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NAMORO FIRME  

Lídia Brondi volta à TV e aos palcos 

 

Lídia Brondi se diz atriz desde que se entende por gente, ou pelo menos a partir do momento que começou 

a articular as primeiras palavras. E não é para menos. Filha de pastor, Lídia cresceu fazendo teatrinhos ou 

declamando poesias em todas as festas da igreja. Sua estréia artística, por sinal, foi justamente 

declamando um poema durante um programa religioso que seu pai fazia, na TVE. Gostou tanto da TV que 

hoje, com quase 30 anos, que completa agora em outubro, e o eterno rostinho de adolescente, participa de 

sua décima-quarta novela, como a doce e tímida Leonora, em "Tieta". 

 

A personagem guarda um mistério, mas por enquanto é apresentada apenas como a enteada da 

endiabrada Tieta, a quem chama de "mãezinha". 

 

- A essência de Leonora é pura, romântica. O sonho dela é casar, ter filhos e uma vida tranquila. Mas ela 

nasceu em São Paulo e a agitação da cidade ainda não lhe permitiu essa vida. Por isso, quando chega na 

pequena Santana do Agreste, Leonora se encanta com a possibilidade de viver como gostaria - explica a 

atriz. 

 

O currículo profissional de Lídia não se restringe somente à TV. A atriz ainda traz na bagagem alguns filmes 

e peças de teatro. Junto com a novela "Tieta", por exemplo, ela acaba de estrear, no Rio, a comédia 

"George Dandan", de Moliére, sua quinta participação no teatro. 

 

- A peça é uma crítica à decadência da nobreza. Meu personagem, a Angélica, filha de nobres falidos, é 

vendida a George Dandan (Rubens Corrêa), um burguês em ascensão. É uma comédia que não se propõe 

a fazer cócegas e, sim, a provocar um sorriso triste - define. 

 

Ainda não foi desta vez que a atriz conseguiu produzir uma peça, um antigo desejo seu. "Dá mais 

independência", afirma. Mas se diz feliz por interpretar um texto de Moliére e "por trabalhar com o Rubens 

Corrêa". 

 

E depois de vê-la tão à vontade na TV, no teatro ou cinema, fica difícil para o público acreditar que o que 

Lídia queria mesmo era ser bailarina. Impossibilitada de realizar seu sonho por falta de condições 

financeiras, quando criança, Lídia não fez por menos. Deu à sua filha de quatro anos e meio o nome de um 



dos maiores mitos da dança, Isadora Duncan. E a pequena Isadora já ensaia alguns passos em uma 

academia de balé. 

 

- A Isadora faz balé porque quer. Eu nunca forçaria a barra - frisa Lídia. 

 

A aparência delicada de Lídia não foi obstáculo para a atriz interpretar personagens fortes, determinados 

como a Solange, em "Vale tudo", ou ainda Bárbara, a eficiente repórter policial da novela "Corpo santo", 

exibida em 87 pela TV Manchete. A fala enérgica, que em alguns momentos pode soar quase ríspida, 

contrastando com a fragilidade de seu físico, é uma das características de Lídia. 

 

- Eu sou de tudo um pouco. Sou completamente ansiosa, capaz dos maiores carinhos e também das 

maiores agressões. Mas acho que deve ser por causa do meu signo, Escorpião. 

 

Entre as gravações da novela, que podem durar até dez horas por dia e as apresentações no teatro, Lídia 

ainda acha tempo para se dedicar a Isadora. Tem dormido em média apenas quatro ou cinco horas por 

noite. Nem por isso perde o humor e garante: 

 

- Já estou acostumada. 

 

Desde pequena, a paixão pela cena - Com apenas 15 anos, Lídia Brondi já participava da instigante 

novela "O grito". Mas foi mesmo em "Dancin' Days", de Gilberto Braga, em 1978, que a carinha juvenil de 

Lídia tornou-se conhecida nacionalmente. Seguiu-se a isso uma enxurrada de novelas, uma passagem pela 

TV Manchete, um belo ensaio fotográfico para a revista "Playboy", mostrando o que as telinhas não 

permitem, uma filha, fruto de um casamento desfeito com Ricardo Wadington (diretor de novelas da TV 

Globo), filmes e peças teatrais. 

 

E, no ano passado, na pele da sofisticada produtora de moda, Solange Duprat, em "Vale tudo", Lídia Brondi 

interpretava talvez um de seus papéis de maior sucesso junto ao público. Quem não se lembra da polêmica 

gerada em torno da tal "produção independente" - onde o filho é gerado por dois, mas criado por um, que a 

determinada Solange defendia com unhas e dentes? 

 

Agora, os fãs de Lídia podem vê-la em dose dupla, tanto em "Tieta" como no Teatro Ipanema, na comédia 

"George Dandan", de Moliére. São personagens diferentes mas que, como todos os outros, mesmo em 

cenas iradas, mantém a mesma suavidade que caracteriza a atriz.  


