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"Rainha dasfitas depois de 28 anos na AL "

Acaiaca, encerrou-se junto com o fim da emissora,
por volta de 64/65.

Foi a partir daí que Wilma Patrícia encontrou
sua mais autêntica e verdadeira identificação: o
teatro. Com o mercado encolhido, ela decidiu de-
tonar em outros palcos sua veia teatral. Nessa
época, as peças eram produzidas por fanúli~s,
dentro de casa, já que existiam apenas dois espa-
ços na cidade (Francisco Nunes e Instituto de
Educação). Os clãs de João Ettiene Filho, João
Ceschiatti e os Andrade dominavam o panorama
teatral da cidade.

Seu primeiro trabalho em palco italiano,já com
o codinome Wilma Patrícia, aconteceu em 66, no
recém-construído Teatro Marília, com a peça "Es-
quina Perigosa", onde atuou ao lado de Jonas
Bloch (hojena TV Globo), Orlando Paeheco e Lola
Martins. Foi o desencadeador de inúmeros outros
trabalhos, entre eles "Geração e Revolta", "O
Estripador da Rua G", "A Casa de Bemarda Alba",
"O Hóspede", "Quando Fui Morto em Cuba" e
"Como Diria Montaigne ... ".

Contracenando com os medalhões do teatro
mineiro, como Helvécio Guimarães e Vilma
Henriques, e arrebanhando muitos prêmios, a nossa
Wilma construiu uma carreira sólida e bem
estruturada, mas que nunca lhe rendeu dividen-
dos. Segundo ela, as produções sempre esbarra-
ram na falta de espaço e dinheiro, situação agrava-
da pela falta de incentivo ao setor, tanto da parte
empresarial, quanto governamental. Isso porém
nunca tirou o entusiasmo de quem, como ela,
sempre aereditou que representar é tal qual um
vício incontrolável. Da luta pelo Movimento de
Reintegração do Artista Mineiro - MORAM,
entre 64 e 68, passando pela APATEDEMG, até a
consolidada SATED de hoje, que representa os
direitos da classe, muitos delírios e sonhos passa-
ram, mas a crença na arte sempre venceu.

Silo 30 anos de carreira que se
confundem com oteatro mineiro

hoje a Galeria de Arte do Legislativo. Foi
sua estréia como diretora, o que lhe valeu
mais tarde outra experiência de direção,
desta vez no Teatro Marília, com a peça
"O Baratofante de Proveta ".
Essa é,a Wilma de todas as horas e de

mil atividades, devidamente inscrita em
livros como "Hitler Manda Lembranças",
deRobertoDrumond (apersonagem Wilma
Pátris foi inspirada nela) e "A História do
Teatro Mineiro ", do jornalista Jorge
Fernando. Sem nunca deixar a peteca
cair, seletiva por opção e generosa de
coração, ela esbanja alegria de viver e
muito bom humor, tanto nos corredores
da Assembléia, quanto nos bastidores do
teatro.

A Wilma de tantas artes tinha na música um
grande combustível. É o que alimentava os es-
quentados shows do grupo "Garotas do Ritmo",
que eram gravados ao vivo na ltacolomi todos os
sábados. "Eu cantava principalmente as músicas
da Carmem Miranda, segundo Lamartine Babo a
reencarnação viva da própria", recorda. Esse pe-
ríodo de ouro, quando os artistas eram parados na
rua para pedidos de autógrafos e causavam rebu-
liço ao chegarem para as gravações no Edificio

ca composta especialmente para ela, numa mesa
do Bar Tirol, na rua Curitiba, reduto dos intelectu-
ais e artistas da época. "A Mineirinha", até hoje
inédita, é guardada por ela' como um verdadeiro
troféu.

A Wilma das fitas de hoje, que não
fazia fita nos gabinetes de deputados
onde trabalhou, sempre fez questão de
separar a atividade teatral das suas ocu-
pações na Assembléia. "Eu nunca trou-
xe para a Assembléia qualquer proble-
ma de fora, ou vice-versa. Foi uma op-
ção voluntária, que eu gosto de preser-
var", observa.
Essa posição radical felizmente não

"vingou" quando foi convidada a diri-
gir uma peça infantil dentro da Assem-
bléia. "O Último Bruxo da Terra ", pro-
duzido integralmente com a prata da
Casa, foi um grande sucesso que reuniu
quase quatro mil crianças e adultos du-
rante três dias, no hall onde funciona

Atriz tenta separar teatro e Assembléia

Guilherme Sudário

Para a funcionária pública dublê de atriz, ou vice-versa, o que vale é interpretar a vida com bom humor
Wilma de tantas artes

Talento e profissionalismo qualificam os trinta
anos de carreira de uma mulher que sempre esteve
voltada para a arte. A história da atriz Wilma
Patrícia funde-se com a própria história do teatro
mineiro, por onde enveredou através dos progra-
mas ao vivo da antiga TV ltacolomi, nos idos da

década de 50.
Já a cidadã Wilma Freitas Loureiro protagoniza

outra história de sucesso. São 28 anos de Assem-
i\: bléia Legislativa, trabalhando hoje no Circuito
::: Interno de Televisão, onde é chamada de "Rainha

das Fitas", por dominar o arquivo de fitas de vídeo.
} Ambas são cúmplices de momentos memorá-
i::: veis e têm o mesmo perfil. Nasceram no Rio de
:I Janeiro, chegaram a Belo Horizonte com dois anos
:) de idade, têm 53, 1,68m, 63 quilos, são cancerianas,
,} desquitadas, têm três filhos e não são gêmeas.
:) A vida profissional da moça tímida de 18 anos
.::::, começou a bordo de um copo de uísque, numa
:i': festa onde estava presente um diretor da ltacolomi,
:.:.':':::: Otávio Augusto. Impulsionada pelo álcool, ela
o;:::: cantou, sapateou, contou piadas e encantou. Logo
}:::/::: estava nas telas participando de comerciais, pro-
:::) gramas femininos, religiosos, humorísticos, nove-
i;': las, jornais e teatro. "Um despudor", conta Wilma,
", ao lembrar, com um riso no canto da boca, que a
'.i.'.:.'!. . tradicional família mineira não permitia que seus
o::::::: filhos participassem "daquilo".
t} Dessa época, ela lembra saudosa do programa
I\\\::::! Inglesa Levy, que era dividido em quadros e apre-

i:: ~:~:~~o;~~a;7a~:~~~i'd~:~: ~~-~~~~~IO~
i: Nesse programa, ela tinha uma participação ao
.':;

o:"~ lado do compositor Lamartine Babo. "O Lalá che-
::::fo:::: gava batucando uma caixinha de fósforos e con-
~:::~..:. tando histórias. Já naquela época ele compunha os
I:: ,::: grandes sucessos que vieram a ser reconhecidos
t{;~r,:::,,: pela núdia somente depois de sua morte", rc1embra.
!l% Do carinho e admiração mútuos, surgiu uma músi-
~:.:::;:
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