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CLAUDIO BOTELHO
Filme: A Filha de Ryan,  
de David Lean (1972)
CD: Clube da Esquina, de Milton 
Nascimento e Lô Borges (1972)
Viagem: Nova York. “Sempre NY!”

PORTFÓLIO

Rei dos palcos
O Brasil consolida-se como o terceiro maior país do mundo em  
espetáculos musicais e o diretor da Geo Eventos, Claudio Botelho,  
conta como desbravou esse segmento a partir dos anos 1990 
Por raissa CoPPola  rcoppolagrupomm.com.br

“Assisti a um musical no cinema e foi 
como se um bicho tivesse me pi-

cado, como se eu tivesse sido contagia-
do por um vírus.” É assim que o diretor 
da Geo Eventos, Claudio Botelho, define 
sua paixão pelo gênero que o consagrou 
nos palcos. Considerado o mago dos mu-
sicais, Botelho é referência no meio artís-
tico e se prepara para trazer a São Paulo, 
em março, a produção Nada Será Como 
Antes, que homenageia o cantor Milton 
Nascimento. Em paralelo, estreará no pró-
ximo dia 7, no Rio de Janeiro, a comédia 
Como Vencer na Vida sem Fazer Força, 
estrelada por Luiz Fernando Guimarães 
e Gregório Duvivier. 

Nascido em Araguari e criado em Uber-
lândia, cidades de Minas Gerais, Claudio 
Botelho mudou-se para o Rio ainda na 
adolescência. Nessa época, tomou gos-

to pela arte de encenar e começou a se 
apresentar no colégio para professores, 
colegas e pais de outros alunos. Em 1992, 
 formou-se  na primeira turma do curso de 
artes de Laranjeiras, uma das escolas de 
teatro mais respeitadas do País. Lá aper-
feiçoou-se como ator, cantor e produtor. 
Na década de 1990, tornou-se um dos pri-
meiros profissionais a montar musicais no 
Brasil. “A partir daí, não parei mais”, conta. 

A vida era corrida e repleta de en-
saios. Foi num deles que Botelho co-
nheceu Charles Möeller, que, poste-
riormente, virou parceiro em quase 20 
anos de produções. “Ele era alguém que 
frequentava os mesmos lugares que eu. 
Ficamos amigos e acabamos trabalhan-
do juntos. Temos personalidades com-
pletamente antagônicas. Completamo-
-nos”, declara. O sucesso da dupla, é 

claro, não veio com rapidez. “Lembro-
-me de apresentar espetáculos para dez 
 pessoas”, diz o mineiro.

Muitas peças e diversos prêmios de-
pois, Claudio tem experimentado uma 
sensação totalmente diferente nos últi-
mos três anos. Os musicais caíram no 
gosto dos brasileiros e várias produções 
internacionais têm desembarcado por 
aqui. “Passamos por um momento de 
superaquecimento do mercado. Preci-
samos entender o que oferecer ao pú-
blico, sem perder a qualidade e cair no 
popularesco”, afirma. O setor cresceu e 
o Brasil se consolida-se como o tercei-
ro país do mundo em número de títu-
los, atrás dos Estados Unidos e da In-
glaterra. “É o momento de enxergar o  
 teatro musical como uma fábrica de em-
pregos”, ressalta. 

Hair, um dos 
espetáculos  

mais famosos do 
mundo

José Mayer 
em cena de  
O Violinista 
no Telhado

Cenas do musical Nada será Como antes, que homenageia o cantor Milton Nascimento

a produção 
clássica de  
O Mágico de Oz,  
em cartaz 
atualmente em 
são Paulo
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1549, p. 68, 4 mar. 2013.




