


“O Bem vence o Mal/ Espanta o temporal/ O azul, o amarelo.../ 
Tudo é muito belo.” − Gorpo, o amigo do He-Man (dublado 
na voz de Mário Jorge)

“O que torna belo o deserto é que ele esconde um 
poço em algum lugar.” − trecho de O Pequeno Príncipe, 
de Antoine de Saint-Exupéry

“Na distância entre aquilo que se vê e aquilo que se deduz 
reside uma certa poesia que a gente chama de cinema.” 
− Walter Carvalho



Este livro é dedicado a duas pessoas, uma real e a outra... quase.

A real é Gustavo Gontijo, a quem devo um obrigado, um sorriso e 
muitos projetos... pois, na hora em que mais precisei de orientação, 
ele me respondeu com um abraço... abraço que só um pai – e ele é 
o melhor pai que o pequeno Caetano pode ter −, um super-herói 
ou um grande amigo sabem dar.

A quase real (na minha vida, pelo menos) é Sylvester Stallone, o 
melhor amigo imaginário que um menino lá do morro do Adeus 
poderia ter.
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Prefácio 
Por Augusto Cury

A vida é como uma gota de orvalho que, por um instante, aparece e 
logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Por ser efêmera 
e complexa, deveríamos vivê-la com dignidade e maturidade, dando 
o melhor de nós para fazer os outros felizes, realizados e inteligentes. 
Meu amigo Renato Aragão seguiu essa trajetória. Procurou, ao longo 
de décadas, dar o melhor de si para abrir o leque da mente de quem 
o via e ouvia, para motivá-los, relaxá-los, brindá-los com um humor 
leve, ingênuo, inteligente. 

Muitos que o admiram não sabem que esse poeta do sorriso atraves-
sou vales e montanhas íngremes, primaveras e invernos emocionais. 
Mas, perspicaz e empreendedor, entendeu uma sofisticada equação 
existencial que poucos compreendem: somos seres humanos em cons-
trução, pois quem se diz autossuficiente é egocêntrico, quem é egocên-
trico é estéril e quem é estéril não sabe se reinventar. Renato Aragão 
se colocou ao longo de sua jornada como um eterno aprendiz, soube 
transformar lágrimas em alegrias, perdas em ganhos e os dias mais 
tristes de sua vida nos capítulos mais importantes de sua história. 

Começou timidamente sua carreira no fascinante estado do Ceará. 
E desde cedo lançou as bases que nortearam seu sucesso. Para ele, o 
sucesso não é fruto do acaso, mas da união das oportunidades, tempe-
rada com a ousadia e irrigada com a maturidade de começar tudo de 
novo tantas vezes quantas forem necessárias. Para quem pensa como 
o Renato, as crises e vaias deixam de infectar a mente e se tornam nu-
trientes para ser mais forte. 

Formou-se em Direito, mas, em vez de seguir a razão, ouviu a voz 
do coração, sonhou em ser um poeta da emoção. Como mestre da ale-
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gria, evoluiu pouco a pouco, ensinando uma nação a sorrir, relaxar e 
se apaixonar pela vida. E assim se tornou um dos maiores humoristas 
do Brasil, da América Latina e do mundo. Muitos arrancam sorrisos 
da plateia debochando, escrachando ou hipersexualizando o roteiro. 
Renato não, ele é roteiro, dele emana uma academia da alegria. Quem 
o conhece sabe que ele faz piada de si mesmo. 

Diferentemente do Renato, há muitos líderes que têm feito o Bra-
sil chorar. Chorar pela corrupção, pelo desemprego, pela indiferença, 
pela necessidade neurótica de poder, de controlar os outros e de usar 
a sociedade para servi-los e não para se curvarem diante dela e servi-
-la. No âmago de nossa mente não há celebridades nem anônimos, ri-
cos nem miseráveis, intelectuais nem iletrados − todos somos apenas 
caminhantes que andam no traçado do tempo em busca do mais im-
portante endereço, dentro de nós mesmos. Um endereço que poucos 
encontram! Quem o encontra aplaude o essencial e torna irrelevante 
o trivial. E o essencial é a vida e as pessoas que amamos... O persona-
gem desta biografia encontrou o essencial, tornou-se um vendedor de 
sonhos numa sociedade que deixou de sonhar, que está vivendo uma 
epidemia de ansiedade, intoxicação digital, violências e suicídios. 

Quem dera houvesse mais mentes brilhantes que fizessem a nação 
sorrir e pensar! Quem dera houvesse mais empreendedores que enten-
dessem esta tese de gestão da emoção: quem vence sem riscos triunfa 
sem glórias. Quem dera houvesse mais garimpeiros de ouro no terri-
tório da emoção dos brasileiros. Os garimpeiros não produzem ouro, 
removem as pedras. Quem dera houvesse mais seres humanos como 
Renato Aragão...
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Renato por Renato

Quem não sorri não abre para si as portas da oportunidade. O entu-
siasmo é tudo para o sucesso. Quando você diz “Vou vencer”, já percor-
reu metade do caminho. Mesmo que repita cem vezes “Falhei, falhei, 
falhei...”, tudo pode mudar se disser uma só vez: “Vou vencer!” E, mes-
mo que as pessoas não acreditem, o importante é você confiar.

No início dos anos 1960, eu era um estudante de Direito em fim de 
curso na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, um funcioná-
rio do Banco do Nordeste com uma carreira promissora e, da noite 
para o dia, ao saber de um concurso para redatores na recém-inaugu-
rada TV Ceará, resolvi que queria fazer televisão. Fiz uma prova, pas-
sei e não apenas fui escrever como dar a cara no ar. E isso com o sonho 
de um dia fazer cinema. Tinha acabado de casar, em pouco tempo fui 
pai e mal fazia ideia de como dar conta de tantos afazeres de uma só 
vez. Mas dei.

Filho do amor de Dona Dinorá pelo Seu Paulo Aragão, comecei mi-
nha carreira artística no Ceará, estado onde nasci, antes de me mudar 
para o Rio, com uma família embaixo do braço. Vim para o Sudeste com 
um contrato muito bom, mas era um mundo novo. Tudo poderia ser um 
risco. Mas era preciso ser forte. Diz o Euclides da Cunha: “O sertanejo é, 
antes de tudo, um forte.” Eu parei no “antes de tudo”. Mas tentei. Tentei a 
vida no Rio, entre as TVs Tupi e Excelsior, hoje extintas. Ainda arrisquei 
alguns programas na Record de São Paulo. Depois voltei ao convívio dos 
cariocas, fiz filmes – mais do que poderia esperar quando menino, me-
nos do que desejo agora. Respeitei a vontade de Deus nesse percurso. 
Afinal de contas, o mistério da fé não tem mistério: se você crê em Deus, 
Ele está dentro de você como um escudo, fazendo a sua proteção. E nin-
guém pode tirar Deus de você a não ser você mesmo.
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Nunca vi Deus. Não sei se é mulher, se é homem, se é luz, se é for-
ça. Só tenho notícias do que Ele fez, do que criou e, sobretudo, do que 
salvou. Sempre quis beijar a mão dele e um dia, em julho de 1991, eu 
consegui. Atravessei o braço do Cristo Redentor, sob ventos fortíssi-
mos, amarrado a um cabo de aço que, se eu caísse, cortaria meu corpo 
ao meio. Não caí... como você pode notar. Glória Maria, repórter do 
Fantástico, em terra firme, falava comigo pelo rádio, mas eu já nem 
conseguia entender, tamanha era a minha emoção. Meti a cara naquele 
desafio de fé e fui.

Se a física faz movimentar várias coisas sobre a Terra, o amor mo-
vimenta todo o Universo. Tenho amor por Deus. Tenho amor pelas 
crianças. E pelo que está por vir. Aquela travessia eu fiz com Ele, para 
Ele e para as crianças deste Brasil, a quem me dedico há cerca de 32 
anos no Criança Esperança. É o meu jeito de dar um basta ao abando-
no e ao descaso em relação à infância, em relação à inocência. Aceitei, 
como uma honra que não tem preço, o posto de embaixador do Unicef 
e, com determinação e responsabilidade, tento fazer valer a vocação 
humanitária do Fundo das Nações Unidas para a Infância na defesa do 
nosso amanhã. Um amanhã que se abre em sol, em sorrisos infantis. 
Sorrisos de diversas raças e diversos credos. Na fé eu faço isso. Quem 
tem fé não tem medo. Na fé eu sou feliz.

Com Deus, vem a felicidade. E felicidade não é um bicho de sete ca-
beças. Ela é tão simples: é só saber ser feliz com aquilo que possuímos. 
E não se corre atrás dela: ela vem. Tenho hoje cinco filhos, uma penca 
de netos, uma mulher com quem vivo como eterna namorada e a cer-
teza, após ter atuado em cinquenta filmes, de que posso fazer mais cin-
quenta. E tenho muitos motivos para continuar vivendo: dentre eles, o 
amor pela vida. Aprendi que não se pode – nem se deve − correr deses-
peradamente atrás da felicidade. Sobre esta, o meu pai, Paulo, escreveu 
estes versos: “Tudo o que ouves e vês, Humanidade/ (mas não enten-
des) é a Felicidade/ que em meses fartos te oferece Deus.”

Quanto mais você a persegue, mais ela foge do seu alcance. Tenha 
calma. Procure atraí-la com serenidade e humildade. Ela está dentro 
de você. Basta saber olhar para dentro. Ela talvez só precise de um ali-
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mento: a caridade. Se você ajudar alguém, não conte a ninguém. Mas, 
se alguém o ajudar, propague, escreva nos classificados. Valorize o pró-
ximo: ninguém é feliz sozinho.

Uma pessoa comum procura sempre corrigir os defeitos dos outros. 
Uma pessoa especial procura sempre corrigir os próprios defeitos. Sou 
uma pessoa séria: não sou a pessoa engraçada que o Didi é. Talvez por 
isso eu enxergue o Didi como um anjo. Não porque ele faz coisas que 
eu não conseguiria, com a timidez que tenho, mas porque o Didi é 
uma criança eterna. E essa criança, que me apareceu como inspiração 
no dia em que escrevi o meu primeiro esquete para a televisão, na TV 
Ceará, em 1960, virou meu amigo imaginário. Aprendi com ele um 
pensamento: “Se escorregar, equilibre-se; se cair, levante-se rápido; se 
esbarrar num obstáculo, contorne-o; só não desista, nunca; tente outra 
vez: atire seu coração sobre um projeto e seu corpo irá junto.”

Este livro é uma forma de saciar a curiosidade que as pessoas – os 
amigos que fiz ao longo da estrada, amigos que me tratam com o ca-
rinho de fãs – possam ter sobre o percurso que venho fazendo. O ho-
mem já foi à Lua, manda satélites para Marte e para outros planetas. 
Não seria melhor fazer uma viagem para dentro de si mesmo? Bom, 
esta é uma viagem para dentro de mim. Uma viagem feita de sauda-
des, memórias e muita gratidão. Mas uma viagem com um cuidado: 
“Quem muito comenta o passado se esquece do presente e nada tem a 
fazer no futuro.” Ainda tenho muito que fazer. Estou hoje com 82 anos, 
mas há muito caminho pela frente.

Prazer, sou Antonio Renato Aragão e esta é uma parte das minhas 
recordações. Bem-vindo à minha história.

Setembro de 2017
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Seu (e meu) Renato 
Por Rodrigo Fonseca

Cresci (ou acho que cresci) com dois amigos imaginários. Deles eu te-
nho certeza. Um foi o Didi. O outro foi Sylvester Stallone. Este não sabe 
disso. Mas o Didi, sim... Sabe tão bem que tornou realidade uma ami-
zade que, durante 37 anos, ocorreu apenas num plano virtual, na admi-
ração e no ardor. De certa forma, Renato e Stallone entraram na minha 
vida ao mesmo tempo, pelos mesmos episódios e com o mesmo cheiro. 
Um cheiro de dois homens, um pai, outro padrinho, que se amalgama-
ram em mim no mesmo nome: João. João dos Reis me fez e João Dornas 
me criou. Os dois aqui dentro são um pai só: meio Rambo, meio Didi.

Esse povo todo se cruza na bagunça do meu coração em 1987. Es-
tamos no subúrbio do Rio de Janeiro, morro do Adeus, no Complexo 
do Alemão, em Bonsucesso. Naquela época a polícia – com o apoio 
das Forças Armadas – instalou um posto de vigia por lá, em função das 
constantes trocas de tiros com os traficantes locais. A fim de contro-
lar a população, revistava-se tudo e todos, até mesmo um português já 
cinquentão àquela época que andava sempre sujinho de poeira de ba-
tatas e de graxa. O nome dele era João dos Reis, originário do vilarejo 
de Armamar, no norte de Portugal. Seu João, semianalfabeto, falava 
com sotaque carregado e mal sabia rabiscar os números e o próprio 
nome. Cada vez que subia a ladeira da Cajuípe, com seu falar rústico, 
acabava levando uma bordoada de um fardado que abusava do poder. 
E isso era testemunhado por seu filho de 7 anos, encarapitado no en-
costo de uma poltrona desbotada. No caso eu, que via Os Trapalhões no 
colo dele, colhendo a poeira de batatas.

João Dornas, meu padrinho, segurança de um armazém no Cais do 
Porto, costumava ser detido por andar armado. Mas, imponente que 
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era, safava-se das duras. Porém o Dindinho ouvia sempre: “Pobre com 
arma é que nem cobra pronta pro bote.” O policial da dura não devia 
ter muito mais dinheiro que o povo do Adeus. Mas a gente era de mor-
ro. E no morro a gente era invisível. Um João era igual ao outro.

Da janela do Adeus, o guri vislumbrava a agressão como um desti-
no sem remédio. Isso até o dia em que viu Rocky: Um lutador na TV. 
Aquela versão suarenta e suburbana de Cinderela deu ao rapazinho de 
7 anos um horizonte maior que o do Complexo do Alemão: no cinema, 
havia redenção. Dias depois, a Globo exibiu Os Trapalhões e o Mágico 
de Oróz (1984), com Renato como uma Dorothy marxista. De sua boca 
saiu um feitiço que guardei no mesmo lugar onde as frases de Balboa 
vivem em mim: “Vamos todos pensar firme/ Vamos todos pensar for-
te/ Pra cair um pingo d’água/ E mudar a nossa sorte.”

O tempo passou, seu João padrinho morreu e seu João pai também 
(este se foi sem nunca ter pisado numa sala de exibição). Mas o filho 
dele – no caso, eu – seguiu por outras lutas e outras trapalhadas, sem 
nunca tirar Stallone ou Renato e seu Didi do coração. Este livro coroa 
essa amizade com a potência de um filme e com o cheiro do meu pai 
duplo. E que agora é um pouco Renato.

Renato, obrigado por ser o meu amigo imaginário há tanto tempo. 
No dia em que eu chegar no Stallone, você vai ser o primeiro a saber. E 
sei que vai ser o primeiro a sorrir.
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Trailer 
Angola, anos 1990

Milhares de pessoas se aglomeram nos arredores de um ginásio, em 
Luanda, a fim de ver a coqueluche importada do Brasil: Os Trapalhões, 
em carne, osso e gargalhada, fariam um show na capital angolana para 
levantar os ânimos de uma África maculada pela pobreza. O grupo vê 
a multidão lá fora, afoita e inquieta, e sente a responsabilidade: longe 
de casa, outro continente, contexto de dificuldades econômicas. Rena-
to olha para os companheiros com a disciplina de quem tem um dever 
a cumprir. Quando passam por uma entrada lateral que dá acesso ao 
camarim, ele dá uma espiada na plateia. 

Se lá fora estava aquele fuzuê, imagina quanta gente não teria lá den-
tro? Ledo engano: só um terço das arquibancadas estava ocupado. Por 
quê? O ingresso custava cerca de 500 dólares. Era um show para as eli-
tes. A massa de cor negra tinha ficado do lado de fora. Dentro, pouca 
gente, classe média alta. Renato se chateia. Os colegas também. Ele se 
vira para os organizadores: “Só não cancelamos este show porque a 
gente é profissional.” Aí passou ao lado deles um repórter da TV local 
propondo um flash ao vivo, justo naquele instante de tensão... Renato 
aproveita os holofotes e manda ver ao vivo na TV: “Hoje vamos fazer 
um show aqui. Mas amanhã vamos fazer um espetáculo de graça, para 
quem quiser ir, no Cine Karl Marx.”

Ele e os colegas entram no palco. Rola o show. Risos, trapalhadas, 
todos caem nas artimanhas de Didi. Enfim, o prato feito mais quenti-
nho do cardápio dos comediantes é servido. Sinal de respeito a quem 
pagou. Acaba o show e circula por Luanda a notícia: “Amanhã, show 
dos Trapalhões, de graça, no Cine Karl Marx.” Os quatro se preparam 
para o desafio: no dia seguinte, iriam ter casa cheia, agora com um 
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público que mal tinha um trocado para comprar pão. Dito e feito: no 
dia seguinte, uma plateia majoritariamente negra aplaude os quatro. 
Alguns falaram, na imprensa angolana, de democracia. Renato pen-
sou só em crianças: nas centenas que poderia alegrar naquele mo-
mento, com a sua política do sorriso. Que havia anos os brasileiros 
em peso já conheciam.

Corta para...



Infância, 
juventude

Família Aragão, em 1940: Dona Dinorá e 
seu Paulo (ao centro) cercados pelos oito filhos. 
O caçula Renato está ao lado do pai.



Às vezes, os pais dizem: 

“Deixa esse menino se virar sozinho que ele aprende.” 

Pode até aprender, mas precisará de uma 

orientação adequada. 

Certa vez um adulto que já foi criança de rua 

me falou: “Sou forte porque me criei sozinho, 

mas sou confuso porque não fui orientado.”
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Santo Antônio

Conhecido como Didi por causa do personagem que o celebrizou, o 
caçula de Dinorá e Paulo Aragão foi batizado de Antonio Renato logo 
após nascer, no dia 13 de janeiro de 1935, na cidade de Sobral, no Cea-
rá. Era o oitavo filho do casal. Antes dele vieram duas meninas (Etiene-
te e Mariete, ambas já falecidas), dois meninos (José Rufino e Jesuíno), 
mais duas moças (Arizete e Ivete) e Francisco Paulo, o irmão de quem 
hoje é mais próximo e que administra a RA (Renato Aragão Produções 
Artísticas), aberta em 1977. 

Pouco depois que José Rufino e Jesuíno vieram ao mundo, Dona Di-
norá engravidou de novo. Se fosse menino, seu nome seria Renato de 
Veneza. Mas o parto acabou se complicando e 
o bebê nasceu morto. Em seguida, vieram 
mais duas meninas e só então os dois fi-
lhos mais novos, que, por via das dúvidas, 
acabaram ganhando nome de santo para 
protegê-los. Francisco, que se apresen-
ta apenas como Paulo, foi uma reve-
rência a São Francisco de Assis, o 
patrono da ecologia, padroeiro 
dos humildes.

Já Antonio Renato foi ao 
mesmo tempo uma homena-
gem ao bebê que morreu e ao 
santo casamenteiro de quem 
Dona Dinorá e seu Paulo eram 
devotos. Dessa vez, a gravidez 
vingou e o parto correu com per-
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feição. “Foi a bênção de Santo Antônio”, pensaram os pais de Renato, 
que herdou a devoção deles.

Para evitar que o filho tivesse problemas de saúde, Dona Dinorá fez 
questão de amamentá-lo o máximo que pôde. E põe máximo nisso. 
Renato foi alimentado com leite materno até os 4 anos. “Minha tia Edi-
te brigava com ela, dizendo ‘Esse menino já sabe andar. Mamar pra 
quê?’”, conta Renato, que afinal perdeu a “mamata” sob as ordens e a 
fiscalização do pai.
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As cores claras dos vestidos 
de Dona Dinorá

De acordo com o Censo Escolar de 2016, 
o Centro de Educação Infantil Dinorá 
Gondim Lins Aragão, em Sobral, atende 
190 crianças, oferecendo assistência so-
cial e ensino de referência no Nordeste. É 
um padrão de excelência que faz justiça à 
educadora que dá nome ao colégio e que 
foi a responsável direta pela formação in-
telectual de Renato Aragão. Pois foi sua 
mãe, Dinorá, quem lhe ensinou os rudi-
mentos da alfabetização. E, por seu empe-
nho na educação das crianças de Sobral, 
ela acabou se tornando um exemplo de ci-
dadania. Renato até hoje não sabe de onde 
veio toda a cultura dela, que era versada 
sobretudo em francês.

De cabelos pretos ondulados, que foram se agrisalhando conforme 
os filhos cresciam, Dona Dinorá usava sempre roupas claras, preferin-
do os vestidinhos simples e mais confortáveis no calor cearense. Como 
lembra o caçula, em reuniões ou eventos mais formais, ela “botava pra 
quebrar”, usando as roupas mais finas e elegantes de seu armário. E que 
sempre refletiam a sua principal característica: a alegria contagiante. 
Renato guarda na memória o sorriso sempre estampado no rosto da 
mãe. Mesmo em seus gestos mais severos de professora exigente, nas 
horas em que lecionava para o filho nos fundos da casa, ela parecia 

Mãe e professora: Dona Dinorá 
ensinou o filho a ler, escrever e 
fazer traquinagens.
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muito feliz. E foi a alegria dela que marcou a veia cômica de Renato. Foi 
com ela que aprendeu suas primeiras traquinagens e piadas.

Um exemplo é a maquininha de choque que ela mantinha em casa 
para fazer pegadinhas em algum parente mais distante ou em algu-
ma visita desavisada. É verdade: Dona Dinorá tinha um aparelhinho 
de eletrochoque, como os que eram usados em manicômios, com o 
qual se divertia pregando peças. “Segura aqui, moço, e o senhor vai ver 
como essas duas rodas se equilibram”, dizia ela apresentando a traqui-
tana. Aí, quando menos se esperava, era ativada a energia do aparelho 
e o pato caía na arapuca: o choque fazia a pessoa largar a máquina, as-
sustada, tremendo da cabeça aos pés − para deleite de Dona Dinorá, 
que mal conseguia disfarçar o riso enquanto se prontificava a ajudar o 
eletrocutado. Já o pequeno Renato não se continha e caía numa garga-
lhada de cumplicidade.

Mas essas brincadeiras a dois não eram a única conexão entre mãe e 
filho. Havia também as comidas que ela preparava para satisfazer não 
só o pequeno Renato como os outros filhos. Numa tríplice jornada, 
Dona Dinorá se dividia entre a arte de ensinar, as tarefas domésticas e 
as incursões pela cozinha. Tinha o arroz com feijão corriqueiro, mas 
também a iguaria pela qual sua mão de mestre-cuca será sempre lem-
brada: a galinha à cabidela. Seu molho pardo conquistou um lugar ina-
balável no paladar do menino Aragão. Melhor do que isso só o abraço 
dela, do qual ele sente falta até hoje.



Estação Brasil é o ponto de encontro dos leitores que 
desejam redescobrir o Brasil. Queremos revisitar e revisar a 

história, discutir ideias, revelar as nossas belezas e denunciar as 
nossas misérias. Os livros da Estação Brasil misturam-se 
com o corpo e a alma de nosso país, e apontam para o futuro. 

E o nosso futuro será tanto melhor quanto mais e melhor 
conhecermos o nosso passado e a nós mesmos.


