






Revist ntrevista

Entrevista com Carri Costa, dia 23 de maio de 2013.

Bárbara - Carri, esse despertar da veia ar-
tística aconteceu muito cedo na sua vida. De
que forma a arte se fez presente na sua infân-
cia?

Carri - A arte como um todo, né? O tea-
tro foi aos 15 anos. Mas a arte como um todo
esteve sempre próxima a mim. Não sei como
funciona isso, se é cármico, se é genético,
também não me interessa saber se é, eu só sei
que, desde sempre, desde que eu me enten-
do por gente, uma determinada afinidade com
uma estética artística, essa sensibilidade cul-
tural, sempre esteve presente. Eu me lembro
desde molequezinho, menino, (que) a minha
extroversão sempre foi muito grande, sempre
me comuniquei muito fácil. O trabalho manual
foi sempre uma presença muito grande desde
a minha infância, com os próprios cadernos in-
fantis, com a pintura, com o desenho ... Acredi-
to que essa veia artística é desde esse tempo.
Muito novo, muito criança mesmo. Eu pensa-
va que eu ia ser um artista plástico porque eu
comecei a trabalhar pintando. Desenhando e
pintando. Mas eu descobri o teatro nesse en-
tremeio e eu acredito que foi por aí a história.

Diego - Você nasceu em Pacajus (muni-
cípio da Região Metropolitana de Fortaleza)
e veio morar em Fortaleza. Qual o motivo da
mudança?

Carri - Eu nunca perguntei aos meus pais
qual o motivo que eles se mudaram pra cá,
não. Ou se eles me falaram, eu não me recor-
do muito bem, não. Mas eu suponho que deva
ter sido porque meus avós também vieram
pra cá. Minha mãe dependia um pouco dos
meus avós ... Avós paternos. Não os pais dela.
Mas a nossa família sempre foi muito pobre,
muito carente, e meus avós tinham condições
melhores, então eles vieram pra cá, morar em
Fortaleza, e eu acredito que a minha família
tenha vindo junto pra cá também (por esse
motivo). Uma vez que minha mãe ganhou um
dinheiro, uma herançazinha de um terreno
que a mãe dela tinha lá em Pacajus, comprou
uma casa aqui no bairro da Piedade, uma casa
própria já que a gente morava de aluguel lá em
Pacajus. E a gente se mudou pra cá e a minha
lembrança é dessa época. Eu tenho uma lem-
brança, uma memória muito boa pra isso, eu

tenho lembranças de três anos de idade, de
quatro anos de idade, nítidas e perfeitas.

Carolina - Você falou que já tinha essa veia
artística, sempre esteve em contato com es-
sas coisas da arte. Como foi que os seus pais
lidaram com isso? Como é que foi a aceitação
deles?

Carri - Olha, eu acredito que eles sempre
tenham visto como uma coisa interessante,
tanto que me motivaram de alguma forma.
Minha mãe trabalhava fazendo tricô, ela era
professora de tricô, (fazia) trabalhos manuais e
tal. Minha mãe sempre se virou pra trabalhar,
desde muito cedo ... Meu pai era caminhonei-
ro, viajava dirigindo o caminhão para a empre-
sa, e ela não podia passar muito tempo sem
recurso pra poder manter a família. Meu pai
mandava (o dinheiro) mensalmente, mas ela
precisava diariamente. Eu me lembro, em Pa-
cajus, (que) minha mãe vendia carvão, vendia
cocada, e eu me lembro do cheiro da cocada
perfeitamente bem, sabe? Da cocada que ela
fazia, dos tabuleiros que tinha na cozinha e do
forno à lenha.

E acredito que ela tenha sempre visto com
bons olhos (a inclinação para a arte), uma vez
que ela comprava os cadernos de desenho pra
eu fazer, pra eu desenhar, os lápis ... Quando
eles viram que eu tinha uma veia artística ... Eu
me lembro que, acho que dos oito pra nove
anos, aproximadamente, minha madrinha,
que tinha uma condição financeira melhor,
disse que ia patrocinar um curso de desenho
pra mim e assim ela o fez. Ela patrocinou um
curso, desde que minha mãe comprasse o
material do curso. Minha mãe se virava (enfá-
tico) pra comprar.

É interessante, a minha família, meus pais
não tinham uma cultura, digamos assim ... Não
eram pessoas formadas, eram pessoas que
tinham suas limitações culturais, lógico, eram
pessoas do sertão, do interior. Naquela época,
devido a uma série de fatores, (no sertão) não
havia escolas, enfim ... Minha mãe terminou o
primeiro do primário, meu pai também, não
fez faculdade, e eles trabalharam muito cedo,
desde muito cedo. E eu acredito que, de uma
certa forma, essa visão deles, tão desprovida
de qualquer malícia também - que eu acredi-
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Carlos Rinaldo Costa
Moreira nasceu em 17 de
fevereiro de 1966, no mu-
nicípio de Pacajus, interior
do Ceará. O pai do ator,
porém, registrou o nasci-
mento de Carri apenas no
dia 17 de março. Não se
sabe o motivo do engano.

Quem fez a sugestão
para que Carri entrasse na
revista foi o Paulo Renato.
Ele já admirava há algum
tempo o trabalho do ator e
diretor no Teatro da Praia.



Com o nome de Carri
definido para a produção
de Bárbara e Mikaela, Pau-
lo Renato chegou a falar
com o ator depois de uma
das peças do Carri. Na
hora, ele tentou ligar para
Bárbara para pedir permis-
são de marcar entrevista,
mas ela não viu a ligação.

A equipe de produção
conseguiu marcar a entre-
vista com Carri na primeira
vez que falou com ele ao
telefone. Depois foi a cor-
reria para preparar tudo ...

to que o sertão tenha muito disso -, eles viam
como uma coisa legal aquilo, uma arte, mes-
mo sem saber que era uma arte expressiva,
tão forte ...

Então, eu acho que deve ter sido encara-
do de forma bacana. E assim foi com o teatro
mais tarde também. Uma forma de educar um
pouco diferente da sertaneja, uma vez tam-
bém que eu era um pouco diferente dos meus
irmãos, diferente do resto da família, sempre
me destacava mais, era mais comunicativo,
mais criativo.

Caroline - Você disse que era diferente dos
seus irmãos ... Algum deles seguiu carreira ar-
tística?

Carri - Não, nenhum. Nenhum mesmo.
Nem é louco de seguir. (risos)

Isabele - Como é a sua relação com seus
irmãos?

Carri - É ótima! Meus irmãos ... Eles são
meus fãs (todos riem).

Paulo Renato - Hoje você se considera o
que você queria ser?

Carri - Sim, sim. Na realidade, vou ser mais
específico, mais sincero: não imaginei, enten-
deu? Eu não organizei isso, eu não projetei
isso, eu apenas vivi esses momentos. Mas
eu vivi tão intensamente, com tanto desejo e
com tanta ... Não digo nem consciência, cara,
porque quando você entra nas Artes, princi-
palmente na arte teatral, se você não é uma
pessoa deslumbrada, você entra com paixões,
entendeu? Sem deslumbre, com paixões.
Quando a gente entra com paixão, a gente en-
tra que nem o cego, a paixão meio que cega
a gente. Eu não projetei isso. "Ah, vou ser um
ator quando crescer", "Vou ser um artista plás-
tico quando crescer" ... Eu tinha uma coisa que
talvez fosse um pouco utópica: eu queria ser
feliz quando crescesse. Eu queria fazer aquilo
que eu quisesse. E aí você me pergunta isso,
e eu digo: "Bem, eu sou feliz ... Porque eu faço
aquilo que eu quero e eu sigo, eu tiro de mim
tudo aquilo que eu vejo possibilidade de tirar.
E isso me torna um homem feliz".

Paulo R·enato- Carri, você chegou a ser se-

"Eu acho que essa
é a função do ser
humano: costurar
a vida das pessoas
e, através dessas
costuras, deixar

marcas e bordados
fantásticos"

minarista, né? Como foi o caminho até chegar
a ser seminarista?

Carri - A minha relação com a Igreja sem-
pre foi muito próxima. Algumas pessoas (di-
zem): "Eu quero mudar o mundo através da
religião, eu quero mudar o mundo através da
política, eu quero mudar o mundo através da
arte". E eu acho que, quando a gente é meio
adolescente, a gente tem vontade mudar aqui-
lo que a gente não acha interessante. Na mi-
nha adolescência, eu fui ligado à Igreja e talvez
essa minha percepção de arte tenha meio que
me tornado muito lúcido com relação a alguns
dogmas da Igreja, que eu não conseguia sentir
aquilo que muita gente sentia ao se relacionar
com os dogmas da Igreja, por mais que eu for-
çasse, por mais que eu quisesse. Não tinha,
não conseguia sentir. Mas tinha um determi-
nado segmento da Igreja que me colocava em
sintonia com aquilo que eu achava que era
interessante. Aí eu entro na Teologia da liber-
tação, que é uma corrente da Igreja na qual a
gente passou a se envolver desde muito cedo.
Porque até na época da minha adolescência
era a abertura (período de reabertura política
após a ditadura militar. A abertura se iniciou
em 7974 e foi até 7984). né? Era finalzinho da
repressão e começo da abertura, e eu tive al-
guns referenciais mágicos na minha vida ... Al-
gumas pessoas entraram na minha vida, né?
Eu acho que essa é a função do ser humano,
costurar a vida das pessoas e, através dessas
costuras, deixar marcas e bordados fantásti-
cos.

Assim, meus tios, meus padrinhos, foram
uns que foram comunistas, são comunistas e
lutaram muito na época da ditadura (período
de 7964 a 7985) e eram pessoas muito lúci-
das e hoje são muito lúcidos, os filhos deles
são também ... E eles conseguiam me mostrar
algumas coisas (para as quais) minha família
sempre foi um pouco apática e eu queria algo
mais e acabei tendo essa compreensão. Isso
me levou até, por exemplo, ao Casarão Demo-
crático, que ficava na Avenida da Universidade
em frente ao Teatro Universitário, onde eu de-
senhava cartazes pro método do Paulo Freire
(método inovador de alfabetização de adultos
criado pelo educador Paulo Freire, utilizando
palavras e temáticas que tivessem significa-
do para o aluno). isso depois da meia-noite,
porque era tudo muito escondido. Quando eu
comecei a trabalhar na Piedade (o bairro). a
me envolver com os Salesianos, a Ordem dos
Salesianos (congregação religiosa católica,
fundada em 7859 por São João Bosco, voltada
para a evangelização de jovens, especialmen-
te pobres). eles tinham um trabalho de edu-
cação muito bacana com os jovens, chamado
Oratório Salesiano, porque Dom Bosco, que
viveu na Itália no final do século XIX, criou essa
congregação para trabalhar a educação de um
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jovem que vivia na miséria naquela época, na
Itália. Os conceitos eram fantásticos, porque
transformavam a vida de pessoas jovens que
estavam sem nenhuma perspectiva. E assim
funcionava o Oratório, que dava formação
cristã, entretenimento, enfim. E eu comecei a
me envolver com eles e, como eu sempre fui
de iniciativa, muito falador (ele ri), (os padres
diziam) "Ah, mas esse menino dá um padre
perfeito!". Eu disse "Eu dou!". "Vamos pro
seminário?". "Eu vou!" (bate as mãos). E eu,
sempre muito comunicativo, acabei indo parar
no interior de Pernambuco, no seminário, na
cidade de Carpina (município que fica na Zona
da Mata, a 50 km da capital de Pernambuco,
Recife). E foi lá que eu descobri o teatro, ou
seja, não tinha outra, eu tinha de ir para lá, eu
tinha de descobrir o teatro lá.

Meu primeiro espetáculo foi lá, aos 15 anos
de idade, foi Paixão de Cristo, eu fiz "O Povo
3". Não me lembro das falas, não. Mas eu ti-
nha essas duas falazinhas e eu vi a primeira
vez que eu deparei com um templo teatral. Te-
atro ... Enorme, gigante ... Pernas, bambolinas,
urdimentos, porão, figurinos, enfim. Isso foi
no começo do ano (que ele estava no seminá-
rio) e eu fiquei apaixonado por isso, trabalhei
mais ... Cobrei mais espetáculos teatrais e aca-
bei participando de mais durante o ano lá no
seminário, terminei o ano, voltei pra Fortaleza
e não quis mais voltar (ao seminário), porque
ser padre não era a minha.

Bruna - Você falou sobre teatro, da primei-
ra vez que você entrou (nele), como um tem-
plo. O que você sente hoje quando entra no
palco?

Carri - Ai, cara! É isso, é tudo. (procura por

palavras) Não tem. Eu acho que eu sou um ca-
bra tão apaixonado por isso aqui, tão fascina-
do, tão enlouquecido por isso aqui que eu es-
queço da minha vida pessoal, da vida afetiva,
de tudo. "Ah, Carri, mas, então, é uma coisa
desequilibrada?" Que seja. Não me incomo-
da ser um cabra desequilibrado nesse senti-
do, não me incomoda. Eu gosto disso, eu sou
apaixonado por isso, entendeu? Tenho outras
paixões também, mas essa aqui é a minha
maior.

Bárbara - Carri, essa questão da valoriza-
ção da origem, do lugar onde nasceu, é muito
forte no seu trabalho. Eu queria saber a rela-
ção de você com o lugar onde você morava
na sua juventude, na sua infância, e como isso
interferiu no seu trabalho.

Carri - Totalmente, sabe? Eu acho que eu
sou cearense ao extremo. É sério, eu tenho ex-
cesso de cearensidade, de molecagem dentro
de mim. Porque eu vivi tudo isso, eu fui me-
nino de rua mesmo, entendeu? Não ... (perce-
bendo a confusão nos olhares da turma) meni-
no de rua ... Eu fui menino na rua! (todos riem).
De rua não, eu fui menino na rua! Eu brinquei
de tudo que vocês possam imaginar. .. na rua ...
Bila, triângulo, fiz cerol, fiz arraia (falando de
pipa), vendia arraia ... O que você imaginar de
brincadeira popular eu vivi, aprendi, era mui-
to bom numas coisas, era muito ruim noutras
coisas. Sabe, de João-Ajuda, de Pega-Pega,
Trinta-e-Um, Esconde-Esconde ...Tudo, tudo o
que você imaginar! De correr, arrodear quar-
teirão com a chinela nos punhos, no meio da
lama, porque naquela época Piedade não ti-
nha saneamento ... (recorda) Meu Deus, como
eu roubei caju, cara! Tinha um terreno perto lá
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Falar com Carri foi fácil,
difícil foi conseguir com ele
os nomes de amigos ou
parentes para a pré-entre-
vista! O futuro entrevistado
só respondeu o e-mail da
equipe de produção solici-
tando os contatos uma se-
mana depois do envio.

O ator pediu desculpas
e justificou a demora: reta
final de produção, viagens
e problemas na internet.
Afinal, não era só a equipe
de produção que estava na
maior correria!



Durante a pré-produção,
a equipe entrevistou o ator
Denis Lacerda, a atriz So-
lange Teixeira e a artista
plástica Nildenir Campos,
nomes indicados pelo
próprio Carri para as pré-
-entrevistas.

As pré-entrevistas foram
realizadas pelo equipamen-
to da Rádio Universitária
FM, com o apoio do profes-
sor e diretor Nonato Lima.

de casa que tinha uns cajueiros gigantescos,
em tempo de levar tiro de sal, vez por outra, a
gente escutava uns tiros de sal ... Fui moleque
mesmo, de brigar no meio de rua, de chegar
em casa e levar uma peia também porque "bri-
gou no meio da rua".Tudo isso me tornou um
cabra moleque, um cara sem frescura. Não
sou uma pessoa fresca.

Carolina - Você sente que sacrificou muita
coisa pra se dedicar 100% ao teatro?

Carri - Muita coisa, não, algumas coisas.
Até porque, o que é o sacrifício? O sacrifício
é você deixar de fazer uma coisa por algo que
não vale tanto a pena. Não me doeu nada, por
exemplo, deixa eu ver, abrir mão ... Pronto,
(vou) contar uma coisa, um episódio: eu esta-
va uma temporada no Rio de Janeiro, com o
espetáculo As Vizinhas... Chegou um pessoal
do Zorra (Zorra Total, programa humorístico
da Rede Globo que passa sempre aos sába-
dos, criado em 1999) e foi nos assistir. E me
chamou pra trabalhar no espetáculo: "Olha, a
fulana de tal, atriz tal, do Zorra, veio assistir!".
Isso em 2007 ... 20077 Foi, 2007. "Cara, ela gos-
tou muito de você e quer que você entre no
espetáculo dela. Só que você tem que morar
aqui no Rio". Eu disse: "Ah, (bate as mãos) não
tem como, não faz parte dos meus planos". Ou
seja, eu abri mão de uma coisa porque eu não
deixaria o Teatro da Praia, eu não deixaria os
meus projetos aqui pra ir no Rio de Janeiro.
Não. Não mesmo (bate as mãos, assertivo). Eu
me sacrifiquei ...? Não, não me sacrifiquei.

Carolina - Você já chegou a abrir mão de
alguma pessoa, de alguém, por causa do te-
atro?

Carri - Já. Já porque as pessoas precisa-
ram cobrar: "Ou eu ou o teatro". Ah, há! (ele
ri e todos riem). "Não faça isso, não! Não per-
gunte ... não faça isso, não" (ainda em tom de
riso).

Mikaela -Você falou que recusou esse tra-
balho lá no Rio de Janeiro e comentou com a
gente na pré-entrevista o seu gosto da terra,
quando você morava em Pacajus, essa coisa
sertaneja, essa coisa de gostar da terra. Você
acha que isso influencia até hoje a não aceitar
trabalhos fora ... Gostar da terra, de querer ficar
na terra?

Carri - Eu até aceito trabalho fora, não me
interessa morar fora daqui. Isso não me inte-
ressa, morarfora daqui. "Ah, nempra um con-
trato e tal?" Não, desde que tenha um avião
pra me trazer todo final de semana ou toda
semana". "Ai que frescura". Não, não é, cara!
Sabe, eu acho que eu me alimento disso aqui,
assim como tem gente que pouco se importa
em andar pelo mundo inteiro, (mas isso) não
me interessa, não faz parte de mim. Eu gosto
dessa terra. Agora, eu já me perguntei muito
o porquê também, obviamente. Eu acho que
o que me fez compreender que eu sou um ser
humano foi sempre me perguntar o porquê
das coisas, né? Eu sou um cabra que sempre
se pergunta por quê.

Apesar de eu ter nunca ter feito terapia, o
porquê sempre foi muito forte pra mim. E eu
pergunto: "Ah, por que você quer isso? Por
que você quer assim? Por que você age dessa
forma?". Então, por que eu não quero sair da-
qui? Primeiro, porque eu sou apaixonado por
isso aqui. Eu acho que eu me alimento dessa
terra. O sertão é uma referência muito forte
pra mim mesmo. Eu não vivi a vida inteira no
sertão, mas eu sei que a minha raiz é sertane-
ja. Não tem como negar a beleza que o sertão
tem. Nega quem é burro Vixe, eu exagerei
agora, né? Peguei pesado .

Mas é porque tem gente ... Eu vejo uma
meninada nova, cheia de empáfia, cheia disso
tudo Mal sabe que o menor, o pequenini-
nho A beleza tá nisso tudo. Né, a essência tá
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em você ter piso, em você ter chão, em você
ter terra, sabe? E eu vim disso e eu sinto isso.
Eu tenho como referência de força a própria
natureza.

Diego - Carri, como é receber o público no
Teatro da Praia, que é a sua casa?

Carri - É como se estivessem entrando na
minha casa (risos), não tem como. Assim, eu
moro aqui, eu moro ali atrás (do palco). É a
minha casa. Interessante, já entrei na porrada
de teatro neste Brasil todo, nem faço conta de
quantos teatros eu já entrei. Em teatros gigan-
tescos, até teatrinhos capengas mesmo. E eu
sempre me senti na minha casa. Aí vai a minha
visão Socialista ... mas o que é meu mesmo?
O que é meu? Isso aqui é alugado. Eu não te-
nho isso aqui como uma posse. Minha visão
socialista não me deixa ter posse das coisas,
me apossar das coisas. E isso é bom, sabia?
Porque facilita a criação dos personagens.
"Como assim, o que é que tem a ver?" Quando
eu termino um trabalho, o personagem volta
pro lugar dele. E ele não me interfere, não me
modifica, não.

Bruna - Nenhum personagem te modifi-
cou?

Carri - Não, não, assim ... Fica, sabe? Não
existe aquela: "Ah, me mudou, o personagem
me mudou"; não, ele me educou. Se modifi-
car, é uma coisa tão compassada, não exis-
te nenhuma ruptura, (do tipo) o personagem
provocou uma ruptura: eu era assim e fiquei
assim, entendeu? Não. Eu acho que os perso-
nagens me educam.

Paulo Renato - Um personagem de drama
talvez te provocasse isso?

Carri - Eu já fiz alguns personagens de
drama, por exemplo, eu terminei o meu cur-
so (Curso de Artes Dramáticas da Universi-
dade Federal do Ceará) com o personagem
que era o Valmont... Quem assistiu "Ligações
Perigosas"? (Filme norte-americano de 1988,
dirigido por Stephen Frears, com Glenn Close
e John Malkovich, baseado no clássico homô-
nimo de Choderlos de Laclos, de 1782) Lindo,
o filme, né? Com Glenn Close ... Cena final, ela
tirando maquiagem e tudo ... Pois é aquela his-
tória no teatro, certo? Então, a gente terminou
o Curso de Artes Dramáticas com esse aí (Val-
mont). E eu fiz um personagem ... (reflete) Eu
ainda acho que não são as personalidades que
modificam o ator, eu acho que é a dramaturgia
que modifica. A dramaturgia .... Você ter aces-
so àquela dramaturgia ... Como eu acho que é
a leitura que faz tudo no mundo, é a leitura que
modifica, que transforma, que educa, que faz
tudo. Assim como no teatro, eu acho a mesma
coisa. Porque, por exemplo, vamos supor que
eu pegue um personagem dramático, como ...
Hamlet (personagem-título de uma das maio-
res tragédias da obra de William Shakespeare,
escrita entre 1599 e 1601). Por mais que eu

incorpore, por mais que eu viva aquele perso-
nagem, sem dúvida nenhuma, aquilo que me
modificou não é a alma dele, é a minha alma
que tá ali no personagem. Não tem como. Mas
é a literatura dele. É ler aquilo que ele faz.

Caroline - O teatro é um ambiente muito
lúdico. E esse lado lúdico é bem visível desde
a sua infância, quando você construía os brin-
quedos (na pré-entrevista, Carri disse à equipe
de produção que construis os próprios brin-
quedos), até hoje você constrói os figurinos ...
Você acha que é importante, pro ator, saber
lidar com esse lado lúdico?

Carri - Ai, eu acho que sim. As mídias es-
tão socando na cabeça dessa meninada que
dá dinheiro ser famoso. Que você tem de fazer
qualquer sacrifício pra ser famoso. E esque-
cer essa ludicidade. Esquecer essa coisa que
é importante pro artista, é importante pro ser
humano, cara! Pras sensibilidades humanas ...
O lúdico é ter essa sensibilidade, possuir essa
sensibilidade. Até o final da história de vocês,
vocês vão assistir vários espetáculos de tea-
tro e vão ter momentos que vocês vão dizer:
"Ai, que peça ruim, não entendi nada, não me
passou nada, não me disse nada" Interessante
também perguntar os porquês daquela peça,
daquele ator, (que) não te disse nada, não se
aproximou de você, não te bolinou nesse sen-
tido, no sentido pessoal mesmo, tá entenden-
do? Então, eu acho que o ator tem de ter isso.

Carolina - Como é que foi a descoberta do
Teatro da Praia?

Carri - Ele aconteceu, não foi descoberto,
não, ele foi acontecendo. O Teatro da Praia
foi acontecendo. O que aconteceu? Passando
aqui pelo Dragão do Mar ... (percebendo a tro-
ca de nomes) Praia de Iracema! Não tinha nem
Dragão do Mar ainda. Praia de Iracema, indo
pra um trabalho que (fazia) para o Sesc (Servi-

"Teatro bom
é aquele que

comunica, (...) que
modifica, sim. E a

comédia pode muito
bem fazer isso.

Através do quê?
Através de uma
boa dramaturgia
e de uma ótima
interpretação"
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Uma curiosidade sobre
Carri Costa: ele tem um
filho. Porém, segundo o
ator, o rapaz não se interes-
sa pela vida de teatro.

Na década de 90, Carri
Costa fez sucesso na TV
Cidade, no programa De
Olho na Cidade, interpre-
tando o personagem Ar-
mando Rede, uma paró-
dia do jornalista Hermano
Henning.



Depois de algumas
pesquisas no Google, a
equipe ficou surpresa ao
saber que Carri já havia
sido seminarista. É que
a entrevistada anterior,
Lola Aronovich, queria ser
freira. A turma, aos risos,
perguntou se agora era um
padrão.

Carri tem um histórico
considerável de engaja-
mento cultural: o ator já fez
parte do Conselho Munici-
pal de Cultura e foi um dos
criadores do Fórum Esta-
dual de Teatro.

ço Social do Comércio) que eu fiz num galpão
aqui, um trabalho de cenografia. Eu passei em
frente ao galpão, à noite, eu fui pro Coração
MaternO, que era um espaço maravilhoso que
tinha aqui, em frente onde é o Dragão, agora
não tem mais, (era) do Nonato Freire (Coração
Materno era um espaço cultural dos anos 90).
Eu morava num quitinete na (rua) João Cor-
deiro, ao lado do Colégio Salesiano, uma qui-
tinetezinha, que lá eu fazia todos os cenários
e adereços, que eu já estava ganhando grana
com isso. E eu passei por esse galpão, me
aproximei e vi que tinha uma placa com um
telefone apagado, liguei pra dona e ela veio
abrir pra eu ver. Ela abriu um (galpão) e eu
disse "Ah, legal. Abre esse outro aí, vizinho".
E ela disse "Esse outro aqui também é meu".
"Ah, abre aí, pra eu ver". Eu fiquei com o se-
gundo. Ela abriu um e depois eu fiquei com o
segundo. (bate as mãos) "Não, é esse aqui que
eu quero e tal" e já vislumbrei a possibilidade
de um espaço cultural. Não um teatro. Espaço

que o Curso de Artes Dramáticas funcionava
lá. Nós não tínhamos lugar nessa cidade pra
fazer teatro na época. Não tinha. E nem tinha
o local do escoamento da criatividade. Das
ideias, daquilo que a gente pensava ... O Teatro
da Praia foi de suma importância pra um de-
terminado período do teatro da nossa cidade.
E eu fiz sacrifício pra fazer isso, porque, veja
bem, com o Teatro da Praia, no ano seguinte ...
Mil novecentos e noventa e seis eu inaugurei
oficialmente, (em) 1997 eu fiz o Festival de Es-
quetes, que é o Festival que modificou muito
do fazer teatral da nossa cidade e tá há 17 anos
acontecendo ... Que é isso? O Festival de Es-
quetes é o local que você pode experimentar
o que você quiser na ideia teatral, .. E assim foi,
assim o Bagaceira (Grupo Bagaceira de Teatro,
criado em 2000, reconhecido nacionalmente)
apresentou os primeiros espetáculos dele.

Vários grupos de teatro apresentaram os
seus experimentos. Todo ano! E não tinha
um local para esse escoamento na cidade de

JJEuacho que eu sou um cabra tão
apaixonado, tão fascinado, tão enlouquecido
por isso aqui (o teatro), que eu esqueço da

minha vida pessoal, da vida afetiva, de tudo"
Cultural. Que foi na (rua) Senador Almino, nú-
mero 227, que ainda é alugado pela gente. E
aí... (o) forro (estava) todo desabado, não tinha
nada, eu pedi uma carência de alguns meses,
ela me deu três, depois me deu mais seis me-
ses, porque tava tudo muito destruído.

E todo dinheiro que eu pegava, eu coloca-
va nesse galpão. Todo dinheiro, toda grana,
eu colocava nesse galpão, até porque, quando
eu me mudei pra lá, eu tive de sair do quitine-
te, fui morar lá. Tinha um metro de cobertura,
uma rede na porta (que) escorava com madei-
ra e dormia ali. Sabe, assim meio ao relento.
Mas foram alguns meses ali até reformar telha-
do e coisa e tal. Eu fazia intervenções, trazia as
pessoas pra .cá... Só tinha cabaré e estiva nes-
sa época, não tinha Dragão do Mar nem nada.
Era (19)92, (19)93 ... Por aí. E foi um passo pra
(em) (19)96 a gente inaugurar oficialmente o
Teatro da Praia.

Paulo Renato - Você era um jovem ator e
já foi pensar logo em um galpão para o seu
espaço de arte. Por que você não se contentou
com o Theatro José de Alencar ou com outros
espaços que já tinham?

Carri - Cara, não tinha esse espaço. Pra
você entrar no Theatro José de Alencar, era só
na fachada e olhe lá. Tinha o Teatro Universi-
tário que a gente ... Mas não podia ocupar por-

Fortaleza. O Teatro da Praia é um teatro com
todas as suas condições precárias. E esse Fes-
tival acontece anualmente. E foi maravilhoso
porque era a função dele, entendeu? Ele nun-
ca foi um teatro pro Carri se apresentar. Nun-
ca. Nunca foi o teatro que o pessoal (dizia)
"Ah, o teatro do Carri". Não é. Não tenho essa
posse com relação a isso. Não é o teatro do
Carri. E muitas vezes eu trabalhei arduamente,
montando minhas comédias, porque eu sabia
que dava dinheiro e dinheiro pra manter um
festival de teatro nessa cidade, onde os gru-
pos se apresentassem.

Bárbara - Você também criou a Compa-
nhia Cearense de Molecagem. Eu queria saber
como surgiu a ideia, a vontade de ter a própria
companhia de teatro.

Carri - Ninguém me chamava pra Globo.
(risos). Até porque os grupos eram muito fe-
chadinhos, todo mundo tinha seus grupos e
tal. "Ah, eu vou formar um grupo!" E eu queria
trabalhar com comédia, eu gostava de traba-
lhar com comédia e queria essa compreen-
são da comédia, queria entender que tipo de
comédia eu queria apresentar ... Eu também
não queria montar os clássicos mundiais da
comédia, porque eu queria essa identidade.
Eu queria fazer uma leitura do meu tempo, da
minha época, do meu jeito, dos meus mugan-
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gos ... Eu queria isso. E nada melhor do que
eu escrever, também. E assim o fiz. Eu peguei
e comecei a escrever aquilo que a gente fala-
va no dia a dia, pensava, brincava ... E sempre
com uma visão muito crítica. E aí veio a minha
postura política, sempre cutucando, sempre
criticando, sempre satirizando aquilo que eu
achava que deveria ser satirizado. No cultural,
no econômico, no político, no social ... As mi-
nhas comédias são recheadas disso e vão ser
sempre recheadas disso. Por mais que ela fale
do comportamento, por mais que ela fale de
um filme, por mais que ela fale de qualquer
coisa.

Mikaela - Carri, como era a produção das
peças no início do Teatro da Praia? Houve al-
gum incentivo, algum patrocínio?

Carri - Não, cara, isso a gente nunca teve
de ninguém, de seu ninguém. O que é estra-
nho.

Mikaela - Mas como é que então era feita

alguns subterfúgios pra ter recurso. A gente
monta espetáculos, apresenta espetáculos,
eles acontecem, às vezes, dá muita grana, às
vezes, não dá grana nenhuma, e a gente vai se
mantendo.

Taís - Carri, nas suas apresentações você
não costuma chamar o público para o palco,
algo comum nos shows de comédia. Por que
você decidiu não exigir essa participação do
público?

Carri - Não ... (rindo) nem vou nunca fazer
isso. Porque eu não acredito nisso. Eu não
acredito nesse tipo de coisa, até porque eu
acho que isso é muito mais show de humor
do que comédia. A comédia, cara, é diferen-
te ... Eu não tenho nada contra os shows de hu-
mor, nada contra. Eu sou amigo de quase to-
dos os humoristas da cidade, os vi crescer, os
vi enricar, os vi evoluir de uma maneira muito
bacana, e eles fizeram por merecer ... (enfático)
Eles! Minha história é outra. O tipo de comédia

a produção? Como é que vocês começaram?
Carri - Cara ... Eu sempre trabalhei muito.

A minha oficina de arte sempre trabalhou pro
Teatro da Praia. Eu trabalho fazendo os bone-
cos, cenários, adereços, negócio todo, e mui-
to dessa grana vem pras minhas produções.
Nem sempre acontece o inverso, nem sempre
a grana das produções vem pra minha vida.
Eu não quero dar uma de vítima, não, cara,
mas não me pergunte o porquê, porque esse
porquê nem eu consegui resposta (pensando).
Não acontece na nossa cidade, no nosso Esta-
do, o tipo de valorização que seria necessário
pra uma coisa tão importante como a Com-
panhia Cearense de Molecagem do Teatro
da Praia. A importância dessa companhia, a
importância do Teatro da Praia pra cultura do
nosso Estado, o não-reconhecimento é de um
estranhamento absurdo. Quando eu digo não-
-reconhecimento eu falo no incentivo mesmo.
Eu vou ser superfranco com vocês. Porque, às
vezes, o pessoal chega pra mim: "Ah, Carri,
monta, faz uma coisa ..." - os conselhos, né,
do pessoal - " ... que insira a criança de rua,
tal, tal, tal". Cara, eu quero fazer teatro sem
ter esse compromisso. Eu acredito na arte do
fazer teatral, isso é uma coisa que eu acredi-
to. Sem que, de repente, eu tenha de arranjar

que eu faço é uma comédia na qual o público,
se ele tiver de interferir, se ele tiver de entrar,
ele tem de ser de acordo com a dramaturgia
que eu tenho proposta. Um exemplo: Cacos
de Família é uma comédia na qual o público,
igual ao Casos de Família (programa de televi-
são exibido no SBT, que traz temas referentes
à vida dos convidados, com participação da
plateia) da televisão, é perguntado. (imitan-
do a voz do personagem) "Que é que cês têm
dizer pra essa cena que tá acontecendo aí?"
O que acontece é isso. E nunca eu vou deixar
o ator que tá fazendo essa intervenção usar o
público pro mal da nossa comédia.

Caroline - Carri, assistindo a outras peças
e outros shows de humor, alguma vez já acon-
teceu isso com você, de você ser chamado ao
palco e se sentir constrangido?

Carri - Não, não, não, não ... Porque eu
acho que eles me conhecem desde ... Antes
desse pessoal tá no palco, eles já me conhe-
cem. Eu comecei a trabalhar com o Paulo Di-
ógenes (humorista cearense que é conhecido
por viver a personagem Raimundinha. Tam-
bém atua como vereador pelo partido PSD)
quando ele trouxe esses shows de pizzaria pra
cá. O que, historicamente, pelas minhas pes-
quisas, eu não posso identificar como a repre-
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Além disso, Carri can-
didatou-se a vereador
em 2008 pelo Partido dos
Trabalhadores (PT), ob-
tendo 901 votos sem in-
vestir dinheiro algum na
campanha.

Carri Costa também
ganhou o troféu Carlos
Câmara, a maior honra do
teatro cearense, na XXVI
solenidade de entrega dos
Destaques do Ano de 2011.





"Eu tinha uma coisa que talvez fosse um
pouco utópica: eu queria ser feliz quando
crescesse. Eu queria fazer aquilo que eu

quisesse"



Grandes nomes do te-
atro cearense iniciaram
a carreira no Teatro da
Praia, como os atores
Ceronha Pontes, Gero
Camilo e Silvero Pereira.
Silvero, inclusive, já foi
entrevistado pela Revista
Entrevista.

A equipe de produção
teve uma surpresa ao sa-
ber que Ari Areia, da mes-
ma turma de jornalismo
2010.2, já conhecia bem o
Carri e participou do Festi-
val de Esquetes de Forta-
leza com a apresentação
da peça E/ucubrações e
Dois Mil e Desencontros.

sentação da comicidade cearense como um
todo. (enfático) Eu não tô falando do Paulo Di-
ógenes, eu tô falando do show. Por exemplo:
aquele show de pizzaria no qual se compara o
nariz com piroca, ou a roupa com a garrafa de
Fanta, esse tipo de coisa é muito mais de boa-
te carioca, do que com comicidade, com bom
humor moleque cearense.

Diego - Você acha que alguns humoristas
deturparam a forma de fazer humor no Ceará?

Carri - Não, não sei se chega a deturpar,
eles se apropriaram de uma coisa que tem um
distanciamento desse humor moleque cearen-
se. A molecagem cearense é de uma perspicá-
cia, é de uma malícia, não é de um escracho.
Ela é sutil, cara! Ela é inteligente pra cacete!
Mas vocês mesmos já são testemunhas disso.
De algumas piadas que alguém diz no ônibus,
de algumas piadas que alguém fala na fila de
ônibus, tá entendendo ... Por exemplo: eu já
vi numa fila de banco, uma fila imensa, e dois
caixas conversando, uma pessoa na fila: (imi-
tando a voz de uma mulher) "Não, não precisa
conversar, não, que eu cheguei aqui faz duas
horas, mas não tem (gesticula demonstrando
pouca importância e caricaturando a voz), eu
tô bem, tô de pé, mas eu tô bem!" Entendeu?
Quer dizer, você vê? Ela reclamou sem recla-
mar. Ela disse: (imitando a voz de uma mulher
novamente) "Não, pode conversar, deixa eles
conversar(em) que eu tô bem, há três horas
esperando aqui na fila, mas eu tô (enfático) óti-
ma!" (risos) Até a entonação que eles colocam
é de uma jocosidade fantástica.

Acho que eu falei pra vocês daquela his-
tória d'As Vizinhas, né? (dirigindo-se à equipe
de produção) Eu coloquei num texto meu que
duas mulheres estavam dentro dum ônibus -
vou falar pra vocês também (dirigindo-se ao
restante da turma) - dentro dum ônibus, aí
uma começa a falar mal de uma terceira: (imi-
tando a voz da primeira mulher) "Ah, fulana
de tal é muito nojenta, por causa disso, disso,
daquilo outro" Eu tava num ônibus, em pé e
tal, tal. Todo ônibus, bicho, tu começa a ou-
vir, prestar atenção na conversa das duas, né?
(imitando a voz da segunda mulher) "Não, não
fala da outra, cristã, a menina é tão legal ..."
"Não é legal, não, ela não presta! Não falo com
ela, não quero amizade com ela que ela não
presta!" "Que é isso, a mulher é uma mulher
idosa, ela já é uma senhora, é madura ..." Aí a
outra: "Madura é um passo pra pôdi!" Cara,
"madura é um passopra pôdi" ... (Carri e turma
riem juntos) O que é que tem de imoral, de pe-
jorativo nisso? Nada! E é engraçado pra cace-
te, é cearense. (enfático) Isso é a molecagem,
essa (estalando os dedos), essa tirada, essa
comparação absurda, a comparação que sur-
preende. A arte da comédia é a arte da surpre-
sa. Eu falo isso pra eles (os humoristas), falo
isso pra vocês, falo pra quem me perguntar:
o palavrão é o método mais fácil de se fazer
um show de humor. É muito fácil! Existem res-
postas psicológicas pra isso que eu não quero
entrar na questão. Difícil é você pensar e fazer
o público pensar.

Bruna - Você faria stand-up?
Carri - Cara, eu faria, ó! Agora eu faria um

stand-up muito louco! Eu até tenho a ideia de
fazer um stand-up. Eu tenha a ideia de fazer
um stand-up com a Kika, que é uma persona-
gem d'As Vizinhas que eu faço. (imitando a
voz de outra pessoa) "Ah, mas não é stand-
-up!" É stand-up porque eu vou botar: stand-
-up! E acabou. (risos) A pessoa dizer: "Ah,
não, não pode, porque é uma personagem
fazendo, tem que ser de cara limpa ..." Bicho,
eu faço o que eu quiser, e é! Eu tenho vontade
de contar a história da Kika, a Kika contando a
história dela, falando das coisas bem ... Acho
que a Kika é o meu alter-ego, e eu acho que
funciona muito por aí. Mas, assim, de cara lim-
pa, não sei. (enfático) Eu não sei contar piada.
Ponto final. Não sei contar piada. Não sei.

Bruna - Carri ... não sabe!
Carri - Não sei.
Bruna - Mas seus personagens são outra

coisa.
Carri - Aí eles vivem as piadas de uma ma-

neira (enfático) muito legal. Eu sei encenar uma
piada, agora contar piada eu sou um desastre,
cara! Eu já tentei contar, não tem um pingo de
graça. (rindo) Não sei, não sei mesmo.

Carolina - No seu site do Teatro da Praia,
você disse que quer um teatro que modifique
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os pensamentos das pessoas, "que abrace,
que seja lúdico, gentil e especial". Como é que
a comédia está ligada nesses ideais?

Carri - A comédia faz tudo isso. O conceito
antecipado de quem não acredita nisso é que
é terrível. Assim como o drama faz pensar, a
comédia também faz pensar. Eu, nesse tempo
todo que eu comecei a fazer comédia, fui pro
Teatro Universitário e comecei a trabalhar com
comédias a partir daí, de (década de) 1980 pra
cá, de 1990 pra cá, aproximadamente.

Então nesse tempo todo eu vi que a comé-
dia poderia ter um estudo, poderia ter uma
pesquisa, até porque nós somos muito conhe-
cidos como uma terra de comediantes, uma
terra do bom humor, da molecagem e tal ... Era
necessário compreender isso, entender isso,
estudar isso e foi isso o que eu fiz, pra poder
chegar nisso que você falou: um teatro que
modifique o comportamento.

O que é que modifica, o que é que faz um
drama modificar uma linha de pensamento,
mexer você, arrebatar você? É a verdade. É a
verdade que é empregada naquele determina-
do momento. Eu como público ... (se) não me
arrebata ... É até aquela coisa que todo mun-
do diz: "Ah, aquele ator não me convenceu".
Como, por que que um ator não convence?
Porque ele não foi verdadeiro. Porque ele não
conseguiu passar nenhuma verdade. Por isso
ele não convence.

Teatro bom é aquele comunica, que diz,
que interfere, que modifica, sim. E a comédia
pode muito bem fazer isso. Através do quê?
Através de uma boa dramaturgia e de uma
ótima interpretação. Qual a forma diferente
de arrebatar da comédia pro drama? Acho a
comédia mais leve. O drama mexe com a tua
emoção, com as tuas lágrimas ... Se bem que,
quando você ri demais, você chora, né? Não
sei se vocês já passaram por essa situação ...
O riso é uma emoção tão grande quanto o
choro, né? E eu já escutei muito isso, durante
esses anos todos: "Cara, você não sabe como
você me fez bem, como é bom rir disso". Eu vi
muito isso. Aí eu fico pensando: bem, no que
aquilo interferiu naquela pessoa pra aquela
pessoa falar isso? No que ela modificou ... No
que o riso modificou aquela pessoa naquele
instante?

Olha só que interessante, estava em São
Paulo em 2011, levamos três espetáculos pra
lá, aí eu recebi um e-mail de uma pessoa que
assistiu: "Olha, eu primeiro quero agradecer,
antes de mais nada, porque vocês foram fan-
tásticos, nunca ri tanto. Meu irmão teve cân-
cer, que passou do estômago pro pulmão, ele
teve de fazer várias cirurgias e, desde que co-
meçou o tratamento dele, ele não ria. Ele não
ria. Simplesmente não ria. E eu trouxe ele pra
cá, ele e toda a família" Olha, fico todo arre-
piado (e mostra os braços). Ela levou toda a

JJPorque eu não
quero sair daqui?
(... ) porque eu sou
apaixonado por
isso aqui. Eu não

vivi a vida inteira no
sertão, mas eu sei
que a minha raiz é

sertaneja JJ

família. Cara, ela disse que ele ria Bicho, eu li
esse negócio, eu chorei feito um (não com-
pleta) Aí eu: "Essa é a função, é o que teatro
pode fazer, é o que teatro pode transformar".
É muito burro você dizer que comédia não
faz bem, que comédia é uma arte chula, que
comédia é uma arte rasa. Há de se ter muitos
cuidados, porque até também tem coisas que
não são comédias e não têm nenhuma preo-
cupação com isso. Eu só posso falar daquilo
que eu vivo, eu só posso falar daquilo que eu
fiz, eu só posso falar daquilo que eu estudei e
daquilo que penso. É tanto que, por exemplo,
o que eu falar aqui são conceitos meus, aquilo
que eu aprendi nesses 30 anos de teatro. Não
existe nenhuma verdade absoluta. É a minha
verdade, é nisso que eu acredito.

Eu não dou oficina de teatro, não sei dar
oficina de teatro, eu não quero que as pessoas
acreditem piamente naquilo que eu faço, por-
que aquilo eu vivi, e é o que eu sinto, e eu for-
malizei, eu formatei como conceito pra mim,
pela minha vivência, pela minha experiência,
entendeu? Se alguém, em algum determinado
momento, achar que existe compatibilidade
consigo próprio, (penso) que legal, que mara-
vilha, tome como alguma referência. Mas eu
ficar impondo? Não, não ...

Mikaela - E com relação ao sucesso Tita &
Nic, porque você falou sobre o seu exemplo
do ônibus, e o Tita & Nic você falou pra gente,
na pré-entrevista, que assistiu ao filme no ci-
nema e teve a ideia. Então, explica pra gente,
exatamente, como foi toda a construção do
espetáculo.

Carri - Cara... maktub (significa "estava
escrito" em árabe), tava escrito isso aí. (risos)
Não tem como. É aquela coisa: eu fui ver o
filme, eu sempre fui apaixonado pela história
do transatlântico e tal, desde que eu ganhei
uma revistinha ... (lembrando) E eu fui assistir,
pra me emocionar mesmo. Ah! Me emocio-
nei e tal ... No final, eu disse: "Valha, isso ... é a

CARRI COSTA I 45

Eduarda Talicy, tam-
bém da turma de 2010.2,
deu ótimas referências do
Carri. Ela já havia entre-
vistado o ator para uma
matéria da disciplina de
Radiojornalismo I.

Carri Costa recebeu a
equipe de produção para
a pré-entrevista no Teatro
da Praia, em meio ao pro-
cesso de produção dos es-
petáculos. A equipe pôde
conferir de perto a confec-
ção de figurinos e a realiza-
ção de ensaios.



A pré-entrevista foi re-
alizada na entrada do Te-
atro. Atrás de Carri, um
belo quadro de uma más-
cara teatral... O pintor?
Carri Costa!

Na pré-entrevista, Carri
revelou que, por ser mui-
to hiperativo na infância,
aproveitava os dias de chu-
va para construir cidades
inteiras dentro de casa!

"Ouando eu termino
um trabalho, o

personagem volta
pro lugar dele. E ele

não me interfere,
não me modifica"

mesma coisa da novela". (risos) "Não, eu vou
assistir de novo, eu vou fazer uma comédia
disso aí". Eu assisti de novo. Quando eu assisti
a segunda vez, eu já comecei a ver as cenas
que eu colocaria no teatro, aí eu já comecei a
escrever também. Já comecei a bolar como é
que eu cearensizaria isso tudo. Porque meus
espetáculos são (enfático) absurdamente cea-
renses. Muito. Loucuras de amor, meu Deus
do céu! É uma comédia romântica genuina-
mente cearense. Não tem outra, eles falam da
afetividade de uma maneira muito cearense.

E o Titanic foi isso. É tanto que eu ria, olhan-
do o povo que olhava pra mim: "Valha, esse
homem tá rindo e todo mundo chorando".
(risos) Agora a gente também foi despreten-
sioso, né? Eu escrevi, chamei alguns atores,
outros atores que não quiseram vir, chamei a
Poliana (Poliana Moraes, atriz que protagoni-
zava os anúncios de televisão da extinta loja
de eletrodomésticos Paraíso, em Fortaleza) e
outros atores. "Vamo, bore, bote", A gente já
vinha de umas comédias, a gente já tinha feito
algumas sátiras: A cachaceira, Sai de Cima em
o Baixo de Natal, que era uma sátira ao Sai de
Baixo (programa humorístico exibido na Rede
Globo de 1996 a 2002) ... A cachaceira era uma
sátira da novela A Justiceira (série de televisão
exibida pela Rede Globo em 1997). A ópera A
Ida (ópera de quatro atos que estreou no Cairo
em 1871) veio aqui pro Castelão, a gente fez
a sátira d ' A Vinda ... E o que me arrastou pra
sátira foi a sátira do Dom Joaquim, que veio
reinaugurar o Theatro José de Alencar, o Don
Giovanni (ópera de dois atos composta por
Wolfgang Mozart, que estreou em 1787) veio
pro José de Alencar, e a gente montou Dom
Joaquim, uma sátira a ele. Obviamente, eu
não dirigi, foram outras pessoas, eu participei
como ator e fiquei fascinado pela sátira, esse
gênero. E vem o Tita & Nic. O Tita & Nic come-
çou, acho que o primeiro público foram umas
60 pessoas e tal, o segundo já foi ... Não cabia
mais, teve um dia que a gente fez três sessões,
uma atrás da outra, as roupas tudo molhadas,
a gente já começava com a roupa molhada.
(rindo) E... alguém aqui já assistiu Tita & Nic?

Paulo Renato - Já, foi uma das primeiras
peças que eu assisti na minha vida. Inclusive,

era até a pergunta que eu ia começar agora:
foi uma das primeiras peças que eu assisti na
minha vida e ela é encenada até hoje, né?

Carri (interrompendo) - É, bicho, eu conhe-
ço duas gerações que já assistiram. O pai já
assistiu e agora trouxe o filho pra assistir, bem
novinho, adolescente.

Paulo Renato - Pois é, eu sei que deve ser
bom ter uma peça em cartaz há tanto tempo,
mas você não sente uma necessidade de re-
novação, não?

Carri - A renovação existe. Praticamente
de dois em dois anos eu monto o espetácu-
lo. Ao contrário de muitas pessoas: "Ai, você
tem de montar". Eu vou ser superfranco com
vocês: o público pede espetáculo. "Tem espe-
táculo do Carri?" Pede, entendeu? "Mas você
não vai montar um espetáculo novo?" Eu dis-
se: "Calma ... tudo tem. o seu tempo." Eu não
tenho essa ânsia de ter de montar todo ano
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um espetáculo novo porque o público pede
ou então porque eu quero ganhar dinheiro. Eu
acho que eu sou uma das poucas companhias
aqui que estão sempre apresentando os es-
petáculos. Porque eu acredito que uma obra
de arte é efêmera, lógico, o teatro é uma obra
de arte efêmera, mas ele não tem de se aca-
bar. Se está funcionando, deixa acontecer. Por
exemplo, em cartaz, eu tenho: Tita & Nic, Lou-
curas de Amor, As Vizinhas, Cacos de Família,
Albergue Brother ... Comédia, eu acho que só.
São cinco espetáculos que eu estou sempre
apresentando, sempre apresentando, sempre
apresentando. Tita & Nic está há 17 anos em
cartaz, o que é um fenômeno, cara! Um fenô-
meno! E, infelizmente, o poder público não
tem noção do que seja isso. Uma comédia
cearense com mais de um milhão de pesso-
as que assistiram ao espetáculo, com mais de
um milhão de apresentações também. Então,

liA molecaqern
cearense é de uma
perspicácia, de uma
malícia, ela não é de

um escracho. Ela
é sutil, cara. Ela é

inteligente pra cacete"
assim, é uma coisa inédita! Se fosse no Sul e
no Sudeste do País, talvez tivesse uma outra
conotação, mas pra nossa cultura, nosso meio
cultural, por se tratar de ser uma comédia tam-
bém, que tem alguns preconceitos, então tem
essas desconsiderações.
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No final da pré-entrevis-
ta, Carri Costa presenteou
a equipe de produção
com dois DVDs do filme
O Auto da Camisinha, que
não é um longa nem uma
curta-metragem: é um
média-metragem.

No material de produ-
ção da entrevista acaba-
ram entrando duas maté-
rias do Paulo Renato: uma
sobre a exibição do filme
O Auto da Camisinha no
Festival de Cannes e ou-
tra, mais breve, sobre o
espetáculo As Vizinhas.



o Auto da Camisinha
conta com a presença do
humorista já falecido Chi-
co Anysio e também de
outro entrevistado da Re-
vista Entrevista: Sérvulo
Esmeraldo.

Ainda falando sobre o
filme, em dezembro de
2012, O Auto da Camisi-
nha foi exibido para repre-
sentantes de 140 países
pela Organização Mundial
de Saúde, na Suíça.

Carolina - O Teatro da Praia já chegou a
quase fechar, e você fez uma campanha no Fa-
cebook. Como é que foi isso?

Carri - Foi legal, cara ... Ele quase fechou
mesmo, a gente estava atolado em dívida aqui
por conta do Ponto de Cultura (projeto sem fins
lucrativos que explora linguagens artísticas de
forma a garantir o acesso aos meios de forma-
ção cultural). A gente virou Ponto de Cultura.
O Ponto de Cultura me torou no meio. Porque
o Ponto de Cultura, a gente recebe dinheiro
do governo do Estado e do governo federal,
e (ele) funcionou como escola durante dois
anos. Só que todo esse recurso é um recurso
fiscalizado. Eu recebo e tenho de prestar conta
desse recurso. E nesse recurso eu não posso
aplicar nada no local, ou seja, é pra pagar os
professores, comprar material didático, pagar
a produção, o organograma de aulas, não sei
o que e tal, tal, tal, e acabou. Eu não posso
tirar nem pra luz, nem pra água, pra nada. E
o que acontecia? A gente tinha de manhã, de
tarde e à noite. Água, luz, telefone e refletor.
A luz, que era 250 (reais), passou pra 2.500
contos. E eu não podia tirar nada do Ponto de
Cultura. Então, eu pagavapro Ponto de Cultura
funcionar. Aí ele me quebrou. A gente estava
numa situação zerada. O Teatro da Praia ficou
realmente muito ruim. Eu botei no Face (rede
social Facebook). "Ah, porra, vou ver o que é
que vai rolar". Coloquei no Face. Na realidade,
uma amiga minha (disse): "Ah, eu vou colocar
no jornal". (Carri) "Coloca, que eu coloco no
Face". Eu coloquei no Face, e foi bom, reper-
cutiu, sabe, repercutiu legal, as pessoas viram
que o Teatro da Praia é um teatro que tem uma
história, que não pode ser renegado. A gente
recebeu um apoio de um empresário daqui,
que pediu pra não citar o nome. Um empresá-
rio bambamzão daqui.

Felipe - Carri, em 2008, você se candidatou
a vereador. Como seria o Carri vereador?

Carri - Acho que não seria muito diferente

do que é hoje, não, sabe? Só que ele teria um
poder a mais, que eu não tenho, que é um po-
der político. A minha visão política é uma visão
de não atrelamento, eu não sou um cabra atre-
lado, eu não vou ser um cabra atrelado nunca.
Não é porque você me deu um apoio que, de
repente, você apronta, e eu vou dizer: "Ah, ele
me deu um apoio ..." Eu lamento, cara. Você
nunca mais na vida vai me dar apoio, mas
eu vou chiar, porque não tem como. O Carri
(vereador) seria isso. Eu acredito em políticas
públicas pra cultura que, infelizmente, os nos-
sos parlamentares na Câmara Municipal não
pensam. Eles não pensam em políticas públi-
cas pra cultura, enquanto o governo federal
sistematizou a cultura de uma maneira muito
bacana. O nosso poder público municipal é
um fracasso, e o estadual também é terrível.
Porque não adianta: eu posso preparar mil
projetos, se eu não tiver leis direcionadas ... E,
às vezes, tem lei, e não é implementada. Por-
que, por exemplo, tem uma lei que chama -
uma lei até que foi proposta pela gente -, que
é do Sistema Estadual de Teatro, o SET, ela foi
aprovada em 2009 e nunca foi implementada.
Acho que eu seria por aí, seria um cabra que
ia brigar (enfático) muito ... Mas agora eu não
quero mais, não.

Bruna - Eu queria saber se você está bri-
gando hoje, se está participando de algum
movimento de defesa da cultura.

Carri - Olha, agora, agora, eu resolvi me
distanciar mais.

Bruna - Você chegou a se aproximar do
MAR (Movimento Arte e Resistência)?

Carri - Não. Meu apoio foi indireto mesmo.
Não cheguei a me aproximar. É interessante,
às vezes, eu tenho de falar para algumas pes-
soas que a história do teatro não começa quan-
do você começa a fazer teatro. Porque, muitas
vezes, as pessoas pensam que é. "Ah, o Teatro
Cearense começou a partir ..." Não, não come-
çou, cara, deixa de ser burro. (enfático) Isso é
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burrice. Vai estudar! A luta pelas políticas tea-
trais é muito antiga. Por exemplo, se existem
hoje todos os editais, (isso) é fruto de uma luta
da minha geração. Não tinha nada, véi, tinha
nada, nada, nada, nada! Era política do pires.
Os mais conhecidos, os mais famosos che-
gavam lá, nas secretarias, e conseguiam os
recursos. Não existia democratização dos re-
cursos. Isso foi luta da gente. Eu participei nos
anos 1990, nos anos 2000, de toda essa luta.
Chega um momento que você diz: "Não, pô,
deixa a negada ..." Porque até chega um mo-
mento - interessantíssimo -, chega um mo-
mento que as pessoas olham pra você: "PÔ,
esse cara já quer mandar, já quer fazer tudo",
sabe? Então, quando eu estava oferecendo o
Teatro da Praiapra acontecer o Fórum, eu ouvi
algumas pessoas: "Não, não vamos fazer, não,
porque ele sempre ...". Eu sempre fui um cabra
que toma a iniciativa, eu sempre fui um cara
muito objetivo, também. Então, veja: quando
eu ia pro Fórum, que a gente ia discutir tal coi-
sa, que a negada começava a divagar, eu sem-
pre reclamava: "Pô, vamo voltar pro objetivo
disso aqui, senão a gente não sai". Experiên-
cia, macaco velho nessa história. E o pessoal:
"Não, o Carri tá sempre ..." Deixa quieto. Então,
eu preferi dar um deixa, fui nas manifestações
da Secretaria da Cultura, mas sempre man-
tendo meu distanciamento devido. Quando a
negada quer, quando o pessoal quer me per-
guntar alguma coisa eu até comento, mas ... Eu
confesso a vocês: eu não sou benquisto por
algumas pessoas do teatro. Tem pessoas que
não me gostam mesmo.

Diego - Por quê?
Carri - Porque eu sou assim, cara. Eu não

mando recado, eu falo, eu brigo, eu tomo ini-
ciativas, eu não fico esperando a coisa acon-
tecer horas e horas, sabe? O edital não me dá
dinheiro, eu vendo meus objetos e faço a mi-
nha peça, porra! Eu não fico esperando a coisa
acontecer. Minha geração não esperou a coi-

sa acontecer. A gente foi, meteu as caras. Eu
vou esperar sair ...? Boto, boto no edital. Eu já
coloquei no edital de manutenção o Teatro da
Praia. Muitas vezes. Nunca foi aprovado. Nun-
ca! E aí? Aí eu vou pro Face(book) e boto que
o Teatro da Praia tá fechando, aparece um em-
presário e me dá uma coisa e vai, entendeu?
Assim, eu sou um cabra que eu tenho uma
personalidade também muito forte. Se é pra
brigar, eu brigo. Por exemplo, se é pra chegar
pra uma presidente de um Dragão do Mar e di-
zer: "Olha, você vai sair daqui, e eu vou ser ar-
tista a minha vida toda", eu digo, sem o menor
problema, porque assim o fiz, sabe? Mediante
uma arrogância ...? Isso é arrogância da mi-
nha parte? Não! É arrogância de alguém que
chega pra mim e fica querendo pormenorizar,
pormenorizar não, desprezar o nosso trabalho
como artista. Gestor de espaço público passa!
Artista não. As pessoas não olham os artistas
de uma maneira muito bacana na nossa cida-
de, o poder público não olha. Não olha!

Diego - À equipe de pré-produção, você
afirmou ter ficado bem satisfeito com o inte-
resse de pessoas de outros Estados pelo te-
atro, pelo espetáculo teatral. A que se deve
certo desinteresse do público cearense pelo
teatro?

Carri - O público não. O público cearen-
se adora. Na boa! Eu ainda sou daqueles que
dizem assim: o público não vai pr'equilo que
não sabe que está acontecendo. Então, vocês
que trabalham com Comunicação (referindo-
-se à turma): se a mídia cultural da nossa ci-
dade, (se) ela tivesse essa sensibilidade pras
artes locais, o público saberia que acontece
teatro tal, tal, tal, e iria. Pra tirar sua conclu-
são: "Ah, não vou nunca mais na minha vida",
"Ah, gostei", "Ah, vou aqui e acolá". Mas pra
você conseguir uma mídia num jornal é um di-
lema, cara ... Na televisão nem se fala! Não se
consegue, cara! Como eu falei essa semana ...
Até um cabra olhou assim meio atravessado

"lsso é a
molecagem,

essa tirada, essa-comparaçao
absurda, a-comparaçao

que surpreende. A
arte da comédia é
a arte da surpresa"
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A entrevista oficial tam-
bém aconteceu no Teatro
da Praia, a pedido de Carri.
Nesse dia, a turma se dis-
tribuiu em dois carros para
ir ao local: seis pessoas
foram no carro do Diego e
as outras quatro dividiram
um táxi.

Mikaela, Tais. Isabele e
Carolina haviam pedido
um táxi e nada de o carro
aparecer. Eis que um final-
mente parou e as meninas
foram logo entrando ...



... Mas já havia uma
pessoa lá! A sorte é que o
passageiro já havia chega-
do ao seu destino e estava
saindo do veículo, e elas,
envergonhadas, puderam
pegar o táxi.

Bárbara, Felipe, Bruna,
Caroline e a fotógrafa Ta-
mara foram no carro do
Diego. Depois que o car-
ro saiu, Diego percebeu a
preocupação na expres-
são das meninas que iriam
de táxi, indicando que ha-
via algo de errado com o
veículo.

Bárbara - E você disse que não acredita
muito nesse negócio da fama, nisso de ser fá-
moso. Como foi que você encarou essa reper-
cussão internacional?

Carri - Bicho, brinquei pra caramba! Não
sei se vocês viram no Face, postei umas coisas
lá. Rapaz... (rindo) Eu não tenho isso, cara, na
boa. Juro a vocês. É uma coisa minha mesmo.
Porque eu acho tão natural tudo isso, eu acho
tão comum ... Tão natural, bicho! É tanto que
o pessoal tava lá, a gente foi numa estreia, vá-
rias estreias que a gente foi lá no Rio de Janei-
ro, (imitando a voz do pessoal) "Vamos bater
foto", eu acho tão ... Eu não gosto de guardar a
foto com o famoso, bater foto com o famoso ...
Por quê? Não consigo assimilar isso direito.
Primeiro de tudo, não se guarda nada! Inte-
ressante: guardando muito foi que eu apren-
di que tudo vai passar. Todos os documentos
que eu guardei, eu tenho todos os meus relea-
ses, todos os meus recortes de jornal, desde o
começo da minha carreira até hoje. A primeira
vez que eu apareci no jornal, eu tenho pilhas e
pilhas assim. E parando, e olhando pr ' aquilo
tudo, eu vi que tudo, um dia, pfff, vai passar.

Paulo Renato - Você se sente um pouco no
limbo entre aqueles humoristas do stand-up,
da pizzaria e aqueles que estão hoje no (The-
atro) José de Alencar, que estão hoje fazendo
aquele teatro mais formal?

Carri - Não, não. No limbo, não. Não, acho
que não ... (rindo) Não! Eu me sinto ... Cons-
truindo a minha história. E construindo muito
bem construída, sabe? Porque é uma história
que não vem de uma porra-Iouquice, de uma
fantasia. Muito pelo contrário, eu venho de
uma terra, de um piso, de um chão. Eu sei de
onde vim, sou apaixonado por onde vim, sei
onde estou e seja o que Deus quiser pra onde
eu vá.

Felipe - Você tem algum arrependimento?
Carri - Não! De jeito nenhum. Com relação

à cultura, à arte, ao teatro, alguma coisa as-
sim?

Felipe - À vida.
Carri - Não, deixa eu ver ... É muita coisa,

bicho! (risos) Quarenta e sete anos, eu voltar
e tititi ... Se eu me arrependi já de alguma coi-
sa? Não, acredita? Eu acho que não, nunca me
arrependi, não. Não que eu tenha feito tudo
bacana, não que eu tenha feito tudo certo.

"Porque eu sou assim, cara ~(. ..) eu
não fico esperando a coisa acontecer

horas e horas, sabe? O edital não me dá
dinheiro, eu vendo meus objetos e faço

a minha peça, porra!"
pra mim, mas é um fato, amigo: se você não
encarar hoje - diferente da década de 1990, da
década de 2000, da década de 1970 - hoje, se
você não pegar um produto cultural pra uma
cidade e apresentar a esse produto todos os
poderes midiáticos e assim utilizá-Ios, você
vai fazer e apresentar aquela obra de arte pra
quatro gatos pingados, ou seja, a classe tea-
tral, e algumas pessoas aqui e acolá. Se eu não
uso outdoor, se eu não uso anúncio de jornal,
se eu não uso rádio, se eu não uso televisão,
se eu não uso todos esses meios possíveis e
imagináveis - e caros - pra fazer, pra divulgar
o meu produto, como o público vai pro meu
teatro? Não vai. Já não vai porque tem forró,
tem baile, tem não sei o quê. Já não vai por
isso. Algo que motive, que tire ele da cadeira,
e tire ele pra pagar gasolina, o ônibus pra che-
gar num teatro e assistir ... É difícil!

Felipe - Carri, você fez uma participação
no filme O Auto da Camisinha. Você tem mais
planos para o cinema?

Carri - Eu tenho, eu acho que eles é que não
têm comigo! (rindo) Eu adoraria fazer muito fil-
me, Ave Maria! Mas todo mundo já colocou:
"Carri é um ator cômico", então, comédia. Eu
queria até fazer uma comédia das Loucuras de
Amor, porque eu acho que Loucuras de Amor
é uma comédia romântica que daria um filme
(enfático) fantástico!

Caroline - Mas como você se sentiu sendo
dirigido, só atuando?

Carri - Valha ... boa pergunta! A última vez
que eu fui dirigido faz muito tempo. Mas eu
sou bem dirigível. E acho que é por isso que
eu fiz muito comercial de televisão - acho que
vocês não assistiram, não - mas eu fiz muito
comercial de televisão, sabe? Pão de Açúcar,
loja de carro, eletrodoméstico, muito, é que
agora eu não me lembro o nome. Porque eu
sou muito dirigível, eu não me incomodo de
repetir. No cinema, eu sou dirigidíssimo, dirigi-
dississímo! Repito cinquenta vezes sem o me-
nor problema. E melhorando, e melhorando,
e melhorando, e melhorando. Eu gosto disso.
Eu sou dirigível.

Bárbara - Então, Carri, esse filme, O Auto
da Camisinha, que você foi protagonista. Ele
foi exibido agora no Festival de Cannes, né?

Carri - (interrompendo e respondendo de
forma convencida) - Aham! (risos)
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Exemplo: eu sempre fui um cara muito ousa-
do. Eu acho que eu sou o cara mais ousado
que eu já conheci. Eu não conheci ninguém
tão maluco, tão ousado quanto eu. Do tipo
o quê? Tita & Nic 2002. (imitando outra pes-
soa) "Vamos pra São Paulo?" (Carri) "Vamos."
"Vamos fazer interior de São Paulo?" "Bore,"
Faz contato com o pessoal e tal, tal, tal. .. Con-
segui um exclusivo ... Desembestei, eu, dois
produtores e sete atores. Interior de São Pau-
lo, um produtor lá de São Paulo fechou umas
apresentações, uns teatros, e a gente foi por
bilheteria. O público pirava com o espetácu-
lo! Muito bom, sabe? E o produtor disse que
tinha conseguido um monte de coisa, e não
conseguiu, e a gente teve de pagar uma ruma
de coisa. Eu voltei como fui: sem grana. Ro-
damos, tentamos conseguir apoio daqui, não
conseguimos apoio de ninguém pra viajar.
"Nunca mais na minha vida eu vou pra esse
negócio, viajar, mó loucura". (Em) 2007, sur-
giu Brasília. "Vamos pra Brasília?". "Vamos".
Teatro Nacional (em) 2007 (Teatro Nacional
Cláudio Santoro, conjunto arquitetônico rea-
lizado por Oscar Niemeyer, destinado exclu-
sivamente às artes). Teatro Nacional. Teatro
Nacional, pô, Teatro Nacional, cara! Teatrão!
Sala Martins Pena. Sala, carpete, peguei tudo
quanto é canto, fizemos Tita & Nic lá, bicho!
Mó loucura, casa cheia, bicho! Divulgação do
cacete. O espetáculo foi um sucesso. Paga-
mos todo mundo, todo mundo ... Voltei sem a
grana, um pouquinho de grana, sabe? "Tem
problema não, nunca mais na minha vida vou
fazer isso". (risos)

(Em) 2007 fui pro Rio de Janeiro com As
Vizinhas. Fizemos dois teatros. Teatros ca-
ros, caros que só a porra! Eu chego lá sem-
pre achando que o produtor que me chamou
conseguiu tudo, chega lá ele não conseguiu
quase nada ... (risos) E a gente tendo de pagar
uma ruma de coisa. O teatro lota, dá dinheiro,
mas eu deixo o dinheiro praticamente todo no
local. Eu trago pouca coisa. Tipo assim: se lá
deu 50 mil (reais). eu trago três mil, .. Pra você
ter uma ideia.

(Em) 2011 fomos (a) São Paulo. Um dos
melhores (teatros) lá de São Paulo. Quatro es-
petáculos: Tita & Nic, As Vizinhas, Cacos de
Família e eu ainda estreei um espetáculo, uma
comédia de um ator de lá. Mas ficamos (com)
quatro (espetáculos). e ficamos sexta, sábado
e domingo. Sexta era um espetáculo, sábado

eram dois espetáculos, domingo ... A gente,
por final de semana, a gente deixava sete mil
reais na bilheteria do teatro. Pagando a pauta
(aluguel) do teatro, sete mil (reais). né. Você
tira por aí. Agora, tudo isso, a gente sempre
ficou em hotel legaL .. Pessoal (dizia): "Não tá
entrando dinheiro? Vamospra um hotel bom!"
Ficava no hotel bom, tinha mídia mesmo pesa-
da, pagava mídia ... E aquela coisa: é loucura.
Eu esperar passar num edital pra poder viajar?
Eu esperar ser aprovado num negócio desses
pra experimentar outras ...? Não. Meto as ca-
ras.

Paulo Renato - Você acha que tem alguma
coisa que o faria desistir?

Carri - Não, não tem nada! A morte. (Com)
a morte eu desisto de fazer teatro ... (risos)

Isabele - Mas Carri, você falou agora que
estava num processo de construção da sua
história. Como você se autoavalia nesse pro-
cesso de construção?

Carri - Olha, eu sou um cabra feliz pra ca-
cete por fazer aquilo que gosta e aquilo que ...
Eu acho que Deus me deu um talento da por-
ra, uma vocação pra isso, sabe? Eu sou um
bom ator, eu sou um ator disciplinado pra ca-
cete, me considero um bom ator e as pessoas
gostam de me ver encenar. .. Então, modéstias
à parte, eu sou realista. Não que eu tenha sem-
pre feito sucessos maravilhosos, teve coisa
que eu já fiz ruim pra cacete, e aquilo me en-
sinou pra caramba. Eu sou um cabra realiza-
do, absolutamente realizado, mas que ainda tô
construindo as coisas.

Diego - Você busca alguma espécie de fe-
edback do público no que diz respeito às apre-
sentações? Você se interessa por saber o que
as pessoas acharam?

Carri - Se eu me interesso ... Cara, eu gosto
de saber. (rindo) Eu tenho medo de ir atrás.
Eu fico nervoso antes do espetáculo, eu fico
nervoso ... Agora uma coisa bacana em mim
que eu acho é que, pra mim, pode ter uma
pessoa na plateia ou duas mil, como eu já fiz:
a mesma intensidade acontece. Eu sou in-
tenso do mesmo jeito, cara! Eu não consigo,
sabe? Eu já ouvi absurdos de atores: "Ah, só
tem 15 pessoas!". Meu Deus, o menino réi tá
começando! "Ai, eu acho um desperdício de
talento!" (Carri faz uma expressão de incredu-
lidade e todos riem) Não, não, não, não, não,
não, não, de jeito nenhum. Nunca! Nunca! Pra
mim, eu acho uma honra tão grande, eu fico

"Gestor de espaço público passa ~Artista
não. As pessoas não olham os artistas de

uma maneira muito bacana na nossa cidade,
o poder público não olha. Não olha!"
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Carol Portiolli resolveu,
então, telefonar para a Mi-
kaela a fim de saber qual
era o problema. A resposta:
o pneu traseiro do carro es-
tava meio seco.

Diego, preocupado com
o pneu e com a lotação do
carro, ficou desesperado
ao ouvir uma sirene: "Gen-
te, acho que é a AMC!" Ao
que Caroline retrucou: tr É o
SAMU, Diego!".



Diego até tentou encher
o pneu, mas na hora um
outro carro passou na sua
frente. Indignado, ele quis
tirar satisfação, mas, preo-
cupado com o horário da
entrevista, resolveu seguir
em frente.

Antes do início da en-
trevista, Paulo Renato e
Bruna confessaram que o
Teatro da Praia foi o último
lugar onde os dois ficaram
quando eram namorados.

"Porque (a minha
história) é uma
história que não

vem de uma porra-
louquice, de uma

fantasia. Muito pelo
contrário, eu venho
de uma terra, de um
piso, de um chão"

tão preocupado com o público, eu fico ... Eu
sou um cara preocupado com a plateia. Muito
preocupado com o estar bem da plateia, com
eles gostarem ... Sou um cara preocupado
com a plateia.

Isabele - Carri, para responder a minha
pergunta sobre como você se autoavalia, você
terminou falando: "Eu busco algumas coisas".
O que seria isso?

Carri - Cara ... eu sou uma pessoa muito
criativa. Se você disser assim: o que é que o
Carri é? O Carri é um cabra criativo.

Isabele - E o que o Carri busca?
Carri - O Carri busca coisas novas o tem-

. po inteiro, desafios o tempo inteiro. Eu gosto
de desafios. Aquilo que as pessoas dizem: "É
impossível de fazer". (enfático) Eu gosto disso.

Eu gosto das impossibilidades. Por exemplo: o
Show do Mickey que a gente fez agora, que foi
que eu fiz? Eu assisti várias coisas na internet
e tal, e eu disse: "Ah, eu quero fazer alguma
coisa assim, assim, assim, assado". (imitando
outra pessoa) "Ah, é muito difícil fazer isso ..."
(Carri responde e bate as mãos): "Faço." "Ah,
mas isso aí, os atores dançando e interpretan-
do ..." "Eu faço". "Ah, esses bonecos têm de
fazer ..." (bate as mãos) É desafio. Eu gosto de
desafio. Eu gosto quando a coisa me desafia,
sabe? E, às vezes, eu boto atores em situação
de risco com relação a isso. E eu peço descul-
pa: "Gente, me desculpe, mas vocês topam?"
E, na maioria das vezes, a negada topa. Por
exemplo: eu tenho um espetáculo pra montar
em duas semanas. "Vocês topam virar a noite
aqui, ensaiando, ensaiando, ensaiando, en-
saiando, ensaiando ... até ficar legal?" "Topo".
A gente monta.

Bruna - Você falou sobre o público que
gosta de saber ... Você faz teatro pra você ou
pro público?

Carri - Eu faço teatro pra mim e pro públi-
co. Pra mim, porque eu só faço aquilo que eu
gosto, e pro público, porque eu acho que ele
gosta daquilo que eu gosto de fazer. (risos)

Bárbara - Carri, nos seus espetáculos você
não só atua, mas também você escreve o ro-
teiro e dirige os atores. Você sente essa neces-
sidade de ter o controle sobre todo o processo
de criação das suas peças?

Carri - Pronto, uma coisa terrível em mim é
isso. Eu assumo. Minha culpa. Minha máxima
culpa. (pensando) Eu acho que eu, se alguém
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chegar pra mim: "Carri, tu deixaria outra pes-
soa dirigir teu espetáculo?" Deixo ... Como até
um amigo meu agora pediu ... Deixo ... Deixo
sem problema. Mas, por exemplo, eu gosto de
dirigir e gosto de atuar. Eu sou um (enfático)
ótimo diretor de ator, eu sou um ótimo dire-
tor de cena, eu sou um cabra preocupado, um
ator preocupado com a cena. E eu gosto disso.
Eu gosto de dirigir. E assim: "Ah, por que você
não monta algo que você ...?" Eu já até tentei,
gente, mas a negada cobra muito caro ... Eu
pedi um espetáculo do sul do País e tal, mas o
cabra pediu 15 mil reais. Eu não tenho 15 mil
reais pra pagar por um texto, cara! Eu prefiro
escrever e vou experimentando as minhas coi-
sas. Com 15mil eu monto um espetáculo.

Diego - Carri, você falou muito a respeito
de algumas questões financeiras. Você conse-
gue, por exemplo, reservar: esse dinheiro aqui
é pro Carri, esse dinheiro aqui é pra investir
em teatro. Ou não, é tudo misturado?

Carri - (ri da pergunta) Eu tento, cara, mas
não dá, véi ... Não dá, assim, não dá, não dá.
Tem uma coisa estranha nessa história. Por-
que ... Há uma misturada da porra. Eu acho
que eu não sou um bom administrador com
relação a isso, não, porque, vez por outra,
uma coisa engole a outra, sabe? Eu gosto de
dinheiro, mas o dinheiro ... Ele não me faz, eu
faço ele. (bate as mãos) Assim, não é aque-
la coisa (imitando a voz de um desesperado):
"Ahn, eu tenho que ter um relógio, eu tenho
que ...", Sabe? Eu não sou um cara muito ape-
gado. Pronto, eu sou um cara muito desapega-
do, eu não tenho essa coisa ... Parece mentira,

JJUma coisa bacana.
em mim que eu
acho é que, pra
mim, pode ter
uma pessoa na

plateia ou duas mil,
como eu já fiz: a

mesma intensidade
acontece"

negada, (rindo) mas é verdade, assim ... Eu me
viro nos 30... E isso eu não tô dizendo que é
certo, não, isso é errado, sabia? Por exemplo:
"Você tem alguma coisa guardada, pra poder
no futuro ...?" Não, não tenho. Vai ser tudo tão
rápido, e é tudo tão rápido que, sei lá, daqui
a pouco, pfff, acabou. Eu acho que deve ter
algo ... Eu tô torcendo pra alguém fazer um Re-
tiro dos Artistas (instituição carioca que acolhe
artistas idosos com dificuldades financeiras)
aí. (risos)

Diego - E o que você espera do futuro, já
falando ...?

Carri - Eu quero morrer no palco, meu! (a
gargalhada é geral porque a entrevista estava
acontecendo no palco) Não, velho, brincan-
do ... Eu quero montar ainda muito espetáculo:
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A entrevista começou
mais cedo do que o pre-
visto e aconteceu no pal-
co do Teatro da Praia, sob
os refletores e em meio
ao cenário montado para
a peça As Vizinhas.

Quem utilizou muito o
cenário foi a fotógrafa Ta-
mara Lopes, que aprovei-
tava as portas montadas
para circular no palco e ob-
ter os melhores ângulos.



Na metade da entrevis-
ta, Ronaldo resolveu fazer
uma interrupção e pediu
à turma que voltasse a
seguir a pauta, que esta-
va sendo desprezada. Ao
notar o clima tenso, Carri
brincou: "Ande, Tonha!"

Para fazer a transcrição,
a equipe de produção pe-
nou! É que Carri Costa fala
muito rápido, e Bárbara e
Mikaela tiveram de ficar
voltando a gravação várias
vezes para captar a frase.

montar, montar, montar ... Meu sonho é mon-
tar o meu monólogo. Mas uma coisa que eu
ainda tenho medo é um monólogo, eu sozinho
no palco. Tenho meu medo, eu não sei se eu
vou funcionar direito... Porque eu também,
como qualquer um tem suas inseguranças,
eu tenho a minha insegurança, minha insegu-
rança é monólogo. Eu tenho um monólogo,
chama Boca de Siri ... Esse monólogo é um
monólogo que eu acho lindo, porque ele vai
falar exatamente disso, dos porquês do cea-
rense ser considerado engraçado. Por que o
Ceará é berço disso. Então, o Siri, que é esse
personagem, ele vai atravessar feito Macunaí-
ma (personagem do escritor Mário de Andra-
de, representativo do povo brasileiro) - não sei
se vocês conhecem o Macunaíma -, vai atra-
vessar a história do Ceará inteiro, como se ele
tivesse vivido, pra descobrir o porquê que a
gente tem essa veia moleque. Mas eu ainda
não consegui montar.

Felipe - Você não fez faculdade. Você con-
sidera importante a formação acadêmica em
teatro?

Carri - Qualquer formação acadêmica eu
acho importantíssima, cara! Até pra você apri-
morar aquilo que você sente. O pessoal (diz):
"Ah, eu quero fazer, o que você acha de eu fa-
zer universidade de teatro?" Faça, acho legal,
muito legal. Mas eu, pessoalmente, não sinto
necessidade, não sentia necessidade, porque
nem tinha na minha época ... E eu nunca quis
ser professor de teatro. Eu não sei ser profes-
sor de teatro.

Paulo Renato - Você acha que você preci-
sa mais do teatro cearense ou o teatro cearen-
se precisa mais de você?

Carri -Ixe! (ênfase arrastada) (risos) Acho
que os dois se precisam, né? Eu vou deixar
a história responder isso aí, porque o distan-
ciamento é que vai conseguir responder isso,
o que foi um pro outro, o que foi o outro pro
um. Não consigo agora pensar, definir isso.
Eu acho que a gente fez muita coisa e conti-
nua fazendo muita coisa pelo teatro cearense.
(pensando) Algumas pessoas de teatro, nem
todas, ainda se acham muito especiais ... Não
existe ser especial em contar histórias, ence-
nar histórias. (pensando) Eu acho que o artista
tem de ser de uma naturalidade, o artista tem
de ser de uma simplicidade, de uma huma-
nidade muito grande, no acolhimento da sua
arte, no passar da sua arte pro seu tempo. Por
exemplo: não me interessa fazer teatro pros
meus pais, me interessa fazer teatro pra mi-
nha cidade, pro meu tempo, pra minha épo-
ca. (Para o) número maior de pessoas assistir.
Eu não quero mostrar pras pessoas que eu
estudei tal coisa, e se aquela pessoa não en-
tender, é porque ela não tem capacidade de
(entender). Não, não me interessa isso. Não

me interessa as arrogâncias, eu não gosto
das arrogâncias de alguns intelectuais. Infeliz-
mente, o meio acadêmico meio que (enfático)
promove isso. Arrogância, como se o saber, o
conhecimento fosse também sinônimo de po-
der. Pra mim, são penas replicantes aí. Conhe-
cimento, pra mim, não é sinônimo de poder,
muito pelo contrário. Eu tenho medo porque,
como o ator trabalha muito com a emoção,
o artista trabalha muito com as suas sensibi-
lidades, aquele artista que acha que deter o
conhecimento ... Ah ... (rindo) É, aquele artis-
ta ... Interessante que passa umas coisas aqui
na minha cabeça, se tivesse uns balõezinhos
aqui eu tava fodido. (risos) (Aquele artista) que
detém esse conhecimento, cara, (esses artis-
tas) são de uma arrogância ... Enquanto a coisa
é muito mais simples, enquanto o simples é
muito mais interessante, pra mim. Eu acredito
mais no simples do que no rebuscar de algu-
mas pessoas que não sabem nem comunicar
a sua sabedoria, o seu aprendizado. Eu gosto
de comunicar, pronto. Eu gosto que as pes-
soas saiam dos meus espetáculos entendendo
aquilo, sentindo aquilo que eu falei, sentindo
aquela emoção que eu tentei passar. Então,
o que acontece é isso, nas minhas comédias
acontece isso. (imitando a voz de outra pes-
soa) "Ah, Carri, você tem certeza?" Sim, tenho,
porque as pessoas chegam até a mim. O públi-
co que nunca viu teatro chega até a mim e fala,
não são pessoas do teatro.

Mikaela - O que seria o Carri sem o Teatro
da Praia?

Carri - (pensando) O Carri sem o Teatro da
Praia ... Seria um ator sem teatro. (rindo) Não,
eu não sei o que seria o Carri sem o Teatro
da Praia ... Sabe por que eu não sei? É porque
seriam bem mais difíceis as coisas, pra mim.
Por exemplo, me apresentar seria mais difícil ...
Mas se eu não tivesse o Teatro da Praia, eu ia
correr atrás de uma outra coisa ... Eu acho que
o Teatro da Praia não deixaria de acontecer.
Ele aconteceria, de uma maneira ou de outra.
Não sei.

Bruna - Mas e você?
Carri - Eu?
Bruna - O Teatro da Praia aconteceria. Mas

e o Carril
Carri - Ah, aconteceria também ... Eu acre-

dito nisso, de repente, as coisas se convergem
pra ... Aquilo que todo mundo chama de desti-
no, né? Eu acho até que vocês estão aqui, nes-
se determinado momento, fazendo esse tipo
de entrevista, vocês não vão sair como vocês
entraram. Eu não saio de uma coisa como eu
entro. Eu tenho de me permitir isso, eu tenho
de me permitir essa sensibilidade. Então, o
Carri ... É isso!
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Outra dificuldade na
transcrição foi o hábito de
Carri interpretar os diálo-
gos que cita. Como repro-
duzir o tom de voz que ele
usava? Como descrever?
O resultado está na entre-
vista.

A transcrição das duas
horas de entrevista resul-
tou em 46 páginas! No
processo de edição, a
equipe de produção con-
seguiu reduzir o número
para 30 páginas.


