
RELEASE 

'GÓRGONA', DOCUMENTÁRIO SOBRE A ATRIZ MARIA ALICE 
VERGUEIRO ESTREIA NESTA QUINTA-FEIRA 
 
Dirigido pelos estreantes Fábio Furtado e Pedro Jezler, filme GÓRGONA é um 
registro de uma das mais importantes atrizes do teatro brasileiro 
 
Trailer: https://youtu.be/vLWg6cQgo6Q 

Cartaz: http://bit.ly/2CQzTTF 

Fotos: http://bit.ly/2FyBX5B 

 
“GÓRGONA”, dirigido pelos estreantes Fábio Furtado e Pedro Jezler estreou dia 29 de março de 

2018 em São Paulo. Ao longo de cinco anos, durante as temporadas da peça “As Três Velhas”, os 
cineastas Fábio Furtado e Pedro Jezler acompanharam os bastidores da montagem dirigida e 
estrelada por Maria Alice Vergueiro, considerada uma das maiores atrizes de sua geração. O longa 
“GÓRGONA”, traz um recorte sensível desse momento na vida da atriz de 83 anos, 
que convive com o Mal de Parkinson desde 2001. O documentário aborda temas como a 
proximidade da morte, o envelhecer em cena, o custo das convicções artísticas e os impasses da 
produção cultural no Brasil. 
 
A vontade de fazer um filme com a atriz surgiu quando Fabio, que é co-fundador da companhia 
Pândega com Maria Alice e o ator Luciano Chirolli, registrou algumas cenas do processo da peça de 
Alejandro Jodorowsky. Mas foi somente com a chegada de Pedro que surgiu a ideia de fazer um 
documentário sobre Maria Alice. 
 
- Já com a ideia de fazer um documentário, nossa abordagem foi a da longa convivência, 
praticamente em todas as apresentações da peça. Como Fábio faz parte da companhia, depois de 

um certo tempo, a presença da câmera foi se tornando cada vez mais natural. Depois das 
filmagens, revíamos o material bruto e assim fomos entendendo como e o que registrar", afirma 
Pedro. "Percebemos que não nos interessava olhar para material de arquivo ou tentar abranger 
uma vida inteira no tempo de um filme. Era aquele momento da vida da Maria, com as tantas 
camadas que trazia, que decidimos retratar”, completa Fábio. 
 
Restringindo-se ao espaço da intimidade, o filme oferece uma janela de observação privilegiada 
sobre uma artista que, acometida por dificuldades de locomoção, fala e memória do texto, luta para 

montar a peça contra todos os desafios, incluindo as agruras de quem depende de patrocínio para 
trabalhar. 
 
- Fizemos a opção de só filmar os atores dentro do teatro, assumindo a perspectiva de quem faz 
parte desse mundo. São artistas do palco, e queríamos preservar esse contexto. Por isso não há 
cenas do ponto de vista da plateia, na casa da atriz e nem externas. Se aparece algum trecho da 

peça, é sempre mostrado a partir das coxias", conta Pedro. “Como o cotidiano dos bastidores é feito 
de coisas que se repetem a cada apresentação, pudemos filmar os mesmos gestos ao longo dos 

anos e fomos desenvolvendo um interesse pela passagem do tempo. Todo esse material foi 
depurado no processo de montagem do filme, que também foi muito longo, durou quase dois 
anos”, revela. 
 
Em cena, além de Maria Alice Vergueiro, estão Luciano Chirolli, companheiro de longa data, e os 
atores Pascoal da Conceição, Danilo Grangheia e Marco Luz, além de Carolina 
Splendore, jovem atriz que também fez assistência de direção para a montagem. O cotidiano da 
equipe também foi registrado nos diferentes teatros por onde passou o espetáculo. 

https://youtu.be/vLWg6cQgo6Q
http://bit.ly/2CQzTTF
http://bit.ly/2FyBX5B


 
 
SINOPSE: 
 
Endividada pela montagem de sua última peça de teatro, Maria Alice Vergueiro, uma atriz 
octagenária acometida pelo mal de Parkinson, vive a aclamação da crítica e a indiferença da 

indústria enquanto tenta encarar o grotesco da morte oscilando entre o horror e o risível. 
 
 
SOBRE MARIA ALICE VERGUEIRO 
 
Maria Alice Vergueiro dedica-se ao teatro há mais de cinquenta anos, sendo considerada uma das 
maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. Tendo passado pelos grupos mais importantes do 
teatro paulista, entre eles o Teatro de Arena, o Teatro Oficina e o Teatro do Ornitorrinco, foi 
parceira de Gerald Thomas, Zé Celso e Luis Antônio Martinez Corrêa, Roberto Lage e Cacá Rosset, 

que foi seu aluno, entre muitos outros. Conhecida como a Grande Dama Indigna, a Musa dos Porões 

e autodenominada substar, deu inestimável contribuição ao moderno teatro brasileiro também 
como diretora. 
 
 
SOBRE OS DIRETORES 
 
Pedro Jezler formou-se no Curso Superior do Audiovisual da Escola de Comunicação e Artes da 
USP, e é pós-graduado em Cinema Documentário pela Fundação Getúlio Vargas. Atua como diretor, 
roteirista e editor. 
 
Fábio Furtado é fotógrafo e documentarista. Estudou Letras na USP, fotografia e artes visuais com 

Carlos Moreira, Regina Martins e Evandro Carlos Jardim. Co-fundador do grupo Pândega, foi 
dramaturgo do espetáculo “Why the Horse?”, em que Maria Alice Vergueiro ensaia sua própria 
morte. Pertence também ao núcleo artístico da companhia de dança Perversos Polimorfos, cujos 

trabalhos e sua intersecção com a linguagem audiovisual pesquisa há oito anos. Desde 2015 
coordena a equipe de audiovisual da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. 
 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
GÓRGONA 
Direção: Fábio Furtado e Pedro Jezler 
Com participação de: Maria Alice Vergueiro, Luciano Chirolli, Pascoal da Conceição, Danilo 
Grangheia, Carolina Splendore e Marco Luz. 
Gênero: Documentário 
Ano: 2016 
Duração: 77 minutos 
Distribuição: Espaço Filmes 
Classificação: 14 anos 

- Estreou na 40a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2016 (3 exibições). 

- Entrou em cartaz no Espaço Itaú de Cinema em 29/03/2018, em São Paulo (2 salas, Augusta e Frei 
Caneca), Rio de Janeiro e Brasília, permanecendo por 4 semanas. 

 



https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-

arte/2018/03/31/interna_diversao_arte,669951/maria-alice-vergueiro-documentario.shtml 

 Documentário Górgona 
retrata a carreira da atriz 
Maria Alice Vergueiro 
Sem entrevista ou material de arquivo, o filme é estruturado em 
questões importantes para a atriz 
RD Ricardo Daehn 
postado em 31/03/2018 07:00 / atualizado em 31/03/2018 11:48 

 
Uma das cenas do filme Górgona.(foto: Reprodução/Internet. ) 
 
 
Dada a constância de uma câmera circulando entre coxia e camarins da peça As três velhas, a 
intimidade estava estabelecida, e os codiretores Fábio Furtado e Pedro Jezler, à frente do 
documentário Górgona, não tinham dúvidas do acesso à matéria-prima do filme em curso: a 
autenticidade da atriz Maria Alice Vergueiro. “Havia a delicada questão do contrato de confiança 
não estabelecido. Nisso, não há limites bem delineados — o avanço na intimidade pode cruzar 
fronteiras, passando ao incômodo. O desafio é também não frear muito na investida, ficando 
aquém do resultado esperado. Na convivência, sabemos que Maria Alice é atriz e sentia a 
presença da câmera, correspondendo. Mas, por estarmos integrados ao ambiente, às vezes, até 
ela se esquecia da gente”, conta o diretor Fábio Furtado. 



 
Em caráter totalmente independente, Górgona chegou aos cinemas da capital um ano e meio 
depois de pronto. Além da direção de fotografia do longa, Fábio acumula experiências como a 
assistência de direção de espetáculos da Companhia Pândega (na qual Maria Alice atua) e a 
criação de dramaturgia para peças. Sem entrevista ou material de arquivo, o filme é estruturado 
em questões candentes para a atriz, criada entre peças de Augusto Boal, do Teatro Oficina e de 
Bertolt Brecht. “A qualidade maior da Maria Alice é a da irreverência, mesmo ao falar de temas 
complexos e pesados. Faz isso com graça e humor — num clima de ambivalência, numa 
‘graça/séria’”, observa. 
 
A remoção de montanhas, ao encapar projetos de teatro, é das abordagens perceptíveis, quando o 
centro das atenções é Maria Alice. “O motor sempre é ela. É um tipo de atriz que gosta daquele 
tempo do teatro de grupo, da facção experimental, que persiste, sem patrocínio”, comenta Fábio 
Furtado. Nada, em Górgona, ficou de fora da montagem final, por ser polêmico ou incômodo. A 
atriz, num rompante, aparece, criticando, com leveza, opções de atrizes como Fernanda 
Montenegro e Cleyde Yáconis, e reclama do colega de jornada Zé Celso Martinez Corrêa. “Eles têm 
uma relação muito longeva. Brigam, mas se amam. A mágoa acaba passando”, reforça o diretor. 
 
Dona de um currículo recheado de ousadia, Maria Alice Vergueiro motiva eterna inquietação, ao 
entrar em cena. Entre as traquinagens — capazes de influenciar a (concepção da) montagem do 
documentário Górgona — está a época em que ela encenou a própria morte. A elaboração teatral 
culminava com o público interagindo com o velório da atriz, desdobrado a cada apresentação. 
Beijos de despedida, entrega de flores — que encerravam uma das peças encenadas — 
transformavam o espírito da atriz, modificada, ao longo das filmagens de Górgona: de cadeira de 
rodas, e com a locomoção dificultada, ainda assim, ela se mantinha ferrenha na meta de divertir e 
impressionar. 
 
Hoje, aos 83 anos, a atriz segue na árdua convivência com o mal de Parkinson. “Tempo para a 
Maria é urgente. Notamos que cinco anos (que transcorrem na fita) passam de modo muito 
diferente. Desde o começo, víamos que ela sofria as consequências da idade e da doença”, reforça 
Furtado. Algumas apresentações de espetáculo foram canceladas, diante de seguidas internações 
da atriz que, atualmente, mesmo longe dos palcos, não se considera aposentada. “Por enquanto, 
ela está em casa, bem. Depois da encenação da morte, pensamos até num projeto que brinque 
com a ressurreição da Maria Alice”, adianta Furtado. 
 
Tapas da pantera 
 
Górgona projeta no título, extraído da mitologia grega, um traço marcado da atriz, na opinião 
expressa dos diretores. “É extraordinário como, ao modo da medusa, Maria Alice ri de coisas 
preocupantes ao seu próprio redor. Medusa se comprazia com o espanto das presas, diante de 
aspectos grotescos dela”, pontua Furtado. Sem nunca recorrer a relações verticais (calcadas na 
autoridade), a atriz segue percurso criativo sempre surpreendente, na opinião do colega de palco. 
“Mesmo sabendo de toda a carga de sabedoria e experiência, ela acha uma forma de levar todos 
em conta. ‘Me seduza com sua ideia’ é o jeito de ela facilitar o contato, abrindo diálogo com 
todos”, elogia o amigo. 
 
O longa foi realizado antes mesmo da montagem de Why the horse?, peça que teve a morte como 
autorreferência para a atriz celebrada, mais recentemente, pelo sucesso na internet (com o 
famoso esquete Tapa na pantera) e com o premiado curta Rosinha. As três velhas (o espetáculo 
que está em primeiro plano, no documentário), de certa forma, deflagrou o processo de um 



“teatro documental”, que, em vários pontos, realimentou Górgona e mesmo a peça Why the 
horse?. Insegura, com a morte do irmão, Maria Alice assimilou nuances, à época, para o papel na 
montagem que, inicialmente, previa fundir textos de Fernando Arrabal e de Beckett. “Ela ficou 
impressionada com o medo e a perplexidade do irmão — daí, termos ido para outro lado, mais 
realista”, comenta o cineasta. 

  

 

https://guia.folha.uol.com.br/40a-mostra-de-cinema-internacional-de-sao-

paulo/2016/10/documentario-registra-maria-alice-vergueiro-em-bastidores-de-peca.shtml 

Documentário registra Maria Alice 
Vergueiro em bastidores de peça 
MARIA LUÍSA BARSANELLI 
DE SÃO PAULO 

21/10/2016  2h07 

 
Maria Alice Vergueiro no documentário 'Górgona', de Fábio Furtado e Pedro Jezler 

"Luthi, desculpe o nosso beijo na boca que não rola. Você põe a língua, a 
língua prende, porque tá seca a minha boca." No camarim, a atriz Maria 
Alice Vergueiro comenta com o colega Luciano Chirolli uma cena de "As 
Três Velhas", peça de Alejandro Jodorowsky que ela dirigiu em 2010. 

https://guia.folha.uol.com.br/40a-mostra-de-cinema-internacional-de-sao-paulo/2016/10/documentario-registra-maria-alice-vergueiro-em-bastidores-de-peca.shtml
https://guia.folha.uol.com.br/40a-mostra-de-cinema-internacional-de-sao-paulo/2016/10/documentario-registra-maria-alice-vergueiro-em-bastidores-de-peca.shtml


A intérprete, hoje com 81, é tema "Górgona", documentário de Fábio 
Furtado e Pedro Jezler. Gravado ao longo de quase cinco anos, o filme 
registra a atriz e seus colegas nos bastidores da montagem. 

Furtado, integrante do Pândega, grupo de Maria Alice, começou a filmar o 
elenco como experimento e se interessou pelo olhar da octogenária diante 
da câmera. 

No filme, não há entrevistas ou imagens de arquivo. Mostra apenas os 
camarins, as coxias e os ensaios, "para dar uma perspectiva de quem faz o 
teatro", conta Furtado. A iluminação é balanceada segundo a luz do palco e 
cria certo estranhamento (proposital) nos registros fora de cena. 

Como um observador, a câmera segue o elenco e registra Maria Alice, 
diagnosticada há mais de dez anos com mal de Parkinson, falando sobre a 
velhice e a falta de memória. Também acompanha os planos de acordo 
com a visão da atriz, que se locomove com uma cadeira de rodas devido a 
uma artrose nos joelhos. 

É engraçada em seu despojamento e tem uma sinceridade crua. Fala 
abertamente sobre as dificuldades financeiras, como conta os centavos 
para pagar a equipe da peça. 

Em certo momento, pede que escrevam ao autor, a quem devem dinheiro 
pelos direitos da obra: "Um dia pagaremos. Não digo quando, porque não 
somos profetas". 

Maria Alice é mesmo górgona, daqueles seres que comovem e petrificam. 

GÓRGONA 
DIREÇÃO Fábio Furtado e Pedro Jezler 
PRODUÇÃO Brasil, 2016, 14 anos 
QUANDO sex. (21), às 20h, no Espaço Itaú de Cinema - Augusta; sáb. (22), 
às 17h40, no Espaço Itaú de Cinema - Frei Caneca; seg. (31), às 16h20, no 
Cine Caixa Belas Artes 

 

 



 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/03/gorgona-e-coerente-com-o-estilo-

vigoroso-e-inquieto-de-maria-alice-vergueiro.shtml 

'Górgona' é coerente com o 
estilo vigoroso e inquieto de 
Maria Alice Vergueiro 
Fábio Furtado e Pedro Jezler, diretores do 
documentário, acompanharam a atriz em bastidores de 
peça 

•  
 

 
 
A atriz Maria Alice Vergueiro, em ensaio para a revista Serafina de outubro de 
2016 João Kehl e Rafael Jacinto/ 
Naief Haddad 
SÃO PAULO 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/03/gorgona-e-coerente-com-o-estilo-vigoroso-e-inquieto-de-maria-alice-vergueiro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/03/gorgona-e-coerente-com-o-estilo-vigoroso-e-inquieto-de-maria-alice-vergueiro.shtml


GÓRGONA 

• Classificação 14 anos 

• Produção Brasil, 2016. 77 min 

• Direção Pedro Jezler e Fábio Furtado 

Veja salas e horários de exibição. 

Havia um jeito bem mais fácil de retratar Maria Alice Vergueiro, uma das grandes atrizes da história do 
teatro paulista. 

Com uma carreira de mais de 30 peças e passagens por grupos relevantes, como Oficina e Ornitorrinco, 
ela poderia ser tema de um documentário afeito às convenções, com dezenas de depoimentos de amigos 
e fotos antigas. Talvez até se tornasse uma homenagem digna, mas com o efeito de circunscrever o 
trabalho da atriz ao passado. 

Não há nada disso em “Górgona”, filme que acaba de entrar em cartaz. Os jovens Fábio Furtado e Pedro 
Jezler tomam outro rumo, mais ousado e, assim, coerente com o estilo vigoroso e inquieto de Maria 
Alice. 

Acompanharam a atriz ao longo de cinco anos nos bastidores do espetáculo “As Três Velhas”. Furtado e 
Jezler estão atentos à capacidade dela de conciliar direção e interpretação nessa peça do chileno 
Alejandro Jodorowsky. Mas não só. Há ainda o fato de que o trabalho tenha se desenvolvido com Maria 
Alice já na casa dos 80 anos e acometida pela doença de Parkinson.    

Ao optar por um caminho heterodoxo para retratá-la, os diretores se expõem mais aos erros, que não 
são poucos. Do ponto de vista da fotografia, especialmente na primeira metade, o filme cai em 
exercícios estéticos inócuos ao mirar ângulos dos bastidores teatrais. 

É de se notar ainda uma questão moral. Artista corajosa, que se fortalece continuamente com o humor, 
Maria Alice não é do tipo que pede piedade em meio à decadência física. Nesse sentido, é um equívoco 
da direção se estender na cena em que dois homens ajudam a atriz a subir uma escada 
vagarosamente.       

Mas os acertos prevalecem. Como numa colagem, fragmentos mostram a atmosfera fraterna e, por 
vezes, sagrada do camarim. Sem um tom de comiseração, outras passagens evidenciam as dificuldades 
financeiras do teatro alternativo. 

Há, sobretudo, um olhar sutil para a devoção da atriz aos palcos e para a sua força dramática. Em várias 
passagens, paira a dúvida: ela está, de fato, revelando questões muito particulares para a câmera ou 
interpretando? Essa ambiguidade é um presente para o público de “Górgona”. 

O nome do filme, aliás, é um achado. Górgonas eram figuras da mitologia grega com ninhos de serpente 
no lugar dos cabelos. Tinham o poder de transformar em pedra aqueles que as olhassem. 

Enquanto é maquiada, Maria Alice diz: “Eu entro no teatro e começo a tremer. É impressionante. A 
serpente entra em mim”.   

 

http://guia.folha.uol.com.br/cinema/documentario/gorgona-espaco-itau-de-cinema-frei-caneca-consolacao-4070032331.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/04/1611585-maria-alice-vergueiro-de-tapa-na-pantera-retrata-sua-morte-em-peca.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/serafina/2016/11/1826901-aos-82-maria-alice-vergueiro-assume-o-parkinson-no-palco-e-dirige-pecas.shtml


https://istoe.com.br/documentario-gorgona-exibe-detalhes-da-corajosa-luta-de-maria-alice-

vergueiro/# 

CULTURA 

Documentário ‘Górgona’ exibe detalhes da corajosa luta de Maria 
Alice Vergueiro 
Estadão Conteúdo 

01/04/18 - 07h00 

 

 

https://istoe.com.br/documentario-gorgona-exibe-detalhes-da-corajosa-luta-de-maria-alice-vergueiro/
https://istoe.com.br/documentario-gorgona-exibe-detalhes-da-corajosa-luta-de-maria-alice-vergueiro/
https://istoe.com.br/categoria/cultura/
https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/


A história da atriz e diretora Maria Alice Vergueiro se confunde com a do 
moderno teatro brasileiro. Aos 83 anos, dos quais 56 de carreira, ela 
participou da criação do irreverente grupo Ornitorrinco (que agora celebra 
40 anos), tornou-se uma das principais intérpretes do teatro de Bertold 
Brecht, participou do Teatro Oficina e ainda protagonizou um dos hits da 
internet no curta Tapa na Pantera, que viralizou ao mostrar uma senhora 
que consome maconha sem se afirmar viciada. 

Aclamada pela crítica, reverenciada por uma parte do público, Maria Alice, 
no entanto, sofre com a indiferença do mercado, incapaz de visualizar em 
sua irreverência uma rara qualidade. Mesmo com movimentos limitados e 
padecendo da doença de Parkinson, a atriz ainda oferece muito com 
poucos recursos. É o que se observa no documentário Górgona, de Pedro 
Jezler e Fábio Furtado, que acaba de estrear na cidade. 

Rodado durante cinco anos, trata-se dos bastidores da peça As Três 
Velhas, do Alejandro Jodorowsky, dirigida por Maria Alice. A originalidade 
do documentário está em não simplesmente abordar o passado, mas 
mostrar como o passado moldou a Maria Alice Vergueiro que explode na 
tela. O título refere-se a uma figura mitológica que tem a capacidade de 
transformar em pedra qualquer um que olhe em seus olhos. Uma forma 
original de falar sobre a morte sem ser literal. 

Senhora do palco desde 1962, quando ali pisou pela primeira vez em A 
Mandrágora, sob direção de Augusto Boal, Maria Alice Vergueiro encenou 
até recentemente a peça Why the Horse?, que mostra justamente o seu 
velório. Sobre seu trabalho, ela conversou com o jornal O Estado de S. 
Paulo. 

Em Why the Horse?, você encena o próprio enterro. A partir de quando a 
morte se tornou um assunto mais fácil de se encarar? 

Tornou-se? Não sei. A morte foi se tornando um assunto, aos poucos, e por 
razões nem sempre óbvias. Tem a questão do tempo que passa, a idade, o 
Parkinson, as internações hospitalares. Mas teve também a morte de meu 
irmão, que me doeu muito. Ele disse que sentia medo, um pouco antes de 
morrer. Isso me deixou perplexa, fiquei pensando muito nisso. Why the 
Horse foi uma das formas de lidar com a questão. Sou uma pessoa de 
teatro, uma das formas de resolver certas questões, de conhecer, de 
explorar, é em cena. Quem sabe se eu ensaiasse bastante, sentiria menos 
medo na hora H? 



Você se considera uma mulher corajosa? Por tudo que conseguiu e 
mesmo pelo que não conseguiu, mas batalhou para ter? 

Eu me considero uma pessoa de sorte. Consegui realizar a maior parte dos 
projetos que quis. Isso não significa que foi fácil. Teve o tempo do Oficina, 
da ditadura, de segurar, ao lado do Zé e de outros parceiros, não só o 
próprio Teatro Oficina, que corria o risco de fechar (como corre de novo, 
achei que isso tinha acabado), como uma forma de viver, de criar e de se 
expressar. Mas eu tive a meu favor um certo recurso, de vir de uma família 
e de um contexto que me ajudavam. Sem isso talvez não fosse possível. O 
paradoxo é um pouco este: para fazer arte, para mergulhar em um 
processo, precisa de tempo, precisa errar, olhar, corrigir, ir de novo. Como 
viabilizar isso? Quem aposta nisso? Então parece que o sistema em si não 
está muito preparado. O filme Górgona é outro exemplo. O Fábio e o Pedro 
filmaram enquanto estávamos com As Três Velhas, que foi mais um 
processo que levou muito tempo até conseguirmos patrocínio. O próprio 
filme, que demorou bastante tempo sendo filmado, teve que ser produzido 
por conta própria. Então não é só com o teatro, nem só no tempo da 
ditadura. Tem a ver mesmo com um tipo de criação e com um tempo e 
espaço para se criar. Se eu tive condições de me dedicar ao que queria, até 
certo ponto, também gastei o que tinha e o que não tinha para realizar 
aquilo que achava importante. 

Sua carreira tem uma importância fundamental para o teatro brasileiro. 
Por isso, o fenômeno Tapa na Pantera não deixa de ser uma injustiça, pois 
exibiu um pedaço ínfimo de seu talento. Como observa isso? 

Eu achei o Tapa na Pantera ótimo! Foi muito divertido fazer, com o Rafa 
(Rafael Gomes), o Esmir (Filho) e a Mariana (Bastos), eles estavam na 
faculdade – o Rafa me conhecia. Eu não tinha a menor ideia do que se 
tornaria, nem eles! De repente eu estava na internet, eu mal sabia como 
mexer no computador. As pessoas falavam comigo na rua, uma moçada se 
aproximou de mim. Isso que é importante, essa moçada. Eles jamais teriam 
chegado a mim, nem eu a eles, se não fosse o Tapa. Tudo bem que é uma 
parte de tudo o que fiz, mas abriu uma porta. 

O teatro ainda vale mais do que psicanálise? 

Acho que são coisas diferentes, é claro. Mas, como falei sobre o Why the 
Horse, muitas vezes, para o artista, mergulhar em um processo é buscar 
respostas para as próprias questões. Não precisa ser apenas algo que te 
dá medo, como a morte. Mas algo que você não consegue entender 



totalmente, que quer explorar, que sente como importante. O Zé Celso 
falava que num processo realmente criativo sempre tinha um pouco de 
sangue, de sêmen e de suor no palco. Acaba sendo importante, no sentido 
do comprometimento com aquilo que você faz, com o que quer criar, 
mesmo que você não saiba direito o que é quando começa. Mas a 
psicanálise é importante também, não quero dizer que tudo se resolva pela 
arte, ou que precisamos fazer arteterapia. Mas são campos que estão 
ligados. Tudo o que envolve a subjetividade, como no caso de quem cria, 
de certa maneira envolve enfrentar suas próprias questões. 

De Brecht, você já fez, somente para ficar em alguns títulos, Ópera dos 
Três Vinténs, Vida de Galileu, Dama Indigna, Ascensão e Queda da Cidade 
de Mahagonny, além de ter cedido a voz para dezenas de canções escritas 
pelo alemão. As palavras dele seriam aquelas que dão o verdadeiro 
contorno da sua voz no teatro? 

Não só da minha voz, acho que Brecht dá contorno para muitas coisas no 
nosso tempo. No meu tempo, sem dúvida, mas até hoje. Um jeito de 
abordar os temas, uma certa irreverência que é muito séria, entender que 
as questões podem ter muitas respostas paralelas. Um contato com a vida 
também, eu acho, com as pessoas. É um teatro voltado para o contato com 
quem assiste, para um diálogo, de certa forma. E que encara angústias que 
são sociais, políticas e pessoais ao mesmo tempo. Mas não quer dizer que 
vamos fazer só peças de Brecht. As Três Velhas, e principalmente Why the 
Horse, acho que são montagens brechtianas, ao seu modo. 

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
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Crítica: Górgona, Maria Alice Vergueiro 
resiste e mostra seu instinto de fera 
Postado em 26 de março de 2018 por Rodrigo Gueiros 

Vozes incompreensivas ao fundo, o cenário é um Teatro – sob às luzes iluminando o local 

numa mistura de fotografia crua e amarronzada, mantendo a ambientação fiel do teatro, um 

profissional faz alguns ajustes no espaço da SP Escola de Teatro, nesse intervalo, em 

primeiro plano, surge com sua cadeira de rodas a octogenária atriz Maria Alice Vergueiro, ela 

intacta no local e, impassível com suas mãos trêmulas, observa toda aquela movimentação. 

O documentário Górgona focaliza os bastidores de uma peça e a personalidade da atriz, o 

filme desvia do caminho óbvio de uma cinebiografia, não há entrevistas ou imagens de 

arquivos, tudo que é mostrado são registros do dia-a-dia dos bastidores da peça “As Três 

Velhas”, do chileno Alejandro Jodorowsky, como ensaios, camarins, conversas informais de 

todos que estão envolvidos com o espetáculo que é dirigido e protagonizado por Maria Alice, 

que convive desde 2001 com o Mal de Parkinson. 

A direção dos estreantes Fábio Furtado e Pedro Jezler permeia entre as conversas íntimas 

entre a atriz documentada com os atores do grupo Pândega, formado por Luciano Chirolli, 
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Pascoal da Conceição, Danilo Grangheia, Carolina Splendore e Marco Luz, contrastando com 

os desafios da atriz com as limitações da idade e da doença e também todo o ritual de 

preparação dos atores nos camarins e durante os ensaios. 

 

Durante um pouco mais de uma hora, o documentário não apresenta muito mais daquilo que 

foi dito acima, mas as questões financeiras, burocráticas e as dificuldades de saldar todos os 

compromissos discutidas durante as filmagens deixam o filme mais verossímil e humano, ao 

mesmo tempo, Fábio, um dos diretores e que é co-fundador da companhia Pândega, e 

conhecendo de perto as dificuldades de se fazer cultura no Brasil, aproveita a personalidade 

singular da velha dama indigna do teatro, que expõe de forma sincera as dificuldades e a falta 

de apoio e patrocínios para se fazer teatro, para também realizar a sua própria crítica. 

Mesmo curto, o documentário por vezes se torna monótono e cansativo, mas, de fato, ele 

também nos proporciona momentos que nós, como espectador, temos a boa sensação de 

estar dentro das conversas informais ou até mesmo, participando dos ensaios e dos 

momentos de concentração do grupo. 

Górgona é uma ótima homenagem a atriz. Em um certo momento, Maria Alice Vergueiro diz 

“o que restou da vida em mim”, mas o filme de certa forma mostra a força de uma atriz, o 

talento que nunca se perde e a fera que reside o seu ser, num documentário mais íntimo do 

que se possa imaginar. 

 


