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Ator fala sobre o desafio de encarnar Chico Xavier no
cinema
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O ator Nelson Xavier se emociona quando fala do médium Chico Xavier. Com 67 anos, o ator
vai interpretar o líder espiritual no cinema, com direção de Daniel Filho. O filme — em que
Ângelo Antônio viverá o protagonista mais jovem — começa a ser rodado este mês, para ser
lançado em 2 de abril de 2010, quando Chico completaria 100 anos. Nelson viajou para Pedro
Leopoldo e Uberaba, em Minas Gerais, onde Chico nasceu e morou. Em entrevista em sua
casa, diante de painel com inspiração oriental, diz que estudar sobre o médium mais famoso do
Brasil o reaproximou da mãe, que era espírita e morreu há 10 anos.
Como surgiu o convite para fazer Chico Xavier no cinema?
Nelson Xavier — Essa história começou há cinco anos. O Marcel Souto Maior, que escreveu
‘As Vidas de Chico’, me mandou o livro e um bilhete dizendo que gostaria que eu
interpretasse o Chico. Li o livro e fiquei estarrecido com o poder de Chico. Nunca tinha me
voltado para o fenômeno que é o Chico Xavier, apesar de ter crescido em um ambiente
espírita. Isso aconteceu no mesmo ano em que fui ao Festival de Gramado e sentei ao lado de
um casal que não conhecia e o cara falou: ‘Você vai fazer Chico Xavier, né?’ Perguntei como
ele tinha tanta certeza. E ele disse: “Um passarinho me contou”. Eles eram espíritas. Passei a
chamar de sinais. Depois de um tempo, conversei com o Mário Lúcio (Vaz, ex-diretor geral
artístico da Globo), ele contou que o Daniel Filho (que vai dirigir o longa) talvez fizesse o filme.
Foi a primeira vez que fiz isso na vida: liguei para o Daniel, que é uma pessoa com quem não
tenho relação regular, e disse ‘Sei que você vai dirigir Chico Xavier e quero fazer. Se você
achar que estou muito velho, eu até faço uma plástica.’ Segui minha vida até que um dia ele
me ligou e disse: ‘A resposta é sim’. Quando caí em mim, tive uma crise de choro.
Já tinha tido contato com o espiritismo?
Apesar de minha querida e saudosa mãe ser espírita e me levado ainda quando criança ao
centro, de ter visto a materialização, eu não acreditava. Era cético. Na adolescência achei que
não tinha que dar bola para essa história.
E como se preparou para o personagem?
— Em março fomos para Uberaba, em Minas Gerais, na casa onde Chico morou, e para Pedro
Leopoldo (cidade onde Chico nasceu). Lá tem recortes lindos... Delirei, queria morar lá. É um
lugar de paz. Todos os lugares que ele frequentou são carregados de uma energia
arrebatadora. Nessas visitas tive notícias de muitos colegas que visitavam o Chico. Toda vez
que eu falo dele me emociono (fala com olhos marejados) e a figura da minha mãe ficou muito
presente, porque ela se foi há uns 10 anos e o Chico me aproximou dela de novo. Conheci as
pessoas de lá, os lugares por onde ele passou, as revelações. Foi uma forte emoção. Agora
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vou fazer uma digressão: não me acho uma pessoa inteligente. Todo mundo se acha
inteligente. Eu me acho intuitivo.
Em que sentido?
—É me emocionando que conheço as coisas. O Brasil me emociona. Sou um indignado com o
país. Jesus me emociona, quando falou há mais de dois mil anos: “Amai-vos uns aos outros
como a vós mesmos”. Minha formação é de comunista e acredito na solidariedade humana.
Nunca me voltei para esse lado da religião. Mas não posso negar que fui tocado. Espiritismo é
uma militância. As pessoas devem trabalhar pelo próximo.
O que mudou em sua vida depois que conheceu a obra de Chico Xavier?
—Estou me cobrando para trabalhar em função disso, de ajudar ao próximo. Nunca neguei a
existência de energias, de forças. Só que a minha crença era que depois da morte sua
identidade acaba. Não acredito mais nisso, agora acho que ainda permanecem indivíduos
distintos. É uma coisa forte. Não posso continuar com a atitude que tinha antes. Acredito no
progresso da humanidade como todo comunista. É lento, mas há progresso. É o amor que leva
a isso. Democracia é uma falsidade.
Voltando ao filme, você frequentou o Lar Frei Luiz, no Rio, para ajudá-lo?
— Busquei antes do filme por causa da minha doença (ele tem câncer na próstata), para ver se
enfrentava de uma maneira diferente. Isso me ajudou muito a lidar com ela com mais
tranquilidade. Foi por uma bobeira. Nunca fui de excessos. Se não tivesse sido ignorante, teria
evitado. Fui acolhido pelo Carlos Vereza, que me encontrou no Frei Luiz. Lá, é um lar de
caridade e muito amor.
Você disse que as pessoas o confundiam com o Chico por conta do mesmo sobrenome. Isso te
incomodava?
—Ficava indignado. Eu me sentia desqualificado porque ignorava quem era Chico Xavier. Hoje
essa ordem inverteu: me sinto elogiado. Se eu soubesse quem era me sentiria enobrecido.
Qual foi a reação das pessoas quando descobriram que você viveria Chico Xavier?
— Tanto as pessoas de Uberaba, quanto o Daniel acham que, por eu não ser comprometido
com o espiritismo, vejo com mais amplitude. É um olhar de quem é de fora. O filme vai ser um
sucesso não só no Brasil quanto internacionalmente. O Chico é uma pessoa de importância
equivalente ao Alan Kardec. É tido como reencarnação do Kardec. O Chico vai dar uma força.
Ele é uma das pessoas mais queridas e conhecidas no mundo, mais que o Pelé.
E como foi o contato com Eurípedes, filho adotivo de Chico Xavier?
— Ele é uma pessoa recatada, reservada, não é expansiva. Guardou 22 ternos do pai e todas
as outras roupas e ainda me deu três ternos. Trouxe aquilo na viagem feito um manto sagrado.
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Fiquei com um terno, que é inglês, lindo (risos), e dei os outros para a produção. São roupas
que vou usar no filme. Eu me senti o máximo com a roupa dele. Coube em mim, só fiz alguns
ajustes. Mas era como se fosse meu...
Fonte: http://odia.terra.com.br/portal/diversaoetv/html/2009/5/sob_a_bencao_de_chico_xavier_
ator_encarna_medium_no_cinema_9858.html
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