários e ornamentos, apresentando 

ao público facetas da vida de Lyson Gaster, 

que era espanhola, mas cresceu em 

Piracicaba. Trata-se de um espetáculo com 

cores, brilho, encenado por sete entusiastas 

atores, cuja movimentação dão vida à 

Lyson, retratando-a com diversão musical, 

dança e muita irreverência. Para o 

espectador, há a possibilidade de entrega 

a um mundo psicodélico, multifacetado, 

que narra a vida de forma não linear, com 

emoção, sensibilidade, dando-nos a certeza 

de que a arte é definitivamente capaz de 

nos lançar a um mundo de sensibilidade 

e transformação.” (Prof. Adelino F. 

Oliveira, Diário do Engenho) 

Cenas de “Lyson 

Gaster no Borogodó”, 

direção e figurinos
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de língua portuguesa. Estive ainda no Espaço Garapa, opor-

tunizando esse mesmo espetáculo, através da Mostra Cenas 

Curtas. Ressalto que essa peça, sem dúvida, representa o es-

paço onde mais atuei como ator.

Ainda no ano de pandemia, através da mostra virtual de 

arte RespiArte pela SEMACTUR, apresentei como ator Go-

tas, pingam da vida, vários autores, assim como Gotas de 

sangue. Nesse último, interpretei a personagem Joana de 

Gota d’água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. Essas exibi-

ções estão disponíveis para o público no YouTube. 

Não poderia deixar de mencionar a elaboração do roteiro 

para a Casa de Noel. Esse espetáculo combina dança, música 

e teatro, sempre exibido no período natalino. Neste tempo de 

pandemia, a apresentação foi virtual através das redes sociais. 

Dirigi e elaborei o texto da peça Encontros caipiracicaba-

nos. O ator Irineu Guerreiro Junior contracenou com o Pa-

lhaço Bang em vídeo, contando lendas e folclores da cidade 

de Piracicaba. Trabalho relevante que fala de nossa cultura! 

Há ainda o espetáculo virtual Bang na Imaginolândia 

com meu texto e direção, contando com a rica interpretação 

do Palhaço Bang e atores. Esse projeto aconteceu através da 

Lei Aldir Blanc, aprovada e sancionada em tempos de pan-

demia como mecanismo de financiamento do trabalho dos 

artistas e fazedores de cultura. 

Sob minha direção, foi exibido nas redes sociais o espe-

táculo virtual Causos de pescadô, texto de Edvaldo Oliveira. 

Estavam no elenco o próprio Edvaldo, Antônio Chapéu, Si-

mone Rosa e Viviane Souza. No enredo, dois velhos pesca-

dores que, impedidos de pescar em razão da pandemia, são 

obrigados a se comunicarem através da internet. Trata-se de 

um espetáculo com diversão e humor, retratando a leitura 

de mundo do homem caipira. Esta iniciativa foi viabilizada 

através da Lei de Incentivo Aldir Blanc. 

Trabalhei, também, na adaptação, direção e figurinos 

do espetáculo O burro e o Natal, com a atuação de César 

Nogueira. Essa montagem teve novamente o financia-

mento da Lei de Incentivo Aldir Blanc e está disponível 

nas redes sociais. Atuei na exibição de O espetáculo não 

pode parar, dessa vez como ator, através de vídeo e pelo 

PROAC, com textos referentes ao universo do circo. 

Ainda no período do isolamento social, fui agracia-

do pelo Prêmio de Memória e Patrimônio e Reconheci-

mento pelo Trabalho na Cultura Popular, mais uma vez 

através da Lei de Incentivo Aldir Blanc.

Participei também do projeto Vou te contar, do Sesc 

de Piracicaba. Na verdade, esse projeto é organizado a 

partir de cinco minidocumentários, sob a direção de 

Heloisa Andersen, contando sobre a minha trajetória 

no mundo das artes. Esse trabalho conta com o depoi-

mento de dois amigos do teatro, Romualdo Sarcedo e 

Marcos Thadeus. O objetivo é incentivar jovens artis-

tas que iniciam suas trajetórias nesee universo. O do-

cumentário está disponibilizado nas mídias sociais do 

Serviço Social do Comércio.

Outros dois trabalhos que gostaria de mencionar é a direção, 

elaboração de texto e organização dos cenários do espetáculo 

virtual Ode ao circo, em parceria com a Academia Corpo Livre. 

Essa exibição teve como intuito prestar uma homenagem in-

tensa aos artistas. Também, dediquei-me à construção do texto 

Rádio Vozes do Brasil, que teve sua estreia no Teatro Municipal 

de Piracicaba Erotídes de Campos em setembro de 2021.

Tenho um espaço no YouTube com o programa Pérolas do 

Dialeto Caipiracicabano, no qual falo a respeito da linguagem 

cotidiana do caipira. Apresento também termos relacionados 

e resgatados no dicionário Arco, tarco e verva, de Cecílio Elias 

Netto. A produção também expressa as pesquisas e estudos que 

desenvolvi durante a minha carreira, expondo as expressões tí-

picas do caipira da Média Paulista, assim como falando dos há-

bitos, dos sentimentos e das tradições desse amplo universo. 

Recentemente, desenvolvi trabalho educativo junto às 

Oficinas Online do Sesc de Piracicaba, com o tema “Ator 

em Cena – Construção de Cenas por Carlos ABC”, módulo 

1. Além desse incrível trabalho, estive atuante na criação e 

confecção de figurinos para a Bella Cia de Santos, que exibirá 

o espetáculo Humm hora do lanche, autoria de Plínio Soares.

Por último, no mês de abril de 2021, estive virtualmente 

com os alunos da Escola Baroneza de Rezende, em Piracica-

ba, através da live A hora do conto com a exposição de muitas 

narrativas. Foi um encontro empolgante, com a participação 

do corpo discente e de docentes da instituição.

A pandemia nos afastou do contato presencial com ami-

gos, fazedores de cultura, familiares e com a nossa querida 

plateia. Trouxe alguns medos e vários questionamentos. No 

entanto, apesar de estar em casa no necessário isolamento, 

a paixão pela arte cênica pulsa de maneira delirante e apai-

xonada. Ela não se cala, quer gritar, expandir-se, enfim, se 

reinventar ainda que por meios digitais e tecnológicos. A arte 

é assim: destemida, curiosa, criativa e emancipadora!

“Sem dúvida nenhuma, o personagem, 

que mais vezes eu fiz, em toda a minha 

vida, foi O Guardador de Rebanhos. Para 

interpretar o texto, criei um personagem, 

que é poeta, andarilho, meio palhaço 

e com espírito de criança.  Somente no 

treinamento da Sociedade do Ser, em que 

trabalhei por mais de dezesseis anos, foram 

mais de duzentas e dezesseis apresentações. 

Sem contar as duas temporadas do 

musical Falando da vida, entre outras 

tantas situações. Cheguei a fazer na Itália, 

Espanha e Argentina e recentemente na 

plataforma digital Teia 16, de Portugal. 

Tentei parar algumas vezes, mas sempre 

aparece alguém me pedindo para fazer em 

algum lugar. Agora, já tirei da cabeça de 

parar e sei que vou ter a companhia deste 

Guardador, para o resto dos meus dias.” 

(Carlos ABC)

“O Guardador 

de Rebanhos” de 

Alberto Caeiro

“O Burro e o Natal” 

espetáculo on line, 

com Cesar Nogueira
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gora, convido o leitor a olhar o mundo, as aventuras, desventuras e muito da arte a partir da leitura singela e 

sensível do próprio artista. A seguir, páginas e páginas deliciosas, narrando as peripécias e as experiências 

que formatam uma vida incrível voltada para o fazer teatral e carnavalesco. Aqui, encontramos o afeto 

que se lança e compõe um universo onírico do qual todos nós certamente desejamos fazer parte!

Caricatura feita por 

Erasmo Spadotto

Os causos do ABC

A
Com meus avós maternos tive bastante contato, 

porém minha avó paterna eu nem cheguei a conhecer 

e de meu avô paterno, Acácio, tenho poucas lembran-

ças, pois era muito pequeno quando ele faleceu. Po-

rém, tenho a imagem dele bem clara, na minha me-

mória. Ele era muito doce, muito atencioso e educado, 

sem contar que usava terno, com gravata e colete por 

debaixo, além de um belo relógio de corrente, desses 

de bolso – já que ele era relojoeiro afamado, teria que 

ter um relógio invejável. Lembro-me de uma manhã, 

o avô Acácio estava em nossa casa e deu uma nota de 

dez cruzeiros (será que era cruzeiro mesmo?) para o 

Fran dividir comigo para comprar sorvete. Ficamos 

bem felizes, pois não era comum tomar sorvete em 

qualquer data. O Fran em posse dos dez cruzeiros e o 

compromisso de dividir comigo não teve dúvidas, ras-

gou a nota ao meio. Eu, sem saber se aquilo era nor-

mal ou não, peguei minha parte e corri no Saci (dono 

do bar, na esquina da Ipiranga com a Governador), 

pedi um sorvete e fui pagar com o “meio dinheiro”, 

ele me explicou que não valia e tive que voltar para 

casa e dizer ao Fran, que voltou junto comigo no bar 

e tomamos os sorvetes, enquanto o Saci colava a nota 

com uma fita adesiva.

ef

Tenho uma lembrança que, no final de sua vida, 

e devia já estar com Alzheimer, meu avô Acácio dor-

miu em casa, acordou e se vestiu tudo errado, a ca-

miseta nas pernas... e já estava indo pra rua e minha 

mãe chamou o pai pra pegá-lo ... lembro da tristeza 

que o pai ficou e disse: é difícil ver uma pessoa que 

você sempre admirou, pelo caráter, dignidade, agora 

assim, sem saber o que tá fazendo...

ef

O Fran já tinha sete anos e já estava na escola, 

Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Eu tinha seis 

e não podia estudar ainda. Na época, essa questão 

era muito rígida, porém eu queria muito entrar. 

Chorava ao ver o Fran indo para as aulas e depois 

ficava copiando textos do jornal. Claro que não sa-

bia escrever e não sabia o sentido das palavras, mas 
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copiar dava-me a sensação de estudar. Fiquei até 

doente (tinha problemas de bronquite asmática), 

tanto que minha mãe foi pedir para que eu pudesse 

frequentar as aulas. Esteve até na delegacia de en-

sino e por fim fui matriculado e passei a frequentar 

a escola, na mesma classe que o Fran. Acho que 

era para ser apenas um ouvinte e, no ano seguinte, 

faria oficialmente o primeiro ano. Como já estava 

familiarizado com as letras do jornal, que eram 

iguais às do livro Caminho suave, aprendi muito 

rápido e passei para o segundo ano. 

Agora as aulas eram com a dona Vitalina, uma 

mulher nervosa, que batia nos alunos com uma ré-

gua. Tinha pavor dela. Ela insistia, gritava comi-

go, para que eu escrevesse letra cursiva, o que era 

quase impossível para mim, já que me habituei a 

escrever com letras de forma, por causa dos jornais. 

Resultado, ela me reprovou por esse motivo e tive 

que fazer novamente o segundo ano. Ainda bem 

que a dona Vitalina havia se aposentado e eu teria 

outra professora. Dessa vez, me sentava ao lado de 

um menino que chamava Vitti, de quem eu morria 

de inveja. Explico: quando havia desenho, ele abria 

aquelas caixas de lápis de cor, que iam se abrindo, 

abrindo e não acabava mais e eu olhava com “pena” 

a minha caixinha de seis lápis de cor. Até hoje eu 

não resisto em comprar caixas de lápis de cor. Tanto 

que queria entrar na escola e depois passei a achar 

aquilo muito chato, até a formatura de quarto ano. 

Lembro-me da música que ensaiamos para cantar 

na entrega dos diplomas. Era tristíssima! Uma versão 

de Hino ao Amor, que fazia sucesso com a Wilma Ben-

tivegna.  Não queria, mas chorei muito, mal conseguia 

cantar. Vejam a letra e imaginem se seria possível não 

chorar. “Adeus, escola, adeus! Professores, diretor, cole-

gas meus. Não importa a partida, se a lembrança há de 

ficar. Uma lágrima cai dos olhos meus, quando penso, 

que a escola vou deixar...”

ef

No meu primeiro ano na escola, tinha somente uma 

daquelas caixinhas de lápis de cor, com um desenho de 

soldadinho tocando um bumbo, com míseras três cores 

e ao meu lado, sentava um aluno, de sobrenome Vitti, 

que tinha uma daquelas caixas com as várias dobras. 

Quando íamos colorir algum desenho, ele abria uma 

parte, abria a outra e a outra... Para mim, aquilo não 

parava de abrir, com mais mil opções de cores. Era uma 

maravilha, um sonho! Eu fitava aquilo e depois olhava 

a minha pobre caixinha e pensava que, um dia teria 

uma daquelas. Isso ficou tão gravado na minha memó-

ria, que até hoje, sou fascinado com o colorido dos lápis, 

naquelas caixas desdobráveis.

ef

Onde hoje funciona o Teatro Municipal Dr. Losso 

Netto, quando eu era criança, era um mato, que os 

adultos chamavam de “Ôio da Nhá Rita”. Eu achava 

este nome muito engraçado, mas só depois de adulto fui 

Eu, aos oito 

anos de idade
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entender porque. “Ôio” seria Olho de Nhá Rita, 

porque ali havia um olho d’água, que formava 

uma pequena lagoa, onde, de vez em quando, ía-

mos eu, o Fran e uns amigos nadar sem roupa – 

para não molhar os shorts. Esse mesmo lugar, que 

para mim era meio mágico, também recebia cir-

cos e parques, que me deslumbravam e aguçavam 

a minha curiosidade. Aquela “gente encantada, 

que chegava e sumia”. Durante as temporadas, 

não tinha um dia em que eu não fosse durante 

o dia para ver a movimentação e ensaios dos ar-

tistas. Era um mundo à parte. Para mim, eram 

seres especiais, sei lá. Eram superiores como seres 

humanos. Mais tarde, este mesmo lugar, ganhou 

umas estruturas enormes, que eram do atual te-

atro. Eu ia brincar naquelas estruturas, que fica-

ram por anos abandonadas e ficava imaginando 

o que deveria ser essa coisa de teatro. Imaginava 

que seria maravilhoso, um espaço para receber 

artistas e que não iria sair de lá, ficaria para sem-

pre. Já era adolescente quando as obras voltaram, 

a ansiedade tomava conta de mim, por esperar 

que fosse finalmente aberto um templo para rece-

ber os deuses do teatro e os heróis que fariam as 

pessoas se emocionar. Quantos dias, quantos fi-

nais de semana já passei direto ensaiando naque-

le lugar. Aquela Sala 2, onde ensaiava era onde 

eu me sentia inteiro. Quantas vezes me apresen-

tei ali!? Ali suei, sorri, chorei e vivi. Simplesmen-

te isso: vivi!

ef

Sem duvida nenhuma, a história mais contada 

entre a família ABC é a viagem à Águas de Lindóia, 

patrocinada e em companhia do Dr Losso Netto e es-

posa, para comemorar o batismo da Rita, que eram 

padrinhos. O Dr. Losso nos levou para almoçar num 

belo restaurante. Nós nunca havíamos ido a um res-

taurante e ficamos deslumbrados, tendo a possibili-

dade de comermos um monte de coisas gostosas, já 

que éramos bons de garfo. Claro que antes da viagem 

recebemos mil recomendações e tal, porém, quando 

vimos as pessoas se servindo de frios e saladas à vonta-

de, atacamos aquilo tudo, com o Xande dizendo que 

podia pegar que era de graça. Meu pai, coitado, ven-

do a situação, morria de vergonha e dizia: “Calma, 

crianças! Peguem só o que forem comer”. E nós, res-

pondendo: “Mas vamos comer tudo!” E o Dr. Losso, 

tentando tranquilizar o meu pai: “Deixa eles, José!” 

Depois veio o garçom, oferecendo os pratos quentes. 

Meu pai e minha mãe não se conformavam, pois os 

pratos dariam para umas três pessoas, mas pedimos 

um prato cada um. Lembro que o Fran pediu uma 

feijoada só para ele. Estávamos com o bucho cheio 

e o garçom veio com aqueles carrinhos cheios de so-

bremesas. Nossos olhos saltaram com todos aqueles 

pudins, strudels, cremes, compotas, pavês etc., afinal, 

nunca vimos tantos doces juntos. Na maior cara de 

pau, pedimos tudo o que havia de doces, nada de um 

pedaço para cada um. Meu pai, envergonhado, pedia 

Meu pai com a camiseta 

da Guardador de 

Rebanhos e minha mãe, 

com o escudo do time de 

coração dela, o Corinthians
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mil desculpas e o Dr. Losso, repetindo que não tinha 

problema, que ele ficasse relaxado. Quase passando 

mal, de tanto comer, o garçom, educadamente ofere-

ceu: “Aceitam um café?”  Eu nem vacilei e disse: “Café 

com leite e pão com manteiga!” Meu pai, levantando-

se bruscamente, disse: “Basta! Vamos embora!”

ef

Tinha uns oito anos e conheci o Reinaldo e Miguel 

Abraão, dois irmãos, meninos, mais ou menos com 

a minha idade, que mudaram-se para a Rua Ben-

jamin, próximo da minha casa. Eles tinham uma 

vitrolinha e os famosos disquinhos coloridos que con-

tavam contos de fadas, da carochinha, fábulas. Era 

incrível, pois cada disquinho tinha uma cor e uma 

história diferente e eu adorava poder ouvir com eles. 

Ao final, pegávamos meias e alguns objetos e fazíamos 

bonecos, quando representávamos os personagens. 

Era mágico, porém sempre discutíamos, porque nin-

guém queria interpretar os personagens bonzinhos, 

que achávamos sem graça. Algumas vezes, chegamos 

quase a nos estapear. O Miguel, adulto, continuou 

a fazer teatro e virou professor de artes. Atualmente 

mora no Rio de Janeiro.

ef

A coisa mais bizarra que eu já ví num palco foi no 

fim dos anos 1970, quando um grupo novo da cidade 

apresentava uma peça e acontecia uma cena, em que 

o “galãzinho” tinha um romance com a mocinha, 

quando alguém na platéia, gritou: “Bicha!”  O ator, 

que estava sentado num sofá, levantou-se bruscamen-

te e, bufando, foi até a boca de cena e disse: “Bicha 

é a mãe! Sobe aqui, se você for homem”. Claro que 

ninguém se manifestou e a peça continuou. Dá para 

acreditar? Eu vi!

ef

Quando criança, brincávamos sempre num terre-

no que ficava ao lado da rodoviária, até que cercaram 

de tapumes de madeira e começaram a construção 

do que seria a Incorbras, que nunca soubemos o que 

seria. Só sabíamos disso, pois nos tapumes anuncia-

vam isso. Pois bem, chegou um tempo em que os ali-

cerces estavam prontos e toda a estrutura de madeira 

para receber o concreto. Mesmo com a construção, 

que acontecia lentamente, brincávamos lá. Numa 

tarde, quando cheguei lá, havia um monte de pó de 

serra, encostado nos tapumes. Vi aquilo e fiquei ima-

ginando que bela fogueira daria – quando criança 

tinha um fascínio pelo fogo. Fui em casa, peguei no 

fogão uma caixa de fósforo, chamei a Marta e fomos 

lá e tocamos fogo na serragem. Quando percebemos 

que o fogo estava enorme e iria consumir toda a es-

trutura, saímos correndo de volta para casa. Algu-

mas pessoas vendo a gente correndo e o fogo grita-

vam perguntando se fomos nós que fizemos aquilo e 

nós dizendo que não, que vimos uns meninos saindo 

correndo para o outro lado. Minha mãe conversava 

com a dona Mirtes no portãozinho e vendo que cor-

ríamos para dentro da casa, perguntava preocupada 

o que teria acontecido. Subi no quartinho, que ficava 

no fundo do quintal e fiquei olhando por cima das 

casas o fogaréu e chorando. Lembro que logo meu pai 

chegou e pediu o jantar, pois iria fazer uma reporta-

gem sobre o incêndio na Incorbras. Tudo pegou fogo, 

mesmo antes da chegada dos bombeiros e nunca mais 

foram retomadas as obras. Somente depois de adul-

tos contamos à família quem foi o autor do incêndio 

na Incorbras.

ef

Com meus onze ou doze anos, resolvi que queria 

ser escoteiro. Achava legal essa ideia de coragem e 

altruísmo. Como eu era supermedroso – tinha medo 

do Zé do Caixão, da bruxa do Mágico de Oz e do Po-

peye, entre outros – achava que me faria bem. Meus 

pais acharam ótimo, pelos mesmos motivos. Foi as-

sim que virei um escoteiro Tamandaré. Estudava o 

manual, acampava na Chácara Nazaré, aprendia a 

fazer fogueiras, dar nós, improvisar macas, procurar 

alimentos nas matas. Tudo muito bom! Caminhan-

do muito bem! Até que chegou o Sete de setembro, 

quando nós, os escoteiros, iríamos participar. En-

saiamos o desfile, nos preparando para o grande dia. 

Quando chegou o grande dia e desfilamos, descendo 

a Rua Governador, viramos a Prudente e deveríamos 

contornar a Praça José Bonifácio. Acontece que, ao 

lado da praça, ainda estava o esqueleto do edifício 

Comurba, que havia caído em 1964, causando uma 

tragédia na cidade e minha coragem não era sufi-

ciente para me fazer passar ali. Lembro-me que pas-

sei, tremendo de medo e rezando até chegar perto da 

catedral e longe do “perigo”. Depois disso, ponderei 

que eu não era o suficiente corajoso para ser escoteiro 

Tamandaré e abri mão do “sempre alerta”.

Desfile de 7 de 

setembro ao lado 

do Comurba
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ef

Não posso me esquecer de dizer, que, na infância, 

éramos vizinhos do consagrado nacionalmente artis-

ta-pintor Joca Adamoli. Ele morava numa bela casa 

na esquina da Ipiranga com a Benjamin Constant e 

tinha um atelier no fundo. Eu adorava passar por lá 

e ver ele pintando aquelas obras coloridas com tanta 

sensibilidade. Havia dias em que eu passava horas 

ali, só observando, enquanto minha mãe, desespera-

da, me procurava em todos os lugares possíveis.

ef

Na esquina da XV com Bernardino, onde, eu, 

meus primos e amigos sempre ficávamos papeando 

nos finais de noites, parou em nossa frente um rapaz, 

extasiado, dizendo que havia conhecido Jesus e esta-

va muito feliz. Aquilo me despertou muita curiosida-

de e ele passou a falar de uma tal “Casa de Cristo”, 

um lugar que ficava aberto vinte e quatro horas por 

dia e que receberia todos. O rapaz nos passou o ende-

reço e, no dia seguinte, chamei o meu amigo Dino e 

fomos conhecer a tal novidade. Chegamos e era uma 

casa, por fora, absolutamente comum. A porta estava 

aberta e batemos palmas. Uma voz dizia para que 

entrássemos e esperássemos. Fizemos isso e percorri 

tudo com os olhos. Havia, circundando a sala, ban-

quinhos feitos com caixas de frutas com almofadas 

de espumas. Logo apareceu, recém-banhado, o Eros, 

o rapaz tinha falado e que liderava tudo. E passou a 

nos contar sua história, de que se convertera a Jesus na 

cela de cadeia, por uso de drogas e que era uma nova 

criatura e tinha uma missão de apresentar o Cristo 

a jovens. Convidou-nos para participar de uma reu-

nião e fomos. Eram jovens, cantando felizes e fazendo 

leituras da bíblia e dando testemunhos. Tudo muito 

alegre e festivo. Apesar de não ter problemas com dro-

gas, passamos a fazer parte do grupo. Foram tempos 

de muitos estudos bíblicos, pregações, viagens. Tudo 

muito bom, até chegar a época de carnaval, quando 

o som dos tambores me chamavam para os desfiles, 

o que era absolutamente “incompatível”. Mais na 

frente, fiquei sabendo que também o fazer teatral não 

seria permitido, o que me fez ter idas e vindas, até 

ser declarado como “gentil” e deixar definitivamente 

aquela vida e me dedicar integralmente a minha ver-

dadeira religião, que é o teatro. Minha forma de atin-

gir positivamente as pessoas e chegar a Deus. Hoje em 

dia, tenho a convicção de que existe um só caminho 

para atingir o divino, porém em várias formas.

ef

Numa lanchonete, ainda nos anos 1970, conheci, 

com outros conhecidos, o Claudio, rapaz “superdes-

colado”, que era irmão do Arnaldo e do Sérgio do fa-

moso grupo Mutantes. Ele acabou ficando um tem-

po na cidade e em minha casa, já que ele não tinha 

dinheiro. No começo, foi tudo bem, mas ele acabou 

ficando na frente da nossa casa, pedindo cigarro para 

todos os passantes. Ele dizia: “Hei camarada, descola 

um cigarro?”. Ele sempre enchia o maço vazio dele, 

com todos os cigarros que recebia. Pouco depois, ele, 

além dos cigarros, passou a pedir dinheiro na porta 

de casa. Aí, foi demais! Não iria dar certo, quanto 

meu pai soubesse das investidas do rapaz. Acabou 

indo embora e nunca mais vi nem fiquei sabendo do 

Claudio.

ef

Como morávamos pertinho da estação rodoviária, 

muitas vezes, eu passava um tempo observando idas e 

vindas, chegadas e partidas, talvez para me preparar 

para situações com as quais eu nunca me habitua-

ria: despedidas! Mas também brincava lá. Havia um 

guichê, onde eram vendidos bilhetes de loterias e ti-

nha engraxates de sapatos. Eram meninos, alguns fu-

mavam e falavam na língua do “G”. Tipo: vogocêguê 

nãgão vagai... Eu achava aquilo interessante e pedi 

ao dono do guichê que, quando tivesse uma vaga, eu 

queria trabalhar lá, porém meu pai nunca aceitou 

que trabalhássemos quando crianças. Ele dizia que 

criança tem que estudar e brincar, mas, para mim, 

ele jamais ficaria sabendo e passei a engraxar sapatos 

na rodoviária, mas durou pouco. Alguns dias depois, 

eu, lá, passando a graxa no sapato de um senhor, 

olho e vejo meu pai se aproximando. Gelei! Ele falou 

para o outro menino terminar o sapato do senhor, 

me pegou pela orelha e me levou para casa. Assim, 

acabou minha carreira de engraxate.

ef

Éramos muito crianças, época de grande invasão 

de músicas em inglês nas rádios. As paradas de su-

cessos eram quase que totalmente de músicas inter-

nacionais e eu distraia a minha irmã Marta fazendo 

as “traduções” e ela ficava impressionada, emotiva e 

acreditava. O pior é que, não sei dizer como, mas 

acreditava também. Eu, sei lá, achava que funciona-

va assim e como eu sempre fui muito imagético, as 

histórias eram muitas vezes ricas em detalhes e prin-

cipalmente dramáticas, chegando a nos fazer chorar. 

Claro que eu não sabia nada de inglês.

Batismo coletivo da antiga 

Casa de Cristo. Na foto vê-se 

eu, meu irmão Alexandre, 

Nancho, Eric, Foquinha, 

Marisi, Ivarí, Alba , Mateus, 

entre muito outros
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ef

    Era uma manhã, eu tinha uns 15 anos e eu es-

tava deitado no sofá, assistindo TV, quando alguém 

bateu na porta. Fui atender e recebi um soco no meio 

do rosto, que quebrou o meu nariz. Desmaiei na hora 

e acordei no sofá um cara dizendo: “Nossa! Descul-

pe! Pensei que era o seu irmão”. O meu “irmão” era 

o Fran, que deveria ter tido algum problema na rua 

com o rapaz! Dá para acreditar?

ef

Quando eu tinha 14 anos, do nada, comecei a me 

sentir estranho, com um cansaço e passei a inchar por 

inteiro. Minha mãe, sempre atenta, percebendo que al-

guma coisa não estaria certa, me levou correndo para 

o Dr. Felício Moraes, que era o médico que cuidava de 

toda a família. Qualquer coisa era o Dr. Felício, fosse 

o que fosse e tivesse dinheiro para pagar a consulta ou 

não. Quando me examinou, chamou uma ambulân-

cia e pediu para que me internassem urgente. Minha 

mãe ficou apavorada e eu também. Eu estava com ne-

frite. Nesse dia, não havia leito na Santa Casa e tive 

que ficar num quarto, na pediatria, onde só eram acei-

tas crianças com até 12 anos. Não podia andar, nem 

sair da cama por nada, não podia beber água, comer 

quase nada. Comidas sem sal e sem açúcar. Lembro 

que era muito ruim. Muito sangue, soro, injeções o dia 

todo. Era horrível! Minha mãe, com toda a paciência 

do mundo, ficava ao meu lado, sempre tentando me-

lhorar o meu humor. Ela conseguiu, com a freira chefe, 

autorização para afixar um poster de Romeu e Julieta, 

já que eu era muito fã do filme do Zeffirelli. Ficava 

dobrando revistas e com elas fazendo, com a ajuda da 

dona Beatriz, várias torres no quarto. Percebi que o 

meu estado não era brincadeira quando meu pai veio 

me visitar e perguntou para minha mãe o que os médi-

cos diziam e ela começou a chorar e o puxou para fora 

do quarto. A Marta adorava ficar lá também e como 

não podia ficar mais de um, entrava num armário e 

saía mais tarde. Dezesseis dias na cama e eu cheguei 

num ponto em que não aguentava mais, até que mi-

nha mãe perguntou ao doutor se eu já poderia ficar 

sentado numa cadeira de rodas, para passear pelos se-

tores da Santa Casa. Depois de aprovado, minha mãe 

não teve mais sossego: era o dia todo me levando na 

capela, nos quartos dos adultos, nos jardins... Lembro-

me que para receber alta do hospital o doutor me disse 

que ele iria me liberar, pois meus pais tinham gastos 

grandes e que a dieta e cama teriam que continuar. 

Concordei com tudo e uma ambulância me levou para 

casa, me colocaram na cama. Quando eu notei que 

estava sozinho, fui até o armário, onde eu sabia que 

minha mãe escondia os troquinhos, peguei umas mo-

edas e fui até a rodoviária – morávamos na Ipiranga, 

pertinho de lá – comprei uma coxinha, uma cocada e 

uma paçoquinha e comi tudo em um minuto. Contei 

para a dona Beatriz e ela quase teve um enfarte. Mas 

no fim, fiquei bem. Graças a Deus!

ef

Como o fazer teatral raramente dava algum re-

torno financeiro, eu e minha amiga Rute, que tam-

bém era atriz do grupo Metamorfose, decidimos fazer 

bijuterias para vender para pessoas amigas na feira 

de artesanato que acontecia mensalmente na praça 

José Bonifácio. Havia muitas pessoas que confeccio-

navam bijuterias, porém havia um diferencial: as 

nossas eram “chiques” e estilosas, muito longe das de 

estilo hippie, que eram comuns na época. Ao contrá-

rio dos outros, comprávamos materiais em São Pau-

lo, na 25 de Março, e somente montávamos. Um dia, 

ficamos sabendo de um evento em Rio Claro, no cen-

tro cultural recém-inaugurado de lá e diziam que era 

promissor no sentido de vendas. Trabalhamos muito 

para “faturar” com as vendas nesse evento. Chega-

do o grande dia, fomos, preparamos nosso pequeno 

espaço da melhor maneira possível, afinal, teríamos 

de manhã até dez horas da noite para vender. Em 

resumo, passamos o dia todo, a noite e nada de pú-

blico. Todos os expositores estavam exaustos e revolta-

dos. Não sei se não divulgaram muito, mas ninguém 

vendeu. Restaria pegar o ônibus e voltar para Pira-

cicaba. Ilusão! Eram mais de dez e meia e o último 

coletivo para Piracicaba, saía às dez. O que fazer? 

Uns “hippies”, que também estavam no evento, dis-

seram que não ficássemos preocupados, pois teria um 

lugar na Telesp, onde poderíamos dormir. OK! Vamos 

lá! Fomos até o centro de Rio Claro, caminhando e 

finalmente chegamos a tal Telesp. Sabe o que era? 

Uma marquise. Ou seja, seria para dormir na rua. 

Eu e a Rute só nos olhamos e começamos a contar os 

trocos para tentar um hotelzinho, uma hospedagem. 

Por fim, chegamos a um hotelzinho perto da rodovi-

ária, que era muito simples, para não dizer fuleiro. 

Veio nos atender um senhor velhinho e nos informou 

que lá não era lugar para programas sexuais e que 

teria quarto separados por tanto e de casal por tanto. 

Só tínhamos dinheiro para o quarto de casal, porém 

o senhor disse que só se fôssemos casados, e que ele 

queria o documento. Eu, não tive dúvidas, virei para 

a Rute e falei: “Muié, dê os documentos para ele ver”. 

A Rute: “Que documento?” (demorando para acre-

ditar que eu estaria fazendo aquela cena). Eu: “O 

documento de casado que está na sua bolsa”. A Rute, 

entrando no jogo, começou a revirar a bolsa, “procu-

rando” o tal documento que não existia. Simulamos 

uma discussão. Eu: “Não acredito que você não trou-

xe os documentos. Você é uma incompetente mesmo!” 

Rute: “Só eu que tenho que me preocupar com tudo?” 

O senhor, querendo evitar a discussão: “Tá bom! Po-

dem ficar! Não precisa de nada”. 

ef

A partir de Joãozinho anda pra trás, passamos 

a viajar e participar de festivais de teatro e apresen-

tações em outras cidades. Porém, como o dinheiro 

era quase nada, nos dividíamos em trios ou duplas 
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e caíamos na estrada para pegar carona. Íamos 

com toda a produção dividida: cenários, figurinos 

e adereços. Era bem cansativo e isso rendeu muitas 

histórias. Usávamos no cenário, dois balaústres de 

cimento, que ganhamos do Coimbra Artefatos de 

Cimento e levávamos os dois em todas as apresen-

tações. Canso só de lembrar. Mas nunca deixamos 

de fazer nenhuma apresentação por falta de condu-

ção. Eu, geralmente, viajava com a Kátia Godoy e 

com mais alguém. 

ef

O ano era 1999 e no início da apresentação do espe-

táculo Uma simples aparência, eu e o Dante Skall es-

távamos contracenando. Em cena, duas cadeiras, nas 

quais toda a ação se desenvolvia. As marcações eram 

todas baseadas nessas duas cadeiras. Fazia uma per-

sonagem feminina, fui me sentar e a cadeira quebrou, 

ou melhor, desmontou, logo no começo. Por dentro, 

aquela sensação de “acabou o mundo” e o desespero 

de não saber como seria o desenrolar da apresentação. 

Respirei fundo, coloquei um “caco” (fala que não está 

no texto original), dizendo à personagem antagonista 

que era “por conta da inveja dela” e trocamos olhares, 

eu e o Dante, como se nos entendêssemos, passamos a 

revezar e/ou dividir a única cadeira e assim fomos até 

o final. O engraçado é que as pessoas, como sempre, 

acharam que o tombo e a quebra da cadeira faziam 

parte da encenação.

ef

Anos oitenta, recém-chegado a São Paulo, época de 

vacas bem magras. As coisas se ajeitando devagar. Tinha 

um amigo, Jorge, que morava pertinho do meu aparta-

mento, no famoso Copan. Ele trabalhava como modelo 

em fotos de propagandas e comerciais de TV. Ele fora 

chamado para fazer um teste para uma propaganda de 

cigarros e deveria estar, na produtora, vestindo terno, no 

horário marcado. Segundo ele, funcionava assim: a pro-

dutora do comercial chamava para testes todos os caras 

que correspondessem ao perfil e as agências faziam a pré-

seleção e mandavam para os testes nas produtoras. Pois 

bem, o Jorge, meu amigo, fora selecionado para fazer es-

ses testes e me convidou para ir com ele, dizendo inclusive 

para eu tentar fazer também. Mas eu não havia sido cha-

mado por nenhuma agência. Ele insistiu, me emprestou 

um terno e fui com ele. Na produtora, havia uma fila de 

modelos que haviam sido chamados pelas suas agências 

e nós também esperando. Quando chegou a minha vez, 

eu disse meu nome e o pessoal não encontrava meu nome 

na lista – claro, eu não havia sido chamando por nenhu-

ma agência. Que cara de pau a minha! Cansaram de 

procurar e resolveram que eu podia fazer os testes e que, 

posteriormente, eles arrumariam a situação. Fiz o teste 

e depois de alguns dias, o Jorge chegou na minha casa, 

dizendo: “Me ligaram e foi você quem passou no teste. É 

para você estar na produtora no dia tal, na hora tal, para 

ser levado à locação para a gravação”. Foi um misto de 

alegria e tristeza pelo meu amigo, que era o verdadeiro 

candidato e que não pegou o trabalho. Ele logo foi me 

dizendo que era assim mesmo, que eu tinha conquis-

tado pelos meus méritos e tal. Fiz todos os trâmites e 

quando me deixaram na locação, fiquei abestalhado 

ao ver a estrutura, o local e toda a movimentação. Na 

época, eu fumava e ironicamente não tinha cigarros, 

pois estava sem dinheiro. Também com toda aque-

la espera fiquei com muita fome. Via que havia um 

balcão, tipo um bar em que toda a equipe bebia e co-

mia, menos eu, que não tinha dinheiro. Aguardei um 

tempão, até que comecei a bater um papo com uma 

moça e todo constrangido, comentando que estava 

com fome. Ela riu muito e disse que eu poderia comer 

à vontade. Foi o que fiz! Cigarros também descobri 

que tinha à vontade. Gravamos tudo e, no final, ouvi 

o diretor perguntando se as “mãos” não haviam che-

gado. Achei engraçado. Que “mãos” seriam estas? O 

diretor me pediu para mostrar as mãos e diz: “É isso! 

Ele vai fazer as mãos também”. Não entendi muito, 

mas fiquei muito feliz, quando um dos produtores me 

disse que iria dobrar o meu cachê, pois iriam gravar 

minhas mãos também. Fizeram minhas unhas e par-

timos para gravar minhas mãos. Eu pegava o maço 

de cigarros sobre uma mesinha com abajur, tirava 

um e acendia com um lindo isqueiro. Passando uns 

dias, fui receber o meu cachê e fiquei assustadíssimo 

com a quantidade de dinheiro que recebi. Além de 

mobiliar meu apartamento, deu para segurar as pon-

tas por um bom tempo na capital.

ef

Quando trabalhava na Itália, viajávamos por todo 

o território com os espetáculos. Conhecemos assim 

os lugares mais remotos e peculiares. Numa dessas 

viagens, estávamos no ônibus, quando ele começou 

a subir uma montanha e os abismos cada vez mais 

desafiadores. Eu sentia um frio na barriga e um cala-

frio na espinha a cada curva, que era muito fechada 

para a passagem do ônibus. Eu olhava para baixo e 

Fumando cigarro 

Columbia Ultra Lights



124 125

O ABC de Carlos ABC

rezava muito. Tinha certeza de que seriam os últimos 

momentos da minha vida. O motorista fazia muitas 

manobras para conseguir fazer as malditas curvas. 

Chegando no topo da montanha, na cidadezinha, eu 

pensava: “Vou ficar para sempre aqui! Não vou des-

cer, de noite, com esse ônibus, nesses abismos”. Fize-

mos a apresentação e fomos jantar com os promotores 

do evento. Como eram italianos, claro que virou festa. 

Eu, que não bebo uma gota de álcool, resolvi que a 

solução seria descer a montanha, bêbado de vinho, 

mas, antes, perguntei onde eu poderia usar um te-

lefone para ligar a cobrar para o Brasil? Levaram-

me a uma casa e falei com a minha mãe, meu pai e 

meus irmãos, disse que os amava muito. Não disse 

nada que pudesse preocupá-los, porém, para mim, 

aquilo era uma despedida. Voltei ao jantar e a May-

sa, uma grande amiga, me disse: “Não vamos descer 

pelo mesmo caminho”. O “cidadino” havia dito que 

viemos pela estrada antiga e que havia outra estrada, 

que era bem tranquila. Enfim, já estava com o vinho 

na cabeça e voltei alegrinho para Roma. Contar isso, 

agora, é engraçado, mas na hora...

ef

Em 1992, eu e o Pedro de Bastiani estávamos em 

Madri, embarcando num trem, que nos levaria à Lis-

boa, de onde iríamos para Cascais, Portugal, visitar 

minha tia Lia, irmã do meu pai, que vivia lá. Seria 

uma noite de viagem, em que poderíamos dormir. 

Pegamos uma cabine, onde estavam duas senhoras. 

Cumprimentamos e sentamos no banco de frente 

para elas. Uma das senhoras falava muito e com o 

português lusitano. A outra só sinalizava com a cabe-

ça e foi assim em grande parte da viagem. Consegui-

mos dormir um pouco, quando a portuguesa parou 

de falar. O dia já estava clareando e todos nós desper-

tamos, mais ou menos ao mesmo tempo. Pensei que 

precisava tomar um café, quando a portuguesa nos 

perguntou de onde éramos e nós respondemos que do 

Brasil. Ele disse que a amiga, que estava ao lado dela, 

também era brasileira. Achei legal a coincidência e o 

Pedro disse que morávamos no estado de São Paulo, 

quando a própria brasileira falou que também era . 

Aí, eu as convidei para que fôssemos juntos ao vagão-

lanchonete para tomar um café, quando a brasileira 

disse: “Só que eu moro no interior de São Paulo...” 

Eu me adiantei dizendo que também era do interior, 

de Piracicaba, e a brasileira espantada disse: “Meu 

Deus! Não acredito! Eu também sou!”  Aí, foi uma 

festa! Disse que morava no bairro de Santana. No 

final da viagem, quem não parava de falar era ela, e 

eu também!

ef

Tem alguns sufocos pelos quais passei como ator 

na Paixão de Cristo, que agora são engraçados de re-

lembrar. Um foi numa apresentação posterior a um 

dia de chuva. Eu fazia o João Batista e aparecia todo 

triunfante, no lado esquerdo do paredão. Pus-me no 

lugar e quando colocaram o foco de luz, eu comecei 

a sentir um choque tremendo, pois estava tudo mo-

lhado. Não sabia o que fazer, mas aguentei heroica-

mente e firme, meio sapateando, até o fim da cena. 

Outra ocasião, eu, ainda de João Batista, na cena do 

Foto de dentro do 

ônibus, com o elenco, 

beirando os precipícios

italianos

Eu, de Herodes, com 

o cavalo rebelde
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batismo, descia o morrinho, falando o texto, até um 

espaço onde havia uma bacia de água, devidamen-

te camuflada com plantas. Havia uma única pedra, 

onde eu deveria ficar e dali batizar os figurantes e 

finalmente o Cristo. A pedra tinha, mais ou menos, 

o tamanho de um paralelepípedo. Quando cheguei 

perto, para subir na pedra, vi que ali estava um sapo 

enorme. Fiquei meio desesperado e com o cajado, en-

quanto falava o texto, tentava expulsar o intruso dali. 

Não tinha como fazer a cena sem estar naquela pe-

dra. Foi chegando o momento do batismo e nada dele 

sair. Pensei: “Seja o que Deus quiser!” Tentei afastá-

lo para longe, porém escorreguei e acabei caindo na 

bacia. Arrasado, posicionei-me novamente e, com os 

pés na bacia, comecei o batismo. Ufa!

Outra foi fazendo o Herodes também. Eu usava 

dois figurinos: um na entrada e outro na cena da fes-

ta e me trocava atrás do palácio. Acontece que, no dia 

anterior, na cena em que o rei desafiava a Herodíades 

– quem interpretava era a Heloisa Andersen –, ela 

jogava o “vinho” de uma taça nele. Era uma groselha, 

refrigerante, sei lá. Imagine, naquele mato, encheu 

de formiga e eu vesti a roupa, entrando em cena. Foi 

insuportável aguentar aquelas formigas todas me pi-

cando e fazer como se nada estivesse acontecendo.

Outra foi no primeiro ano em que eu interpretei o 

Herodes. O João Prata, que era o diretor, me pergun-

tou se eu teria coragem de entrar em cena a cavalo. 

Eu fiquei me imaginando, achei maravilhoso e disse 

que sim. Só falei que gostaria de treinar antes para 

não ter surpresas e ele concordou, dizendo que iria 

falar com o pessoal dos cavalos. Em resumo, claro que 

esse treino com o cavalo só foi acontecer no ensaio 

no dia anterior à apresentação. O rapaz orientou-

me sobre os macetes e montei no cavalo. Não sei o 

que aconteceu, acho que o bicho me estranhou e saiu 

correndo pelo cenário,  eu gritando muito e tentando 

fazê-lo parar e nada. O dono do cavalo gritando, cor-

rendo atrás e nada do cavalo parar. Lembro-me que 

tinha um arco no cenário e eu tive que me abaixar 

para passarmos voando por ali. Sei que o cavalo de-

sembestado pegou a direção da floresta, e eu berrando 

com ele e nada. Ele só parou quando um outro cava-

leiro veio e nos cercou. Você deve estar pensando que 

eu não fiz a cena com o cavalo, né?! Engano! Entrei 

em cena com o cavalo sim. Depois de todo aquele pro-

blema, perdi o medo. 

ef

Em 2006, eu fui para a Europa para executar os 

figurinos para um espetáculo de dança. O tema era 

algo como o fundo do mar. Eu levava as coisas meio 

prontas, pois tinha que ajustar as medidas lá. Como 

minha irmã morava (e mora) na Suíça, quis passar 

por lá antes, para uma visita. Uma das malas estava 

totalmente cheia de bolinhas de isopor, já pintadas, 

para fazer os figurinos. (Havia me informado que, 

em Cavalene, província de Trento, aonde eu iria, só 

tinha dois tamanhos de bolinhas) Bom! No aeroporto 



128 129

O ABC de Carlos ABC

de Genebra, minha irmã esperava do lado de fora e eu 

fui interceptado. Acho que viram no raio-x o formato 

de bolinhas e acredito que pensaram em drogas. Fala-

vam um monte de coisas e eu não entendia nada, só 

notei que eram grosseiros comigo. Fiquei com medo, 

mas não estava fazendo nada de errado. Os policiais 

colocaram a mala grande no balcão e abriram. Foi 

uma cena patética, pois pulavam bolinhas coloridas 

para todos os lados. Depois, eles mexiam para ver se 

havia mais alguma coisa e saltavam mais bolinhas. 

No fim, viram que não havia nada contra a lei e a 

partir daí foi um tal de catar bolinhas por todos os 

lados. Ninguém entendia nada!

ef

Eu havia dirigido o primeiro trabalho com o grupo 

Andaime da UNIMEP, que era “As desgraças de uma 

criança”, de Martins Pena. Recebemos um convite 

para apresentar a peça em Rio das Pedras. Veio uma 

senhora falar com o grupo para acertar os detalhes. 

Teria que ser numa tal noite, que era em comemora-

ção a alguma coisa, que não me lembro mais. Faz 

tempo! No dia marcado, chegamos lá com a Kombi 

e começamos a colocar todo o material no espaço. Eu 

achei estranho que as cadeiras não estavam dispostas 

como numa platéia comum e, sim, em mesas com 

quatro cadeiras. Pensei: “Acho que ainda vão arru-

mar as cadeiras”. Mas o tempo foi passando, fomos 

montando cenários, adereços, figurinos e as cadeiras 

Cartaz de “As desgraças 

de uma criança”
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continuavam na mesma posição. Chegou a noite, a 

senhora que combinou tudo com o grupo chegou e eu 

perguntei sobre as cadeiras,  ela respondeu que esta-

vam acostumados assim e eu não quis criar proble-

mas.  Os atores foram se vestir e se maquiar, o públi-

co chegando. Alguém numa mesa ao lado do palco, 

começou a “cantar” os números. Espantosamente, 

estava iniciando um bingo e eu muito agitado, fui 

perguntar como seria: “A que horas poderíamos co-

meçar o espetáculo?” Por incrível que pareça, ela me 

respondeu que já poderia começar. E eu indignado 

perguntei: “E o bingo?” E ela falou: “Acontece tudo 

junto. O teatro é uma atração do bingo”. Eu, atrasa-

do,  fui explicar a fria ao elenco, que, como já estava 

tudo pronto, resolveu se apresentar, com bingo e tudo. 

Podem não acreditar, mas o espetáculo acontecendo e 

no microfone... “Dois patinhos na lagoa, 22. Idade de 

Cristo, 33”. E de repente alguém gritava: “BINGO!!!”

ef

Lembrei-me de uma passagem engraçada! Sempre 

via o pessoal fazendo promessas na Semana Santa 

para ir caminhando a Pirapora. Ficava ouvindo as 

histórias de quem ia e ficava imaginando se gostaria 

de ir também. Uma vez tentei e cheguei até Mombuca 

e voltei! Minha fé não era para tanto. Porém, Pirapora 

sempre ficou no meu imaginário, mas nunca fui. Já 

nos anos 2000 tinha um carro, chamado de Santana 

Quantum, e num dia combinei com Dante Skall, que 

também queria conhecer esse lugar tão emblemático 

para os católicos. Pegamos a Rodovia do Açúcar e fo-

mos. Chegamos a um certo ponto, ficamos meio per-

didos (GPS, nem pensar) e passamos a perguntar e 

seguir as orientações das pessoas nas estradas. Enfim 

chegamos! Estávamos superanimados e logo fomos pro-

curar a igreja para ver o movimento. Em frente da igre-

ja matriz, olhávamos para todos os lados e não víamos 

nenhum romeiro nem nada. Pensamos que deveria ser 

porque não era época e procuramos o comércio para 

Minha foto típica dos fotógrafos de lambe-lambes, de Pirapora

Amor pelo teatro
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comprar lembrancinhas de Pirapora. Antes, como é co-

mum, imaginava que haveria um grande comércio de 

souvenirs e santinhos, porém não era bem assim, não! 

Por fim, entramos numa lojinha que tinha uns terços 

e umas imagens do Cristo Redentor em pedra sabão. 

Compramos várias. Voltamos para a matriz e nos sen-

tamos num banco da pracinha. Um jardineiro regava 

lentamente as plantas e nós, decepcionados pelo pouco 

movimento, resolvemos perguntar sobre a famosa sala 

dos milagres. O homem nos olhou estranhando e disse 

que lá não havia sala de milagres e eu contestei: “Como 

não? Aqui não é Pirapora?” O homem respondeu que 

sim e eu insisti: “Então, cadê os romeiros, os pagadores 

de promessas com cruzes, o comércio religioso?”  Ele 

olhou para nós, rindo e nos disse: “Isso é em Bom Jesus 

de Pirapora, aqui é Salto de Pirapora”. 

ef

A Cibeli Sacconi, minha amiga de muitos anos – já 

fizemos muitos espetáculos de ginástica com teatro –, 

em dezembro de 2018, me ligou, dizendo que iria fazer 

um evento de ginástica e queria que fosse no início da 

apresentação uma coreografia com pessoas portadoras 

de deficiência. Eu achei ótimo. Disse também que ha-

via aparecido um rapaz que era surdo, mudo e cego 

– ela me desafiou a fazer uma cena com ele. De cara, 

fiquei animado, porém, depois pensando, achei qua-

se impossível. Como eu iria dirigi-lo? No dia seguinte, 

marcamos um encontro na academia. Passei a noite 

sem conseguir dormir, de tanto pensar nas condições 

do rapaz. Quando me vi, estava na frente do Renato 

– este é o nome dele.  Não sabia o que fazer e me veio 

uma emoção arrebatadora, que tive que ir ao banhei-

ro. Chorei muito dentro do banheiro. Chamei a Cibeli 

e disse: “Eu não vou conseguir!” Nunca esqueço o que 

ela me falou: “Você é a pessoa mais indicada que eu co-

nheço para realizar isso com ele. Imagine como ele vai 

ficar feliz depois disso?”  Respirei e fui. Segurei na mão 

do Renato e fui conduzindo-o, para que ele entendesse 

pelo menos um pouco sobre a dinâmica. Aí ele já me 

surpreendeu, a proposta seria fazer um mise-en-scène 

do Chaplin, e ele já caminhava como o personagem. 

Fui descobrindo que ele tinha uma supersensibilidade 

nas mãos e fui fazendo signos com os dedos, na palma 

da mão dele. Quando a dificuldade era muito grande, 

pedia auxílio da tia dele, que é o seu anjo da guarda. 

E assim foi preparada a apresentação que foi emocio-

nante! Um sucesso! Muito emocionante!

ef

Era dia 27 de março de 2012, noite de gala em Pi-

racicaba, com a inauguração do Teatro Erotides de 

Campos, no Engenho Central. O teatro estava lotado 

de convidados. No lado de fora, havia um telão, com 

a intenção de transmitir tudo o que aconteceria lá 

dentro. Na programação, havia uma apresentação da 

Orquestra Sinfônica de Piracicaba e da Companhia 

de Dança. A consagrada bailarina Ana Botafogo 

Renato, como Chaplin. Incrível experiência!

“Diálogos de Época”, 

eu e Raul Rozados, na 

inauguração do Teatro 

Erotídes de Campos, no 

Engenho Central
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dançava com Helio Bejani (que é prata da casa) e 

nós, eu e o ator Raul Rozados, que honrosamente 

representaríamos os atores e atrizes locais, com um 

esquete Diálogos de época. Havia um cerimonia-

lista que faria o anúncio das entradas. Pois bem, 

chegamos e fomos confirmar a ordem de entrada 

das atrações e fomos orientados a entrar quando as 

cortinas se fechassem, depois da orquestra. Ou seja, 

deveríamos fazer a nossa cena, à frente da cortina. 

Eu e o Raul, preparados, esperamos o final da 

orquestra e o descer do pano. Entramos e começa-

mos a interpretar, até um momento em que eu di-

zia um texto sobre o artista. Eu fazendo no gogó 

o texto emocionado e entra uma voz alta e micro-

fonada dizendo: “E atenção, dentro de instantes, 

apresentação da cena Diálogos de época com...”  O 

cerimonialista, atrás, na coxia, sem imaginar que 

já estávamos no desfecho da apresentação. 

Só me restou parar de falar (afinal, nem dava 

para disputar com o microfone), esperar ele aca-

bar. Arrematei rindo: “Aconteça o que acontecer, 

eu não vou sair daqui, sem dizer esse texto a vo-

cês”. O público aplaudiu muito e calorosamente. 

Ao final, fui falar com o rapaz, que percebeu a 

gafe e fomos informados de que a transmissão em 

telão havia falhado. Virei para o Raul e fiz uma 

proposta, que foi aceita de imediato e fomos apre-

sentar novamente, para o público que estava fora 

do teatro. Noite memorável! 

ef

Eu, o Romualdo Sarcedo e o Dinael de Campos 

fazíamos um espetáculo, no Teatro Municipal de Pi-

racicaba, em que éramos três palhaços, chamava-se 

O aniversário do palhaço. Era bem puxado, pois os 

personagens eram muito agitados, o que cansava mui-

to fazer. Como era projeto da escola, tínhamos uma 

sessão às dez da manhã e mais duas à tarde. Quando 

terminava a apresentação da manhã, tirávamos os fi-

gurinos, maquiagens e, como não dava muito tempo, 

almoçávamos num restaurante vegetariano que ficava 

na frente da Unimep-Centro. Depois, só para refazer 

as maquiagens, que eram muito elaboradas, demorá-

vamos, no mínimo, uma hora, até que chegou num 

ponto em que nem tirávamos mais e íamos almoçar 

com toda a pintura na cara. Claro que chamava mui-

to a atenção, mas fazer o quê? Três palhaços à paisa-

na, almoçando em pleno centro da cidade. As reações 

eram engraçadas, mas para nós facilitava muito!

ef

Em 2008, a cidade de Piracicaba se preparava, or-

gulhosa, para receber os importantes 72° Jogos Abertos. 

Eu fora incumbido de montar um grandioso espetá-

culo de abertura, que seria no Estádio do XV. Fiz um 

roteiro poético, expondo o que seria um dia a beira 

do Rio Piracicaba, onde, além da natureza, entra-

riam os ribeirinhos, com seus costumes, mitos, lendas, 

pescadores e a tradicional Festa do Divino. Para tudo 

isso, eu precisaria de muitos figurantes e passei a vi-

sitar e convidar escolas, entidades assistenciais, cen-

tros comunitários, grupos de terceira idade, escolas de 

dança, enfim, onde tivesse participantes em potencial. 

Numa dessas tardes, uma senhora, freira, vestida com 

aqueles hábitos longos escuros, foi até a minha casa 

para dizer exatamente quantas pessoas a entidade que 

ela administrava poderia disponibilizar sobre ensaios e 

tal. Eu tinha um casal de cachorros, o Téspia e a Afro-

dite, e, quando viram a freira, devem ter estranhado, 

porém não eram nada violentos e só queriam fazer fes-

ta. A freira entrou, sentou-se e os cachorros não para-

vam quietos. Falei em prender os dois no quintal, mas 

a religiosa disse que não, pois ela adorava animais. 

Obedeci! Logo vejo o Téspia brincando no hábito da 

Eu, com Téspis 

e Afrodite
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freira. Ela estava agitada e sem graça com a brinca-

deira do cachorro. Foi uma cena horrorosa. Farsesco! 

Quando penso que já estaria tudo tranquilo, vejo na 

boca da Afrodite, sendo roído, um crucifixo de madei-

ra, do terço que a religiosa tinha dependurado na cin-

tura. Não aguentei, levantei, pedi mil desculpas a ela e 

falei que passaria na entidade para conversar com ela. 

Foi complicado e hoje até acho engraçado!

ef

Era 1986, estreávamos uma montagem de “O Pa-

lhaço Era Meu Tio”, eu e o elenco dentro do teatro, an-

siosos, esperávamos a abertura das portas para a entra-

da da plateia. Ouço vozes de crianças, cantando alto 

lá no hall e curioso fui ver o que seria. Vejo uma longa 

fila e consigo ouvir com mais clareza, repetidamente: 

“-- O Palhaço é o meu tio!” Eram minhas sobrinhas 

Fabiane e Francine, cantando no mais alto volume e 

ânimo. Achei muito legal e achei curioso, pois na cabe-

ça delas, crianças pequenas que eram, o nome da peça, 

referia-se a mim, que sou tio delas e que imaginaram 

que eu iria interpretar o palhaço. Na época, elas e o 

Kiko, muito bebê, eram meus únicos sobrinhos e de-

diquei o meu trabalho desta montagem a eles. Para 

felicidade minha, a Fabiane, já na adolescência passou 

a desenvolver-se, tornando uma bela atriz.

ef

Na noite de primeiro de setembro de 2006, apre-

sentamos o nosso “Lugar onde o peixe para”, como 

convidados na entrega de prêmios do Fentepira – Fes-

tival Nacional de Teatro em Piracicaba. No final da 

premiação, recebi uma emocionante homenagem,  

em que imprimi minhas mãos no concreto, para ser 

afixado na parede da fama no hall do Teatro Dr. Los-

so Netto. Fiquei muito orgulhoso pela homenagem. 

José Maria Cassaniga era diretor do teatro e a secre-

tária era a Rosangela Camolese.

ef

O ano era 1993, auge das performances das drags 

queens. Até então só havia shows de travestis e trans-

formistas, que interpretavam suas musas e as que 

faziam caricatas. Drags estavam definitivamente na 

moda. Resolvi montar um grupo com atores piraci-

cabanos e passar a fazer shows nas boates da região. 

Eram João Scarpa, Dante Skall, Marcos Thadeus e 

Nereu. Ensaiamos números variados e foi um suces-

so. Numa festa de Noite de Terror, apresentamos uma 

cena hilária, com caixão de defuntos, charutos e uma 

galinha preta, que o João Scarpa havia pedido em-

prestado de uma vizinha, prometendo devolvê-la no 

dia seguinte. Como eu morava no centro, resolveram 

deixar tudo em casa, inclusive a galinha, que acabou 

ficando uns dias por lá, aguardando a devolução à 

Cena de “ O Palhaço 

Era Meu Tio”

Indicando minhas 

mãos impressas no 

muro da fama do 

Teatro Municipal
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dona. Um dia, na hora do almoço, tocou a campai-

nha e fui atender. Era a dona da galinha, querendo-a 

de volta. Convido a mulher para entrar e vou até o 

quintal atrás da galinha e não a encontro. Pensei: 

“Será que ela pulou o muro?” Falei para a senhora, 

que quis ir procurá-la no quintal, porém, quando ela 

passou pela cozinha e viu no fogão um frango sen-

do cozido numa panela... “Você matou minha gali-

nha?” E para explicar pra ela?

ef

Nos anos 70, mais precisamente, no ano de 1978, 

eu, com os meus vinte e um anos e já apaixonado pe-

las Artes Cênicas, estive em um lançamento de livro 

no Clube Cristovão Colombo em Piracicaba; “Lyson 

Gaster, A piracicabana que o Brasil aplaudiu e 

nunca esqueceu”, escrito pelo amigo professor Wla-

demar Iglésias Fernandes. Recebi a dedicatória: “... 

Para que talvez possa retratar a vida de Lyson, al-

gum dia, nos palcos.” Quem poderia imaginar que 

em 2019, eu seria convidado a dirigir e desenhar os 

figurinos do espetáculo “Lyson Gaster No Borogo-

dó”, que fez temporada no teatro Alfredo Mesquita e 

depois no Teatro Itália em São Paulo?

ef

Uma das experiências mais impressionantes que 

tive na minha carreira, com certeza foi a chamada 

“Città Dei Ragazzi” na cidade de Bolzano, norte da 

Capa do livro de 

Waldemar Iglésias 

Fernandes

Reprodução do 

dinheiro usado 

na “ Città” e 

Espaço reservado 

às Artes Cênicas
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Juanita Scarpin 

(João Scarpa), Thaya 

Dracman (Dante 

Skall), Nereuza 

Tumball (Rubens 

Camargo) e Mozilla 

Mascaretas (Marcos 

Thadeus)
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Itália, no ano de 2006. É um evento de grandes pro-

porções, que acontece nas férias escolares e reúne um 

número incrível de participantes e tive a sorte de ser 

escolhido para ser um dos monitores na área das Artes 

Cênicas. (Segundo eles pelo meu currículo em teatro e a 

capacidade de criação pelo carnaval.) Em poucas pala-

vras, trata-se de um galpão imenso, onde é reproduzida 

toda uma cidade, que é frequentada única e exclusiva-

mente por crianças. Por vários dias, os pais as levam 

pela manhã, de onde só saem no final da tarde. tudo é 

feito e pensado para o público infantil, sendo uma ré-

plica perfeita de uma cidade, onde existem bancos com 

moeda própria para ser usada na “Città”, lojas, escritó-

rios, restaurantes, discotecas, transportes, floriculturas, 

academias, aulas de dança, teatro, artesanatos, idio-

mas etc. O meu amigo Reynaldo Otero era responsável 

pelo setor de dança e eu de teatro. Tudo tem um espaço 

exclusivo para se desenvolver e a criança, tem total li-

berdade, para escolher o que tiver interesse, durante os 

dias e horários e o dinheiro, que também é exclusivo, 

controlado por ela própria, de acordo com o seu inte-

resse. E tudo acontece de uma forma harmoniosa, com 

os pequenos aprendendo a viver e conviver em socieda-

de. No último dia, os setores apresentam resultados dos 

trabalhos, só aí, com a presença dos genitores. No meu 

caso, construí com as crianças um enorme dragão e 

criamos um pequeno enredo. Foi tão aplaudido, que me 

senti orgulhoso. No ano de 2007 fui convidado a parti-

cipar, porém, já havia me comprometido em dirigir a 

Paixão de Cristo de Piracicaba. Inesquecível!

ef

O ano era 1997 e orgulhosamente o nosso es-

petáculo “Lugar Onde o Peixe Pára” com roteiro 

e direção assinados por mim, iria representar a 

região, no famoso Teatro Sérgio Cardoso em São 

Paulo. Preparamos tudo com muito carinho para 

essa apresentação e fizemos questão de mostrar exa-

tamente como ele era exibido em Piracicaba, já que 

era um evento tão significativo e seria uma vitrine 

para o grupo Andaime. Abríamos o espetáculo com 

uma procissão em louvor ao Divino Espírito San-

to, com direito aos fogos, os pagadores de promessas 

em suas mortalhas, a apresentação e louvores dos 

festeiros, conforme acontece na festa original (ali-

ás, a ideia sempre foi a de expor a nossa cultura 

caipira.) Ao final da função, uma plateia, muito 

animada aplaudia em pé e calorosamente. Fica-

mos muito felizes com a recepção do trabalho na 

capital paulista, porém, havia um corpo de jura-

dos, que algum tempo depois da apresentação, nos 

entregariam os seus pareceres. E foi aí que recebe-

mos um balde de água fria, pois um dos jurados, o 

ator, Rodrigo Santiago, escreveu que não nos colo-

caria na final, porque teria ficado desagradável, a 

festa no início do espetáculo, com fogos, cantorias 

e tudo mais, que no entendimento dele, seria um 

“já ganhamos!”, ignorando todo o significado e ob-

servando de forma rasa, todo o significado daquela 

abertura. Lamentamos!! 

Grupo Andaime 

de Teatro
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ef

A minha amiga Rute, que era atriz, nestes tem-

pos atrás, me lembrou de algumas coisas estranhas 

que aconteciam em nosso caminhar teatral. Sabí-

amos que existia censura, que estávamos sob uma 

ditadura, mas não tínhamos noção de, até que pon-

to, isso poderia nos atingir, enquanto grupo jovem 

de teatro. O certo é que na época -anos 70- apare-

ciam uns caras estranhos querendo participar das 

reuniões, dizendo querer fazer teatro do grupo com 

mil perguntas e no final, nunca chegavam a ence-

nar. Um deles ficou uns seis meses com a gente e 

depois sumiu, como os outros, porém este, ficamos 

sabendo muitos anos mais tarde, que era da polícia 

federal. Outra coisa que acontecia era que recebía-

mos correspondências sempre abertas, com o enve-

lope cortado e só há pouco tempo depois soubemos 

o porquê disso. E nós só queríamos exercer o nosso 

ofício, mas depois entendemos que, a arte, por sí só, 

já é contestadora. Tempos tenebrosos!

ef

Este é para vocês terem uma ideia de como era 

meu pai. Numa oportunidade, eu iria receber uma 

homenagem e estava saindo de casa, quando ele 

me perguntou: “--Você vai assim para receber a 

homenagem?” Eu estranhei e respondi que sim e 

ele acrescentou “--Você não acha essa roupa formal 

demais?” Eu falei que sim, mas que eu acreditava 

que o evento pedia algo assim e ele arrematou: “--

Você está parecendo um bancário! Nada contra 

um bancário, mas você não é. Você é um artista!” 

Aí, eu entendi que meu pai era autêntico e sabia 

que aquele figurino, não me representava. Eu não 

era aquela roupa, portanto, não ficava bem osten-

tá-la. Entendi a lição e descobri que poderia me 

adequar sendo eu mesmo, em qualquer circuns-

tância.

ef

Em agosto de 2007, eu iria me apresentar no 

Festival de Monólogos de São João da Boa Vista. 

Peguei a mala do personagem, Guardador de Re-

banhos e parti na estrada rumo ao destino, che-

gando lá, no teatro fui muito bem recebido por 

duas representantes da mostra, que me encami-

nharam ao camarim, onde abri a mala do per-

sonagem. Surpresa! Terrível surpresa! O figurino 

não estava dentro da mala. Por algum motivo a 

minha faxineira que havia tirado o conteúdo. Em 

princípio me deu um frio na espinha, um grande 

desespero. Seria impossível fazer a apresentação, 

sem o figurino e os adereços. Entrei em parafu-

so, mas acabei calculando o tempo para voltar a 

Piracicaba e ainda retornar a São João da Boa 

Vista. Daria o tempo quase justo e não tive dúvi-

das: peguei o carro e sai. Ao retornar, deu tempo 

Detalhe do prêmio de 

segundo lugar no “Festival 

de Monólogos de São João 

da Boa Vista”
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de beber um copo de água, vestir o traje e entrar em 

cena. Ufa! Graças a Deus! E acabei recebendo o prê-

mio de segunda colocação no festival.

ef

Final da apresentação de “Jorge Dandin, O Mari-

do Cornudo”, de Molière em Itapetininga, o público 

entusiasmado aplaudia enquanto os atores agrade-

ciam. Os atores usavam grandes perucas, conforme 

pedia a montagem. A atriz Heloisa Andersen, que 

interpretava a Senhora de Sotanville, abaixando a 

cabeça em gratidão a platéia, viu sua peruca arre-

dondada, cair da cabeça e rolar diretamente em di-

reção ao público. As pessoas riram muito e a Heloisa 

mostrava-se sem graça. Fazer o que? No teatro, esta-

mos alí, ao vivo, diante dos espectadores e passivos a 

qualquer imprevisto, portanto, faz parte.

ef

Na manhã do dia 16 de fevereiro de 2008, acordei 

com minha tia Clarice ao telefone, me dando a triste 

e inesperado notícia de que minha mãe havia tido um 

infarte fulminante e falecera. Esta era a notícia que 

mais temia ouvir, desde a minha infância, porém, 

tentei reunir os “caquinhos de mim” e reagir. O veló-

rio aconteceu no cemitério Parque da Ressurreição de 

Piracicaba. O grande número de pessoas, presentes, 

denunciavam o quanto ele era querido. Uma imensa 

comoção! Minha mãe, sempre dizia que quando ela 

partisse, queria todos os filhos ali e gostaria também, 

que colocassem no caixão, duas de suas grandes pai-

xões, a bandeira do Corinthians e da escola de samba 

Mangueira e nos esforçamos para que isso aconteces-

se, porém havia um outro pedido: a bateria de uma 

escola de samba e que todos cantassem um samba-

enredo. Apesar do meu irmão Gilson, que é mestre de 

bateria ter levado os instrumentos, é claro, a adminis-

tração do velório, não permitiu. Quando naquele mo-

mento terrível, de baixar o caixão, meu pai, mesmo 

arrasado, dá um sinal ao filho mais velho, o Fran, 

que inesperadamente começa a cantar em voz alta 

um samba-enredo, que minha mãe adorava. Todos 

os filhos começaram a cantar também e o coro foi 

aumentando, até que todos cantavam. Quem não co-

nhecia muito a família ABC não deve ter entendido 

muito, afinal a letra do samba falava de “bebuns” e 

nem minha mãe e nem meu pai bebiam álcool, po-

rém estávamos emocionados, com a sensação de ter 

cumprido o pedido de dona Beatriz.

ef

Em 92, numa das minhas idas a trabalho na Euro-

pa, passei na Suiça, para visitar minha querida irmã, 

Rita, que desde o casamento com o Vitório Casarin, 

morava lá. Rita, num dia me disse que me levaria 

num lugar inusitado para comer. Era um restaurante 

interessante, onde o valor a ser pago não dependia 

Cartaz de “Jorge Dandin,  

O Marido Cornudo”

do tipo e muito menos do peso, mas do tamanho do 

prato de louça, que íamos escolhendo e colocando as 

comidas. Como nunca havia imaginado, um sistema 

destes, achei muito curioso. Na minha frente na fila, 

estava uma moça, com um pratinho, que mais pare-

cia um pires, porém, com uma quantidade enorme de 

comida. Como estávamos num lugar, onde o idioma 

era o francês, comentei, mesmo em voz alta com a 

Rita: -- Nossa, Rita! Essa, não é boba, né?! Olhe a 

Eu e minha irmã Rita na Suíça
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torre no pires! Há, há, há! A moça virou-se, olhou 

feio para mim e soltou: “-- Eu estou com fome! você 

me dá licença?” A moça era brasileira! Fiquei su-

perchateado, mas valeu como aprendizado.

ef

Com o musical “Pop, A Garota Legal”, fize-

mos muitas apresentações, inclusive em todos os 

centros comunitários da cidade. Na apresentação 

no bairro Algodoal, aconteceu uma situação pre-

ocupante. Numa das cenas, o Espantalho, que era 

interpretado pelo Fulgence Fortier, dava um salto 

para os braços do Super-Homem, Eduardo Grosso 

e aconteceu que o teto do pequeno palco, era baixo 

e bem no centro, havia quatro lâmpadas frias, des-

tas cilíndricas cumpridas e ele acabou atingindo-

as, quebrando todas na cabeça. Eles se assustaram, 

mas continuaram a seguir a peça, porém, fiquei 

muito preocupado, se alguém havia se machucado 

e se poderia oferecer perigo aos outros atores, então 

para terminar a apresentação, resolvi parar, pedir 

desculpas à plateia, constatar se estava tudo bem e 

varrer os cacos de vidro. Sei que somente em casos 

muito extremos devemos interromper uma obra de 

teatro, porém, este fato exigia isso.  As lâmpadas 

poderiam ter causado muitos ferimentos na cabeça 

do ator, não fosse a peruca de palha e lã, usada pelo 

personagem. Ufa! Alívio!

ef

Teve uma ocasião, em que eu e a Rute Peres, re-

solvemos que iriamos partir para fazer animação 

de festas, já que somente o teatro estava difícil. Na 

maior cara de pau, mandei imprimir cartões, (tipo 

de visitas) para divulgar nosso trabalho e nele di-

zendo que éramos uma empresa, que dispunha de 

palhaços, mágicos, malabaristas, equilibristas e bo-

necões. Tudo maravilhoso, mas não tínhamos nada 

disso. Distribuímos para os bufês infantis, lojas das 

festas, principalmente na Casa do Bolinha, que era 

o primeiro lugar onde as pessoas, na época iam ao 

pensar em festa. Enquanto pediam palhaços, tudo 

tranquilo, mas quando começaram a pedir mági-

cos, equilibristas etc, aí o “bicho pegava”. Íamos 

correndo para São Paulo, nas lojas de mágicas para 

comprar kits e aprender a fazer uns truques para 

atender a demanda. E assim, vivemos um tempo, 

com animações de festas familiares, mas logo, co-

meçaram a aparecer pedidos de grandes empresas, 

em festas de final de ano, de confraternizações, que 

normalmente eram com bonecões. O sofrimento 

dentro desses bichos era tão grande, com aquelas 

grossas pelúcias e cabeções, que com a ajuda do Sol, 

castigavam, quase provocando desmaios, além das 

crianças que adoram chutar, puxar os rabos e até 

morder, enquanto os adultos se divertem. Resulta-

do: Desistimos! Bichinhos nunca mais!

Cartaz do musical 

“Pop, A Garota Legal”

Eu na fase da 

animação de festas
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ef

Essa, parece “causos de pescador”, porém, acon-

teceu de verdade. Anos dois mil, eu morava no bairro 

do São Dimas, chovia muito e eu chegava em casa. 

Eu sempre usava uma pochete, onde guardava meus 

documentos e dinheiro. Passei para o lado do carona, 

para descer do carro e não tomar muita chuva. Nisto, 

minha pochete, solta e cai na forte enxurrada. Tentei 

desesperadamente alcançar meus pertences, mas não 

deu tempo, foi bueiro abaixo. Fiquei muito bravo. Só 

quem já teve que tirar a segunda via dos documentos, 

imagina o que eu estou falando. No outro dia, eu ain-

da desolado, em casa e chegou o meu amigo Vande, 

o Vanderley Lácope, que minha mãe dizia ser meu 

anjo da guarda. Comentei com ele o ocorrido e ele 

me disse que, talvez, se tivesse como entrar no buei-

ro, ele poderia dar uma olhada lá embaixo. Eu rí, e 

incrédulo, agradeci, mas achei impossível. Ele pediu 

para mostrar o bueiro, foi até o próximo, que ficava 

na esquina e tentou levantar a grade e conseguiu. Por 

incrível que pareça, ele entrou lá dentro, demorou uns 

dez minutos e... (inacreditável!) ... saiu com a minha 

pochete. Meu Deus! Nem eu acreditava no que esta-

va vendo. Era a minha pochete, toda molhada, que 

ele recuperou, embaixo da encruzilhada das ruas, no 

meio das ruas Viegas Muniz e Dona Santina, dizen-

do que ela estava presa a uma grande pedra. Acho 

que minha mãe tinha razão.

ef

Eu e o meu amigo Dino, diariamente, andávamos 

por todos os lados e cantos da cidade. Era uma coi-

sa louca, a forma como andávamos e andávamos. Se 

um tinha algum dinheiro, seria para os dois. Nunca 

ninguém determinou isso, mas era assim. Numa das 

andanças, num barzinho, perto do Fórum, resolve-

mos fazer uma parada para uma coca-cola e uns sal-

gados. Na hora de pagar, um fica esperando o outro 

e descobrimos que nenhum dos dois tinha dinheiro. 

A senhora que nos servia aguardava e dissemos a ela 

que iríamos buscar o dinheiro em casa e voltaríamos 

logo em seguida... e ela muito brava, dizia que não, 

que ninguém sairia de lá.  “-- Mas como vamos pagar, 

se não temos dinheiro?” Disse o Dino e a senhora ir-

redutível: “--Problema de vocês! Deveria ter visto isso 

antes de pedir”. Só sei que fizemos uma negociação e 

ela permitiu que o Dino fosse até a casa dele e enfim 

voltasse com o dinheiro. Ufa! deu trabalho, mas saí-

mos inteiros! 

ef

Na época em que fazíamos o espetáculo “Joãozinho 

Anda Prá Trás”, tínhamos muitos amigos e um deles 

era o Julinho, um nissei muito simpático e amigo, 

que trabalhava no Jornal de Piracicaba. Ele mora-

va no tipo de uma vila pequena e nos convidou para 

fazermos uma festa, somente entre nós, na casa dele. 

Eu, na época da 

festa do Julinho
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Cada um contribuiu com alguma coisa e fazíamos a 

festa com muita dança - adorávamos dançar - com a 

vitrola no mais alto volume. Todos muito felizes, até 

que chega a polícia, pedindo que todos se virassem 

para a parede, pois houvera uma denúncia de que 

havia orgia e consumo de drogas. Tentávamos argu-

mentar, mas os policiais nem davam importância e 

pediam para que permanecêssemos calados. Falaram 

que tinham um mandado de busca e passaram a re-

virar a sala da casa. Depois, queriam levar o coita-

do do Julinho para a delegacia e o conduziram até o 

camburão. Ele entrou, mas todos também entramos 

e fomos falar com o delegado. No fim, ficamos um 

tempão lá na delegacia e falamos com o delegado, que 

acabou percebendo que não havia drogas e nem or-

gias e nos liberou.

ef

Era adolescente e nossa casa era frequentada por 

muitos amigos e numa noite minha mãe havia ido na 

casa da tia Lúcia e estava para retornar. Pensei e resol-

vi fazer uma “surpresa” a ela. Sabem, aquele ditado, 

“Cabeça vazia, oficina do diabo”? Pois é! Combinei 

com o Claudinho, um dos amigos, a se fingir de morto, 

quando minha mãe chegasse. Ele já era branquinho, 

mas ainda fiz uma maquiagem, com base bem clara, 

trouxemos a mesa da cozinha para a sala, fiz com que 

ele se deitasse nela, coloquei flores, em volta do corpo 

dele e acendi velas nos quatro cantos da mesa. Quando 

minha mãe chegou e abriu a porta, ficou muito pálida 

dizendo: “--Ai meu Deus! Ai meu Deus!” e tampando 

o rosto com as mãos, começou a cair. Ficamos muito 

preocupados e tratamos de fazer com que ela voltasse 

ao normal e desmascaramos a farsa. Imaginem vocês 

que ela tinha problemas cardíacos e a brincadeira po-

deria resultar em algo muito pior. Me arrependi!

ef

Por um bom tempo, a partir do ano dois mil, pas-

sei a trabalhar na Sociedade do Ser, em treinamen-

tos baseados em neurolínguistica capitaneado pelo 

Walter Valerini. Também cheguei a trabalhar com o 

Augusto Cury, que é quem mais tem livros vendidos 

Claudinho, o “finado 

da pegadinha” e eu

Eu, em cena, no 

treinamento da 

Sociedade do Ser
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no Brasil. Um destes treinamentos, acontecia em um 

hotel em São Paulo e eu interpretava alguns perso-

nagens ao longo dos trabalhos. No início me carac-

terizava e fazia um homem das cavernas do mito de 

Platão. Pois bem! Todos os materiais dos cursos fi-

cavam guardados na Sociedade do Ser, inclusive os 

trajes que eu usava. Não sei porque, mas o figurino do 

homem das cavernas não estava junto ao material e 

era final de tarde, sendo que os trabalhos começariam 

no início da noite. Quando falei que não estava lá o 

meu figurino, todos ficamos preocupados, sem saber 

o que fazer. Fui ao hall do hotel e ví um tapete de 

pele... Não tive dúvidas, pedi emprestado, enrolei o 

tapete no meu corpo e estava pronto o meu homem 

das cavernas. Aí lancei um ditado que repito até hoje. 

É uma pena, não usar as penas que a gente tem! 

ef

Num jantar na casa dos amigos Roque e Silvia, 

em San Javier, Argentina, havia mais um casal de 

convidados com uma filhinha muito meiga, todos ar-

gentinos. Ela me ouvindo falar português com o César 

que também estava lá, estranhando, se aproximou e 

soltou uma perola: “-- De que planeta sos vos?” Todos 

riram e os pais dela a repreenderam, porém, logo ela 

voltaria indagando: “-- Son verdes en tu planeta?”. 

Apesar da mãe da menina dar um “pito” nela, eu rí 

muito! Coisas de crianças!

ef

Excursionávamos pelas capitais do nordeste, com o 

espetáculo “As Filhas da Mãe”. Estávamos na piscina 

do hotel, em Recife, quando a atriz Patrícia Scalvi diz 

que estava péssima, pois havia perdido uma das lentes 

de contato nas águas. Eu, atrevido, falei que ela não 

ficasse triste, pois iria encontrar a lente dela na piscina 

e mergulhei. Pasmem! Eu saí da piscina com a lente da 

Patrícia! Todos ficaram abobalhados, inclusive eu, que 

falei aquilo, mas não imaginaria, nem em sonho que 

eu iria encontrar. E isso é verdade, heim?!

ef

Nos anos oitenta, a escola de samba Portela, se 

mobilizou para trazer um grande nome da música 

popular brasileira para fazer um show na cidade de 

Piracicaba, tentando aumentar o caixa, para fazer 

o próximo desfile de carnaval. Tratava-se do grande 

Gilberto Gil. Minha mãe, que também fazia parte 

da diretoria, acabou conhecendo e até benzendo-o. 

Foi um show maravilhoso, digno dos ícones da nossa 

M.P.B. Meses depois, eu e o Arycê Ferraz, também 

ator, fomos a São Carlos, para assistir ao espetáculo 

que o Gil faria no ginásio de esportes. No meio da 

apresentação, o Gil me fitou do palco na platéia e 

falou: “-- Amigo, diga a sua mãe, a senhora Beatriz, 

que fiquei muito bem, depois que ela me benzeu. 

Agradeça por mim!” Impressionante! Como ele se 

lembrou de mim e principalmente da minha mãe, no 

meio de tudo aquilo? O cara é diferenciado mesmo!

ef

Eu morava na rua Tiradentes, nos anos dois mil 

e aos domingos, era uma loucura, pois o famoso Bar 

do João, na Rua Moraes Barros, fazia com que todas 

as ruas da região ficassem totalmente lotadas, inclu-

sive em frente da minha garagem. Era um domingo 

e estacionei em diagonal, pois não havia outro jeito, 

pela falta de espaço. Estava abrindo o portão e sinto 

algo nas costas e alguém dizendo: “-- Não olhe para 

trás e entre!” Achei que seria algum amigo, fazen-

do uma brincadeira e me virei e vi um desconhecido, 

com uma arma na mão e agora, gritando comigo, 

para que entrasse em casa. Eu estava apavorado e ele 

me pediu que tirasse a roupa, me amarrou e me co-

locou de bruços no banheiro, com a arma na minha 

nuca, dizendo para que eu não bancasse o engraça-

dinho e ficasse alí quieto e eu fiquei. Ele trancou a 

Trabalho em eventos, 

quando meus pais eram 

da diretoria da Portela. Na 

foto: Dona Beatriz, minha 

mãe, Dorinha, minha 

cunhada, tia Janete e 

minha irmã Marta
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porta do banheiro e eu alí tremendo. Quando não 

ouvi mais nenhum barulho, imaginei que ele havia 

partido. Consegui me soltar, mas não podia abrir a 

porta, pois ele fechara por fora. Havia um banquinho 

de madeira, que eu batia com força na porta, mas o 

máximo que consegui foi fazer uns buracos nela. Abri 

o vitrô e comecei a chamar a vizinhança. Depois de 

uma “eternidade”, saiu uma senhora no quintal dela, 

há umas duas casas acima da minha. Expliquei a si-

tuação para ela e pedi para que ela ligasse no celular 

do Pedro de Bastiani, meu amigo, que tinha cópia 

da chave de casa e depois de um tempo, ele veio e me 

libertou. Algumas coisas, haviam sumido, como um 

relógio, que eu ganhei de presente, um aparelho e som 

e o carro. Claro que lamentei por tudo, mas agradeci 

a Deus, por sair ileso dessa desagradável experiência.

ef

Éramos muito crianças, eu tinha, nó máximo cin-

co anos, época de Natal, quando o comércio abria nas 

noites. Passeávamos com meu pai e minha mãe, eu 

Fran e Alexandre no colo ainda. A Marta estava na 

casa da Tia Lúcia. Na Frente da Casa Santa Rosa, fi-

cava, num trono, um Papai Noel, que atendia e dava 

balas às crianças. Como convém, fizemos os pedidos 

para o bom velhinho e continuamos o passeio. Mas à 

frente, fui pensando, preocupado, pois, como minha 

irmã não estava, ficaria sem presente de Natal. Aqui-

lo me apertou o coração e num ímpeto voltei correndo 

até o Papai Noel e disse: “--A Marta não está aqui, 

mas leve uma boneca para ela!”. Essa história sempre 

foi contada nas reuniões da família.

ef

Como todos sabem, minha mãe sempre teve uma 

fé muito grande e era devota de Nossa Senhora Apa-

recida. Era engraçado, pois, quando terminava o car-

naval, ela sempre fazia mantos para as imagens das 

santas e levava às igrejas. Como a escola de samba, 

era a Portela, cores azul e branco, ela usava sobras de 

tecidos brilhantes e veludos azuis, lantejoulas, franjas 

etc. Me lembro que esses mantos, lembravam desta-

ques de carnaval, mas eram lindos. Uma das vezes, 

ela me convidou para ir junto com ela à Igreja dos 

Frades, quando se ajoelhou na porta, tirou o manto 

da bolsa e foi ajoelhada até o altar de N. S. Apareci-

da, deixando-o aos pés dela. Eu morria de vergonha, 

pois, além de tudo, ela ficava me puxando para que 

eu ajoelhasse também.

ef

Quando eu morava e trabalhava em São Paulo, 

minha mãe tinha muita curiosidade em saber como 

eu me virava, como vivia lá. Numa das minhas visi-

tas à Pira, convidei minha mãe e minha irmã Rita, 

muito criança ainda, para passarem uns dias comigo 

na capital. Elas foram e na primeira saída, quando 

descemos uma escada no metrô, minha mãe torceu 

um dos pés e tivemos que voltar para o apartamento. 

Achamos que com compressas resolveria, porém, os 

pés foram inchando tanto, que ficamos assustados. 

Levei-a a uma clínica que medicou e enfaixou-a, pe-

dindo repouso. Ela reclamava que o pé continuava 

doendo e ainda não conseguia firmá-lo no chão, mes-

mo, com vários dias de descanso. Alguém me falou de 

um tal chinês, que era famoso e muito bom, resolveria 

o problema em pouco tempo. Fomos e ela foi confian-

do muito no trabalho com técnicas orientais, sentindo 

melhoras. Chegou num ponto em que o homem dizia 

para ela que já estava bem e que poderia viajar de 

volta, mas ela quis continuar por mais algum tempo. 

Para resumir a história: Ela iria ficar um final de 

semana comigo e acabou ficando quase um mês. Ela 

deveria estar precisando de umas férias. Acha que ela 

e a Rita não gostaram? Adoraram!

ef

No ano de 84, estava voltando da capital, para Pi-

racicaba. Procurava uma casa para alugar, que fosse 

meio central e atendesse minhas expectativas. Pas-

sando pela rua José Pinto de Almeida, vi uma casa 

interessante, com uma placa de “Aluga-se-Tratar com 

o proprietário no número tal”. Fui, conversei com um 

rapaz, que me acompanhou a conhecer o imóvel e 

nos acertamos. Não tinha um fiador e tive que pagar 

dois meses de aluguel adiantado. Como a casa esteve 

por um bom tempo desabitada, havia alguns reparos, 

pinturas e limpeza a fazer. Minha mãe, se prontifi-

cou a ajudar e com meus irmãos menores, formamos 

uma força-tarefa para deixar a casa em ordem, fican-

do um “brinco”, como diria minha mãe. O próximo 

passo, seria ir a São Paulo, para buscar a mudan-

ça. Quando abrí a porta do apartamento para fazer 

a mudança, levei um susto. Não havia mais quase 

nada dentro, haviam roubado quase tudo, sobrando 

somente caixas, roupas e papéis. Fiquei arrasado, 

mas achei que aquele era um aviso, para que eu viras-

se a página. Voltando para Pira, dormi dois dias na 

casa nova, já pensando que eu teria que mobiliá-la 

em breve. Na terceira manhã, toca a campainha, fui 

atender e fiquei muito assustado, pois eram policiais. 

Eles estavam com um ofício nas mãos, assinados por 

um juíz, dizendo que eu teria quatro horas para de-

socupar a casa. Não entendi nada e mostrei as cópias 

do contrato e os boletos que eu havia pago, quando 

eles me informaram que eu havia caído num golpe, os 

papéis eram todos falsos e quem fez as negociações co-

migo não era proprietário da casa e já havia sumido. 

Só me restou, pegar minhas poucas coisinhas e sair. 

É muito azar junto, não acham?

ef

Naquela manhã, (eu tinha uns dez anos), sendo 

acordado pela minha mãe, antes dela sair para traba-

lhar, eu dizia que estava com dores na barriga e que 

não estava em condições de ir para a escola, porém, 
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com a saída dela da casa, levantei eufórico, pois sa-

bia que no dia anterior, o Circo Garcia, se instalava 

na cidade no lugar onde sempre eles eram montados, 

ou seja, perto da nossa casa. Eu era tão fascinado 

por tudo aquilo, pelas cores, a lona, os animais, os 

artistas, as luzes, que só pensava naquilo. Fui logo de 

manhã, neste dia em que seria a estreia. Entrei e fui 

logo perto do picadeiro, onde alguns artistas faziam 

alongamentos, enquanto eu ficava imaginando-os em 

ação no espetáculo. Logo também no picadeiro, algu-

mas dançarinas carregavam um cavalete com o bas-

tão superior bem longo, que eram usados como barra 

de apoio para elas exercitarem-se. Era tudo mágico! 

Depois de muito tempo observando quase que hipno-

tizado, fui ver os animais, leões, cavalos e elefantes.... 

Aqueles animais, para mim, pareciam ter muitos me-

tros de altura. Acho que era pelo meu tamanho per-

to deles. Era hora do almoço e tudo parava, quando 

aproveitei para ir comer em casa e voltar. Passei a 

tarde toda alí, observando, até notar que já era noite e 

os palhaços começaram a se maquiar e chegou um se-

nhor e disse que eu teria que sair, pois logo iria come-

çar o espetáculo. Eu fiz uma cara de “dó” e pedi a ele 

para ficar, pois não tinha o ingresso e nem o dinheiro 

para comprar. Ele riu e disse que eu poderia ficar, 

desde que não tomasse nenhum assento, já que era 

estreia e estaria lotado com convidados e público pa-

gante. Claro que aceitei na hora e acabei me deleitan-

do com aquele show maravilhoso. Aqueles trapezis-

tas super ágeis e elegantes, o mágico, que sabia pedir 

aplausos como ninguém, a exuberância das danças, 

o medo dos animais, tudo aquilo me fazia prender o 

folego, me deixavam extasiado. Ao fim da função, de-

pois dos calorosos aplausos, o público foi saindo e eu 

fui ficando. continuava impactado com tudo aquilo. 

De repente, me lembrei que tinha que ir, pois fiquei o 

dia todo lá e ninguém nem sabia. Chegando na rua 

Ipiranga, onde morávamos, ví minha mãe na frente 

da casa, gritando quando me viu! “--Graças a Deus, 

Carlos! Onde você estava até agora? Pelo amor de 

Deus; você quer matar a sua mãe do coração?” Só 

aí me dei conta de que havia feito algo muito errado 

e pedindo desculpas, disse que estava no circo. Mi-

nha mãe continuando: “ --Eu ia mandar a cavalaria 

atrás de você.” Eu morria de medo da cavalaria, que 

era uma polícia montada. Me arrependi, mas minha 

paixão pelo circo, continuou intacta.

ef

Fomos eu e o pessoal do espetáculo “Eram Eros e 

Heróis” para Capivarí, numa apresentação. Alguém 

na viagem lembrou que não tinham fita crepe, que 

era extremamente necessária, pois no começo da 

peça, eram feitos a vistas da plateia, os figurinos gre-

gos, com plásticos e presos com a tal fita. Chegando 

na cidade, vimos que ao lado do teatro, havia uma 

livraria, onde poderíamos comprar a crepe, porém, já 

estavam baixando as portas. Corremos, nos agachan-

do para entrar, mesmo assustando os funcionários 

da livraria. Enquanto o Paulo comprava a fita, eu 

reparei no balcão, umas belas bonequinhas vestidas 

de baianas. Logo lembrei que minha irmã Rita, que 

mora na Suíça, sempre procura algo típico para le-

var como lembrancinhas. Peguei umas e fui para o 

caixa pagar. A moça do caixa estava abaixada atrás 

da máquina registradora e eu olhei as bonequinhas e 

disse: --Nossa! Tem uma vesga! Deixe-me trocar, pois 

não vou levar uma bonequinha vesga, né?! Nisso, a 

moça do caixa levanta-se e olha para mim. Caiu o 

mundo! Ela era totalmente estrábica. Eu não sabia 

onde enfiar a minha cara. Fiquei muito chateado.

Cena de Eram Eros e 

Heróis. Na foto, Fernanda 

Mitâine e Paulo Barros
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ABC em fotos
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“Mistura Fina” 

Criado e dirigido 

por mim
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“3 Tchecovs” com 

Romualdo Sarcedo e 

Whashington Poppi

“Nhô Lica, Aventuras e 

Desventuras do Capitão 

Felix do Amaral”, 

pela Cia TragaTralha,  

Direção e figurinos 

assinados por mim
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“Cats” - Quando 

interpretei o 

personagem “Guns”. 

Cia Corpo Livre

“Hello Dolly”, A 

Casamenteira - Minha 

Direção Cênica pela 

Cia Allegro
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Espetáculo 

criado e dirigido 

por mim para 

a Abertura dos 

Jogos Abertos

“Piracicaba, 

Que Eu Adoro 

Tanto” - Roteiro, 

Direção e 

Figurinos
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“Lugar Onde o Peixe 

Pára” - Roteiro 

e Direção, pelo 

Andaime de Teatro

Vozes Caipiras” 

Roteiro, direção e 

figurinos
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“Uma Bruxa 

Diferente” 

Espetáculo infantil, 

sobre patins, 

Adaptação, Direção 

e Figurinos

“O Roubo 

da Mala” - 

São Paulo. 

Personagem 

Holmes

Figurinos para 

“Lisistrada”
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“Juriti” - Fiz 

Direção cênica e 

interpretei o Major 

Fulgêncio

“Lyson Gater, no 

Borogodó” -São 

Paulo- Dirigi e 

criei os Figurinos
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“Paixão de 

Cristo” - Direção 

e Figurinos

Eu, de São Jorge, 

criação e confecção 

de Carro Alegórico 

e Figurinos

“O Pequeno 

Príncipe”
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“O Urso” de 

Anton Tchecov

“Reconstituição 

da Fundação 

de Piracicaba”. 

Direção e 

Figurinos.

Intervalo do 

Espetáculo “Bole-

Bole Brasil”- 

Roma- Itália
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“O Ciúme de 

Barbuille”,  

de Molière

”A Roupa Nova 

do Imperador”. 

Roma Produções, 

Direção e 

figurinos

Embaixo: “Um 

Pequenino 

Grão de Areia”, 

Figurinos e 

Direção-SESC 

Pompéia, SP

“O Pequeno 

Príncipe” 

Direção cênica. 

Oficina da 

Dança
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Espetáculo Infantíl 

“O Aniversário  

do Palhaço”

“América” pela Cia 

Estável de Teatro Musical 

Falando da 

Vida.
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Direção e 

Figurinos “Paixão 

de Cristo” - 

Nascimento.

Direção e 

Figurinos “Paixão 

de Cristo” - 

Entrada em 

Jerusalém

Eu, “Guardador 

de Rebanhos”



184 185

O ABC de Carlos ABC

Cavaleiro 

Templário

“O Filho das Águas”, 

minha dramaturgia 

com Edvaldo 

Oliveira. Direção e 

figurinos de minha 

autoria também.
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Cenário do 

Musical “Luzes 

Câmera, Ação”

“Circular Prá 

Não Dançar”, 

musical infantil

Musical “Os 

Muppets Show”, 

direção cênica e 

personagem

“As Bruxas de 

Salém”, cenários 

e figurinos, em 

Amparo, SP
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Caricaturas 

feitas 

especialmente 

para o livro, 

pelos amigos

“Azul ou 

Encarnado”, 

direção e 

interpretação 

do Rei

Cia Non Solo 

Danza, onde 

trabalhei por 

seis anos.  

Tesero-Itália
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Cartaz de “O 

Roubo da Mala”, 

direção e atuação

“Jorge Dandin, O 

Marido Cornudo”, 

direção e figurinos

“Uma Simples 

Aparência”, 

atuação e 

figurinos

“A Mais Forte”, 

direção e 

figurinos
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“100 Palavras”, 

roteiro, direção 

e figurinos

Eu, de Arlecchino 

da Commedia 

dell’arte
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Eu no 

Infantil, O 

Aniversário 

do Palhaço

Joãozinho 

Anda Prá 

Trás. Luís 

Garcia, 

Kátia Godoy, 

Reynaldo 

Otero e eu

Palhaço Pirulito
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 Gregory Smirnoff, eu e 

Popova, Alice Scomparin

Musical Infantil, “Pop, A Garota 

Legal” em Pindamonhangaba

Eu de personagem “Holmes”
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Kátia Godoy e eu em um 

Concurso de Gafieira, em 1986

Apresentações de “Vamos Fazer o 

Natal”, nas periferias
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Apresentação em Madri, EspanhaOficina de Maquiagem teatral, que 

ministrei no Sesc-Piracicaba
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Placa referente a exposição de presépios 

no hall do teatro Losso Netto
Matiello e eu, apresentação de “Véio e Véia”



204 205

O ABC de Carlos ABC

Oficina de teatro para  

crianças carentes

Oficina de teatro a crianças  

carentes na Argentina
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Eu no camarimEu de Xangô, na escola de  

samba Zoon Zoon
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ABC na imprensa

“Rádio Vozes Brasil” com o Coral 

Vozes e atores piracicabanos
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O DIÁRIO, 14 de setembro de 1977

Grupo Metamorfose venceu em Rio Claro
O Grupo “Metamorfose”, que 

concorreu na etapa semifinal do 

Festival de Teatro Amador, região 

Média-Paulista, inicialmente des-

classificado porque a peça “Joao-

zinho anda prá trás” tem um texto 

considerado infantil, conseguiu a 

reconsideração dos organizado-

res, classificando-a em primeiro 

lugar na região.

Os organizadores, ao reconsi-

derarem a decisão inicial levaram 

em conta que o mesmo fato ocor-

reu em outras regiões, com total 

validade por parte do júri. Valida-

do o texto, o grupo conquistou o 

primeiro lugar e em outubro esta-

rá em Santos, na final do Festival.

Jornal de Piracicaba, 25 de maio de 1979

Carlos ABC é o diretor de  
“A Praça do Pensamento”

Carlos ABC, ator amador piracicabano de 22 anos, no 

palco há seis anos, está dirigindo sua primeira peça infan-

til. Desde quando ele era criança tinha vontade partici-

par do teatrinho no quintal e muito tempo depois montou 

peças e criou um grupo. Hoje o grupo não existe mais, 

porém Carlos conseguiu dar o passo que queria: ser dire-

tor. “Coisa que está no sangue, sabe. Sempre tive manias 

de dar palpites na direção das peças”.
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Jornal de Piracicaba, 04 de maio de 1980

“...E um Pouco de São Paulo”
Entra em cartaz amanhã a peça “... E um Pouco de São 

Paulo”, na Sala 1 do Teatro Municipal. Escrita e dirigida 

por João Prata, “... E um Pouco de São Paulo” é um espe-

táculo didático baseado em fatos da história de são Paulo 

e do Brasil. A partir de pesquisas realizadas nas escolas, 

o autor criou um texto em que apresenta, de forma crono-

lógica, o descobrimento do Brasil, os primeiros colonos, 

Governos Gerais, Fundação de São Paulo, Catequese do 

Índios, Entradas e Bandeiras, Independência do Brasil e 

Imigração, mostrando a São Paulo de hoje.

Trabalhando com técnicas simples de teatro, como 

fantoche, teatro de varas, sombras estáticas e móveis, 

e extraindo elementos cênicos do “Bumba Meu Boi”, 

os três atores, João Prata, Lauro Elme e Carlos ABC, 

apresentam toda sua versatilidade, representando as 

vinte personagens que compõem o texto.

“...E Um Pouco de São Paulo” é um espetáculo di-

rigido para alunos do primeiro grau, sendo de fácil as-

similação, por ser visualmente rico pela sua plasticida-

de, pelo bonito e prático figurino e pela apresentação 

de músicas compostas especialmente para este texto.

“... E um Pouco de São Paulo” integra o Projeto 

Escola, desenvolvido pela Ação Cultural, e fica em 

cartaz até quinta-feira, dia 08 de maio, com duas ses-

sões diárias, às 10 e 15:30 horas, om ingresso único de 

20,00 cruzeiros.

Jornal de Piracicaba, 29 de agosto de 1981

“Pop, A Garota Legal” na Sala 2

Numa loja de brinquedos, após encerrado o expe-

diente, entra a garota POP. Usando de sua imaginação, 

ela fica conversando com os bonecos expostos, cada um 

mostrando uma faceta da personalidade infantil. Com 

este tema, Ronaldo Ciambroni escreveu o musical infan-

til “Pop, A Garota Legal” que será apresentada domingo 

(30), às 10h30 e 16h00 na Sala 2 do Teatro Municipal 

pelo Grupo Arco-Íris de Piracicaba. Os ingressos têm 

preço único de Cr$ 100,00 e a promoção é da Coordena-

doria de Ação Cultural do Município dentro dos festejos 

comemorativos ao aniversário da cidade.

A peça produzida e dirigida por Carlos AB, está 

completando um ano de apresentações (estreou em 

agosto de 1980 na própria Sala 2), tendo conseguido 

os prêmios maiores do IV Festival Estudantil de Tea-

tro de Pindamonhangaba.

No elenco estão Imaculada Costa, Gilberto 

Gregolin, Eduardo Grosso, Fulgence Fortier, Lau 

Santin, Rute Peres e Leu Nassif. A cenografia é de 

Fausto Guilherme Longo, figurinos de Dirce Lacôr-

te e Elsie Quartin Barbosa e coreografias de Malu 

Rodrigues.
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Jornal de Piracicaba, 12 de setembro de 1984

“Caxuxa” volta ao Municipal
Após grande sucesso alcançado há duas semanas da 

estréia, volta a se apresentar na Sala 2 do Teatro Munici-

pal, o grupo Arco-Íris com a peça CAXUXA, de Ronal-

do Ciambroni, sob direção de Carlos ABC. Os ingressos 

estão sendo vendidos a preço único de Cr$ 1.000,00 e 

as apresentações serão no sábado, dia 15, às 15h30 e no 

domingo às 10h30 e 15h30.

A peça fala com muito lirismo sobre cinco persona-

gens marginalizados, que toda noite se encontram para 

viver as suas fantasias e esperanças. Mostra que essas 

pessoas, que normalmente são retratadas como perigosas 

para as crianças, não são diferentes de ninguém – têm os 

mesmos anseios, as mesmas dificuldades existenciais, e 

no fundo, muito mais liberdade, pois elas não têm nada 

a perder.

CAXUXA é guardadora de carros, personagem ao 

mesmo tempo fraco e forte, mas com uma alegria e von-

tade de viver enormes. O Homem do Saco, um catador de 

papéis, analfabeto, encarna nossa ânsia de saber, além do 

que nos foi ensinado. Caramujo transporta no seu carri-

nho, os restos de uma civilização fria e tecnocratizada e 

sonha com um caminhão, fruto dessa mesma tecnologia. 

Graxa é um engraxate, como tantos que andam pela rua, 

emocional e materialmente carente, que ama seus amigos 

e as estrelas. Zé da Viola é um cantador cego e seu maior 

sonho é voltar para o sertão, mas teme não encontrar mais 

ninguém. Juntos, esses cinco personagens descobrem a 

importância de se unirem, não só fisicamente, para enfrentarem 

as do dia a dia.

As músicas do espetáculo foram compostas por Marcelo Or-

lando e Marcos Januário, a iluminação de João Carlos Degás-

pari e a direção geral de Carlos ABC. No elenco estão, Alay-

de Mônaco, Caxuxa; Ricardo Bréglia, Caramujo; Dante Skall, 

Graxa; Armando Sobrinho, Homen do Saco e Daniel de Olivei-

ra, Zé da Viola.

Jornal de Piracicaba, 19 de outubro de 1984

“Os Malefícios do Tabaco”  
continua em cartaz no CALQ

“Os Malefícios do Tabaco”, do russo Anton Tchecov, 

continua em cartaz no anfiteatro do Centro Acadêmico 

“Luiz de Queiroz”, com ingressos a Cr$ 2.000,00 e Cr$ 

1.500,00 com bônus. O espetáculo é uma produção do Gru-

po Metamorfose, de Piracicaba, e conta com a presença no 

palco do ator Gilberto Gregolin e direção de Carlos ABC.

Em relação a esse espetáculo, a proposta do Grupo é 

continuar o processo de trabalho iniciado com “Caxuxa” 

– espetáculo infantil que vem sendo apresentado com mui-

to sucesso em Piracicaba e cidades vizinhas pelo Grupo 

Arco-Íris, que é um núcleo do Metamorfose. Além de “Os 

Malefícios do Tabaco”, um outro texto adulto, de Ronaldo 

Ciambroni, estreará no fim de novembro e outros espetácu-

los de todos os gêneros, que tem em comum uma preocu-

pação não só com o lado artístico ou teatral do espetáculo, 

mas também a própria estruturação dele nas áreas técnicas, 

de produção estão nos planos do Grupo Metamorfose.

FALANDO UM POUCO DO AUTOR

Anton Tchecov, russo, realista, retrata nas suas obras, 

tanto no conto como no teatro, a amargura do homem co-

mum diante de uma sociedade estratificada e injusta como 

na qual ele viveu em fins do século passado. Através do 

personagem Nioukhine, em “Os Malefícios do Tabaco”, um 

conferencista moralista por obrigação da esposa, Tchecov 

atira farpas certeiras contra a ordem constituída, através da 

loucura do personagem ao descobrir sua real condição de ser 

humano e, principalmente, sua incapacidade e impotência 

diante de sua mulher, retrato fiel do poder.

A MONTAGEM

O que entusiasmou o grupo em “Os Malefícios do Ta-

baco” foi a descoberta de como um texto quase que obs-

curo dentro da obra e um grande autor, poderia conter 

tantos elementos comuns com a nossa realidade, hoje, e 

ter tantas possibilidades teatrais a ponto de uma só pessoa 

ir à cena e passar a mensagem construída pelo grupo todo. 

O diretor traçou uma linha realista no figurino e na inter-

pretação, contrastando com o clima de decadência apenas 

sugerido pela cenografia. Na sonoplastia, trechos de “Os 

Pássaros de Fogo” de Igor Stravinski, comentam e com-

pletam a ação.

Como assistente de produção do espetáculo está Fulgen-

ce Fortier; a cenografia e figurinos são de Carlos AB com 

execução de Beatriz Matraia de Camargo e Dante Skall e a 

programação visual é de Eduardo Grosso.
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Jornal de Piracicaba, 29 de novembro 1984

Carlos ABC e Ação cultural  
apresentam espetáculo de Natal

Numa iniciativa e promoção da ação cultural será apresentada entre 3 

e 23 de dezembro em vários bairros da cidade a peça “A árvore das estre-

las”, escrita e dirigida por Carlos ABC, e que mostra o Natal através de 

uma visão tipicamente brasileira. segundo o autor e diretor do espetáculo, 

a ideia surgiu de uma pesquisa realizada com textos que abordam o Natal.

‘A minha intenção, diz Carlos ABC, era pesquisar um texto que 

falasse sobre o Natal, mas lendo dezenas deles, percebi que as men-

sagens eram muito parecidas, com coisas já vistas. E eu queria uma 

coisa tipicamente brasileira, que abordasse o folclore do país e que 

tivesse uma mensagem diferente.

A partir daí surgiu “A árvore das estrelas”, uma pela de Natal di-

ferente, em primeiro lugar porque todos os personagens são animais. 

Assim, o boi do presépio virou bumba-meu-boi, o jumento representa 

o “nortista”, a pomba é o anjo, a ovelha relaciona Cristo com o Cor-

deiro de Deus e a gata e o cachorro são Maria e José.

O elenco é basicamente o mesmo da peça “Caxuxa”, do mesmo 

diretor, com Alayde Mônaco como a gata; Ricardo Bréglia como o 

cachorro; Armando Sobrinho como o jumento; Dante Skall como boi 

estrela e Mônica Faria como a pomba branca. As coreografias são de 

Ado Ravelli, as músicas de Marcelo Orlando e Marcos Januário, os 

figurinos de Dante Skall, o cenário, adereços e máscaras, de Eduardo 

Ferreira Grosso e o som e iluminação da Ação Cultural.

UMA ExPERiêNCiA GRATiFiCANTE

Não é a primeira vez que Carlos ABC se apresenta pelos bairros de 

Piracicaba com espetáculos de teatro, já fazendo isso desde 1978, com 

“O Azul e o Encarnado”, mas afirma que é uma experiência sempre 

gratificante, pelo contato do artista com o público diferente daquele 

que frequenta o teatro.

“A nível de experiência, diz ABC, é sempre ser bom se apresentar 

em bairros, pois são pessoas que não têm acesso a teatro, e com isso 

reagem muito mais durante o espetáculo e quando gostam aplaudem 

em cena aberta. E é preciso muita sensibilidade do artista para essas 

apresentações, pois o texto não pode ser nem muito adulto nem muito 

infantil, já que o público é bastante variado, indo desde criança até 

pessoas de idade”.

A nível de concepção do espetáculo, o diretor afirma que fez ques-

tão de colocar para os atores um nível de representação bem brasilei-

ra, mais solta e sem empostação. Com isso, esperar repetir o sucesso 

de “Caxuxa” que já fez mais de trinta apresentações em Piracicaba e 

foi premiada nos Festivais de São Carlos e Pindamonhangaba. Apesar 

dessa experiência positiva, Carlos ABC entende que o teatro em Pira-

cicaba ainda não recebe a devida atenção:

“As pessoas não colocam o teatro no mesmo nível das outras artes, 

falta valorização para o trabalho de pessoas da própria cidade. A ten-

dência do público, no geral, é dar mais valor para os espetáculos que 

vem de fora”. 

Mesmo com essas dificuldades, ABC afirma que vai prosseguir 

com seu trabalho teatral em Piracicaba, já tendo muitos planos, mas 

principalmente de investir no grupo que fez “Caxuxa” e “A árvore das 

estrelas”. “Pretendo montar um repertório de espetáculos com esse 

grupo, pois são pessoas que gostam de teatro e já estamos trabalhando 

com outras formas, além do infantil. Estou investindo nesse grupo 

pois ele está tendo consciência e trabalhando sério”.

Jornal de Piracicaba, 24 de setembro de 1985

A beleza de Taya Fatoon  
em “O Roubo da Mala”

Atriz de cinema e teatro, modelo e manequim, 

Taya Fatton é mais um grande destaque do elenco 

de “O Roubo da Mala”, que está sendo montada em 

Piracicaba, dentro de sério esquema profissional, 

certamente jamais visto em nossa terra. A peça é de 

um importante e consagrado autor contemporâneo, 

Ronaldo Ciambroni, que a revisou para esta mon-

tagem, na qual incluiu personagem especialmente 

criada para a interpretação de Taya Fatoon.

A direção é de Carlos ABC, programação visu-

al de Eduardo Grosso e coreografia de Ado Ravelli. 

No elenco, com Taya Fatoon, estão outros astros 

de primeira grandeza, como Salomé Parísio e João 

Prata (trabalhou em “O Balcão”, com Ruth Escobar; 

“Uma certa Carmen”, com Ciambroni, comerciais 

para TV). Completam o elenco: Dane Skall (“Um 

grito parado no ar”, de Gianfrancesco Guarnieri; 

“Respire Fundo”, prêmio de melhor ator em “Ca-

xuxa”); Alayde Mônaco (recentemente, “Caxuxa”, 

prêmios e indicações como melhor atriz): Ricardo 

Breglia (“Caxuxa”, “A Árvore das Estrelas”, etc); 

Keila Righi, já conhecida como modelo fotográfico 

e manequim, estreando no teatro profissional. 
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Jornal de Piracicaba, 27 de setembro de 1986

Musical infantil será mostrado  
no auditório do Dispensário

“O Palhaço Era Meu Tio” musical infantil de Ronaldo 

Ciambroni com direção de Carlos ABC será apresentado 

neste domingo em duas sessões (às 10 h e 16 h) no audi-

tório do Dispensário dos Pobres (rua do Rosário, 1111) 

numa promoção do Palco Empreendimentos Artísticos 

com apoio da Prefeitura através da Ação Cultural. Os in-

gressos estarão à venda no local a 20 cruzados (adultos) e 

15 cruzados (crianças). 

As músicas do espetáculo são de Marcos Tadeu Ja-

nuário, as coreografias de Heloaldo Castello Silva e no 

elenco estão: Elexandra Marcasso, Léo Belmonte, Alay-

de Mônaco, Dinael de Campos e Roma Sarcedo. Ilumi-

nação de Jorge dos Santos, sonoplastia de Kleber Villa, 

cenários e figurinos de Carlos ABC.

Apresentada com sucesso no Teatro Municipal, 

Auditório do SESC e Circo do Veneno, “O Palhaço 

Era Meu Tio” mostra o mundo mágico do circo e ao 

mesmo tempo um mundo real das pessoas que nele 

trabalham, levando as crianças mensagem de amizade 

e de esperança.

O Diário, 30 de agosto de 1987

Satirizando. O homem da  
sociedade progressista

Situações satíricas sobre o cotidiano de uma cidade, música, dança e  
moda vão, pouco a pouco, conquistando o público. É o “Atazanando”.

Por Carmem Cardoso

Fotos: Davi Negri

Uma caixinha de surpresas. Uma caixinha de surpresas 

ara atazanar... político, governo, malandro, romântico... te-

levisão. Talvez isso e um pouco mais. Esta é a impressão 

que se tem ao final do espetáculo “Atazanando” que estreou 

anteontem no Teatro Municipal, e é representado hoje, às 

21 h, denunciando o primeiro trabalho da Caxangá Coope-

rativa de Arte criada recentemente em Piracicaba, por gente 

da cidade, com o intuito de democratizar a arte.

E para começar, a proposta foi a de unir várias manifes-

tações artísticas num único show, uma complementando a 

outra. E a proposta deu certo. O teatro abre a discussão, que 

é somada com a dança e a música, sem falar a moda. A revis-

ta musical “Atazanando” reúne uma série de quadros; cada 

um desenvolvendo um tema que, se analisando, resume em 

um motivo comum: o comportamento do homem dentro da 

sociedade. Sem falar que há um resgate contínuo de épocas 

passadas e suas repercussões vividas no presente.

Um doce violino abre o espetáculo. Depois dele¿ Ah! Um 

romântico que se diz fruto da ditadura, da história fabrica-

da, e por mais que digam o contrário, 

sonha com sua cidade do passado. 

Mas essa cidade é outra. Está viven-

do o progresso e, é claro, traz tudo 

que tem direito – muita gente, lixo, 

poluição (coitado do rio Piracicaba), 

devastação do meio ambiente e falta 

de relacionamento humano. A cidade 

progressista é presentada, é cantada, 

dançada e vestida. Esta foi – e cum-

pre – a ideia inicial: um mesmo tema 

ser mostrado sob o ponto de vista das 

diversas manifestações de arte.

Novo quadro. De novo um resgate 
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a um dia que passou. A malandragem já não é a mesma. 

O malandro de há algumas décadas está ultrapassado: 

tem mágico que cuida das finanças e é capaz de fazer 

sumir um milhão de cruzados; tem marajá que, como no 

passado, hoje também não faz nada. Mas ganha. O ma-

landro protesta. Isso é plágio!

O mesmo diria Chacrinha e Silvio 

Santos se visem o espetáculo. Progra-

ma de auditório, novela – e mesmo o 

“desculpem a nossa falha” – servem 

para mascarar promessas feitas por 

políticos; serve para alienar o homem 

dentro de uma sociedade cheia de ho-

mens, que vivem como ele. Talvez 

seja esta uma das críticas mais contun-

dentes do “Atazanando”: um recado 

que seus idealizadores e participantes 

buscam passar. Como¿ Através do hu-

mor satírico que cada ator, bailarino, 

manequim e músico mostram no palco 

ora com suas brincadeiras ora com o 

molejo do corpo perfeitamente sinto-

nizado ao ritmo do instrumento e da 

música ora com uma roupa jovem so-

cial, formal... extravagante. É a moda.

E é a moda do “Atazanando” que 

de música erudita passa para rock e 

chega no samba, fechando a apresen-

tação – esperada ou inesperada – com 

uma apoteose cheia de brilho e plu-

mas. O espetáculo revela o resultado 

de um trabalho que se preocupa com 

o homem, se preocupa com a arte – e mais, com a arte feita 

pelos artistas da cidade.

Os ingressos para ver “Atazanando” estão a 100 cruzados 

e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Municipal, a 

partir das 14 h.

O Diário, 03 de setembro de 1987

Alunos excepcionais vão ao teatro
Administração Municipal mais uma vez preocupada 

com a criança excepcional, e objetivando uma maior 

integração delas à nossa sociedade, promove hoje, atra-

vés da Coordenadoria de Ação Cultural, a partir das 14 

h na sala 01 do Teatro Municipal “Dr Losso Netto”, 

apresentação da peça “O Palhaço Imaginador”. O texto 

é de Ronaldo Ciambroni, a direção de Carlos ABC e no 

elenco estão: Dinael Campos e Roma Sarcedo. 

Segundo Marlene de Lima, responsável pelo se-

tor de Lazer e Recreação da Secretaria do Bem Es-

tar Social, “teremos sem dúvida alguma, uma tarde 

divertida, que levará ao teatro aproximadamente 400 

crianças, algumas do Centro de Reabilitação, Escola 

Ágape, APAE e Escola Passo a Passo. E isso propor-

cionará a elas, mais uma atividade cultural num espa-

ço novo e diferente”.
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Caricatura feita por 

Fausto Longo

hego após percorrer caminhos incríveis e diversos ao grande final. 

Digo que estou entusiasmada, com o coração cheio de esperanças, 

sonhando com o mundo das artes, com a incrível criação do artista 

e com o que ele pode oferecer para a humanidade! 

No decorrer destas páginas, em muitas circunstâncias, fechei os olhos e 

percorri um universo lírico. Lá o grande personagem era Carlos ABC. Como 

sabê-lo e conhecê-lo? Homem, historiador, pesquisador das tradições caipiras, 

carnavalesco, dramaturgo, diretor, ator, entusiasta de um mundo incrivelmente 

melhor? Artista multifacetado, ABC recompôs, fez, releu a história, concedeu à 

Piracicaba e à sociedade brasileira a oportunidade de entender o fazer artístico a 

partir de muitos talentos, não separando teatro, das artes plásticas e do carnaval. 

Tudo de maneira complexa, torna o nosso cotidiano mais leve, flexível e aberto 

para a diversidade.

Desafiador trazer este relato e esta história na primeira pessoa. Tentei avan-

çar, quase assumindo o lugar e a perspectiva de Carlos ABC. Difícil estar à al-

tura do grande artista! Intimamente, trafeguei pelos muitos palcos, encarnei 

personagens diversos, senti na pele as delícias da pluralidade, das cores e das 

máscaras que tornam nossa vida mais interessante. Mergulhei, a partir de ABC, 

nas tradições caipiras, entendendo sua religiosidade, seus medos, seus mitos. 

Pulei os muitos carnavais, observando os carros alegóricos, fantasias, sambistas, 

passistas, a alegria estonteante que movimentou as capacidades, conhecimento 

e habilidades do nosso artista. Viajei para o território europeu, senti o gosto su-

til das uvas, a pele estremeceu com o frio do antigo continente, reconheci um 

pouco de nossa cultura no conhecimento do povo além-mar.

As páginas compostas e criadas trouxeram-me a incrível experiência da liber-

dade, do encontro, da beleza e paixões que formatam a arte e o artista. O mundo 

árido, cheio de burocracias, sem compaixão ficou para trás nos amplos momen-

tos de compreensão da interioridade de ABC. Vivi o nascer, o entardecer, o anoi-

tecer da arte, com suas metamorfoses e capacidade de transformar a vida e os 

sentimentos. O grande artista acompanhou esse processo, ensinando-me a es-

perança, a grandeza lírica, a estética, os brilhos que são refletidos nas inserções 

da arte e nascem das mãos criativas que moldam nossos desejos e aspirações!

Grand finale

C
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Como foi incrível sentir um pouco de arte correndo pelas veias, ocupando 

lugar no território sem dono, sem amarras, que é o nosso coração. Encontrei 

o momento de me apartar da dura realidade, enxergar-me entre delírios, cria-

ções, invenções do grande artista. A força do deus Dioniso despertou a beleza, 

a fúria, a vontade de vida e de potência, indicou-me que a arte pode libertar, 

transportar-me para um outro mundo, onde poesia, canto, teatro, interpretação 

incrementam a cultura humana e o nosso devir. Seguidamente, num conflito de 

forças intensas, o deus Apolo devolveu-me a tranquilidade, os contornos sutis 

da vida, a calmaria dos pensamentos. Sentimentos experimentados na criação 

deste livro!

Desde então inspirando-me nestas páginas, tendo a perceber arte, poesia e 

teatro em todas as manifestações da vida e do cotidiano. Se há um entardecer, 

encontro a cor púrpura, um espetáculo que aos poucos vai se silenciando para 

invadir no dia seguinte o grande palco que é nossa existência. Se, após as chu-

vas, há um sorridente arco-íris, encontro nele a destreza das cores do carnaval, 

acenando para um tempo em que é possível tolerar e aceitar amorosamente as 

diferenças. Se, ao cerrar os olhos, na hora do sono, estou próxima de sonhar 

com imagens, personagens, cenas de um mundo paralelo, isso acontece porque 

o tempo do teatro mora em cada um de nós e sempre nos convida para sermos 

o grande protagonista, protagonista de nosso destino, de nossas vontades.

Ao escrever este livro, é difícil pormenorizar sentimentos sem compor abs-

trações, assim como definir com clareza um entendimento ou uma percepção 

mais racional. Posso, por outro lado, asseverar que mergulhei, longe das horas, 

do relógio, das obrigações, das imposições e das tristezas de um tempo som-

brio, numa história que é capaz de recontar a cultura, as sensações humanas, 

as tragédias, as alegrias, o medo, as dores que particularizam um mundo cheio 

de contradições. Esta história é a narrativa de Carlos ABC, o artista, o homem, 

que nos diz da loucura, da sanidade, do bem e do mal. Por aqui, espero que o 

leitor possa encontrar-se, supondo que neste roteiro há um mapa, uma enorme 

chave, um script, uma desmedida sensação de que sempre é possível alcançar 

nossa humanidade!

Caricatura feita 

por Paulo F.
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Caricatura feita por 

Fausto Longo

À direita, 

caricatura feita 

por Paffaro
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Caricatura feita por 

Amaurí Ribeiro
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