Com mais de 100 peças em seu respeitado currículo de
56 anos de teatro, Silnei Siqueira ficou conhecido por
sua antológica montagem de Morte e Vida Severina, de
João Cabral de Melo Neto, em 1965, com música de Chico
Buarque de Holanda, que foi premiada no Festival de
Teatro em Nancy, na França. Silnei fala da montagem e
de sua carreira neste livro depoimento da jornalista Ieda
de Abreu (que também fez para a Coleção Aplauso as
biografias de Rolando Boldrin e Ilo Krugli).

Ieda de Abreu
Nascida em Fortaleza (CE), lá mesmo cursou
Direito e publicou o primeiro livro de poesias.
Depois, Brasília. Jornalismo na UnB, início de
carreira no Correio Braziliense e Jornal de
Brasília como repórter, redatora e editora
interina, poesias e crônicas nos cadernos
culturais. Em São Paulo há mais de 30 anos,
já trabalhou no Diário do Grande ABC, em
jornais de bairro, com mais atuação em
editoras de livros e revistas: Editora Ática,
Escrituras Editora, DCL, Cortez Editora,
Global. Tem matérias publicadas nas revistas
Caros Amigos, D.O. Leitura, Revista dos
Bancários, Super Interessante (Religiões),
Planeta, entre outras; crônicas, reportagens
e entrevistas no Jornal da Tarde.
Editou o jornal O Escritor, da União Brasileira
de Escritores.
Livros publicados: Mais um Livro de Poemas,
Grãos, A Véspera do Grito, todos de poesia,
e O Jogo do ABC (infantil, 3ª ed.).
Para a Coleção Aplauso já traçou o perfil de
Rolando Boldrin e Ilo Krugli.
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Nascido em 1943 em São Paulo, Silnei foi ator de teatro
e televisão, antes de decidir-se pela direção em 1964.
Sempre mantendo sua profissão de advogado por mais de
30 anos. Foram espetáculos importantes e populares como
O & A, que estreou durante a ditadura militar, Mumu, a
Vaca Metafísica, que levou todos os prêmios de direção
em 1976, inclusive o Molière. No livro, Silnei também
homenageia seus grandes mestres Francisco Giacchieri
e Aldo Calvo, o dramaturgo Abílio Pereira de Almeida e
Beatriz Segall (que lhe deu os fundamentos do teatro).
Mais um lançamento da Coleção Aplauso, da Imprensa
Oficial do Estado, em seu trabalho de resgate e
preservação da memória cultural brasileira.

SILNEISIQUEIRA
APALAVRAEMCENA
IEDADEABREU

Inestimável é o valor da Coleção Aplauso –
editada pela Imprensa Oficial, que já colocou
nas livrarias dezenas de biografias, ou perfis,
de artistas de teatro, cinema e televisão.
Publicados em pequeno formato, com pouco
mais de 200 páginas, letras graúdas, muitas
fotos, de leitura rápida e saborosa, trazem
depoimentos quase sempre em primeira
pessoa, escritos a partir de entrevistas concedidas a jornalistas, artistas ou historiadores.
À primeira vista, podem parecer apenas
curiosos ou, para o olhar mais atento, importante registro de memória. Porém, acabam
por revelar a dimensão histórica do teatro
brasileiro e têm valor ímpar.
O ESTADO DE S. PAULO

A memória cultural de um país é tão necessária quanto a própria existência da arte.
Quem não registra não é dono. A Coleção
Aplauso, editada pela Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, leva ao grande público
depoimentos biográficos e testemunhos de
nossa produção artística a preços populares
contribuindo, com sucesso, para a preservação
da memória do nosso patrimônio artístico
e cultural.
http://ultimosegundo.ig.com.br
Uma coleção a ser aplaudida de pé.
JORNAL DO BRASIL

Para fazer a cabeça do público funcionar.
JORNAL DO COMÉRCIO – PORTO ALEGRE

Capa: ilustração a partir de fotografia de Silnei Siqueira
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Apresentação

Segundo o catalão Gaudí, Não se deve erguer monumentos
aos artistas porque eles já o fizeram com suas obras. De
fato, muitos artistas são imortalizados e reverenciados
diariamente por meio de suas obras eternas.
Mas como reconhecer o trabalho de artistas geniais de
outrora, que para exercer seu ofício muniram-se simplesmente de suas próprias emoções, de seu próprio corpo?
Como manter vivo o nome daqueles que se dedicaram à
mais volátil das artes, escrevendo, dirigindo e interpretando obras-primas, que têm a efêmera duração
de um ato?
Mesmo artistas da TV pós-videoteipe seguem esquecidos, quando os registros de seu trabalho ou se perderam
ou são muitas vezes inacessíveis ao grande público.
A Coleção Aplauso, de iniciativa da Imprensa Oficial, pretende resgatar um pouco da memória de figuras do Teatro,
TV e Cinema que tiveram participação na história recente
do País, tanto dentro quanto fora de cena.
Ao contar suas histórias pessoais, esses artistas dão-nos
a conhecer o meio em que vivia toda uma classe que
representa a consciência crítica da sociedade. Suas histórias tratam do contexto social no qual estavam inseridos e seu inevitável reflexo na arte. Falam do seu enga-
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jamento político em épocas adversas à livre expressão e
as consequências disso em suas próprias vidas e no destino da nação.
Paralelamente, as histórias de seus familiares se entre
laçam, quase que invariavelmente, à saga dos milhares
de imigrantes do começo do século passado no Brasil,
vindos das mais variadas origens. Enfim, o mosaico formado
pelos depoimentos compõe um quadro que reflete a
identidade e a imagem nacional, bem como o processo
político e cultural pelo qual passou o país nas últimas
décadas.
Ao perpetuar a voz daqueles que já foram a própria voz da
sociedade, a Coleção Aplauso cumpre um dever de gratidão
a esses grandes símbolos da cultura nacional. Publicar suas
histórias e personagens, trazendo-os de volta à cena,
também cumpre função social, pois garante a preservação
de parte de uma memória artística genuinamente brasileira, e constitui mais que justa homenagem àqueles
que merecem ser aplaudidos de pé.

José Serra
Governador do Estado de São Paulo
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Coleção Aplauso

O que lembro, tenho.
Guimarães Rosa

A Coleção Aplauso, concebida pela Imprensa Oficial, visa
resgatar a memória da cultura nacional, biografando
atores, atrizes e diretores que compõem a cena brasileira
nas áreas de cinema, teatro e televisão. Foram selecionados
escritores com largo currículo em jornalismo cultural para
esse trabalho em que a história cênica e audiovisual
brasileiras vem sendo reconstituída de maneira singular.
Em entrevistase encontros sucessivos estreita-se o contato
entre biógrafos e biografados. Arquivos de documentos e
imagens são pesquisados, e o universoque se reconstitui
a partir do cotidiano e do fazer dessas personalidades
permite reconstruir sua trajetória.
A decisão sobre o depoimento de cada um na primeira
pessoa mantém o aspecto de tradição oral dos relatos,
tornando o texto coloquial, como se o biografado falasse
diretamente ao leitor.
Um aspecto importante da Coleção é que os resultados
obtidos ultrapassam simples registrosbiográficos, revelando ao leitor facetas que também caracterizam o artista e
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seu ofício. Biógrafo e biografado se colocaram em reflexões
que se estenderam sobre a formação intelectual e ideológica
do artista, contextualizada na história brasileira.
São inúmeros os artistas a apontar o importante papel que
tiveram os livros e a leitura em sua vida, deixando transparecer a firmeza do pensamento crítico ou denunciando
preconceitos seculares que atrasaram e continuam atrasando nosso país. Muitos mostraram a importância para a
sua formação terem atuado tanto no teatro quanto no
cinema e na televisão, adquirindo, linguagens diferenciadas – analisando-as com suas particularidades.
Muitos títulos exploram o universo íntimo e psicológico
do artista, revelando as circunstâncias que o conduziram
à arte, como se abrigasse em si mesmo desde sempre, a
complexidade dos personagens.
São livros que, além de atrair o grande público, interessarão
igualmente aos estudiosos das artes cênicas, pois na Coleção
Aplauso foi discutido o processo de criação que concerne
ao teatro, ao cinema e à televisão. Foram abordadas a
construção dos personagens, a análise, a história, a
importância e a atualidade de alguns deles. Também foram
examinados o relacionamento dos artistas com seus pares
e diretores, os processos e as possibilidades de correção de
erros no exercício do teatro e do cinema, a diferença entre
esses veículos e a expressão de suas linguagens.
Se algum fator específico conduziu ao sucesso da Coleção
Aplauso – e merece ser destacado –, é o interesse do leitor
brasileiro em conhecer o percurso cultural de seu país.
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À Imprensa Oficial e sua equipe coube reunir um bom time
de jornalistas, organizar com eficácia a pesquisa documental e iconográfica e contar com a disposição e o empenho
dos artistas, diretores, dramaturgos e roteiristas. Com a
Coleção em curso, configurada e com identidade consolidada, constatamos que os sortilégios que envolvem
palco, cenas, coxias, sets de filmagem, textos, imagens e
palavras conjugados, e todos esses seres especiais – que
neste universo transitam, transmutam e vivem – também
nos tomaram e sensibilizaram.
É esse material cultural e de reflexão que pode ser agora
compartilhado com os leitores de todo o Brasil.

Hubert Alquéres
Diretor-presidente da
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
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