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i  t  o calendário estava marcado o dia 12 de l \  I abril de 1961 e Sueli dos Santos estava 
/  Y em meio a uma crise de choro. Nascera 

* Paulo Osmar dos Santos Diógenes. Ele 
diz que não sabe se o choro foi de alegria ou de 
dor, mas os mais de 40 anos de convivência não 
deixaram dúvida quanto ao sentimento que a mãe 
tinha por Paulo: uma grande paixão. Ela era a 
companheira nos momentos de alegria e de difi
culdade, que podia, às vezes, ser surpreendida 
parada admirando seu garoto, fa e ídolo ao mes
mo tempo.

O filho preferido de dona Sueli já nasceu ar
tista. Não era menino palhaço -  quando peque
no, fugia na hora da fotografia e se escondia 
debaixo da cadeira se era levado ao circo. Sim
plesmente se sentia artista. No colégio, come
çou a fazer teatro. Não imaginava o que o destino 
lhe reservava. Nem poderia: não descobrira ain
da sua “varize artística” para o humor, nem o 
humor conhecera a tendência que Paulo ainda 
viria a consolidar.

No passado desse homem que não tem o 
hábito de recordar está parte importante da his
tória do humor cearense e, principalmente, da 
firmação da imagem do Ceará como terra do hu
mor. A história desse carioca que tem um profun
do amor por esse Estado, que vê no povo daqui 
uma alegria extraordinária e na sua arte uma for
ma de dar mais vida às vidas de quem o vê, in
corpora a arte, que é uma obrigação do viver.

Esse apaixonado pelas mulheres daria à luz 
Raimundinha Loyola, uma espalhafatosa senho
ra sem muito daquilo que uns chamam elegância. 
Essa mulher mudaria a vida de Paulo a partir do 
seu nascimento, que, se depender da memória 
dele, vai ficar sem data exata, lá por volta de 1986. 
Ela seria uma das grandes responsáveis por mu
dar também a forma de fazer humor, consolidando 
como novos palcos os bares e restaurantes.

Sua relação afetiva com as mulheres, no en
tanto, nunca foi de tanta compreensão, nem tão 
duradoura, quanto à relação que tem com essa 
mulher dentro dele mesmo. A personagem pas
sou por uma longa gestação até adquirir a vida 
em toda a plenitude que tem hoje, num processo 
de amadurecimento, autoconhecimento e que
bra de preconceitos de todos os lados, inclusive 
do próprio Paulo.

Os casamentos, por outro lado, duraram pou
cos anos. Hoje vê que as coisas teriam sido dife
rentes com mais maturidade. Mas para ele o 
verdadeiro amor é o amor de filho, amor eterno, e 
se sente feliz sem a necessidade dc ter “um al
guém”: o importante é scr feliz consigo, se en
contrar, amar a si mesmo.

Importante é fazer as coisas bem feitas. Pau
lo acredita que o resto vem daí: preocupe-se com 
o agora e deixe o destino levá-lo aonde você 
deve ir. Assim tem sido sua vida. Personalidade 
e carreira solidamente construídas sem planos 
muito fechados para o porvir e sem olhar para 
trás com vontade de reescrever o que passou.

Uma casa entre o conforto urbano e a tran
quilidade rural. Uma piscina e uma horta, uma 
pequena academia na garagem e um galinheiro, 
sem esquecer o canil. E vários projetos no âmbi
to profissional. Esse é o presente de nosso en
trevistado; e é do presente que ele vive. Mas 
não faltam histórias para contar dos mais de 25 
anos de teatro, do início da “geração dos bares” 
do humor cearense e dc uma privacidade reser
vada e, vez por outra, conturbada.
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Onome de Paulo Diógenes 
foi o único escolhido pela 
turma na primeira votação. 
Pora os outros entrevistados, 
foi preciso realizar mais 
duas votações.

Num primeiro momento, 
foi difícil para a equipe 
de produção entrar em 
contato com ele por telefo
ne, já que o celular dele 
havia sido roubado umo 
semana antes.

Raquel -  Paulo Diógenes, 
você é filho  de um político  
conservador ; tra d ic io n a l , 
que passou 16 anos como 
deputado estadual (Osmar 
Maia Diógenes, presidente do 
Paitido Republicano Progres
sista). Sua fa m ília , como  
você m esm o diz, não tem  
'veia artística\ mas “varizes 
artísticas ”. Além disso, você 
era bancário (trabalhou no 
Banco do Estado do Ceará, 
BEC, de 1980 a 1986), casa
do e já  linha um filho.

Como uma pessoa que 
tinha a vida nesses moldes 
resolve largar tudo para se
g u ir  a carreira  de hu 
morista? Ainda mais numa - 
época em que o mercado 
de hum or praticcim ente  
não existia no Ceará.. De 
onde veio essa vontade de 
ser artista?

Paulo -  Desde peque
no. Eu acho que a arte nas- - 
ce (com a pessoa). Sem
pre tive vontade de ser artista. 
Não humorista, (a vontade de 
ser) humorista foi com o tem
po. Desde pequeno eu brinca
va de teatro, na rua, com os 
meninos. A gente ensaiava a 
semana inteira e no sábado 
montava o espetáculo c cha
mava a vizinhança. Eu acho 
que eu já nasci artista. A pes
soa nasce artista, ninguém vira 
artista. Tem alguns que viram 
hoje em dia. Mas eu acho que 
eu já nasci com esse dom. O 
(dom) do humor não. O do 
humor, realmente, foi depois 
que eu vim descobrir que eu 
tinha o dom para o humor.

Mas em relação ao pai po
lítico, na época ele ainda era 
deputado, foi uma barra muito 
grande. Primeiro porque saí 
dos moldes formais e virei 
humorista, uma coisa que For
taleza não tinha. Segundo por
que meu primeiro personagem 
foi a Raimundinha (criada no

final da década de 80, entre 
1986 e 1988. Paulo, não re
corda a data com precisão).

Vestir-se ainda de mulher 
foi pra quebrar mil barreiras 
mesmo. Quebrar a barreira de 
ser artista, quebrar a barreira 
de fazer um papel feminino, 
que, na época, as pessoas não 
estavam acostumadas a ver. O 
bom da vida é isso: você que
brar barreiras.

R aquel -  Por que você 
escolheu se vestir  de m u
lher? E usar m aquiagem , 
roupas espalhafatosas?

Paulo -  O lance de se ves
tir de mulher foi muito por aca-

"(...) foi uma barra muito grande. 
Primeiro porque saí dos moldes 
formais e virei humorista. (...) 
Segundo porque meu primeiro 

personagem foi a Raimundinha."

so. Eu montei o espetáculo “O 
que vocês não vão pensar” 
(comédia estreada em 1986), 
que tinha a Neidinha Castelo 
Branco (atriz cearense), mi
nha ex-mulher. Ela fazia uma 
mãe que levava a filha para 
um cabaré. E, de repente, ela 
(Neidinha) desistiu do espe
táculo (por causa de uma dis
cussão de casal) e eu resolvi 
fazer a mãe. Mas foi tudo 
muita coincidência. Eu disse: 
“Vou fazer isso, vou fazer 
aquilo”. Tudo aconteceu. Acho 
que tudo foi o destino.

Eu comecei a fazer esse 
espetáculo, a dona do Casbar 
(antigo bar localizado na 
avenida A bo lição ), Ana 
Rizato, foi assistir e me con
vidou pra fazer (quadros da 
peça) toda quinta-feira lá. Na 
época, isso em 1986, por aí, 
não existia hum orista, não 
existia nada. Foi uma coisa 
que eu disse: “Eu vou, não te

nho nada a perder”. E fui com 
a Neidinha (nessa altura, o 
casal já  havia se reconcili
ado e a atriz topara fa zer o 
papel da filha  na peça). E 
eu fazia a mãe, a dita mãe. 
Depois, a Neidinha desistiu e 
começou a fazer parte apenas 
da produção. Eu, então, fiquei 
fazendo (a peça) só. Nisso um 
assistiu, outro assistiu, e foi 
chamando, foi chamando...

Giselle -  Paulo, e o pro
cesso criativo em geral: com 
é que você cria seus perso
nagens ?

P au lo  -  O personagem  
você cria de tudo que é engra
çado. Um olhar engraçado de

- uma pessoa, uma boca engra
çada da outra, um andar en
graçado, e você faz uma pes
soa só. Quando eu idealizei a 
Raimundinha, eu idealizei 
aquela mulher do povo, aque
la mulher ignorante no pé da

- palavra, que diz o que tem 
vontade de dizer, que não fica

melindrando pra dizer as coi
sas. A Raimundinha é muito 
isso: é aquela mulher que diz o 
que tem vontade, ela não tem 
barreiras não, o que quiser fa
lar, ela fala.

Juliana -  Paulo, você diz 
que cada personagem  tem  
sua vida própria. Como você 
dá vida pra cada persona
gem? Qual é o ponto princi
pal? A Katita (personagem 
criada para o “Bcco do Riso”, 
programa que Paulo idealizou 
e protagonizou por cinco anos 
na TV Diário), por exemplo, 
vai ser a Katita por quê?

Paulo -  Como eu digo, é a 
inspiração, né? Por exemplo, 
tinha um garçom, numa casa 
em que (eu) trabalhava, que 
(eu) achava muito engraçado. 
Pensei que ele daria um perso
nagem superlegal. Por exem
plo, a Katita é o oposto da 
Raimundinha. A Raimundinha 
é imponente, enfrenta as pes
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soas. E a Katita não, já  é ca
rente. Existe uma diferença 
superlegal. As pessoas quan
do vêem a Raimundinha têm 
a reação de não tocar, enquan
to com a Katita elas têm a re
ação de abraçar.

(Crio) vendo as pessoas, 
analisando. As vezes você 
olha uma coisa e diz: “Acho 
que isso vai dar um persona
gem”. E nisso o personagem 
vai amadurecendo com o tem
po. A Raimundinha quando 
começou não era desse jeito, 
o visual não era daquele jeito. 
Isso eu acho que é tipo um 
parto.

Raquel -  Mas ela não 
era desse  je ito , você a 
reformulou por exigência 
do público?

Paulo -  Não. Acho que 
é uma gestação. Você vai 
vendo o melhor. Tanto que 
a Raimundinha de dez anos 
pra cá tem o mesmo visual. - 
Hoje cm dia a pessoa vê 
uma mulher com a boca gran
de, com o cabelo alto, com um 
peito e uma bunda (de enchi
mento) e sabe que é a Rai
mundinha. Existem as marcas 
do personagem.

Giselle -  Você se identi
fica  de alguma forma com os 
perso n a g en s ou eles são 
mais vistos nos outros?

R aquel -  E só com ple
mentando: qual deles você 
mais gosta de interpretar?

Paulo -  Acho muito engra
çado porque os personagens 
são muito diferentes de mim. 
Até eu mesmo, quando era 
menor, assistia a Os Trapa
lhões (programa humorístico 
da Rede Globo exibido en
tre 1977 e 1995, cujo elen
co era formado pelos artis
tas Dedé Santana, Mussum, 
Zacarias e o cearense Rena
to Aragão) e achava que os 
quatro moravam juntos, na 
mesma casa. A gente sempre

tem essa imagem. Vê o per
sonagem, até numa novela, e 
acha que ele é daquele jeito. 
Mas os personagens são total
mente diferentes de mim. O 
bom é isso.

G eralm ente, as pessoas 
assistiam ao show e quando eu 
tirava a roupa da Raimundinha 
diziam assim: “Gente, que lou
cura, é outra coisa totalmente 
diferente!”. Isso também é o 
marketing da história. Não te
ria graça nenhuma se você 
subisse no palco, descesse e 
fosse a mesma coisa. As ve
zes eu me vejo e fico: “Será 
que sou eu mesmo?”. Até o

"0  personagem você cria de tudo que 
é engraçado. Um olhar engraçado de 
uma pessoa, uma boca engraçada da 
outra, um andar engraçado, e você 

faz uma pessoa só."

menino que trabalha comigo 
disse: “Eu tenho impressão de 
que é um espírito, sabe? Por
que a gente olha pra ti e até 
teu olhar muda, quando tu olha 
pra gente em cena” .

(Personagem) é igual a fi
lho. Qual é o que você gosta 
mais? Cada um tem sua ca- 
racterística, cada um tem sua 
maneira de ser, não existe o 
que você gosta mais. Existe é 
um amor diferente para cada 
um. Mas todos cu adoro. E 
como se fossem filhos mesmo. 
Filho, às vezes, acha que a 
mãe ou o pai tem um preferi
do, mas não tem.

Giselle -  Você fa lou nos 
Trapalhões. Teria algum ído
lo, alguma inspiração que o 
levou a criar esses persona
gens, a entrar no humor?

Paulo -  O Renato {Ara
gão) 6 meu ídolo desde peque
no e acho que de todo mundo 
da minha geração. O Chico

Anysio, da época do Chico City 
(programa de humor da TV 
Globo exibido nas décadas 
de 70 e 80)... (pausa) Mas 
não, não acho que teve nenhu
ma relação de inspiração.

O que me marcou muito é 
que eu morava no Rio e fui 
assistir a um espetáculo cha
mado Dzi Croquete, no qual 
seis bailarinos faziam persona
gens femininos. (Dzi Croque
te fo i um grupo formado por 
atores e ba ila rinos como  
Ciro B arcellos, C láudio  
Trovar e Lenny Dale, form a
do em 1972 e dissolvido em 
1981. Com o lema “a força  
do macho e a graça da fê- 

~ mea ”, eles faziam uma sá- 
tira aos tradicionais blocos 
dos sujos do carnaval ca
rioca) Aquilo me chamou 
muito a atenção, achei super 
diferente e ficou na minha 
cabeça a (idéia) de montar 

- uma companhia daquela ma
neira e, não sei por que, na

queles moldes.
Raquel -  Vamos voltar só 

um pouquinho: Como fo i a 
sua fo rm ação  tea tra l?  No 
colégio, você começou ado
lescente...

Paulo -  (Interrompendo) 
Eu comecei no Colégio Batis
ta. Depois, fiz parte do grupo 
da Erotilde Honório (atriz, 
médica e coordenadora do 
curso de Jorna lism o  da 
Unifor, na época, professo
ra) da Universidade Federal do 
Ceará. Faltaram pessoas do 
elenco e eu entrei. (Faziam  
parte do grupo) o Nonato 
Albuquerque (jornalista, ra
dialista e apresentador do 
programa Barra Pesada da 
TV Jangadeiro), a Rita Tei
xeira (jo rn a lis ta ), o M ar- 
quinhos Moura, que hoje em 
dia é cantor. Tinha um bocado 
de gente que está hoje se des
tacando no jornalismo. (Eu) 
tinha uns 17, 18 anos.

0  primeiro contato ocorreu 
numa quinta-feira a noi
te, após o show da Rai
mundinha em uma bar
roca da Praia do Futuro. 
0  encontro foi rápido, pois 
os fãs esperavam por au
tógrafos.

No camarim, Paulo agra
deceu pela escolha de seu 
nome e forneceu alguns 
dados à equipe de produ
ção. Disse também que a 
revista lhe seria útil, já que 
não tem muitos registros 
de sua carreira.
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Ao saber que sua irmã, 
Glória D iógenes, havia 
sido entrevistada no nú
mero anterior da revista, 
Paulo brincou: "É  bom que 
tudo fica em família".

Enquanto Raquel e Giselle 
foram conferir o 'show  de 
bar7 de Paulo, Gabriel foi 
ao Teatro São José para 
assistira peça Três Donzelos 
em Busca da Fama.

Mas quando eu ainda estu
dava no Colégio Batista, quem 
me colocou no teatro foi o 
Walden Luís (dramaturgo), 
que é professor de teatro do 
C olégio Cearense. Ele foi 
quem também me colocou no 
grupo da Erotilde, quer dizer, 
no grupo dele, para encenar a 
peça chamada “O Padre c O 
Podre” (1978). (A peça) era 
do pessoal da universidade, 
mas foi o Walden quem fez o 
canal para que eu entrasse. 
Então, fiquei trabalhando com 
o Walden e com a Erotilde 
Honório, que era do grupo 
Opção (grupo de teatro diri
gido por Erotilde), até que 
eu parei o teatro e fui pro - 
Rio (de Janeiro).

Lá, fiz cursos, fui ao te
atro, fiz o que eu pude fa
zer. Fiz curso de teatro, 
participei dc alguns espetá
culos no Rio. Eu trabalhava 
no Banco do Estado do Ce- - 
ará, mas o teatro era aquilo 
que sempre estava do meu 
lado, nunca consegui largar.

R a q u e l -  E você não  
gostava de ser bancário?

Paulo -  Não, nunca gos
tei. E acho que não tem quem 
goste. (Risos)

G ise lle  -  Sobre  essa  
questão da relação com os 
personagens, de a Raimun- 
dinha ser uma mulher. Você 
p o d e r ia  fa la r  um pouco  
dessa  co isa  da com para 
ção que as pessoas têm de 
hom ens que se vestem  de 
mulher?

Paulo -  É, isso foi muito 
sério, porque quando eu come
cei as pessoas tinham uma 
imagem do personagem em 
relação à pessoa. (Associa
vam) o criador à criatura. Só 
que eu tentei mostrar às pes
soas que aquilo era uma pro
fissão, que aquilo era o meu 
trabalho. Tenho certeza de que 
fui um diferencial em relação

a isso, à quebra de preconcei
tos mesmo. Porque até o lan
ce da Raimundinha, a pessoa 
só em ser ator já era margina
lizada; vestido de mulher, en
tão, dez mil vezes mais. E as 
pessoas passaram a respeitar 
muito. Tanto que hoje, quantos 
existem vestidos de mulher? E 
todas as pessoas respeitam.

As pessoas falam do ma
chismo cearense, e eu acho 
que não (existe). Pelo que eu 
mostrei, com o tempo acho que 
isso acabou. Você chega fora, 
no Sul, as pessoas têm mais 
preconceito do que o próprio 
cearense. Agora, por quê?

"Acho muito engraçado porque os 
personagens são muito diferentes 

de mim. (...) Não teria graça 
nenhuma se você subisse no palco, 

descesse e fosse a mesma coisa."

Eles (cearenses) sabem da 
trajetória, sabem da história. 
Mas se eu chegar amanhã no 
Paraná, as pessoas vão ver a 
Raimundinha e dizer: “Ah, é 
uma drag” (referência às drag 
queens) até sacar que é uma 
personagem . As pessoas 
quando assistem ao show, de
pois de dez minutos vêem que 
é uma mulher que está falan
do, é uma mulher que está con
tando a vida dela. Eles que
bram essa história.

Giselle -  Esse preconceito 
ao qual você se refere seria ao 
homossexualismo em si?

Paulo -  Ao homossexua
lismo, lógico. Porque se o cara 
está vestido de mulher, as pes
soas já vão logo associando à 
imagem do homossexual. Aqui 
não, as pessoas vêem como um 
trabalho profissional. Como 
tem a Raimundinha, tem a 
Katita, tem o Josimar, tem ou
tros personagens.

É r ik a  -  Isso chegou a 
interferir na vida social em 
algum momento?

Paulo -  Não... No come
ço do trabalho, sim. Mas (só) 
até que eu mostrasse para as 
pessoas que aquilo era um per
sonagem, era um trabalho. 
Isso foi com o tempo mesmo. 
Eu não tiro a razão das pesso
as, lógico. Com o tempo as 
pessoas viram: “Não, aquilo é 
um trabalho dele”. E tanto que 
o número do palhaço foi um 
diferencial muito grande (Pau
lo fa z  um número ‘dramáti
co'* no fina l de seu show de 
humor. Ele retira o figurino  

da Raimundinha e veste-se
- de palhaço, enquanto uma 

música é reproduzida). Até 
ali, era o humor, era a Rai
mundinha, aquela coisa en
graçada. No final do show, 
do palhaço para lá, era o ser 
humano, era o ator que era o

- Paulo Diógenes. Teve um di
ferencial muito grande.

Giselle -  Numa outra con
versa que a gente teve aqui 
(durante a produção da entre
vista), você falou que as pia
das saem muito do improviso. 
Como é que acontece isso?

Paulo  -  Eu acho o ator 
uma coisa tão mágica. As ve
zes eu digo: “De onde eu tirei 
isso? Como eu criei?” Eu me 
sinto muito mais seguro em 
cima do palco do que fora dele. 
Engraçado, né? Eu enfrento 
muito mais as coisas em cima 
do palco do que no meu dia-a- 
dia. E é totalmente ao contrá
rio de todo mundo. As pessoas 
em cima do palco ficam total
mente perdidas, e no dia-a- 
dia... Pra mim é totalmente o 
contrário. O palco é meu porto 
seguro, ali eu estou protegido.

R aquel -  Você já  fa lou  
também, para  a equipe de 
produção, que não vive do 
passado. Que o importante 
é o agora...
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Paulo -  (Interrompendo) 
É o agora, você fazendo o ago
ra bem feito, o futuro é certo. 
O agora e o futuro.

Raquel -  Essa form a ins
tantânea de lidar com o tem
po leria alguma relação com 
esse improviso, com o fa to  de 
você não seguir roteiro, não 
gostar de ensaiar?

Paulo  -  Acho que deve 
ter. Toda vida, acho que fui 
muito irresponsável, mas irres
ponsável de uma maneira boa, 
de uma maneira legal. Claro 
que eu sou super responsável, 
superpontual nas minhas coi
sas. Mas essa minha irres
ponsabilidade mental eu 
acho que contribui muito - 
para que o trabalho...

Essa semana, no teatro 
(referindo-se à peça “Três 
D onzelas em busca da 
F a m a ”, estrelada  por  
Paulo Diógenes, Luis An
tônio e Luciano Lopes. 
Ela e sua antecessora, 
“Três Donzelas e uma comé
dia  ”, som am  quase seis  
anos de temporadas e turnês 
pelo país), a Luana (do Crato, 
personagem  de Luciano  
Lopes) faltou e a Marilac (Fu
trica, personagem do parai
bano René D uarte criada  
para  o Beco do R iso) foi 
substituir e ficou muito engra
çado. Eu disse: “Cara, se en
trega, sabe? Esse é o único 
lugar em que você pode ser 
ridículo”.

E a gente riu, riu, que caía 
no chão, porque ele fazia tudo 
errado. Mas eu disse: “Vá 
numa boa”. E é isso que é le
gal, o humor é isso. Tanto que 
você vai fazer um comercial 
de humor e tem que sair o co
mercial na primeira ou na se
gunda vez, porque, na tercei
ra, já não será mais natural, 
será mecânico.

G isclle -  Essa coisa de 
não querer decorar texto

também está inserido aí, nes
se grupo do improviso?

Paulo -  O humor é a única 
profissão na vida que você pode 
ser ridículo, que te dá o direito 
de ser ridículo. E por que você 
vai se preocupar? A naturalida
de é a maior característica de 
um bom humorista. Às vezes, 
um humorista que está come
çando não dá certo porque ele 
faz tanta careta, que perdeu (a 
naturalidade), entendeu? E 
natural ser espontâneo.

Natália -  Os personagens 
mais famosos, como a Katita 
e a Raimundinha, têm uma 
alma feminina, têm uma fe -

"Eu enfrento muito mais as coisas 
em cima do palco do que no meu 

dia-a-dia. E é  totalmente ao 
contrário de todo mundo. (...) 0  

palco é meu porto seguro."

minilidade muito forte, e fa 
zem muito mais sucesso do 
que os personagens mascu
linos. A que se deve isso? O 
fem inino é cómico?

Paulo -  Não, eu não sei. 
Eu tenho uma ligação muito 
grande com o feminino. É im
pressionante como eu me sin
to muito mais à vontade fazen
do um papel feminino do que 
um masculino. E, não sei, acho 
que foi a minha formação. 
Com o eu com ecei com a 
Raim undinha, isso marcou 
muito. Acho o mundo femini
no muito interessante, acho 
super legal trabalhar com ele.

R a q u e l -  Já que nós 
estamos fa lando sobre m u
lheres, conta pra gente como 
fo i que começou a Raimun
dinha, com o fo i  que você  
criou.

Paulo -  Eu estava no tea
tro, a gente montou o espetá
culo “O que vocês não vão

pensar”, e a Neidinha fazia o 
papel de uma mãe que levava 
a filha para um cabaré. A mãe 
muito doida, a filha muito cren
te, e aí ela desistiu e eu resolvi 
fazer essa mãe.

R a q u e l -  Isso  você já  
contou. Mas você não disse 
que um dia, pegou um ôni- 
bus e...

Paulo -  (Interrompendo) 
Sim, aí eu comecei a fazer e a 
ensaiar essa mãe. Eu peguei 
um ônibus uma vez -  para ir 
da Cidade 2.000 (conjunto  
hab itac iona l p róx im o  à 
Praia do Futuro) para o BEC 
( “BEC dos Peixinhos ”, no 

Centro, sede onde traba-
- lh a va )-e  vinha uma mulher 

no ônibus bem espontânea, 
contanto a vida dela: que ia 
pro hospital, que ia não sei o 
quê, que tinha feito salgadi
nho até de madrugada. E nis
so eu digo: “Meu Deus, que

- legal, uma pessoa tão espon
tânea, tão natural” . Todo

mundo do ônibus olhando e pra 
ela não era nada.

Eu disse que seria muito 
legal se eu fizesse um perso
nagem dessa maneira, dessa 
mulher espontânea, que não 
tem papas na língua, que não 
deixa pra brigar com o filho em 
casa, grita mesmo no meio da 
rua. Uma mulher, como eu 
digo, espontânea.

N atália  -  Mas e a Oze- 
nira?  Seu irm ão, A ndré  
Diógenes, falou  (em pré-en- 
trevista) que a Raimundinha 
tinha uma inspiração muito 
grande num a em pregada  
que vocês tiveram, Ozenira.

P au lo  -  Não, não teve 
muito não. Foi mais esse lan
ce das mulheres mesmo. Que 
eu comecei a observar, por 
exemplo, no Centro, a mulher 
brigando com o filho. Tudo 
assim. O teatro é muita obser
vação, chama-se laboratório. 
Você começa a observar mui-

Pq íg  garantir uma boa 
vista -  além de se livrar 
de ser alvo das brincadei
ra s-G a b r ie l tratou de se 
acomodar no mezanino.

Durante a fase de produ
ção, a equipe conversou 
com os hum oristas Luis 
Antônio, René Duarte e 
Marcos André, que traba
lham  o tua lm ente  com 
Paulo.
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Eles destacaram as qua
lidades do profissional 
Paulo Diógenes: um pro
fessor na arte do humor 
com formação teatral e 
mais de 20  anos de expe
riência.

Fizeram questão também 
de elogiá-lo como pessoa, 
revelando o respeito com 
que Paulo oferece conselhos 
nos bastidores, sem fazer 
cobranças aos colegas.

to aquilo que chama atenção 
e você começa a analisar. Foi 
(inspirada) muito mais nessas 
mulheres de subúrbio, batalha- 
doras e ignorantes, que eu 
digo, no pé da palavra.

E rika -  Essa espontanei
dade é uma característica  
bem cearense. A R a im un- 
dinha teria nascido no Sul?

Paulo -  Nunca, impossível! 
Ela tem tudo que uma mulher 
cearense tem, que é batalhar, 
lutar, acreditar, sonhar. A 
Raimundinha é nordestina, é do 
interior. E como toda mulher 
que sai do interior e que bata
lha, que luta... Acho muito le
gal isso. Tem muita mulher 
com história maravilhosa que - 
sai do interior, que estuda, 
que se destaca. Eu vejo a 
Raimundinha muito como 
uma mulher nordestina, com 
força, com garra.

G ise lle  -  No Rio de 
Janeiro você passou dos - 
19 aos 22 anos. Você tem 
em memória algum persona
gem marcante cjue você te
nha criado lá?

Paulo -  Não, lá não tem 
nenhum personagem. Lá, in
clusive, foi a época em que eu 
mais estava fazendo curso de 
teatro. O humor veio a aflorar 
aqui. Apesar de que lá no Rio 
aconteceu uma coisa muito 
engraçada. Eu conheci o Ciro 
Santos (ator e humorista ca
rioca, dividiu por seis anos 
o pa lco  com Paulo D ió 
genes. Os dois faziam  o es
petáculo “Caviar com Rapa
dura”). (Pausa para pegar 
cigarro dentro da casa; não 
achando, na volta, ele per
cebe que estava no sofá ao 
seu lado, o tempo todo).

Estávamos onde? Então, no 
Rio de Janeiro foi quando eu 
conheci o Ciro e a gente resol
veu montar um espetáculo. Ele 
já estava trabalhando numa 
casa (de shows). Esse foi o

embrião da história, o começo 
mesmo. Eu comecei a traba
lhar com ele e vi que tinha um 
lance de humor. Eu entrava pela 
platéia e brincava com o pes
soal. Mas uma coisa num bar, 
uma coisa bem...

R aquel -  Foi lá, então, 
onde começou essa experiên
cia em fazer teatro em bar?

P au lo -F o i. Eu e o Ciro já 
fazíamos lá. Daí foi quando eu 
vim pra cá...

Giselle -  Mas isso já  ha
via se consolidado lá?

Paulo -  Não, não. Ele tra
balhava num bar e me cha
mou. E como eu fazia curso

"0  humor é a única profissão na 
vida que você pode ser ridículo. (...) 
E por que você vai se preocupar? A 

naturalidade é a maior característica 
de um bom humorista."

de teatro, eu fui. Nisso a gente 
ficou em temporada um tem
po. Foi só num bar mesmo, foi 
uma coisa bem informal. Aí eu 
comecei a fazer um persona
gem superengraçado e fui to
mando a história do show pelo 
lado do humor. Foi o começo. 
Daí eu vim-me embora.

Quando eu voltei do Rio, vi 
que no Ceará tinha muitos gru
pos de teatro superinteressantes, 
como o do Oswald Barroso 
(dramaturgo e jornalista cea
renseJ, que eu participei (Paulo 
fo i coadjuvante na peça “O 
Caldeirão”), como outros gru
pos, mas não tinha a molecagem 
cearense, um grupo de comédia, 
de humor. As coisas eram muito 
intelectuais, muito fortes. Fala
vam da pol ítica, da seca, das não 
sei de quê, não sei de quê. Daí 
eu digo: “Gente, tem essa lacu
na. Está faltando”.

Foi quando resolvi montar 
o grupo, isso porque já tinha

visto o Dzi Croquete e já tinha 
trabalhado com o Ciro. Daí eu 
peguei algumas pessoas do 
CAD (Curso de Arte Dramá
tica da UFC) e montei esse 
grupo. Foi mais ou menos por 
aí quando começou.

N atália -  Mas acho que 
há uma obscuridade em re
lação a se existia um movi
mento forte de humor em bar 
no Rio de Janeiro. Era só o 
Ciro Santos?

Paulo -  Não, não tinha. O 
Ciro foi convidado para mon
tar um espetáculo numa casa 
de shows e me chamou para 
fazer com ele. Mas era uma 

coisa que nem tinha no Rio, 
- e que até hoje não tem. Ago

ra é que está começando. Foi 
uma coisa muito amadora, 
mas muito legal, porque foi 
uma grande experiência em 
relação ao trabalho mesmo.

E r ik a  -  O in ício  das 
■ suas apresentações em ba

res fo i um dono de bar que 
chamou (você), que conhe
cia o seu trabalho, ou fo i  
você que apresentou?

Paulo -  Eu estava no tea
tro com a peça “O que vocês 
não vão pensar” e a dona do 
Casbar, Ana Rizato, assistiu e 
mandou me chamar pra per
guntar se eu não podia fazer 
esse trabalho no bar dela, às 
quintas feiras. Era um quadro 
de dez minutos. Aí comecei a 
fazer com a Neidinha.

Nisso, não existia humor 
em bar, nada, nem humorista, 
não tinha história. Tanto que 
pra ela vender era muito difí
cil, até pra ela oferecer. Ela li
gava pras pessoas e dizia: “Ah, 
aqui tem um cara superlegal 
que faz um trabalho de bar”. 
Daí as pessoas diziam: “Tea
tro em bar não me interessa”. 
As pessoas tinham a imagem 
de que era teatro, uma peça 
num bar. As pessoas não ima
ginavam. E quando as pesso-
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as assistiam, aí diziam: “pô, que 
legal, vou levar pro meu bar”. 
As pessoas não tinham noção 
do que era.

Mas uma coisa que eu sem
pre disse é que na minha vida, 
tudo aconteceu, nada eu pro
gramei. As coisas foram acon
tecendo e eu deixei as coisas 
acontecerem. Lógico que cu 
plantei para que as coisas 
acontecessem, não esperei. 
Mas eu fui fazendo, fui vendo 
o que é que dava.

Quando comecei a fazer 
humor, não sabia fazer humor. 
Acho que não. Não tinha a 
malícia do humor. E o público 
não sabia assistir a humor.
E foi muito legal porque - 
cresci junto com o público.
O público foi aprendendo a 
assistir a humor e eu fui 
aprendendo a fazer humor.

G abriel -  Em relação 
às in fluências esté ticas  
para , principalm ente, a - 
personagem  R aim un- 
dinha. Tem alguma influên
cia do transform ism o, da 
questão do fig u r in o  espa
lhafatoso, dos enchimentos?

Paulo -  Não. E engraçado; 
eu estava comentando ontem lá 
no teatro que tinha um precon
ceito muito grande com a per
sonagem no começo porque 
(eu) não queria colocar meia. 
(Eu) dizia: “Não, eu sou um ator 
fazendo que estou fazendo um 
papel feminino. Eu não vou bo
tar meia pra cobrir o cabelo da 
perna, cobrir o cabelo do peito”. 
Mas, esteticamente, fica muito 
feio o visual. Fica sujo.

Até me convencer disso foi 
muito difícil. Foi num progra
ma eleitoral que fiz -  que acho 
que foi o grande boom  da 
Raimundinha -  que tinha a ja 
nela... Não sei se vocês se 
lembram, vocês eram muito 
pequenos... “Abre a janela, 
Raimundinha!”. Era um qua
dro eleitoral que tinha em 1990.

Natália -  Para qual can
didato?

Paulo -  Eu nem me lembro 
(O candidato era Ciro Gomes, 
atualmente ministro da Inte
gração Nacional, que seria 
eleito governador do Estado 
naquela ocasião). Só sei que 
eram duas janelas, nas quais fi
cavam a Raimundinha e a 
Maristela. Isso foi o auge mes
mo, que estourou no Ceará intei
ro! A gente foi para os interiores 
e foi uma confusão. Foi assim o 
que marcou muito mesmo, que 
deixou de ser cm bairros -  Beira 
Mar, Praia do Futuro e Aldeota 
-  e partiu para o Ceará inteiro.

"... vi que no Ceará tinha muitos 
grupos de teatro superinteressantes, 
como o do Oswald Barroso, (...) mas 
não tinha a molecagem cearense, 

um grupo de comédia."

Foi quando o Ceará ficou 
conhecendo a Raimundinha. E 
nisso, eu com o peito cabelu
do, o diretor disse: “Tapa esse 
cabelo, que as pessoas da te
levisão estão reclamando, as 
pessoas que assistem”. E aí 
foi quando também eu fui ta
pando, vendo a parte estética 
mesmo da coisa.

Gabriel -  E a maquiagem, 
a peruca, isso tudo vem de 
onde ?

Paulo -  O mais engraçado 
é que no começo a maquiagem 
era m ais sim ples. Porque, 
quando você (alguém) come
ça um personagem de humor, 
o mal é esse: porque, como 
você está começando, você se 
empolga. Aí você chega no 
camarim e bota dez mil coisas 
ern cima de você. Você não 
tem o que fazer e vai se em
polgando. O personagem vai 
se tornando inviável para você 
fazer três shows por dia, pra

eu vestir a Raimundinha três 
vezes por dia... Tanto que a 
Katita é supersimples: uma 
peruca, um batom, um cotton 
e pronto.

Aliás, todos os persona
gens já foram muito mais pe
sados, todos. E hoje em dia 
você vê que eles estão todos 
mais leves; a Rossicléia está 
muito mais leve. Está muito 
mais viável. A Raimundinha, 
inclusive, hoje, eu estou até 
tomando mais viável. Porque 
a gente vai se empolgando: “É 
superlegal de fazer esse olho, 
ai, não, vou tapar isso, vou fa
zer...”. Até o processo de cri

ação mesmo, é muito legal.
- É a gestação mesmo. Mas 

hoje eu acho que tem que ser 
muito mais simples.

R aquel -  O visual da 
R aim undinha lem bra um 
pouco o de uma drag queen. 
Como você d isse , basta

- sair do Ceará para que as 
pessoas comecem a compa

rar com drag queen. Essa 
associação incomoda?

P au lo  — Não incom oda 
não, porque eu acho drag 
maravilhoso. Incomoda por
que é um trabalho... O que é a 
dragl A drag geralmente não 
tem texto; a drag é visual. O 
que me incomoda é isso: é por
que eu tenho toda uma baga
gem de humor... Mas eu acho 
que como eu consegui que
brar... Eu estava até pensan
do nisso essa semana, como 
eu consegui quebrar as barrei
ras do Ceará, eu consigo que1 
brar a do Brasil também. Isso 
é tudo uma questão de tempo.

s
Iirika -  Existe uma histó

ria de vida da R a im un
dinha? Uma trajetória dela?

Paulo -  Nascimento... O 
engraçado é que ela é de 
Crateús (município do sertão 
cen tro -o es te  do Ceará, a 
cerca de 340 km de Fortale
za) e eu não conhecia nem

A pré-enfrevisfo e a entre
vista foram feitas na resi
dência de Paulo, um a 
chácara no município do 
Eusébio. A casa é cercada 
por árvores e canteiros de 
flores.

No pré-entrevista, não 
lembrou nem o nome da 
música preferida por não 
"guardar nada". AAais tar
de, revelaria a identifica
ção que tem com a músi
ca Cosa no Campo, gra
vada por Elis Regina e 
composta por Zé Rodrix e 
Tavito.
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No dia da entrevista, hou
ve alguns percalços, o que 
atrasou o encontro para 
14:40h; estava marcado 
para 14  horas.

Logo que entramos na cosa 
de Paulo, Raquel obser
vou equipamentos de gi
nástica corporal. "Lá  em 
casa, a gente comprou e 
virou cabide de roupas", 
comparou a estudante.

Crateús. Porque uma amiga 
minha era de Crateús, e eu 
brincava muito com ela dizen
do que a Raimundinha era (de 
Crateús). Ela trabalhou comi
go, hoje em dia ela mora na 
Argentina. Brincava muito 
com ela, de que (a Raimun
dinha) era de Crateús. Mas 
chegou uma hora que eu senti 
a necessidade de ir a Crateús.

Aí eu dizia que ela era das 
Cabaças, que até hoje eu digo, 
que é um distrito de Crateús. 
Eu fui lá, escolhi a casa da 
Raimundinha. Tanto que, quan
do falo, eu vejo toda a cena. 
Eu vejo a casa, eu vejo a rua. 
Que tem que ter, pra não 
ficar aquele vazio, você fa- - 
lando no vazio. Hoje tem a 
casinha dela lá, que eu es
colhi, a rua em que ela mora, 
tem todo um...

É rika -  Ela tem namo
rado? E xistem  pessoas  
além dela...?

Paulo -  Tem, tem. Ela 
tem um namorado que é ata
cadista: dá ataque de hora em 
hora. (Risos) Radialista, que 
conserta rádios. Tudo na ca
beça dela.

Raquel -  Quando chega lá 
em Crateús o povo confunde 
o Paulo com a Raimundinha?

Paulo  -  Não, o pessoal 
confunde muito é que eu sou 
de Crateús. É engraçado. Eu, 
Paulo, sou de Crateús (Paulo 
nasceu no Rio de Janeiro).

Raquel -  Mas as pessoas 
não tiram brincadeira, liber
dade, com o Paulo Diógenes?

Paulo -  Não, acho tão en
graçado... Eu acho muito en
graçado. Quando eu comecei 
a Raimundinha, tinha essa his
tória muito de as pessoas che
garem ao camarim... Já acon
teceu com igo, quando eu 
comecei: “Ai, não sei o quê, 
bichinha!”. Aí eu: “Opa, boa 
noite, pois não”. Quer dizer, 
aquela coisa de dizer: “Ops,

pera aí”. Mas de uma manei
ra muito legal, de uma manei
ra educada, que as pessoas 
respeitassem.

Gisele -  Aconteceu rnais 
aqui ou fora?

Paulo -  Aqui, no começo. 
Muito. Já passei mil coisas em 
relação a isso, a preconceito, 
tudo. Mas o que eu acho legal 
hoje é cu parar e dizer: Pô, que 
legal, né? Eu consegui passar 
por cirna disso tudo, consegui 
fazer com que as pessoas res
peitassem, mostrar às pesso
as... É muito legal isso.

Juliana -  Paulo, você faz  
teatro, bar, TV, rádio...

"Eu estava até pensando nisso essa 
semana, como eu consegui quebrar 

as barreiras do Ceará, eu consigo 
quebrar a do Brasil também. Isso é 

tudo uma questão de tempo".

P au lo  -  Rádio, livro... 
(Risos)

Ju liana  -  Um desses dá 
mais prazer?

Paulo -  Odeio televisão. 
Pode colocar aí. (Risos) Não 
gosto de televisão.

Raquel -  Por quê?
Paulo -  Eu acho muito le

gal o processo criativo de tea
tro. Você está ali com o públi
co, naquela hora. Porque a 
televisão não depende de você. 
Não adianta achar que vai gra
var um programa -  você que 
um dia pretender fazer televi
são -  você vai gravar um 
programa e vai achar... Aí che
ga em casa, você assiste e não 
foi nada daquilo que você ima
ginou. Porque o cara do corte 
cortou errado, a iluminação foi 
mal feita, o som falhou uma 
hora... Você não sabe o que 
vai dar o trabalho.

Ju lian a  -  E nos espetá
culos ao vivo?

Paulo -  Aí é melhor, por
que depende de você. É você 
e você. É muito legal quando 
você tem a televisão e você 
tem como arma tudo isso. Que 
não mostra muito o teu talento. 
Porque tem uma ‘puta’ ilumi
nação, um ‘puta’ som, toda uma 
estrutura que tira um pouco do 
teu talento que mostra tudo 
isso. Mas eu não (gosto). No 
programa do Tom (Cavalcan
te, “Show do Tom”, na TV  
Record), eu estou passando 
dificuldades, porque eu não 
gosto. O pessoal chega o (diz): 
“Paulo, quando tu chega na te
levisão, tu muda totalmente”. 

Porque eu não gosto.
R aquel -  M as torna o 

artista bem mais conhecido. 
Tem essa vantagem, né?

Paulo -Tem, é por isso que 
eu estou fazendo (o progra
ma). Mas eu preferiria não fa
zer. Eu faço há cinco anos no 

- Beco do Riso e fazia... Porque 
eu sou superprofissional, entra

va no estúdio e “vamos gravar! 
Vamos!” E “parou!” E... Mas 
não é o que me dá prazer, tanto 
que eu saí. (Como o contrato 
previa que a saída dele signi
ficaria o fim  do Beco, apenas 
reprises são veiculadas atual
mente) Depois de cinco anos do 
Beco eu disse “O, gente, está 
bom, já foi”. Eu não gosto. O te
atro eu acho mágico.

R aq u e l -  E a Katita é 
m ais conhecida  do que a 
Raimundinha?

Paulo -  Menina, depende. 
Eu acho muito engraçado. Na 
rua, é. Pro povão, é a Katita. 
Por causa da televisão. O po
vão, mesmo. Mas a Raimun
dinha, no meio imprensa, no 
meio não sei o quê, é mais 
respeitada. A Katita é mais 
popular.

Giselle -  Como você f a 
lou anterior mente, o seu ber
ço fo i o teatro. Essa passa
gem, na sua cabeça, na
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construção  dos p e rso n a 
gens... Qual a diferença do 
teatro pro humor de bares?

Paulo -  É outra escola. Por 
exemplo, a maior escola que 
existe, eu acho, pro humor do 
Ceará, é o bar. Porque você 
chega no bar meia-noite... E 
muito difícil. Inclusive as pesso
as de teatro (dizem) “Ah, por
que faz shovv de humor cm bar, 
é coisa fácil”. É ao contrário.

A coisa mais difícil que tem 
é você entrar meia-noite no bar, 
e parar que as pessoas bebam, 
parar que as pessoas paque
rem, parar que as pessoas con
tem o problema pro outro e 
prestem atenção em você. 
Tem que ter uma energia 
muito grande. O que acon
tece? Quando você chega 
no bar, você tem que ser rá
pido. E quando você chega 
no teatro, é muito fácil. Um, 
que você já pagou, então 
assiste nem que não queira. - 
Se torna muito mais fácil.

O humor quando sai do Ce
ará c viaja, como a gente viaja, 
as pessoas ficam deslumbra
das porque você pega um tea
tro e ‘pápápápá’, as pessoas, 
em uma hora e meia, ficam: 
“Pô, terminou? Que coisa rá
pida!” Não foi rápido, é porque 
você é rápido. Tem que ter a 
dinâmica do bar. Quando vem 
humor de fora, você pega um 
humorista até bom, que faz te
atro no Sul, bota ele num bar 
aqui, é uma merda! Não rende 
de maneira nenhuma.

Agora, assim: quem está no 
bar, rende demais no teatro. 
Mas quem faz só teatro e for 
pro bar, pronto, acabou. Por
que ele é mais lento, é um ou
tro tipo de humor. Eu acho as
sim: humor de televisão um, 
humor de rádio outro, humor 
de bar outro. São estilos total
mente diferentes; você fazer 
um teatro, você fazer uma te
levisão... É outra coisa.

Quando eu comecei a fa
zer televisão, eu: “Aaaah, não 
sei o que” (gritando). E o di
retor: “O que c isso, menino? 
Tu tá numa televisão, fala bai
xo! Dá pra escutar”. No tea
tro, o movimento de teatro é 
muito grande. O de televisão 
é muito contido. Você não 
pode, cm televisão, estar se 
abrindo todo (gesticulando). 
Você aprende, com o tempo.

G isellc  -  Você fo i  p io 
neiro  no hum or de bar. 
Como aconteceu pra você? 
Foi p o r fa l ta  de opção?  
Com o com eçou essa  sua  
entrada no bar?

"Odeio televisão. (...) não depende 
de você. (...) Você assiste e não foi 

nada daquilo que imaginou. 
Porque (...) a iluminação foi mal 
feita, o som falhou uma hora."

Paulo -  Quando eu come
cei a fazer os espetáculos de 
teatro, quando a menina do 
Casbar me chamou, a Ana 
Rizato, eu vi que as pessoas não 
iam. Teatro, antigamente, na 
minha época, era um final de 
semana, quando iam os vizinhos 
e os amigos. E não existia críti
ca, porque os vizinhos achavam 
legal, e os amigos também, lógi
co. Podia estar uma merda, mas 
todo mundo elogiava.

E eu senti necessidade de 
angariar público. Como diz o 
Milton Nascimento (cantor), 
o artista tem de ir aonde o povo 
está. Eu digo: está nos bares; 
vou pros bares. Legal, porque 
é aquela coisa de conhecimen
to. E é um processo de estar 
nos bares, de a pessoa conhe
cer, para depois eu voltar para 
o teatro. E ter o público.

Tudo eu queria fazer, mas 
eu queria fazer com alguém 
vendo. O artista só, em cima

do palco, é doido, sem ninguém, 
falando sozinho. Daí quando 
tem público, é artista. (Risos) 
Eu dizia sempre: “Não, tem de 
ter público. Agora, (se) não tem, 
eu vou atrás. Já que ele não 
vem a mim, eu vou a ele”.

Ju liana  -  O público dos 
bares fo i sempre receptivo? 
Sem pre concordou com a 
Raimundinha, gostou desde 
o começo das piadas?

Raquel -  Ou rejeitava, se 
sentia desrespeitado?

Paulo -  Não, não. Acho 
muito engraçado, sempre eu 
tive uma sorte muito grande 
com os personagens. Teve (re
jeição) no começo, até mes-

- mo pelo preconceito. Você 
tem que saber com  quem 
você brinca. As pessoas di
zem: “Ah, porque o humor 
tem brincadeira com o públi
co!” Tem. Mas você olha 
antes para saber a pessoa

- com quem você vai brincar. 
Eu olho. Nunca passei pro

blema porque eu sei com quem 
eu posso brincar e com quem 
eu não posso brincar.

N a tá lia  -  Com quem é 
que pode brincar e com  
quem não pode?

Paulo -  Você olha a pes
soa que está rindo, a pessoa 
que está mais solta. E outra 
coisa, o óbvio no humor não 
funciona. Você ir para a pla- 
téia e dizer que a pessoa é 
gorda, sendo gorda. Uma pes
soa: “Ah, o ‘viadoT ’, o cara 
sendo ‘viado’. Que graça tem 
em dizer isso? Você tem de 
pegar o cara mais homem, que 
esteja com mulher e tudo e di
zer: “Ó, a bicha!”. Aí é engra
çado, porque o cara está com 
a esposa. O óbvio no humor,
acho que não funciona.

*

Erika -  Mas isso fo i um 
feeling que você teve desde 
o início ou fo i preciso errar?

Paulo -  Você erra, lógico. 
Mas eu sem pre tive muito

Forom quase duas horas 
de conversa, permeadas 
por vários interrupções e 
latidos dos cachorros da 
raçayorkshire: Susy, Willy 
e Stailone.

Compõem o recanto de 
Paulo uma piscina, um 
pequeno deck, uma hor
ta, um galinheiro, além 
de um canil, com cachor
ros das raças yorkshire e 
schnauzer.
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Ele teve o cuidado de pren
der todos os cachorros em 
su o s  ce las in d iv id u a is  
para que um deles, que 
estava se recuperando de 
ferimentos, pudesse dispor 
do espaço comum do ca
nil, mais amplo, por al
gum as horas.

Em sua chácara, ainda há 
um  quarto  para a 
Raimundinha, onde são 
guardados todos os figu
rinos, os perucas e o mo- 
terial de maquiagem da 
personagem.

medo disso. Engraçado que 
agora eu estou tendo mais 
medo ainda. Engraçado que, 
ao invés de você se soltar 
mais, até o respeito com as 
pessoas... Eu me preocupo 
muito com isso hoje.

Raquel -  Em certa épo
ca, muitas pessoas deixaram 
de freq u en ta r  os bares, o 
humor, porque se sentiam...

Paulo -...Agredidos.
R aquel -  Alguns humo

ristas tiveram de reformular 
espetáculos?

Paulo -  Tiveram. Existia 
muito isso. Porque começou a 
fazer platéia -  essa história de 
platéia quem começou a fa
zer fui eu. E ninguém descia - 
pra platéia nem brincava 
com o público. Ninguém 
brincava. E eu sempre brin
quei com a platéia, porque 
meu trabalho foi muito mais 
interativo do que a própria 
piada, do que subir no palco, - 
fazer textos. Mas aí as pes
soas começaram a extrapolar.

Aconteceu de festa dc fi
nal dc ano, o pessoal ligar: 
“Paulo, ó, tem uma festa na 
empresa. Ah, eu não vou cha
mar fulano, nem fulano, nem 
fulano, porque, chega aqui, 
chama minha funcionária de 
‘rapariga’, meu funcionário de 
‘viado’. Eu não vou contratar 
ninguém para esculham bar 
meus funcionários” . Mas isso 
as pessoas foram adquirindo. 
Acho que hoje em dia melho
rou rriuito. Mas eu concordo 
que numa época o humor do 
Ceará era muito agressivo em 
relação à platéia.

Raquel -  E o que não te 
agrada hoje em dia?

P au lo  -  Isso  (hum or  
agressivo), eu não acho legal. 
Acho que tem de ter um res
peito muito grande com o pú
blico. E o que eu estou queren
do... Eu estava até falando para 
os meninos (colegas de tra

balho)... A gente está montan
do um novo espetáculo. Hoje 
em dia eu não quero fazer hu
mor, eu quero uma Companhia 
fazendo comédia (Paulo tem o 
projeto de form ar a “Com
panhia das Virgens”, que se 
identifique mais com o teatro 
que com o humor). Tanto que 
esse novo espetáculo é uma 
comedia. São cinco mulheres 
que querem ser miss.

E r ik a  -  Mas você está  
atuando e dirigindo?

Paulo -  Estou atuando e di
rigindo. Eu disse: “Gente, vamos 
parar os palavrões, vamos fa
zer o humor pelo humor”. Tan-

"A coisa mais difícil que tem é você 
entrar meia-noite no bar, e parar 
que as pessoas bebam, parar que 

as pessoas paquerem (...) e 
prestem atenção em você."

to que ontem, a gente na reu
nião (do grupo com que Pau
lo pretende formar a Compa
nhia) disse: “Corta isso. Não, 
isso não vai ter”. Porque você 
pode fazer. Mas acho que tudo 
tem de ser aos poucos.

Chegou a hora de montar 
um espetáculo leve, que você 
assiste em uma hora e meia, 
que você ri, que não tenha tre
zentos palavrões para você 
poder rir, e isso no bar tem de 
ter. É muito legal porque, as
sim, no bar você tem de ter... 
Se você não disser dez pala
vrões... E eu não acho legal. 
Porque as pessoas exigem que 
você diga isso. Se você for 
muito leve em bar, as pessoas 
não gostam.

Gabriel -  Paulo, e a rela
ção com as pessoas do teatro... 
Pensar (essas pessoas pensa
rem) que você é um humorista, 
que (o humor) é como se fosse 
uma arte menor...

Paulo -  A maior persegui
ção, Gabriel, que eu tenho, por 
incrível que pareça, são com os 
atores. Eles perseguem, eu 
nunca vi. Por exemplo, a pauta 
(quantia pré-fixada ou por- 
centual da bilheteria paga a 
um teatro para obter a con
cessão do espaço) do Dragão 
(Instituto Dragão do Mar de 
Arte e Cultura) é mais cara 
pra mim do que para os outros. 
“Ai, não, ele não faz teatro”. A 
partir do momento em que você 
sobe no palco e tem um perso
nagem, é teatro. Lógico.

Mas o humor, toda vida, 
não é só no Ceará, as pessoas 

tratam como uma arte menor. 
■ Sei disso, está entendendo? 

Mas eu acho que não, se você 
sobe num palco, você tem um 
personagem, é teatro, você 
está interpretando. Ou não? 
Mas as pessoas do teatro têm 
(preconceito).

E acho assim, sempre eu 
digo isso: se um médico é 

bom, ele ganha mais do que um 
médico que é ruim; se um jor
nalista se destaca, ele ganha 
mais do que o jornalista que 
não se destaca. E eu não vou 
também, se as pessoas ligarem 
pra mim e me oferecem um 
cachê alto, eu vou dizer que 
não porque eu sou um ator? 
Nunca ouvi falar nisso.

As pessoas acham  que 
não, “é mercenário”. Não é. 
Acho que você não pode se 
cobrar. Nenhum profissional 
se cobra. Quem paga a você, 
quem dá teu preço, quem te 
bota no mercado, é o grande 
público. Se eu começava a 
fazer show, o pessoal dizia: 
“Quanto é o show?” E eu digo: 
“É tanto”, aí o cara me ligava 
querendo no mesmo dia, e o 
outro liga querendo no mesmo 
dia; “mas eu dou isso, eu dou 
aquilo”. E o próprio mercado.

Você não dá o teu preço. O 
artista não dá o preço. O artis-
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ta não diz: “Ah, foi bom o es
petáculo”. Você não tem o di
reito de dizer que foi bom não. 
Tem que perguntar ao público. 
Tudo é o público. O artista, tudo 
dele é na mão do público. “Ah, 
eu fiz um espetáculo maravi
lhoso!” Para que adianta men
tir? Eu digo: “Pergunte ao pú
blico”. E o preço quem dá é o 
público, é o mercado. Eu pos
so cobrar 30 mil reais (por) um 
cache meu; resta saber se al
guém vai pagar. E o mercado 
quem faz o teu preço. E eu não 
ia deixar de cobrar porque cu 
fazia teatro.

Eu já vi uma pessoa de te
atro dizer assim: “Ah, eu já 
trabalhei uma vez e ganhei, 
morro de vergonha de dizer 
isso”. Por quê? Você é um 
profissional. E eu acho que 
o profissional, quando pas
sa a ganhar, passa a ter res
ponsabilidade. A partir do 
momento em que você não 
ganha, você não tem res
ponsabilidade nenhuma de che
gar em cima do palco e “ah, 
não estou ganhando mesmo”. 
A partir do momento em que 
as pessoas pagam para te ver, 
você tem de fazer um grande 
trabalho.

G iselle -  Sobre essa 
questão: teatro, dinheiro e 
bar, corno é a relação com 
donos de bares? Como é 
essa diferença de preços, 
como é ganhar dinheiro com 
bar e teatro?

Paulo -  No bar existe 
cachê que eles (donos de 
bares) pagam, pelo público 
que você tem. Você chega num 
bar e bota mil pessoas dentro... 
Você prefere ganhar 0 dinhei
ro ou dar pro dono da casa? 
Acho que todo mundo prefere 
ganhar, né? Não é nem pra 
trabalhar de graça pros ou
tros... Quer dizer, então passa 
pra gente o dinheiro. “Não, eu 
vou trabalhar no teu bar”, “não,

mas eu não vou deixar com 
você; me dê”.

No teatro, não. Eu mesmo 
produzo, a produção é minha, 
eu mesmo arrisco, eu mesmo 
vou, cu mesmo dirijo, eu vou 
atrás, tenho uma produtora, 
que é a Paulo Diógenes Pro
duções. Hoje em dia a gente 
faz, tenta fazer, um trabalho 
profissional mesmo.

Giselle -  Mas vocês pa
gam alguma coisa pelo es
paço?

Paulo -  E caro. Uma pau
ta do (teatro do Centro) Dra
gão do Mar é 30% da bilhete
ria. São 240 lugares. Se você

"Você tem que saber com quem 
você brinca. (...) Nunca passei 

problema porque eu sei com quem 
eu posso brincar e com quem eu 

não posso brincar."

pegar uma bilheteria de três mil 
reais, vocc deixa 900 reais no 
Dragão.

Gabriel -  O que propor
cionou a autonomia como 
humorista foi o bar ou fo i o 
teatro ?

Paulo -  Foi o bar que deu 
essa autonomia. Só que a gente 
sente a necessidade... Eu acho 
que no teatro você tem a condi
ção de mostrar o seu trabalho 
artístico. O bar não... Eu acho 
legal o humor de bar, mas eu 
acho o teatro legal. Porque você 
tem a condição de mostrar o teu 
trabalho. “Pô, a expressão facial 
dele”. No bar, você não presta 
(atenção). No bar, você vai pela 
‘putaria’ mesmo, como cea
rense diz. (Risos).

Giselle -  Você se profis
sionalizou mesmo como hu
morista depois de sair do 
BEC?

Paulo -  Sim, com o tem
po, teve um processo. Até que

tudo foi assim... Quando vi eu 
estava profissional.

Giselle -  Mas (você disse 
na pré-entrevista) que um dia 
teve um estalo...

Paulo -  Foi, foi quando eu 
saí do banco (pediu demissão 
do BEC), quando eu me se
parei (da primeira mulher, 
Cristina). Num dia resolvi 
toda a minha vida. Mas não foi 
para me profissionalizar, foi 
para que eu pudesse trabalhar 
no que eu queria. O profis
sionalizar veio com o tempo. 
Mas era (para) cu fazer o que 
eu queria na minha vida, me 
dar o direito de fazer o que eu 

queria.
Érika -  Como aconte

ceu esse intervalo? Por
que houve um dia em que 
você amanheceu com mu
lher, casa, emprego e dor
miu sem casa. (Paulo con
tou à equipe de produção 
que quando se demitiu do 
BEC para se dedicar ao te

atro, seu pai pediu de volta 
as chaves do apartamento 
que havia lhe cedido) Como 
fo i esse intervalo até você 
ter uma casa novamente? 
Foi com o humor que você 
conseguiu financeiramente 
se estabelecer?

Paulo -  Foi, só com o hu
mor. Foi acreditando, traba
lhando aqui, trabalhando ali, eu 
aluguei uma quitinete, depois...

Érika -  Pediu ajuda de 
alguém, da família?

Paulo -  Não, não. Não 
teve (ajuda) porque mamãe 
morava no Rio e meu pai ti
nha sido (agido) como um pai. 
Hoje até aceito a atitude dele, 
que é aquela de querer o me
lhor pro filho. Todo pai acha 
que é melhor pro filho como
ele quer, à maneira dele, ao

✓
molde dele. E sempre assim. 
Cada um acha que a pessoa é 
feliz da maneira que eu acho 
que sou feliz. Não é.

Ao mostrar o local, Paulo 
afirmou que andar nos 
a lt ís s im o s  tam an co s é 
mais fácil, para ele, que 
andar com sapotos rastei
ros. Segundoele, c plata
forma oferece mais apoio 
oo pé.

Em três oportunidades, 
Paulo interrompeu a en
trevisto para salvar Susy, 
que estava prestes a cair 
na piscina.
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No meio da entrevista, 
Paulo se intromete-. "Ei! 
Susy! D e ix a !" -b rig a  com 
a cadela. "A outra é todo 
lady, doí elo faz o que 
quer com a outra. Para! 
Ei! Tá brincando ou tá 
brigando? É o cão essa 
cachorro!"

"Um  dia desses, ela caía 
aqui no chão e começava 
a se bolar e começava a 
se tremer", fala de Susy. 
"E p ilé tica?" , perguntou 
Raquel. "Acho que é. Ela 
baba", (risos)

Cada um é feliz da sua 
maneira que é feliz. A minha 
maneira não deve ser a sua 
maneira, a maneira do Gabriel 
não deve ser a minha, a dele... 
Mas o papai achava que eu ti
nha de ser feliz sendo político, 
sendo bancário, tendo uma 
casa, tendo uma mulher, ten
do filho... E pra mim não, a fe
licidade era outra coisa, e foi 
onde cu fui atrás.

Raquel -  Mas fo i difícil?
Paulo -  E muito difícil.
Raquel -  Mas fo i difícil 

com ele, a relação fo i muito 
conflituosa?

Paulo -  Muito conflituosa. 
Muito, muito, muito. Até que 
ele aceitasse. Eu me lembro 
de que ele foi assistir a um 
espetáculo meu com um jor
nalista que tinha uma coluna 
no Jornal O Povo (o mais 
antigo jornal cearense, 
fundado em 1928), que 
botou uma nota dizendo que 
(o espetáculo) é maravi
lhoso. E acho que o papai co
meçou a achar maravilhoso 
porque os outros achavam.

Raquel -  E hoje ele éfã?
Paulo -  Não, não é fã por

que não vai. Mas pelo menos 
respeita. Acho que a partir do 
momento em que você adqui
re sua própria independência, 
sabe? Pronto, entendeu? Acho 
que é isso: você adquirir sua 
independência.

Erika -  Ficou obscuro 
pra mim: de onde veio algum 
suporte? Porque eu reconhe
ço que deve ser bastante 
complicado a pessoa não ter 
casa naquele dia. Não fo i de 
imediato.

Paulo -  Não, eu saí e aí 
fui morar na casa de um ami
go meu. Ele tinha um quarto 
de empregada, eu pedi para ir 
morar lá. Foi todo um proces
so. Foi legal até. Eu acredita
va tanto nas minhas coisas, 
que aquilo é... Tudo quando

você acredita muito você acha, 
acha não, é uma fase. “Não, 
eu estou aqui, mas é passagei
ro. Então eu vou aguentar”. E 
foi o que aconteceu.

Fui, fui, até alugar uma 
quitinete. E da quitinete eu já 
aluguei um apartamentozinho 
de dois quartos com o meu tra
balho, e foi legal porque foi 
com o meu próprio trabalho. 
E na época não tinha nenhum 
humorista que dissesse: “Não, 
eu vou te ajudar”. Porque não 
tinha ninguém mesmo. Eu ti
nha de ir por mim e colocar na 
cabeça das pessoas que era 
legal o que eu estava fazendo.

"A partir do momento em que você 
sobe no palco e tem um personagem, 
é teatro. Lógico. Mas o humor, não é 
só no Ceará, as pessoas tratam como 

uma arte menor."

Érika -  E daí vem o espí
rito de alavancar outros ar
tistas, de dar um suporte?

Paulo -  Pronto, eu acho 
isso. Eu adoro. Quantas pes
soas eu lancei e quantas pes
soas eu vou lançar! Porque eu 
senti uma dificuldade tão gran
de. Ah, se na minha época ti
vesse alguém. Como eu peguei, 
por exemplo, o Luciano Lopes, 
a Luana (do Crato, persona
gem de Luciano Lopes), a 
Otília (personagem de Aluísio 
Júnior), a Zuleica (persona
gem de Dudé Torres), eu digo: 
“Venham cá. Vamos pro tea
tro”. E já pegar teatro, progra
ma de televisão, uma história 
que para mim foram anos e 
anos, 15 anos para eu conseguir.

Juliana -  Então, um dia 
sem casa, depois muito tra
balho, muito esforço, hoje 
um público com dezenas de 
pessoas. O sucesso mexe com 
Paulo Diógenes?

Paulo -  Não, de maneira 
nenhuma. Eu sempre digo isso: 
eu divido muito esse lado 
fantasioso e o lado real. O lado 
real é o que eu vivo. Porque 
tem muita gente que chega no 
camarim e diz: “Ah, você é 
maravilhoso”. E a pessoa sai 
‘se achando’... É ridículo. 
Maravilhoso é o seu trabalho, 
é o que a pessoa vê. Maravi
lhoso são as pessoas que con
vivem comigo e que me 
amam. Aí, isso sim, aí eu me 
sinto gratificado e muito, por
que está conhecendo a minha 
essência. Maravilhoso sim, eu 
adoro, claro, quem não gosta 
de elogios? Mas eu vejo tudo 

■ do lado profissional, não vejo 
do lado pessoal.

Giselle -  Então, o que 
é o sucesso para você?

Paulo -  Eu nem sei. (Ri
sos) O que é o sucesso cu 
nem sei. Nunca analisei o que 

- é o sucesso. Não sei nem o 
que é sucesso, não sei nem 

se é sucesso.
Giselle -  Você acha que 

conquistou o sucesso, con
quistou o público?

Paulo -  Você nunca acha 
que conquistou o público. O 
público é uma conquista diá
ria. “Ah, eu achei que conquis
tei o público”, pronto. Não é. 
Não existe isso. Você conquis
ta em dez anos e pra você per
der é num dia. É uma conquista 
diária. Nunca diga que con
quistou não, porque não con
quistou. Amanhã você tem que 
fazer um trabalho legal, você 
tem que ir pra um teatro para 
fazer um trabalho legal -  por
que se for ruim as pessoas não 
voltam.

Você nunca conquistou. 
Não existe artista que conquis
tou. Existe um trabalho diário 
e árduo para que você mante
nha. Mas “conquistou”, não 
existe. Tanta gente fez suces
so e hoje em dia está aí que não
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bota duas pessoas numa casa. 
Não existe essa conquista não. 
Existe a conquista diária.

A m anda -  Você fa lou  
que começou formando pu
blico junto com a formação 
do humor tios bares e depois 
passou para o teatro. Mas 
não são públicos diferentes?

Paulo -  Não, não.
Amanda -  No teatro não 

é diferente, já  que é um hu
mor diferente?

Paulo -  Não, não é. É o 
mesmo público, não muda não, 
o público do bar... Só que o 
teatro é um trabalho muito 
mais elaborado. Mas que as 
pessoas vão, também. E eu 
prefiro o teatro. De tudo, o - 
que me satisfaz é o teatro; 
foi de onde eu vim.

A m anda -  E quem é 
esse público? Tem como 
caracterizar?

Paulo -  Não, acho mui
to engraçado. Depois do te- - 
atro, tinha um bocado de 
gente jovem. E eu acho muito 
legal. Porque o humor, como o 
meu público... Eu tenho (públi
co de) 16, 17, 18 anos (de hu
mor)... Meu filho tem 18 anos, 
viu? É a idade dele (dirigin
do-se ci Raquel) Ele diz...

R aquel — 18 anos de 
Raimundinha?

Paulo -  É exatamente 
quando ele estava nascendo que 
estava surgindo a Raimundinha.

Natália -  Se você pudesse 
caracterizar o humor cea
rense -  porque o humor 
cearense tem uma especi
ficidade muito grancle -  como 
você diria? O que tem esse 
humor cearense de diferente?

Paulo -  Eu acho que o hu
mor do Ceará vai ser uma 
transformação muito grande 
no Brasil. Isso ainda vai acon
tecer. Porque... Para as pes
soas engolirem, ele é muito 
diferente. E você vê pelo pro
grama do Tom (Cavalcante).

Quando tem humor do Ceará, 
é quando dá maior audiência. 
O humor está muito velho, não 
teve essa grande renovação. 
E tudo que é diferente e novo 
é muito difícil de as pessoas 
acreditarem. E acho que o que 
está acontecendo é isso.

Raquel -  O que leva essa 
arte do riso a ser mais forte 
aqui no Ceará? E porque 
nós (cearenses) somos mais 
engraçados mesmo?

Paulo -  Eu acho. Eu acho 
que não só o humorista não, 
todo cearense. Eu não sei não, 
mas o cearense... Por que nós 
temos uma cidade (Fortaleza)

"E o preço quem dó é o público, é o 
mercado. Eu posso cobrar 30 mil 
reais (por) um cachê meu; resta 
saber se alguém vai pagar. É o 

mercado quem faz o teu preço."

que recebe maior turismo no 
Brasil inteiro? Porque nós so
mos simpáticos, hospitaleiros. 
Cearense sempre tem esse 
dom: ele faz da pior desgraça 
a melhor piada. Ele tem essa 
vantagem. Você vai ao Cen
tro, vai à Praça do Ferreira, o 
que tem de humorista ali? Pes
soas comuns mesmo.

Eu não sei se é porque eu 
moro aqui, sou bairrista ao ex
tremo, mas o cearense é mui
to diferente. Você vai fazer um 
show no Paraná, é um outro 
público. E uma outra maneira. 
O cearense conhece uma pes
soa no meio da rua e já chama 
pra tomar café em casa. Ain
da tem isso, ainda tem essa 
coisa que muita gente perdeu, 
de amigos, de fazer amizade, 
de companheirismo, de ajuda.

Raquel -  Você se consi
dera cearense?

Paulo -  Eu sou cearense. 
(Risos)

Raquel -  Mas nasceu no 
Rio de Janeiro.

Paulo -  Mas eu sou cea
rense, só nasci.

Natália -  Mas me diz, ra
paz, quais são essas carác
ter ístic as? O humor cea
rense tem isso, isso e aquilo 
que difere do resto...

Paulo -  O que difere é a 
molecagem mesmo. Eu esta
va até fazendo o Programa do 
Tom, de humoristas mais anti
gos, e você vê a formalidade 
dos outros humoristas que não 
têm a informalidade do humor 
do Ceará. Ele (humor cea
rense) é muito informal, muito 
espontâneo. Ele é muito es-

- pontâneo. Eu acho que o que 
caracteriza é isso, é a mole
cagem, a gente chama mo
lecagem. Não é aquele hu
mor de “Olha, gente, eu vou 
contar agora uma piada, não 
sei o quê...” (em tom grave

- e sério). E brincadeira.
N atália -  A Secretaria 

de Turismo do Estado (Setur) 
costumava...

Paulo -  Costuma. Eu es
tou viajando amanhã com eles. 
Que é isso: o que a Setur che
gou à conclusão é que praia 
tem no Nordeste inteiro, mas 
humor tem só no Ceará. Ama
nhã eu estou fazendo (viajan
do para o) Rio de Janeiro 
com a Setur, quarta estou fa
zendo Paraná, sexta e sábado 
em Brasília (Paulo fa z um 
trabalho de divulgação da 
imagem do Estado por todo 
o país em voos de uma em
presa de aviação).

É muito engraçado, tem os 
workshops de todos os Esta
dos, e do Ceará quem faz o 
workshop sou eu. E é aquela 
formalidade: “Olha, gente, va
mos mostrar as praias. Aqui é 
a praia tal” (em tom grave e 
sério novamente). Ninguém 
aguenta. Eu faço de uma ma
neira ‘escrachada’, brincando

Paulo Osmar dos Santos 
Diógenes nasceu em 12 de 
abril de 1961.

Ele nasceu no Rio de J a 
neiro e veio paro Fortale
za com menos de um ano. 
Não se considero carioca, 
mos, sim, cearense. Tam
bém já morou em Russas.
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Estudou nas colégios Sõo 
Thom az de Aquino (Jar
dim l e l l ) ,  Sõo João (até 
a 4 a série), Brasil (do 5a à 
8o série) e Batista (Ensino 
Médio).

Apesar nunca ter gostado 
de estudar, o colégio foi 
fundamental para a car
reira artística dePaulo: foi 
o grupo de teatro do Colé
gio Batista a sua porta de 
entrada para o teatro, oos 
15 anos. No ano seguin
te, participou da peça Os 
Saltimbancos, emendan
do Flicte O Caldeirão.

com o público; lota. É às 17 
horas a palestra, e, na última 
(vez) agora que a gente fez, 
que foi em Ribeirão Preto 
(SP), 16:30 já estava a sala 
lotada, todo mundo esperando. 
“Ah, eu estou esperando a 
Raimundinha”. Por quê? Por
que é diferente.

Raquel -  Quer dizer que 
a Raimundinha não tem uma 
projeção nacional na TV, 
mas nos shows, em qualquer 
lugar que vai, lota?

Paulo -  Tem... Em todo 
lugar do Brasil. Porque a úni
ca profissão que você não 
deve expor muito o persona
gem é o humor. Porque ele 
é temporário. Quanto mais - 
você se esconde, mais você 
trabalha. Porque o persona
gem de humor cansa.

Imagina, você ver todo 
dia na televisão o persona
gem? Por exem plo, “A 
Escolinha do Professor - 
Raimundo” (programa hu
morístico da TV Globo pro
tagonizado por Chico Any- 
sio, originalmente produzido 
pela Rádio Mayrink Veiga, 
em 1952. O programa fo i  
produzido.

Raquel -  Foi uma opção 
não ter se exposto, como o 
Tiririca? (Tiririca é um humo
rista cearense que teve o nome 
‘lançado’ a partir do trabalho 
no bar Metamorfose, que era 
de Paulo Diógenes. Hoje, ele 
trabalha no Sistema Brasileiro 
de Televisão, SBT)

Paulo -  Foi, foi. Eu fui 
convidado pra Escolinha, fiz 
um teste, gravei dois progra
mas, mas voltei. Não é legal. 
Tanto que no Beco do Riso 
não expus a Raimundinha, lan
cei um personagem que é a 
Katita e já resguardei.Eu es
tava até dizendo, você pega 
uma pessoa dessa do Big 
Brother (Brasil, versão bra
sileira do reality show origi

nalm ente produzido pela  
Endemol, empresa holande
sa de televisão. No progra
ma, os participantes, “pes
soas comuns”, são mantidos 
isolados por cerca de três 
meses e gravados 24 horas 
por dia. O nome do progra
ma remete ao livro “1984”, 
de George Orwell), ela pas
sa um ano ganhando dinheiro, 
acabou. E o humor, o meu tra
balho, eu ganho a vida inteira. 
O que adianta você se expor, 
ganhar em um ano e aí, o que 
vai ser? Nada.

Giselle -  Você fala de su- 
perexposição somente em TV?

"Todo pai acha que é melhor pro filho 
como ele quer, à maneira dele. (...) 

Cada um é feliz da sua maneira que é 
feliz. A minha maneira não deve ser a 

sua maneira."

Paulo -  É. Por exemplo, 
você gravar um DVD não é in
teressante, para vender. CD cu 
fiz um e não fiz mais. Quanto 
mais você resguarda o perso
nagem... Se você vê uma se
mana, todo dia, você não vai 
querer ver mais. Isso é o óbvio. 
Não é música, que o artista está 
aí... É totalmente diferente. 
Acho uma profissão totalmente 
diferente. Exposição demais 
encurta a tua carreira.

Amanda -  No começo da 
entrevista, você falou que a 
pessoa nasce artista, ela 
não vira, mas que hoje em 
dia está virando. E uma re
ferência aos reality shows?

Paulo -  É, a isso tudo.
Amanda -  Como que vira?
Paulo -  Ah. vira. A pessoa 

vai pro Big Brother e no outro 
dia vira atriz, modelo. Passa um 
ano e depois acaba. A pessoa 
quando nasce, (artista), passa 
a vida inteira sendo artista.

Amanda -  Mas isso não 
é artista.

Paulo -  Mas perante as 
pessoas, é. Você vai classifi
car como o quê? Como artista.

Amanda -  Celebridade, 
talvez?

Paulo -  É, pronto. Vamos 
agora botar outro nome, né?

Giselle -  Você falou que 
uma vez gravou um CD com 
a Raimundinha, mas além de 
ter gravado o CD você tem 
vários outros projetos...

Paulo -  Tenho. Eu fiz um 
livro, que é “Raimundinha 
Metendo o Pau nos Homens” 
(livro de “auto-ajuda”. se

gundo Paulo, destinado às 
■ mulheres. Foi redigido pela 

pedagoga Verónica Nico- 
lau, com quem Paulo tra
balhou também no progra
ma Beco do Riso). Acho que 
de tudo eu já fiz um pouco: 
livro, CD, televisão, rádio, já 

- escrevi para um jornal... 
Tudo um pouquinho.

Giselle -  Como é o Pau
lo Diógenes empreendedor? 
Tem um canil, tem uma loja...

Paulo -  Ah, mas eu sou 
péssimo empreendedor. Sou 
um péssimo administrador.

Raquel — Tem uma pessoa 
que administra pra você? 
Um empresário?

Paulo -  A Loja (da Rai
mundinha, em que são ven
didas perucas e maquiagem) 
tem, a Paulo Diógenes Produ
ções tem. Eu sou horrível. Eu 
nunca soube, na minha vida, 
lidar com dinheiro. Dinheiro 
pra mim sempre foi uma difi
culdade muito grande. Eu nun
ca me importei muito com o 
dinheiro. E hoje você vive com 
dinheiro. Uma coisa que você 
não suporta e tem que viver. 
É muito sério. O lado financei
ro eu sou horrível. Eu não sei, 
sabe? Eu queria poder viver 
sem dinheiro. Se eu pudesse, 
eu viveria sem dinheiro.
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Raquel -  A Loja da Rai- 
mundinha vende maquia- 
gem, acessórios também  
para drag queens?

Paulo -  É, porque assim: é 
uma linha de maquiagem que 
procura essas pessoas de tea
tro, procura, por exemplo, pa
lhaços; todos os palhaços em 
Fortaleza, hoje, compram 
maquiagem na loja da Rai- 
mundinha. Como todas as 
drags compram. Mas o que 
destaca 6 a coisa diferente da 
drag.

Raquel -  Você não acha 
cjue as drags se espelham na 
Raimundinha?

Paulo -  Não, não, não 
tem nada a ver, porque é - 
outro tipo de perucas...

Raquel -  Faltava no 
mercado (uma loja com 
essa especialidade)?

Paulo -  Eu estava con
versando uma vez com 
uma drag que é de São 
Paulo, conhecida, ela tem 
uma loja lá em São Paulo e 
disse: “Paulo, como é (gran
de) a diferença da maquia
gem de vocês que fazem hu
mor e a maquiagem nossa, 
que somos drags”. É diferen
te. Você olha e vê. A diferen
ça é muito grande. Elas com
pram porque a única opção 
que tem em Fortaleza é a Loja 
(da Raimundinha). Não tem 
outro lugar pra comprar. Pe
ruca, se você não comprar na 
loja, você não compra cm lu
gar nenhum aqui, porque não 
tem pra vender. E maquiagem 
também.

Erika -  Qual a diferença 
estética da drag para a 
Raimundinha?

Paulo -  A diferença não é 
estética, a diferença é que a 
drag geralmente não tem tex
to. A drag é o visual.

Erika -  Mas porque você 
fala que a maquiagem é di
ferente, é...

Paulo -  Não, o que eu digo 
é que não é a parte estética. A 
diferença da drag para a 
Raimundinha, que é o humor, 
é em termos de texto, em ter
mos de que a drag é mais vi
sual. A drag é um homem ves
tido de mulher, não é isso? E 
ele não é uma mulher. A 
Raimundinha, não! É um ator 
vestido de mulher. Ela é uma 
mulher. Ela conta a vida dela 
como mulher. E a drag não, a 
drag é corno eu estava dizen
do: é um homem vestido de 
mulher. Você chega para uma 
drag: “Você é uma mulher?”. 
“Não, eu sou uma drag”. Eu,

"Você nunca acha que conquistou 
o público. 0 público é uma 
conquista diária. (...) Você 

conquista em dez anos e pra você 
perder é num dia."

vestido de Raim undinha: 
“Você é o quê?”; “Eu sou a 
Raimundinha”.

Gabriel -  Sobre o proje
to de fazer uma Companhia. 
Isso é tentar voltar ao tea
tro tradicional?

Paulo -  Isso. Eu acho que 
tudo, Gabriel, é um processo. 
Eu ainda vou chegar aonde 
quero. Ainda vou chegar a ter 
uma companhia, fazer um es
petáculo meu no teatro, que 
não seja humor e que lote. 
Acho que tudo é um processo 
muito grande.

Gabriel -  Para você se 
sentir realizado, é no teatro?

Paulo -  É no teatro. Ah, 
só (no teatro).

G iselle -  Porque você 
disse que se considera um 
ator dramático, né?

Paulo -  O meu sonho era 
ser um ator dramático. O que 
eu queria fazer, a minha meta, 
toda vida, não era um ator dra

mático, era um ator mesmo, 
que não fizesse humor. Mas o 
humor aconteceu.

Giselle -  Mas tem preten
são de voltar (a ser um ‘ator 
dramático’)?

Paulo -  Tenho pretensão 
de montar uma companhia em 
que eu possa mostrar vários 
tipos de trabalhos. Não só de 
humor. Mas isso não é agora, 
é ainda daqui a um tempo. Ain
da estou acostumando as pes
soas a irem ao teatro.

Raquel -  Eu queria saber 
em relação aos bares em que 
você trabalhou. Como fo i  
esse itinerário? Você come

çou no Casbar... Eu queria
- que você desse um peque

no histórico da sua vida em 
bares. E se você conseguiu 
tirar, digamos, um bar das 
portas da falência.

Paulo -  Consegui. Até 
hoje é assim. As pessoas vão

- lá “ah, o bar não está dando 
certo”. Botam humor. Eu co

mecei no Casbar, que já era 
um bar de sucesso. Quando eu 
comecei, fui pro Iate Clube, 
que também era (fazia) uma 
feijoada de sucesso, da alta 
sociedade. Fui pro Chopin e 
Bach Bar. O que era o Chopin 
e Bach? Era um bar que tinha 
no Shopping Aldeota que era 
jazz, aquela coisa. E o bar não 
estava muito legal. Quando 
começou o humor, alavancou 
o Chopin e Bach. Aí pronto. 
O Ay mar tinha o (bar) Tron
co do Sapoti, que era uma casa 
também que não estava...

Raquel -  Quem era o 
Ay mar? Ele produzia (os 
shows)?

Paulo -  Ele era dono (do 
Tronco do Sapoti). Ele (tam
bém) era dono do Dom Vitor, 
que era um bar (e restauran
te) que tinha na Beira-Mar que 
era superbonito, que era na 
esquina ali da Volta (da Jure
ma, trecho da Beira-Mar).

Paulo foi o pioneiro do 
humor nos boros de Forta
leza. Foi antecessor de 
Tom Cavolconte e Tiririca, 
por exemplo.

Tem planos de montar umo 
companhia de comédio (a 
Companhia das Virgens), 
em que elevaid irigireten- 
tar se acostumar a traba
lhar com textos.
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1

No fim de Jrês Donzelos em 
Buscado Fama, Paulo en
ceno um quadro em que, 
vestido de palhaço, tiro o 
máscara eo  figurino, sain
do do personagem.

A intenção é quebrar o pre
conceito das pessoas con
tra homens vestidos de 
mulher. Para mostrar que 
a R aim und inha é uma 
personagem, e não uma 
dfog queen.

Ele tinha o My Way (piano 
bar do late Clube) e tinha o 
Tronco do Sapoti. Quando ele 
montou o Tronco do Sapoti não 
deu muito certo. Quando eu 
comecei a fazer show no Tron
co do Sapoti, (o bar) tinha três 
mesas. Foi o primeiro show 
que eu fiz (no local). Depois 
de uns dois meses, tinham de 
fechar nove horas as portas 
porque não cabia mais nin
guém. (Foi assim em) vários 
bares. Daí, do Tronco do 
Sapoti fui para outros bares. 
Os bares que não davam cer
to: “bota humor!”. A gente 
passou por prova de fogo mes
mo. “Dia de quinta não dá 
ninguém no lugar tal? Bota - 
humor!”. Acho que todo 
mundo tem aquela coisa de 
salvar mesmo.

Raquel -  Você já  fo i 
objeto de disputa entre 
bares? Bares disputando 
Raimundinha?

Paulo -  Já, tem, tem.
v
As quintas-feiras, eu estou no 
Crocobeach (bar e restau
rante localizado na Praia do 
Futuro) direto. Mas, por 
exemplo, era para eu ir pro 
Chico do Caranguejo (restau
rante também na Praia do 
Futuro), que já não deu.

Raquel -  Mas se receber 
uma proposta melhor...

Paulo -  Depende. Porque 
não é só a proposta financei
ra, é o lugar em que você se 
sente bem. Porque hoje eu 
quero me dar o direito de fa
zer (shows) em lugares em que 
eu me sinta bem e que eu ache 
legal o público. Tem lugares 
que eu não faço. Eu não acho 
o público legal, acho que o pú
blico não está muito afim, não 
é aquilo. Aí hoje, a gente se dá 
um pouco o direito de fazer os 
lugares que eu... Por exemplo, 
o Crocobeach eu gosto porque 
é muito turista, é um trabalho 
que você mostra ao Brasil in

teiro. Tem lugares que, por 
exemplo: “Ah, olha, tem uma 
feijoada, o aniversário de Fu
lano duas horas da tarde”. Eu 
já não faço. Porque eu sei que 
já está todo mundo embriaga
do. E que não estão a fim de 
ver nada, só ‘putaria’. Então... 
Isso aí eu já não faço. Hoje a 
gente faz o que acha melhor 
pra gente.

Raquel -  Até hoje, quan
tos personagens você já  
criou ?

Paulo -  Tem a velha, que 
é a Carolina, que eu fazia no 
(na peça) “O que vocês não 
vão pensar”, a Raimundinha,

"Cearense sempre tem esse 
dom: ele faz da pior desgraça a 

melhor piada. (...) Você vai à 
Praça do Ferreira, o que tem 

de humorista ali? Pessoas

a Katita, o Josimar, que é o 
surfista de areia que não sabe 
nadar. E só; quatro.

Natália -  Qual a sua re
lação atual com a Rede de 
Televisão Reco rd?

Paulo -  A gente assinou 
um contrato agora.

Natália -  Mas para fazer 
o quê? Para fazer participa
ção no Programa do Tom?

Paulo -  Do Tom, é. Exclu
sividade.

Giselle -  E como é o li
vro “Raimundinha Metendo 
o Pau nos Homens”?

Paulo -  Isso era um proje
to de uma peça que eu queria 
montar em que homem não 
entrava; só mulher. Eu tenho 
esse projeto na minha cabeça. 
Mas só que homem não en
tra; é só mulher. E é o que 
mostra, como a mulher sai do 
casamento... E mais uma vi
são masculina olhando a mu
lher. E pela própria coisa do

homem mesmo, que a gente é 
homem, a gente sabe, que a 
gente escuta como a mulher 
iria reagir na separação, numa 
cantada. O livro é mais um 
manual mesmo de sobrevivên
cia. Eu queria montar o espe
táculo, aí terminei não montan
do, porque disse que ia dar 
problema no espetáculo, já que 
homem não entrava, só mu
lher.

Erika -O  seu público é 
predominantemente homem 
ou tem mais mulher, tem mais 
homem no bar...?

Paulo -  O teatro em si, o 
público é mais mulher. É a 

mulher que leva o homem pro
- teatro. É impressionante. E a 

mulher que leva o homem pro 
teatro. O cara é casado e a 
mulher diz: “Vamos, meu fi
lho, assistirão espetáculo”. O 
homem geralmente diz: “Não, 
vou não. Vou gostar não”.

- Quantas vezes eu escuto mu
lher dizer assim: “Menina, eu

trouxe meu marido. Ele nem 
queria vir, mas olha, já quer vir 
de novo”? Ele diz : “Não, não 
vou”. E vai, e adora, e pronto. 
Mas a mulher é quem chama.

Raquel -  A mulher é mais 
aberta?

Paulo -  A mulher é.
Gabriel -  Na conversa 

(pré-entrevista) que eu tinha 
tido com o Luis Antônio (que 
interpreta a personagem Auri- 
neide Camurupim), com o 
René (Duarte, que interpreta 
Marilac Futrica), eu falei com 
eles o fato de, na peça a que 
eu assisti (Três Donzelas em 
Busca da Fama), você ser a 
figura  central. Talvez não 
planejado, mas você se apre
senta como central. Como é 
que fica  a relação com os 
outros humoristas, por você 
ter uma longa carreira...

Paulo -  Não, existe muito 
assim... Central pelo nome. 
Mas quando você chega no
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espetáculo, são muito divididas 
as partes. É tudo muito igual. 
O tempo que fico é o tempo 
que eles ficam... Eu nunca tive, 
até no Beco (do Riso) tam
bém. Já teve até problemas 
com a direção, de chamar e 
dizer assim: “Olha, o persona
gem central é a Raimundinha, 
a Katita, e vocês estão des
virtuando”. Eu nunca... Sabe? 
Acho que central pelo nome, 
pelo tempo de batalha. E, tam
bém, para eles é um aprendi
zado. Porque eu sei o que fun
ciona e o que não funciona. Eu 
chego perto de um, de outro e 
digo: “Ó, tira isso aí. Faz des
sa maneira”. E eles fazem 
e dão certo.

G ab rie l -  Mas isso 
nunca gerou nenhum atri
to, por alguém achar que 
você está tentando...?

Paulo -  Não, não... 
Não, porque eu não tenho 
esse ‘ar autoritário*. Eu - 
acho que nem eu sou dono 
da razão. Eu acho isso com os 
meus filhos, com o teatro, com 
tudo. Tudo eu digo assim: “O 
que me parece...” Eu uso mui
to o termo “o que me parece”. 
Não é aquela coisa “ah, é 
isso”. Não, não é. Pode até ser 
“ah, o que me parece é que 
isso não é legal. O que você 
acha?” Porque eu acho que 
tem que ser conversado. Tan
to que o espetáculo que a gente 
vai montar eu deixo muito 
aberto. Todo espetáculo que 
eu monto eu digo: “Gente, o 
que é que tu gostaria de fa
zer? O que é que você sc sen
te bem em fazer?” E aquela 
história que o que você se sen
te bem você faz bem feito. Aí 
eu vou, pego e adapto pro que 
você se sente bem dentro do 
espetáculo.

Por exemplo, o Luis Antô
nio, que faz a Aurineide. Co
meçou as Três Donzelas (em 
Busca da Fama) e ele con

tando piada, eu digo: “Luis 
Antônio, o teu forte não ó pia
da, o teu forte é brincar. Teu 
forte é o que a Raimundinha 
tem, que é brincar com as pes
soas, pegar gente no palco, é 
‘pápápá*. Explore isso. Deixe 
um pouco as piadas”. Foi o que 
ele fez. E o público chegou. 
Porque acho que o espetáculo 
são três pessoas cm cena, não 
adianta eu sair ditando e o es
petáculo cair. Eu acho que é 
um grupo, acho que tem de ser 
tudo muito igual. Mas nunca 
teve esse problema. Já teve 
pessoas de segurar e dizer 
“Não, não é assim”. Tudo bem,

"(.••) a única profissão que você 
não deve expor muito o 

personagem é o humor. Porque 
ele é temporário. (...) Porque o 
personagem de humor cansa."

se você acha que não, conti
nue dessa maneira. Depois vê 
e volta atrás. Eu não imponho 
nada. Jamais vou impor num 
grupo meu, numa companhia 
de teatro minha: “Você tem 
que fazer dessa maneira, você 
tem que fazer daquela”. Não, 
é muito aberto. A gente senta, 
se reúne: “O que acha que a 
gente deve montar?*’. Quan
do eu vejo que não dá certo, 
eu digo: “Olha, isso não dá. 
Não dá, vamos analisar” . 
(Digo) pra todo mundo: “O 
que é que vocês acham?” Aí 
todo mundo: “E, eu acho que 
não dá”. Pois então não dá. 
Mas eu nunca impus nada não.

Raquel -  Nesse meio (hu
mor) existe muita rivalidade?

Paulo -  Existe. Como em 
todo meio. Existe rivalidade, 
existe gente que presta, gen
te que não presta, existe 
gente falsa, existe gente co
eren te , gente honesta ...

Como cm todo meio, como 
cm toda profissão.

Raquel -  Como você lida 
com isso?

Paulo -  Eu lido com isso 
porque eu não convivo. Toda 
vida eu tive muito minha car
reira muito separada disso 
tudo, e sempre tentei montar, 
por exemplo, a minha compa
nhia. Pronto. Vou vivendo des
sa maneira. Eu sei que já se 
entrosaram, deu confusão, se 
desentrosaram. Já tentaram... 
Não dá. Eu acho que se o hu
mor do Ceará -  uma coisa 
muito séria -  tivesse a consci
ência como música sertaneja 

tem (consciência de grupo), 
- se se juntasse todo mundo, e 

fizesse tipo um movimento, o 
que não é, acho que daria 
muito certo. O humor do Ce
ará não cresce mais, e não 
cresceu mais rápido, pela fal
ta de entrosamento.

Natália -  A Universida
de do Humor fo i uma ten

tativa disso?
Paulo -  Foi, a Universida

de foi minha, do Ciro (Santos) 
e do Zé Modesto (persona
gem de João Neto, ator e 
humorista cearense), e a gen
te tentou. Mas eu, como pés
simo administrador...Eu acho 
que cada um tem de estar na 
sua área. Você fazer humor de 
noite e administrar uma casa 
(de shows) de dia, eu acho que 
não tem condições. Porque 
você chega à noite e não ren
de tanto porque você passa o 
dia inteiro se estressando com 
funcionários. E eu fui o pri
meiro a cair fora. Eu digo: 
“Não, gente, eu acho que não 
é a minha. Eu tentei, mas não 
é”. Aí eles continuaram, mas 
não deu certo mesmo. Porque 
acho que cada um tem de es
tar na sua área, eu não sou 
administrador.

A m anda -  Qual era a 
proposta?

I

André, irmão de Paulo, diz 
que a personagem R ai
mundinha foi inspirada 
num a em p regad a que 
eles tinham, a Ozenira.

Já  Glória, irmã de Paulo, 
diz que Raimundinha foi 
inspirada na mãe deles. 
Paulo, entretanto, dá cré
dito de musa a uma per
sonagem  anónim a com 
quem ele cruzou, certa vez, 
num cnibus.
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1

Hó umo lo ja  da R a i- 
mundinha no Centro. Ló 
são vendidas perucas, 
maquiagens, acessórios e 
peças para fantasias. À 
época da entrevista, uma 
f i l ia l  estava  para ser 
aberta no Shopping dos 
Fabricantes.

Paulo D iógenes adora 
com idas regionais bem 
pesadas, como rabada e 
panelada.

Paulo -  A proposta é que 
tivesse uma casa em que os 
hum oristas tivessem  uma 
abertura de estar lá dentro, 
de ficar com o couvert, uma 
quantia correta. Porque gc- 
ralm ente tem casas (de 
shovvs e espetáculos) em que 
cobram um couvert alto, que
rem pagar você pouco, e lá a 
gente queria que cada um ti
vesse o seu trabalho reco
nhecido, o seu trabalho com 
um dinheiro que realmente as 
pessoas pagassem  o que 
você devia receber. A pro
posta foi mais essa.

Raquel -  Passou quantos 
anos como sócio?

Paulo -  Quantos anos? ■ 
Quatro meses. (Risos)

Raquel -  E recente?
Paulo -  A Universidade 

do Humor foi dois anos 
atrás.

Raquel -  Não existe 
mais?

Paulo -  Não, não.
Nalália -  Então a propos

ta era muito boa, a única 
coisa contrária era...

Paulo-F o i administração.
Natália -  ...O problema 

que vocês tiveram de admi
nistração. Então, se tivesse 
um outro administrador...

Paulo -  Se tivesse um ou
tro administrador legal, acho 
que daria (certo). Muito.

Natália -  As suas perso
nagens mais fam osas, a 
Katita e a Raimundinha, con
tribuíram para desestruturar 
a homofobia e o machismo 
no povo cearense?

Paulo -  Olha, é tão engra
çado. E muito engraçado. Por
que os homossexuais dizem 
que eu sou homofóbico. E os 
caretas dizem que eu sou gay. 
Eu fico numa (situação) em 
que eu não sei em que lado eu 
estou. Eu já vi, até o menino 
que é do grupo Asa Branca 
(Grupo de Resistência Asa

Branca, GRAB, entidade 
que luta pelo respeito à di
versidade sexual e à cidada
nia em Fortaleza)... Tem uma 
matéria dizendo -  que era 
para cu ir à passeata gay fa
zendo uma entrevista pela TV 
Diário, de Katita, daí ele dis
se: “De maneira nenhuma, ele 
é homofóbico!” Eu sempre 
estive numa posição dc que 
pro pessoal careta eu sou ho
mossexual, e pro pessoal ho
mossexual eu sou homofóbico. 
Por quê? Porque a Katita é um 
personagem em que eu brinco 
muito com os gays. E pelo fato 
de eu ser muito reservado -

"Dinheiro pra mim sempre foi uma 
dificuldade muito grande. Eu nunca 
me importei muito. E hoje você vive 
com dinheiro. Uma coisa que você 

não suporta e tem que viver."

eu não vou pra bares, não vou 
pra lugar gay, não vou pra bo
ates, nem boates gays nem 
boates caretas, nada. Eu não 
gosto. Eu sempre tive uma 
vida muito dentro de casa, 
mesmo. E fica essa incógnita 
na cabeça das pessoas. “Ai 
não, é homofóbico’’. Já saiu 
até matéria de jornalistas di
zendo que eu era homofóbico.

Natália -  Mas você acha 
que (seu trabalho) reforça um 
estereótipo do homossexual?

Paulo -  Não. Inclusive, 
quando começou o Beco do 
Riso, um cara de uma associa
ção dc gays e travestis de não 
sei o quê queria botar na Jus
tiça, porque disse que eu tinha 
botado o nome de ‘Katita’, 
porque era nome de rato, e que 
eu estava diminuindo (os ho
m ossexuais). E ele veio 
conversar comigo, fez uma 
reunião com o Fernando Tra- 
vessoni e com o Gaarcia Júnior

(consultores técnicos e de 
programação da TV Diário) 
lá na televisão, que a ‘bicha’ 
revoltada, porque... E eu digo: 
“Meu amor, sabe quantas 
‘catitas’ existem por aí, de 
(apelido) igual? Eu conheço 
umas 30 ou 40”. Inclusive, o 
que estava brigando (membro 
da associação) era pior do 
que a Katita, porque você não 
sabia o que (ele) era. Porque 
não era nem travesti, nem bi
cha, nem homem. Era uma 
coisa que ninguém decifrava. 
Eu tive vontade de dizer: “Meu 
filho, eu me inspirei, acho, em 
você”. Aí acham que, porque 
eu brinco muito, porque eu

- digo no show, brincando: “A 
bicha pobre, feia, burra, é 
melhor mandar matar”. (Ri
sos) Aí têm ódio quando eu 
digo isso. Pois é, a bicha po
bre mesmo... Já viu ‘viado’ 
rico, ou ‘bicha’ rica? Não

- existe, é ‘rapaz educado’. E 
a própria realidade. “Fulano

é tão educado, é tão fino”. É a 
maior ‘bichona’, mas não diz. 
Quando é pobre, “ah, ‘bai- 
tola”’, aí joga pedra (risos). Eu 
digo isso que é uma realidade. 
Aí eles têm raiva. Mas (eu 
digo isso) de uma maneira 
legal, uma maneira real. Aí 
sempre teve essa coisa do pes
soal gay. Até saiu mais um 
pouco porque no ano passado 
eu fui de Katita para a passe
ata. Eu resolvi abrir um pou
co. Fui, fui em cima do trio, 
vestido de Katita.

Raquel -  Mas (a Katita)/?/ 
bem recebida na passeata?

Paulo -  Muito, muito, 
muito, muito. Teve essa reu
nião do GRAB, que tinha pre
conceito... Aí eu fui lá. Por
que eu sou m uito de me 
reservar, e as pessoas ficam 
naquela coisa de saber o que 
é, qual é. E não, eu não tenho 
preconceito nenhum, vou lá na 
maior boa.
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Aí, esse ano, me deram um 
troféu, apresentei o Miss Uni
verso Gay (evento semelhan
te aos tradicionais concur
sos de misses, anual de 1986 
a 1990, e que voltou a acon
tecer em 2004), apresentei de 
Paulo. E vou. Se dissesse “não, 
vou não”, as pessoas ficavam 
com raiva. Fui, botei um 
smoking, apresentei. Iam tra
zer um artista de fora, me con
trataram. Por que não, não 
vou? Vou, estão me pagando, 
cu vou lá, me apresento. Aí eu 
tinha muito essa coisa de me 
reservar muito, não só coisa 
gay, mas a tudo, a minha vida 
mesmo pessoal.

G abriel -  Paulo, a - 
(sua) relação com o traba
lho de iransformista . O 
Ciro Santos começou com 
esse trabalho e o Marcos 
André (transformista ‘des
coberto’ por Paulo, que está 
iniciando sua carreira no hu- - 
mor com a personagem Flá- 
via, apoiado por ele) também. 
E ele (Marcos André) falou 
que você tem um projeto de 
tirar esse trabalho dos \gue
tos ’ das boates e levar para 
o público em geral...

Paulo -  Não, tirar os que 
têm talento, né, Gabriel? É di
ferente. Porque tem trans- 
formistas que eu acho super- 
talentosos. Por exemplo, o 
Ciro virou humorista, mas a 
essência do Ciro foi no trans- 
formismo. Como o Marcos 
André. O Marcos André eu 
acho uma pessoa ta lento
síssima. Só que se perde e 
muito no tipo de trabalho que 
ele faz.

Eu não quero pegar todos 
os traiivsformistas e mostrar... 
Não, eu quero pegar os que 
têm talento, os que cu acho 
que têm futuro. E que cres
çam no trabalho. Que não che
guem em cima do palco e bo
tem uma música dúbia. Eu

acho que, além disso, ainda 
tem muita coisa. Por exemplo, 
o Marcos é um que eu acho 
que tem futuro, que tem talen
to, então estou investindo. Eu 
tenho uma visão muito grande 
para as pessoas que eu acho 
que têm futuro. Foi muito en
graçado, tinha a Zuleica e a 
Otília, que eram as emprega
das... O primeiro trabalho que 
a Zuleica fez, que era (com) 
outro nome, que era Inocên
cia, foi no Mucuripe (Club, 
casa de shows). Menino, foi 
tão vergonhoso! Tão vergo
nhoso! E a pessoa: “Tira do 
palco, que é péssimo!”. Eu

"0 meu sonho era ser um ator 
dramático. 0  que eu queria fazer, 
a minha meta, toda vida, era um 

ator mesmo, que não fizesse 
humor. Mas o humor aconteceu."

digo: “Mas tem talento”. E o 
pessoal: “Paulo, de onde é que 
tu acha que uma pessoa des
sas tem talento?”. Mas tem, 
eu sei que tem, eu conheço. E 
hoje em dia é um grande artis
ta. Eu tenho uma visão muito 
grande. Tanto que eu pego as 
pessoas e vou... Quantas pes
soas eu descobri, quantas pes
soas... Que eu acho legal, 
acho que quem tem talento 
vamos investir. Por exemplo, 
até a Marilac. O René, quan
do começou a fazer, ele fez 
uma participação no Beco, ele 
fazia uma negra, de cabelo 
colado, toda pintada de preto, 
com a boca vermelha. Eu digo: 
“Isso pra televisão não funci
ona. A Raimundinha já é pe
sada pra televisão, imagina 
esse visual. Agora, vamos ti
rar esse visual, vamos fazer um 
personagem, que foi a Mari
lac”. E hoje é um grande artis
ta. Você tem noção do que fun

ciona e do que não funciona. 
Eu quero valorizar o talento das 
pessoas, não dos transfor- 
mistas, mas até do palhaço. 
De outros transformistas que 
eu sei que têm talento. Mas
não é do transformista em si.
✓
E de vários segmentos.

Erika -  Puxando um pou
quinho pro seu lado pesso
al, a todo momento você está 
pontuando que você é uma 
pessoa reservada, que não 
quer aparecer muito. Mas fo i 
sempre assim ou você se tor
nou (reservado) em função da 
exposição? Você era um me
nino engraçado, moleque e 

“esse menino vai ser humo- 
■ ris ta ” ou você era um me

nino reservado?
Paulo -  Não, eu sempre 

fui reservado. E de mim mes
mo. Por exemplo, eu cheguei 
ao Piauí uma vez, para fazer 
show, numa casa, e o dono 

- da casa ficou superpreocu- 
pado porque eu cheguei à tar

de, foi me pegar no aeroporto 
e me deixou no hotel. Aí ele 
ligou pra uma amiga minha, 
que é cearense, e disse assim: 
“Esse cara faz humor? Tu tem 
certeza?” E ela disse: “Te
nho”. Ele ficou preocupado, 
porque achou que eu não faria.

É muito diferente... O 
humorista em si, não só eu, 
mas muitos. As pessoas 
acham, quando chegam perto 
do meu filho: “Ai, teu pai deve 
ser engraçado”. Ele diz: “Vai 
morar com ele, pra tu ver”. 
(Risos) É outra coisa.

Erika -  Já era uma crian
ça que se sentia artista?

Paulo -  Já, (eu era) ator 
desde pequeno. Desde peque
no cu adorava teatro, adora
va... Toda vida eu gostei mui
to, desde que eu me entendo 
por gente. Quando eu come
cei a me entender por gente 
foi gostando de teatro, de rou
pas... Agora, é muito engraça-

Em um momento do en
trevista, ele deu uma pau
sa para que todos obser
vassem os movimentos de 
um soim que se aventu
rava em uma das árvores 
do quintal vizinho.

0  discurso oral de Paulo, 
cheio de d igressões, é 
marcado por expressões 
como "né?", "quer dizer", 
"tá entendendo?" e "a s
sim " Ele gesticulou muito 
com as mãos e os braços. 
Por várias vezes, também 
reproduziu  d ra m a tica 
mente fa la s  de pessoas 
que fizeram parte de sua 
história.
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0  único estudonte a quem 
Paulo se referiu pelo nome 
foi o Gabriel, visto que a 
mãe deste, o apresentado
ra Maísa Vasconcelos, é co
nhecido do entrevistado.

Durante a produção da 
entrevista de Paulo, Ga
briel descobriu que serio 
pai pela primeira vez. Caio 
de Medeiros Bomfim nas 
ceu saudável no dia oito 
de dezembro de 2005.
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do, o oposto: quando eu era 
pequeno, segundo a mamãe, eu 
odiava tirar fotos. Toda foto 
que tem eu pequeno era eu 
chorando, todo mundo me se
gurando. Detestava carnaval. 
Porque eu morava no interior, 
em Russas e o carnaval -  o 
corso (espécie de desfile nas 
ruas)- passava na frente da 
casa, eu ficava o tempo intei
ro debaixo da cama. (No) Cir
co, era (ficava) embaixo da 
cadeira. É muito engraçado.

Erika -  Era uma criança 
clanacla ?

Paulo -  Era. Era hiperativa.
É rika -  Já existia essa 

relação com uma estética 
diferente? Tentar uma * 
roupa de palhaço, de al
guma coisa?

Paulo -  Eu, pessoal
mente, adoro o básico. Eu 
não sairia com uma roupa 
que me chamasse a aten
ção. que alguém olhasse pra - 
mim. Eu, como pessoa, não 
seria diferente. Eu adoro ser 
comum. Jamais eu botaria uma 
roupa, um cabelo pra sair as
sim e o pessoal olhar, eu mor
reria de vergonha, com certe
za. Não seria natural. Isto é, 
pra pessoa usar uma coisa 
dessa tinha de ser natural, né? 
(Eu) não seria natural com 
esse tipo de coisa. Com algu
ma coisa com cabelo, com 
uma roupa...

Giselle -  Você fala bas
tante da sua mãe, que ela 
contava muitas histórias. E 
você contou na pré-entrevis
ta que teve aqui (na casa de 
Paulo) que ela teve uma cri
se de choro quando você 
nasceu...

Paulo -  Foi, a relação mi
nha com ela foi sempre muito 
forte. Ela faleceu há três anos... 
Ela disse que quando eu nasci 
ela chorou muito. Eu não sei se 
foi de prazer ou de dor. Mas 
ela chorou muito. Sempre na

vida a gente teve uma relação 
muito, muito forte. Ontem mes
mo eu sonhei com ela. A gente 
sempre teve uma ligação mui
to forte. Uma relação muito 
fácil e muito difícil.

Giselle -  Fácil e difícil... 
Como?

Paulo -  Porque a gente 
era muito parecido. E duas 
pessoas parecidas conviven
do... Não é muito legal duas 
pessoas parecidas conviven
do. Se batem muito. Duas pes
soas de personalidade forte se 
batem muito. Foi sempre as
sim. Muito amor, lógico. (Ela) 
sempre me apoiou muito. O

"0 teatro em si, o público é mais
/

mulher. E a mulher que leva o 
homem pro teatro. 0 cara é 

casado e a mulher diz: "Vamos, 
meu filho, assistir ao espetáculo"

papai sempre disse pra mamãe 
que eu nunca ia prestar na 
vida, porque ela sempre apoi
ava tudo o que eu fazia. “Esse 
menino não vai prestar não, 
você apóia muito, você escon
de tudo”. Então, teve muito 
essa relação. E ela juntava, 
inclusive, os quatro filhos e di
zia assim: “O que eu gosto 
mais é esse” (referindo-se a 
ele próprio). Ela dizia assim, 
claramente. Agente tinha uma 
relação muito forte. Até de eu 
estar parado e de ela estar me 
olhando. Passava uma hora, 
assim, olhando pra mim. Ela 
tinha um amor muito grande. 
E eu acho que também tudo o 
que eu fiz na minha vida, eu 
acho que isso teve muito a ver, 
era o que ela queria ter feito. 
Nisso, ela vibrava com minhas 
loucuras. “Eu não vou, vou me 
separar, vou não sei o que, 
vou...”. Eu tinha essa coragem 
que ela nunca teve. E isso pra

ela era muito marcante. “Vou 
me vestir de mulher, vou fazer 
os quadros”... “Tu é louco!”. 
Eu acho que toda vida ela teve 
muito alma de artista. E pela 
educação, casamento, tudo, 
ela nunca pôde se... Muito en
graçado que anos depois teve 
um festival que eu fiz de hu
mor no (bar) London, London, 
na época do Disk Pizza 
(pizzaria, na década de 90, 
abriu espaço para vários 
humoristas e consagrou a 
quinta-feira como o dia do hu
mor), e ela participou. Ela fez 
um personagem pra ela. Ela 
começou a (fazer a persona

gem)... Tanto que era aquela
- coisa escondida. Ela fez o 

personagem, escreveu texto, 
se caracterizou toda. Já se
parada do papai, ela foi vi
ver um pouco do que ela que
ria. E um pouco do que eu 
vivi, do que eu resolvi. Como

- até hoje eu sou muito assim 
“não, vou fazer isso, vou...”.

Eu sou capaz de hoje jogar 
tudo isso pra cima e ir embora 
para outro lugar e batalhar de 
novo. Eu tenho muito isso. Eu 
não tenho medo.

Raquel -  Você tem dois 
filhos, o Micael e o George, 
um é de criação (Micael é 
filho da primeira esposa de 
Paulo). Por que você resol
veu adotar uma criança?

Paulo -  Não, já adotei 
(quando) eleja tinha o quê... 
12 anos. A tia dele era amiga 
minha, e ele passava por séri
os problemas. Aí eu disse: “Ah, 
não”. Acho que existe muito 
ligação, eu até digo isso, em 
vidas passada$. Eu acho que 
a gente já foi pai e filho no 
passado, que é uma ligação 
muito forte. Até, inclusive ele, 
tendo a idade que tem, hoje já 
está com 20 e poucos anos, ele 
tem mais respeito do que o 
Micael. O olhar dele tem mais 
medo, ele tem uma admiração
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-  apesar do Micael ter muita 
admiração. Mas eu acho que 
a gente já teve uma ligação 
muito forte no passado. De a 
gente se falar, de a gente ter 
um respeito, uma admiração, 
um carinho, um amor. Quan
do o peguei, (George era) um 
menino problemático, hoje em 
dia é uma pessoa que faz fa
culdade, que trabalha, é uma 
pessoa superséria, não bebe, 
não fuma. Eu vi que era uma 
pessoa que faltava só alguém. 
Só um amor. E que tinha to
das as possibilidades na vida.

Natália -  Os dois moram 
com você?

Paulo -  Não, moravam. 
Mais uma vez, três meses - 
atrás, eu reformulei a minha 
vida. (Risos) “Vão todo 
mundo embora daqui!" Aí 
um está com a mãe, outro 
está com a mãe também, 
todos os dois foram pras 
mães, e eu resolvi morar só. -

N atália -  Por que a 
(sua) casa é aqui, tão afas
tada da 'civilização*?

Paulo -  É o que cu digo, é 
a minha parte muito reserva
da. Eu adoro. As vezes eu 
chego, tem dias que eu estou 
chateado, e eu acho que o bi
cho é melhor do que gente, pra 
você conviver. A natureza é 
melhor do que gente. Tudo 
assim, é muito melhor. Bicho 
é mais fiel, cachorro, por 
exemplo, eu adoro. E eu gosto 
muito disso, eu adoro isso aqui. 
Pra eu sair daqui, é um sacri
fício.

Natália -  Desde quando 
você está morando aqui?

Paulo -  Eu tinha uma casa 
em Sabiaguaba (praia nos 
arredores do encontro do 
Rio Coco com o Oceano, no 
limite a leste de Fortaleza) -  
sempre eu tive uma casa... 
Ainda tenho lá. Mas agora 
está alugada. Mas eu come
cei a achar muito perigoso. E

vim pra cá. Eu gosto disso, 
gosto de acordar de manhã, 
ver os bichos, tem plantações 
lá atrás, de milho, feijão (Pau
lo tem uma horta e uma pe
quena plantação no terreno 
da sua casa, além de um 
galinheiro).

N atália  -  Quantos ca
chorros você tem?

Paulo - Tenho dez.
Natália -  Mas seus mes

mos?
Paulo -  Meus.
Natália -  E eles dormem 

em casa?
Paulo -  Não, tem o canil. 

Eles ficam soltos.

"Acho que se se juntasse todo 
mundo e fizesse um movimento, 
daria muito certo. 0 humor do 
Ceará não cresce mais (...) pela 

falta de entrosamento."

N atália -  Mas nenhum 
dorme em casa?

Paulo  -  Dorme. Só o 
Stallone (cachorro da raça 
yorkshire). O Stallone eu te
nho há sete anos. Ele dorme 
comigo, come comigo, é uma 
ligação muito grande. E a gen-

a

te começa a se entender. E 
engraçado como animal 
você... Existem códigos. Até 
quando eu estou chateado ele 
sabe. E engraçado, às vezes 
eu estou triste e ele vem e se 
encosta perto de mim. Animal 
é muito interessante. Né? 
(fala com Stallone, que está 
aos seus pés) Hein? Fica cui
dando assim em volta, né, 
Stallone?

Giselle -  Você fala que 
acredita em vidas passadas. 
Você tem religião?

Paulo -  É... católico, né? 
Quando a pessoa, geralmen
te, não se entrega a nenhuma 
(religião), é católica (risos).

Natália -  E no tempo li
vre, gosta de fazer alguma 
coisa específica?

Paulo -  Gosto. De cuidar 
de bicho, de cuidar de planta, 
de cuidar de horta. Eu tinha 
uma vontade muito grande de 
viver sem dinheiro, de viver 
assim, se eu pudesse... De 
plantar, colher. Tinha uma mú
sica, que tu perguntou até (di
rigindo-se à Raquel)...

Raquel -  Da Elba Ra- 
malho?

Paulo -  Eu estava escu
tando uma música linda que é 
“Casa no Campo” (gravada 
originalmente por Elis Regi

na e composta por Zé Ro- 
- drix e Tavito): “Quero uma 

casa no campo...” (cantaro
lando) E eu peguei um dia 
desses na Internet e digo: 
“Meu Deus”. Desde peque
no eu escutava essa música 
até agora. Casa no Campo...

Raquel -  Se concretizou 
(a vontade de ter uma casa 

no campo) ?
Paulo -  Se concretizou. 

De conviver com um amigo do 
peito e nada mais. A música é 
tudo o que eu estou vivendo. 
Eu digo “Meu Deus, tanto que 
eu escutei”.

Amanda -  Quem é o ami
go do peito?

Paulo -  Eu tenho amigos. 
Tenho poucos, raros. Eu sou 
uma pessoa que não tenho gru
pos de amigos. Eu tenho, por 
exemplo, o Luis Antônio (hu
morista) que é meu amigo. 
Tem o Cleudo (Veloso), que é 
meu amigo. O Reginaldo (Car
doso), que trabalha comigo há 
seis anos, além de ser meu 
funcionário, é meu amigo. O 
pessoal diz: “Paulo, como é 
que tu consegue conviver a 
vida sem círculo de amiza
des.”. Mas eu não acho que é 
interessante. Essa casa lotada 
o dia inteiro, gente vindo pra 
cá dia de domingo, bebida...

Durante a entrevista, a 
estudante Érika teve difi
culdades de concentração. 
0 medo dos minúsculos 
cachorrinhos de Paulo a 
fez perm anecer ten sa . 
Quando eles se aproxima
vam, Gabriel, que estava 
sentado oo lado, os afas
tava dela.

Após esse dio, ele comen
tou que não ofastaria os 
cochorrosde ninguém nas 
p ró x im as e n tre v isto s. 
"Agora eu não posso mais 
ficar arriscando m inha 
vida, tenho um filho pro 
criar", disse.
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Uma das dificuldades em 
escrever os textos referentes 
ao entrevistado foi ter de 
lidar com dias e anos, já 
que ele não guarda dotas.

Paulo Diógenes ficou no 
dúvida se tratava ou não 
do questão das drogas, por 
considerar um mau exem- 
plo. "Nãodesejo para nin
guém o que eu passei. Não 
éficar pensando*. 'Ah se ele 
se saiu, eu também pos
so'. Não é assim. Não é toda 
vida que se consegue".

Uma (coisa é) que eu não 
bebo. Hoje em dia. Aí eu 
acho legal. Acho que tem que 
ter a qualidade. Não a quan
tidade. E eu não gosto muito 
de ‘muvuca’ não, de muito 
movimento...

Raquel -  E o afastamen
to da bebida serviu pra quê?

Paulo -  Pois é, foi o que 
eu te falei, já (durante a pro
dução da entrevista em con
versa com a Raquel). Eu tive 
envolvimento -  até pras pes
soas (que lerem a Entrevis
ta) não é legal -  eu tive 
envolvimento com drogas... 
Eu já passei por tudo. Acho 
que na vida bom é quando 
você vive e consegue pas- - 
sar. Isso é muito legal. Por 
isso eu acho que eu sou, 
com 40 e poucos anos, eu 
sou calmo, porque eu já vivi 
tantas coisas, já tive mil ex
periências... Tanto que hoje 
em dia pra mim nada é no- - 
vidade. Porque eu já vivi 
tudo, e consegui sair de tudo. 
E, das drogas, da bebida... 
Hoje eu odeio droga, odeio 
bebida. Porque eu sei que não 
é legal, que vivi isso. Foi uma 
fase muito ruim. E é o que eu 
digo a todas as pessoas. Hoje 
em dia se eu começasse a 
conversar com uma pessoa e 
eu posso achar a pessoa inte
ligentíssima; se ela disser que 
usa drogas, pra mim (essa 
pessoa) é burra. Eu já imagi
no assim, sou bem radical hoje 
em dia. Porque eu acho que 
pessoa inteligente não se en
volve com drogas nem com 
bebida.

Natália -  Qual foi a sua 
relação com as drogas?  
Você falou de uma experiên
cia muito intensa. Como foi 
essa sua experiência?

Paulo -  Eu acho assim, 
geralmente as pessoas que se 
envolvem com drogas, o que 
eu vejo c que são pessoas al

tamente sensíveis. As pesso
as que se envolvem com dro
gas acham que nasceram no 
tempo errado e na vida erra
da. Mas, a partir do momento 
que você começa admitir as
sim... Que você tem de acei
tar o mundo do jeito que ele é 
e as pessoas do jeito que elas 
são, aí você começa a convi
ver legal. E o meu lance com 
drogas eu acho que foi pela 
minha sensibilidade, de veras 
coisas, de me machucar com 
as coisas. Nisso você procura 
um outro caminho. Sempre eu 
acho, quer dizer, se eu vejo 
pessoas envolvidas com dro-

"Olha, é tão engraçado. Porque os 
homossexuais dizem que eu sou 
homofóbico. E os caretas dizem 

que eu sou gay. Eu fico numa em 
que eu não sei em que lado tô."

gas. São as pessoas mais sen
síveis que existem. Sensíveis 
e burras, nc? Se fossem inteli
gentes, não se envolveriam 
nisso. E o meu foi muito isso. 
Até o dia que eu percebi. Por
que eu acho que o primeiro 
passo é você perceber que o 
caminho não era legal. E eu 
consegui sair da história, mas 
é muito difícil também você 
sair. Muito difícil. As pessoas 
acham: “Ah, fulano conseguiu. 
Daí eu vou usar e um dia eu 
deixo”. Não é desse jeito. É 
um processo muito doloroso. 
E muito difícil.

Natália -  Por quanto tem
po (você usou drogas)?

Paulo -  Eu fiquei (vicia
do) oito anos.

Natália -  Cocaína?
Paulo - É .  Fiquei oito anos. 

E depois de oito anos eu resol
vi por mim, que não era mais 
legal e me tratei. (Fui) atrás do 
que pra mim seria melhor.

A m anda -  Que período 
fo i esse da tua vida?

Paulo -  Não, porque eu 
me tratei e me internei em 98. 
E até hoje eu não tenho nada. 
Eu acho ótimo. E adoro. E 
nada. A única coisa é o cigar
ro. Drogas, nada, nada.

Raquel -  Mas não con
seguiu deixar o cigarro...

Paulo -  Não.
Gabriel -  Mas, já  nessa 

época em que você parou de 
usar drogas, tem se isolado 
da cidade?

Paulo -  Mais ainda. E por
que a droga, o que ela te dá é 
exatamente o isolamento. O 

processo dela é exatamente
- o isolamento. Você se sepa

ra das pessoas. Porque se 
você não é a favor que eu use 
drogas, o que é que aconte
ce? Eu vou e me afasto de 
você. Lógico. Você vai se 
afastando das pessoas. En-

- tão, teve um isolamento mui
to grande no final. É muito di-

fícil. Eu não aconselho a 
ninguém, nem experimentar. 
Porque vocc não sabe qual vai 
ser a sua reação em relação 
às drogas.

Raquel -  Hoje em dia, 
você apoia alguma institui
ção (de recuperação de depen
dentes)?

Paulo -  Apóio. Já dei pa
lestras no Desafio Jovem. Já 
dei uma no Instituto Volta à 
Vida. Eu vou lá. Sempre eu 
tento, com pessoas que se en
volvem, que são presas, eu tiro, 
levo para a instituição. Porque 
o primeiro passo é a pessoa 
querer. Não adianta, você se 
envolver com drogas e seu pai 
querer que você deixe. Não. 
Você que tem que querer. Se 
a pessoa não quer, deixa. Dei
xa, no dia que ela se lascar 
toda, se ela estiver no fundo 
do poço, aí ela resolve pedir 
ajuda. A droga tem a lua-de- 
mel. E a lua-de-mel é ótima.
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É a que você vai correr. Toma 
um doce. Está lá curtindo. E 
ótimo. Mas o processo futuro 
dela é que vem o lado ruim. 
Mas enquanto estão curtindo, 
não deixam.

Giselle -  E os amores de 
Paulo Diógenes?

Paulo -  Não, eu tive rela
ções... Fui casado e tudo, mas 
o que eu acho -  que hoje cm 
dia eu cheguei à conclusão -  
que amor maior é amor de fi
lho, é amor eterno, é amor 
que... Pra mim é assim, acho 
que eu não conseguiria convi
ver mais no casamento. A gen
te vai ficando velho, vai fican
do mais feio e vai ficando 
mais exigente. Aí é horrível. - 
Não está mais com aquela 
beleza toda, mas a gente 
fica superexigente. E pra ter 
uma relação hoje seria mui- 
todifícil.

Giselle -  Mas você foi 
namorador?

Paulo -  Normal. Eu nun
ca gostei muito de aventuras. 
Não sou muito a favor de aven
turas. Eu sou a favor do amor 
mesmo. Sexo com amor, de 
amar, de conviver, de dividir. E 
hoje está tão difícil, que pra ten
tar (procurar) não, mas que se 
deve acontecer, vai acontecer. 
Mas eu acredito muito no amor, 
no amor mesmo.

G iselle — Como é que 
aconteceu o casamento?

Paulo -  Quando você é 
novo, eu estava dizendo até pro 
meu filho, você tem uma rela
ção, você arranja um namora
do, o cara bebe, o cara não 
presta, mas você ama, por isso 
que você está com ele. Quan
do você fica mais velho, isso 
já começa... “Não, eu amo, 
mas não é legar’. E quando 
você é jovem você não dife
rencia não. Você ama e pron
to. Quando você fica mais ve
lho não, você ama, mas “isso 
não é legal, pronto”. Então,

você consegue ir pela razão e 
pela emoção. Isso eu achava 
muito ruim, mas hoje eu acho 
legal. “É horrível a pessoa ir 
pela razão, que coisa péssi
ma”. Mas eu acho que é le
gal, porque você evita mil coi
sas na vida. Você evita passar 
por muitas coisas.

Giselle -  Você voltaria 
atrás, se fosse hoje? Se você 
pudesse voltar no tempo...

Paulo -  Não. Eu viveria 
como eu vivo hoje.

Giselle -  Não teria casado?
Paulo -  Teria. Mas tudo 

como experiência, tudo para 
ter a maturidade de hoje, de

"Eu não quero pegar todos os 
transformistas e mostrar... Não, eu 
quero pegar os que têm talento, os 

que acho que têm futuro. E que 
cresçam no trabalho."

você conseguir conviver, de 
você morar aqui, de você di
zer: “Ah, é afastado”. E você 
conviver com isso tudo. Por
que as pessoas acham que a 
felicidade é quando você tem 
alguém. Eu acho que a felici
dade é quando você tem você. 
É diferente.

“Não, eu sou feliz só se eu 
tiver alguém”. Na idade de 
vocês, vocês acham isso. Mas 
depois não, você acha que feliz 
é você ter você, você saber con- 
viver com você mesmo, dormir 
com você. É muito difícil você 
conviver com você mesmo.

A nianda -  Você fa lo u  
que o maior amor é o amor 
de filho, e na tatuagem tem 
o nome do seu filho. E só 
do M icael ou tem o do 
George também?

Paulo -  O George está 
aqui (tatuagem na perna), 
mas eu não botei o nome não. 
São dois anjos.

Amanda -A o  mesmo tem
po, amar é dividir, e há três 
meses eles não moram mais 
com você. Por quê?

Paulo -  Acho que amor é 
isso. É o que eu disse pra ele 
(George): o amor é tanto que 
eles tavam muito desacostu
mados à vida, a viver, a bata
lhar. O amor foi tanto que eles 
passaram a não saber viver. O 
George, já com 20 e poucos 
anos, está aí (enquanto mo
rava com Paulo), superaco- 
modado: do trabalho pra facul
dade, pra casa. Eu digo: “Não. 
Vá viver, e aprender!”. Eu 
acho que o amor não é só pro

teger; é você expor. Tem de
- aprender o valor do dinheiro. 

E muito bom você ter um 
motorista pra deixar no colé
gio e (trazer de) volta. Não, 
é pra pegar ônibus. Acho que 
isso faz parte também da pes
soa começar a aprender a

- viver, fora. O mundo não é 
só dentro de casa. O mundo

está aí fora, e ele acontece.
Raquel -  A incompatibi

lidade de horários também 
fo i um problema?

Paulo -  Também tinha 
isso. Porque eu sou uma pes
soa que durmo três horas da 
manhã, todo dia. Eu acordo 
meio-dia. E eles estavam co
meçando a viver nesse horá
rio. Duas horas da manhã, 
(estava) todo mundo aqui jan
tando. Aí pra eles eu também 
(falei): “Ó, gente... Eu estou 
fazendo com que vocês fi
quem irresponsáveis”. Mas é 
legal. Eles vêm pra cá, um 
passa dez dias aqui, o outro 
vem e passa dois. Aí eu vou 
só administrando eles: “Ó, fa
çam assim, vão assim, olha aí”. 
Mas eles têm dc aprender a 
viver. O mais velho (disse): 
“Ai, porque até a minha roupa 
eu estou pagando pra lavar”. 
Eu digo: “Que legal”. Ele está 
vendo agora o que é. “Ai, por-

Ter se livrado das drogas 
e parado de beber é um 
orgulho para Paulo, mas 
do vício em cigarros ele 
ainda não conseguiu se 
livrar: fuma desde os 15 
anos.

Paulo não está disposto a 
utilizar nenhuma subs
tância que o tire da "cons
ciência norm ar. Pelo vis
to, ele não enquadra a 
nicotina nessa categoria.
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Só na pré-entrevista, em 
cerca de duas horas, Pau
to fumou 15 cigarros. Du
rante a entrevista, ele 
chegou a parar a conver
sa para procurar uma car
teira dele (que, diga-se 
de passagem , estava o 
tempo todo no sofá em 
que ele estava sentado).

Contamos com a colabora
ção de Igor Graziano, alu
no do 8o semestre de Pu
blicidade e Propaganda, 
responsável pelas fotogra
fias de Paulo Diógenes.

que o estacionamento lá na 
mamãe não presta, tem de 
pagar”. Eu digo: “Que bom”. 
E não dou dinheiro, dou o bá
sico. Que é estudo, só. Agora, 
vão batalhar e vão viver. Vão 
ganhar, vão à luta. Porque da
qui a pouco ele eslava com 70 
anos, os dois com 70 e dentro 
de casa. E até meu amor mui
to grande que não desgruda. 
E pra mim foi muito difícil, mas 
tinha de ser. A gente sente fal
ta, porque, assim, (eles) são 
super carinhosos, um dorme 
coçando minha cabeça, depois 
vem o outro e faz um chamego, 
aí é ótimo de dormir. Nem ca
rente você fica.

G iselle -  Você fa lou  
da sua relação com o pai, 
com a mãe, com os filhos.
E com os irmãos?

Paulo -  É maravilhosa! 
Mas minha relação é ma
ravilhosa com a Glória 
(irmã de Paulo que é soci- 
óloga e professora univer
sitária). A gente tem um amor 
muito forte, muito grande, 
desde pequeno. A gente cres
ceu muito junto. Com a sepa
ração (dos seus pais), cada 
um foi para o seu lado. Cada 
um vive a sua vida, mas eu 
tenho uma ligação muito for
te com a minha irmã.

Giselle -  (Vocês) tinham 
brigas quando eram mais 
jovens?

Paulo -  Não, não. A gen
te sempre se protegeu muito. 
A gente tinha até um .pacto: 
“ó, quando a gente ficar mais 
velho a gente vai morar jun
to”. (Risos) A gente sempre 
foi muito amigo, muito, mui
to. Agora não, que ela está no 
negócio da Funci (Fundação 
da Criança e da Família Ci
dadã, entidade vinculada à 
Prefeitura de Fortaleza e 
presidida por Glória Dióge
nes) e está muito ocupada, a 
gente está se vendo pouco. Eu

também viajando, mas... Exis
te uma proteção muito gran
de. Dela comigo. Que ela é 
mais velha.

Giselle -  A relação com 
seu pai começou a ficar mais 
tensa na adolescência?

Paulo -  Não, a gente nun
ca teve uma relação muito pró
xima. Até pela cabeça dele, 
pela minha. Eu me identificava 
muito mais com a minha mãe, 
pela cabeça dela, e ela se iden
tificava mais comigo. Papai, 
não. Papai já tinha outra visão 
em relação às coisas. Apesar 
de ele ter feito teatro quando 
era novo. Ele era ator, fez tea-

"(...) a relação minha com ela foi 
sempre muito forte. (...) Ela disse 
que quando eu nasci ela chorou 

muito. Eu não sei se foi de prazer 
ou de dor."

tro da juventude, fez o teatro 
com a Nadir Papi Sabóya 
(atriz, poetisa e diretora de 
teatro cearense falecida em 
1989) .  Ele foi ator, tem foto e 
tudo. Mas ele nunca gostou. Aí 
teve problema do que eu que
ria fazer na minha vida. Aque
la coisa de o pai achar que é 
no caminho dele. Se não for no 
caminho dele, não é legal. Mas, 
graças a Deus, cu consegui 
mostrar que no meu caminho 
eu poderia me destacar. Por
que para ele não. Eu não ia me 
destacar, eu não ia ter nada, 
‘blábláblá’. Eu até brinco, pa
pai dizia: “Esse menino vai ser 
vagabundo, vai ser artista”. Aí 
eu fui ser artista para ser va
gabundo e me lasquei! (Risos). 
Não é ser um vagabundo, é um 
operário. Tem hora para traba
lhar, tem hora mais do que os 
outros. Porque você tem uma 
platéia lhe esperando, você 
tem que estar no horário, você

tem que estar pronto, você tem 
que entrar.

Giselle -  E a relação com 
seu pai hoje?

Paulo -  Ah, é legal. Eu 
acho que a gente envelhece, 
nem leva culpa, nem leva má
goa. Até porque eu sou uma 
pessoa sem vergonha. Eu não 
consigo ter raiva de ninguém. 
Então eu não tenho vergonha 
nenhuma. Se eu brigo com 
você agora, meia hora depois 
eu juro que não me lembro. Eu 
chego: “Oi, tudo bem?” aí 
paro: “Menino, cu briguei com 
ela!” Sabe, eu não consigo. Eu 
não consigo guardar mágoa, eu 

não consigo guardar rancor. 
Eu desculpo as pessoas. Eu 
dou oportunidade. Eu acho 
que as pessoas erram. Eu 
acho que as pessoas mere
cem uma chance. As pesso
as quando têm muito rancor, 
muita mágoa, acho que vão 
se azedando por dentro. Eu 
acho que todo mundo erra, 

todo mundo merece uma opor
tunidade. Eu não consigo lem
brar de ter raiva de alguém, 
ódio. Eu não tenho (isso) na 
minha vida. Como eu digo, 
passado meu é passado. Pas
sou, passou. Vou viver hoje 
pra me manter amanhã.

N atália -  Você já  falou  
várias vezes que tem muito 
problema com a memória. 
Passado e tudo o mais. Você 
marcou no seu corpo algu
mas lembranças que vão f i 
car para sempre como suas 
tatuagens. Elas têm signifi
cado específico?

Paulo -  Não. Tem dos 
meus filhos.

Natália -  Só dos filhos?
Paulo -  Só. Elas são recen

tes. A primeira tatuagem que 
eu fiz foi com trinta e poucos 
anos. Eu acho também que tem 
que ter uma idade. Apesar de 
ele (George) ter duas. Eu não 
fui a favor, mas ele quis. Eu
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acho que ele deve estar mais 
maduro. Porque com 18 anos 
você não sabe qual a profissão 
que você vai seguir, se vai te 
prejudicar ou não. Não é que 
eu seja contra. Tanto que ele 
fez. Mas eu acho que não era 
o momento para fazer.

Raquel -  Paulo Diógenes 
tem medo de quê?

Paulo -  Tenho medo de 
quê? Ah (Risos). O medo pas
sa a ser muito importante. É 
muito legal uma pessoa que 
tem medo. Porque o medo faz 
com que na vida você tenha 
cuidado com muita coisa. “Ai, 
eu não tenho medo de nada!”. 
É péssimo a pessoa que diz 
isso. Porque a pessoa que - 
não tem medo de nada é 
uma pessoa que se arrisca 
em tudo. E o medo é legal 
na vida do ser humano. 
Aquele cara que vai pular de 
pára-quedas, que tem medo, 
que olha trezentas vezes se - 
o bicho (pára-quedas) vai 
abrir. E aquele que não olha e 
que não tem medo e o bicho 
não abre. Eu acho que um cer
to medo é legal. Eu tenho 
medo. De muita coisa, mas eu 
tenho medo para que eu me 
proteja. Mas não é que eu deixe 
de fazer. Eu faço, eu sou aria
no e faço. Mas o medo é legal. 
Acho o medo para todo mundo 
é legal. Lógico, que ele te pro
tege de muita coisa na vida.

Raquel -  Qual o maior 
equívoco que uma pessoa pode 
cometer ao falar sobre você?

Paulo -  Quando você se 
expõe, dá o direito às pessoas

de falarem tudo sobre você. O 
maior equívoco é as pessoas 
que não me conhecem... Já 
teve até o meu filho, em rela
ção à namorada, que o pai não 
queria (que namorasse a fi
lha) porque era meu filho. (In
sinuava) que eu usava drogas, 
que eu fazia orgias, que eu... 
São coisas que não têm nada a 
ver com a minha pessoa. Eu 
sou uma pessoa totalmente di
ferente. Até a namorada (do 
filho), quando começou a con
viver (com Paulo), disse: “Meu 
Deus do céu! É mais careta do 
que meu pai”. Mas o maior 
equívoco é a pessoa imaginar

"Eu acho que a gente já foi pai e filho 
no passado. (...) Quando o peguei, 
era um menino problemático, hoje 

em dia é uma pessoa que faz 
faculdade, que trabalha."

que cu sou o personagem. O 
que não tem nada a ver.

Natália -  Para essa gera
ção de humoristas, que está 
vindo agora, está um merca
do aberto aqui no Ceará?

Paulo -  Está. Agora, é 
como eu tenho dito para os 
meninos (colegas de traba
lho): tem que ter uma renova
ção. E essa renovação, não é 
fazendo as mesmas coisas que 
a gente faz. E ter um diferen
cial. É crescer de outra manei
ra. Eu sempre pego os meni
nos e brigo: “Olha, gente, vocês 
estão fazendo o mesmo que

todos fazem. Não façam o que 
todo mundo faz. Inovem!”. Eu 
acho que vai existir uma reno
vação, sim, se tiver uma inova
ção. Porque não adianta estar 
no mesmo encalço da gente, 
fazendo as mesmas coisas que 
a gente faz, e que não tem ne
nhuma coisa diferente. Mas eu 
acho que se fizer tem (reno
vação). Eu acho que o humor 
é uma coisa típica do Ceará e 
acho que é eterno mesmo. Por
que até uma época atrás, (ti
nha) aquela coisa de achar que 
era uma moda e que ia passar. 
Eu me lembro de uma matéria 
que saiu do jornal oito anos atrás 

ou nove, dizendo que o humor 
do Ceará passou. A matéria 
(o título) era assim: “O hu
mor de mal-humor”. Era di
zendo “não, já foi, já era”. E 
não é, porque está criando, 
está abrindo pro Brasil intei
ro. Você viaja pro Brasil in
teiro, você conquista outros 
espaços. Eu acho que é uma 

coisa que é marcante daqui do 
Ceará. Na Bahia é o axé, no 
Ceará é o humor, no Rio é o 
samba. E marcou mesmo.

Gabriel -  Qucd o seu pro
jeto  de vida como artista? 
Por que você faz arte?

Paulo -  Eu faço arte por
que eu tenho necessidade. E 
como beber água. Simplesmen
te falta, simplesmente... A pri
meira coisa é essa. Eu acho que 
se eu passo um mês, começo a 
sentir falta. Começo a ficar em 
depressão, porque eu queria es
tar lendo pauta, porque eu que
ria... É como o riso. 1 3

D epois do e n tre v isto , 
Paulo ofereceu um cafe- 
zinho com tapioca para 
toda a equipe. Durante o 
lanche, a conversa conti
nuou descontraída até 
perto do cair da noite.

Sem querer, Paulo conse
guiu adivinhar o desejo 
do equipe de estudantes. 
No caminho de ida, ha
via sido combinada uma 
paradinha no ponto dos 
tapioqueiras para degus
tar o iguaria local.
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