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ANEXO F - Entrevista com Renato Borghi 

 

Sabemos que você é um ator consagrado e renomado. Você pode nos contar sobre 

como se deu a trajetória que o levou aos palcos? Como você se juntou ao grupo 

teatral Oficina? 

 

Renato Borghi: Eu fundei, tava no terceiro ano da faculdade de direito, lá eu conheci o 

José Celso Martinez Corrêa, nos ficamos muito amigos e tínhamos outros colegas 

também, Amir Adad, outras pessoas que eram ligadas ao teatro e nós dali fundamos o 

teatro Oficina amador que durou o ano 58 , 59 e 60 e, depois, em 61, a gente construiu o 

primeiro teatro Oficina e profissionalizou e aí passou a ser uma companhia profissional 

de teatro a partir de 1961. 

 

Lis: Mas a sua escolha de vida, inicialmente, não era ser ator? 

 

R.B.: Era, era ser uma coisa artística, eu queria alguma coisa artística, podia ser cantor, 

ou podia ser ator, mas era uma coisa ou outra. 

 

Boa parte de sua carreira se deu durante um período específico da história do 

Brasil, a Ditadura Militar. Como você observou e sentiu a influência desse contexto 

nos palcos? 

 

R.B.: Olha foi uma coisa assim, a primeira parte da ditadura ela foi menos pesada do 

que a segunda que foi depois do Ato Institucional nº 5, no final de 68. 

A primeira parte, a gente, de uma certa maneira, conseguia driblar melhor a censura, 

fazendo peças que tinham tudo a ver com a situação da  Ditadura no Brasil, mas que não 

eram claras, eram uma metáfora, né? Então nós fizemos peças como Andorra, que 

falava da perseguição ao judeu, mas onde você lia judeu, tava se falando de socialista, 

de comunista, de, enfim, de qualquer minoria discriminada.  

 

O ano de 1968 é lembrado por ter sido um período de acirramento da Ditadura 

Militar, porém foi também um ano culturalmente fértil, em que muitas das 
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principais produções teatrais vieram à cena. O que foi o ano de 1968 para você, 

numa perspectiva de um profissional do teatro? 

 

R.B.: Foi porque nós estávamos numa pressão muito grande de 64, né? Em 1967, nós 

achamos uma peça que falava violentamente sobre a exploração capitalista, sobre o 

imperialismo, sobre enfim uma série de temas que eram totalmente proibidos; mas era 

escrito por um homem em 1933, 1932, Oswald de Andrade, um dos ícones da semana 

de 1922. Então, a Ditadura não sabia o que fazer, proibir o Oswald de Andrade? Como é 

que podia proibir o Oswald de Andrade, se ele era o símbolo da Semana de Arte de 

1922? Se ele escreveu há tanto tempo atrás como é que uma coisa escrita em 33, que já 

está tão subversiva em 1967? Então criou-se um problema, eles acabaram permitindo 

durante algum tempo O Rei da Vela a contra gosto, aí depois do AI-5, aí sim eles 

fizeram cortes. Um ano de grande resistência, e de muita criatividade, eu acho que foi 

um ano em que O Rei da Vela estourou no Rio de Janeiro, por exemplo. Um sucesso 

absurdo, ele praticamente reuniu todo mundo em torno daquilo que seria um movimento 

tropicalista. Então quer dizer, tanto o Cinema Novo quanto o teatro, quanto a música 

com Caetano, com Gil etc., tudo isso formou um conjunto que era um movimento 

tropicalista muito baseado no Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade. Foi um 

ano que o José Celso dirigiu o Roda Viva, com pernas quebradas, o teatro destruído, e 

depois em Porto Alegre ainda tiveram capacidade de sequestrar um ator e mandar dizer 

aos produtores que se a peça estreasse em Porto Alegre, o ator seria assassinado. Então, 

quer dizer, aí a repressão estava muito violenta, quando começa a surgir também as 

guerrilhas urbanas, mais claro, o Brasil entrou em guerra, uma coisa bárbara, e todos os 

atores nacionais passaram a estar proibidos, Guarnieri, Vianinha, Dias Gomes, Chico de 

Assis, as peças estavam absolutamente  todas engavetadas. Um ano em que as pessoas 

reagiam ainda. Eu me lembro que Boal escreveu um texto de alguns autores que 

formavam uma coisa que se chamava Feira Paulista de Opinião, e essa Feira Paulista de 

Opinião foi proibida no dia seguinte. A Cacilda Becker, me lembro perfeitamente, foi 

até o teatro, abriu as portas do teatro e disse ao público: “vamos entrar, quem quiser 

entrar que assuma responsabilidade, essa peça está proibida no território nacional, mas 

este é um ato de desobediência civil”. Então as pessoas todas participaram desse ato de 

desobediência civil, um desacato realmente à censura que foi uma coisa belíssima, a 

classe praticamente toda participou e o público junto. 
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Voltando a falar sobre o Teatro Oficina, gostaria que você contasse sobre sua 

experiência em O Rei da Vela. Durante a montagem da peça, o grupo previa 

provocar sentimentos e reações tão contundentes do público e da crítica? A peça 

foi levada à Europa em 1968, como foi a reação da plateia? O grupo remontou a 

peça na década de 70; qual foram as principais mudanças das duas montagens? 

 

R.B.: Eu acho que ela foi um choque porque, o verbo do Oswald é o verbo 

incandescente, é o verbo de fogo, um verbo antropofágico, um verbo carnívoro, um 

verbo devorador, é o verbo que dizia do Brasil coisas que nem nós nos atrevíamos a 

dizer, então, a peça era realmente impactante, chocante, neste ponto de vista, além do 

mais era uma peça do ponto de vista de playwrite, quer dizer, a técnica de escrever uma 

peça, ela era completamente diferente das peças que se faziam até então, que eram peças 

que têm uma certa preparação, de cartazes, resolução. Era uma peça caótica; de repente 

ela usava um ato de escritório de usura, depois na Baía de Guanabara, depois um crime 

de ópera. Era uma coisa que realmente deixava a cabeça do espectador muito balançada. 

Eu acho que principalmente o que chocou mais foi o próprio texto do Oswald de 

Andrade. 

 

Lis: Você acha que foi mais o texto do que a encenação? 

 

R.B.: A encenação também foi muito violenta, encenação violenta e inspirada, a 

encenação foi o que gerou o tropicalismo, a encenação foi inspirada na antropofagia do 

Oswald, então, isso somado ao texto foi uma bomba, uma bomba que explodiu no 

Brasil. 

 

Com relação à peça, teve uma passagem pela Europa, você pode contar um pouco 

da recepção? 

 

R.B.: Foram duas recepções: uma foi no festival em Florença no Teatro de La Perola. 

Quando eu percebi, eu vi que tinha caído numa armadilha, porque era um festival 

totalmente aristocrático, de uma burguesia altíssima, mulheres de peles, perfumes, 

homens de smoking etc. Com tradução simultânea, então, quando eles começaram a 
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ouvir o texto, começou a haver uma revolução dentro da sala, as pessoas começaram a 

bater a cadeira, a se levantar, a sair, o espetáculo terminou assim, já com o teatro 

praticamente esvaziado, com pessoas fazendo comício na plateia, foi uma verdadeira 

loucura. A outra reação na Europa foi maravilhosa, que foi em Nancy, festival de 

Nancy, e que o espetáculo foi consagrado e a crítica francesa de tal maneira achou 

maravilhoso o espetáculo que promoveu uma temporada nossa em Paris, no teatro 

Bervilie. 

 

Lis: Você pode me falar um pouco como foi a montagem do seu personagem, que é o 

principal? 

 

R.B.: Era um personagem que ele era a síntese do explorador, do usurário, do homem 

que vive de juros, do homem que é capaz de simbolicamente, no espetáculo, ele matava 

os inadimplentes, mas absolutamente consciente do papel que ele exercia, do regime 

que ele vivia, ele tinha uma lucidez do papel que ele exercia sobre o mundo e fazia isso 

sem culpa. Ele tinha um grande cinismo, porque ele achava que o mundo era isso, e ele 

deveria agir assim. 

 

Lis: A peça teve, o grupo montou em 67, 68, ela teve problemas com a censura, na 

década de 70 ela foi remontada. Houve alguma mudança dessas encenações? 

 

R.B.: Não, ela só teve que viajar com os cortes que tinham sido feitos em 68. Por 

exemplo: tinha uma canção que era a história de um Cachorro Jujuba e que eles 

cortaram e que eu cantava, e que eu cantava: Ru,Ru, ruru, e a plateia aplaudia sem parar 

que era mais violento, do que se eu cantasse a canção com a letra. A peça provocou a 

mesma reação que provocou em São Paulo e Rio, em todo o Brasil. 

 

Lis: Sobre a censura, como você presenciou a prática da censura durante a sua carreira? 

 

R.B.: Eu tenho uma chateação muito grande na minha vida, porque a censura me pegou 

com 28 anos e ela me devolveu a liberação da censura com 48, quer dizer, passei 20 

anos tendo que driblar a censura, e tendo que escolher um repertório que discutisse com 

a plateia, principalmente a plateia universitária, mais jovem. Que discutisse a situação 
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no Brasil. Eu acho que o grande sucesso do Oficina foi poder discutir nossa situação 

com o jovem brasileiro. Falar do que nós estávamos passando e do que eles estavam 

passando, do país que nós estávamos vivendo, do país que eles estavam vivendo, e de 

incentivar, inquietar na procura de um caminho pra devolver ao Brasil liberdades 

democráticas, que era a grande utopia. Uma situação de constrangimento enorme, por 

eles tudo seria proibido: a encenação, os figurinos, a música, e o texto seria queimado 

em praça pública. Mas era Oswald de Andrade, e aí, como é que eles iriam fazer, eles 

foram obrigados a liberar. 

 

Lis: Então você atribui a liberação, mais à questão da autoria? 

 

R.B.: Eu, sim, a liberação foi muito mais, porque se tratava, era um ícone mesmo, quer 

dizer, o promotor da Semana de Arte de 22, junto com Tarsila, junto com Mário de 

Andrade, junto com aquela gente toda, que fez aquele movimento que até hoje todo 

mundo estuda a Semana de Arte de 22. Foi um poeta consagrado, um romancista, uma 

pessoa importantíssima, e que, principalmente, para eles, era difícil, porque a peça era 

escrita em 32, 33. Então proibir em 67 seria uma prova de retrocesso, seria uma coisa de 

pessoas retrógadas, entendeu? Então ficava realmente mal para a censura proibir 

Oswald de Andrade. 

 

Lis: E a peça nunca foi vetada? Ela teve cortes mas nunca foi vetada? 

 

R.B.: Não, não. 

 

Lis: Em relação ao filme, ele teve problemas com a censura também, não é? 

 

R.B.: O filme eu já não acompanhei, porque eu tinha saído do Oficina, já não sei que 

problemas que ele enfrentou com a censura . Não tenho ideia. Mas como o filme estreou 

já na década de 80, estreou em 82 eu acho, por aí, eu acho que a censura já estava 

liberada, já estava nos finalmente. 


