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“Criou-se uma profissão paralela  
à de ator: a de celebridade”
Aos 76 anos de idade e mais de 50 de carreira, a atriz Glória Menezes elogia a retomada do cinema nacional, mas 
critica quem cobra cachê para ir a festas e a invasão de privacidade gerada pelo imediatismo da internet
Andrea Martins

Meio & Mensagem — No final do ano passado e início deste 
ano tivemos mais da metade das salas de cinema no Brasil 
exibindo filmes nacionais. O que você acha deste momento?
Glória Menezes — Maravilhoso. Sabe quando isto come-
çou? Com Carla Camurati. A grande virada do cinema 
brasileiro se deu com um filme que ela fez — Carlota 
Joaquina. Você sabe que o Tarcísio (Meira, marido 
de Glória) está com um filme (Não Se Preocupe Nada 
Vai Dar Certo), que ele fez com o (Hugo) Carvana e 
só vai ser lançado em maio, porque não tem espaço. 
Todos os cinemas querem filmes nacionais. Isto não 
existia. Você ficava pedindo “pelo amor de Deus” para 
os cinemas passarem filmes nacionais. 

M&M — Em sua carreira, você teve participação importantíssi-
ma no filme O Pagador de Promessas, que ganhou Palma 
de Ouro em Cannes, em 1962. O que falta para o cinema nacio-
nal atual ganhar prêmios internacionais — ou voltar a ganhar 
— como a Palma de Ouro e até um Oscar de filme estrangeiro?
Glória — Não sei. A Fernanda (Montenegro) foi indi-
cada (ao Oscar de melhor atriz). Na época em que O 
Pagador foi apresentado, era totalmente diferente. Eu 
estava presente no Festival de Cannes. Eles ficaram 
muito impressionados, ninguém conhecia nosso folclore, 
o berimbau, as danças, a Bahia. O Anselmo (Duarte, 
diretor do filme) pegou o berimbau e usou em toda a 
parte final do filme. É maravilhoso. Entra o berimbau — 
“bam, bam... bam, bam...” (imita o som do instrumento) 
e aquele homem naquela  cruz subindo — “bam, bam...
bam, bam...”. É uma expectativa. O povo brasileiro estava 
ali com toda sua alma, com seu folclore, o Anselmo soube 
captar muito bem a história do Dias Gomes. De repente, 
eles nunca tinham visto a capoeira e ficaram encantados. 
Tinha uma grande história e algo diferente que eles não 
conheciam. O filme foi ovacionado, aplaudido sete vezes 
durante a exibição. 

M&M — Hoje, está um pouco mais difícil ser diferente no 
mundo?
Glória — Não sei. Não sou a pessoa certa para julgar e dizer 
o porquê de o cinema nacional não emplacar prêmios. Mas 
tem muitos outros prêmios, não especificamente a Palma 
de Ouro. Temos feito coisas tão boas, está maravilhoso.

M&M — Com mais de 50 anos de carreira, qual a sua opinião 
sobre o merchandising nas novelas atualmente?
Glória — Acho que tem de ser bem pensado, para não ficar 
agressivo. Não me incomoda quando é benfeito.

MM&M — Mas acha que há excesso? 
Glória — Eu não tenho visto. Quando faço teatro quase 
não vejo novela (Glória Menezes estava em cartaz com 
a peça Ensina-me a Viver até a semana passada, em 
São Paulo). Não chega a incomodar, de maneira alguma. 
Um carro, um produto de beleza, um perfuminho, não me 
incomodam. É bom para quem faz (o ator), para a televisão 
e para quem faz a propaganda.

 
M&M — Com a população brasileira e mundial envelhecendo, 
alguns setores, como financeiro e de saúde, têm feito propa-
ganda para o público com mais de 60 anos. Qual a tua opinião 
sobre este tipo de publicidade? 
Glória — Acho que tem de ser feito com muito cuidado, 
porque as pessoas se deixam levar pela facilidade e, às 
vezes, não têm condição. Pega exatamente a pessoa que 
está em casa, precisando de dinheiro, vendo televisão, 
e, às vezes, ela abre um buraco no futuro, porque pega 
dinheiro emprestado. Acho muito perigoso. A orientação 
a respeito do uso tinha de ser maior do que a facilidade 
do empréstimo. 

M&M — Antes, ligávamos a TV e só tínhamos pessoas de até 30 
ou 35 anos fazendo propaganda. Hoje, temos campanhas, por 
exemplo, de real beleza, com pessoas de mais idade. Há uma 
valorização do público de terceira idade?
Glória — Acho ótimo. Tenho 76 anos, me cuido, estou 
maquiada. Tenho de saber o que posso usar. Não sei te 
dizer que valorização é essa: na minha profissão, tenho de 
pensar na minha aparência. A partir do momento em que 
você mostra tua cara, as pessoas vão te ver e, aonde você 
vai, tem de tirar foto. Hoje em dia, tem o celular: paro na 
estrada para botar gasolina, compro um pão e vou para 
fazenda. Quando chego já está na internet.

M&M — O que você acha disso? É invasão da privacidade ou de-
mocratização da informação?
Glória — Invasão. Não é democratização porque você tem 
o direito de ter tua privacidade. As pessoas podem pedir 
para fazer. Não fazer escondido! O cara do outro lado da 
rua faz (a foto) e na mesma hora manda. Eu entro em um 

restaurante e, de repente, vejo um flash. Não gosto. Não 
custa chegar e dizer: “Posso tirar uma foto?”. Eu direi 
“pode” ou “não pode”. Afinal, as pessoas têm obrigação de 
pedir. Eu não me recuso a tirar foto com ninguém. O que 
não gosto é que tirem sem avisar. E não tem jeito: você vai 
ao shopping e tem paparazzi batendo fotografia de todo 
lado. São ônus da profissão.

M&M — Que critério o ator deve ter para associar o nome ou 
imagem a uma marca: ele deve pensar só na questão financei-
ra ou na ética e no produto que está anunciando?
Glória — Por exemplo, propaganda de cigarro e bebida não 
faria. O resto faz parte do nosso cotidiano. 

M&M — Você já fez muita campanha? 
Glória — Não, fiz pouquíssimas. Fui muito convidada, não 
sou contra quem faz, mas não me posicionei para fazer 
comercial. Às vezes, não tinha tempo e, como não me 
direcionei para isto, vivi sempre do teatro e televisão. O 
comercial não me encantou. 

M&M — Você acha que tem gente que acaba se superexpondo? 
Está na novela, no break, na revista...
Glória — Criou-se, paralelamente, à profissão de atriz e 
ator, outra profissão. Inauguração da boate tal? Cachê. 
Dia do padeiro? Cachê. Apresentação na casa de fulano? 
Cachê! Não tem isso?

M&M — Tem até tabela...
Glória — Criou-se uma profissão paralela. (A pessoa) Vale 
por quantas fotos já saiu na Caras, na Contigo. Virou uma 
palavra que não existia em nossa época, que é celebridade.

Glória Menezes desaprova os paparazzi: “Você tem direito de ter tua privacidade. As pessoas podem pedir para fazer. Não fazer escondido”
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1452, p. 52, 28 mar. 2011.
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