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(FFereira, 2001).” Com apenas 24 dias de vida, a 
pequena Bibi – que levava o nome de sua madrinha, 
abigail maia, esposa de oduvaldo Vianna, seu 
padrinho – estreou no teatro são Pedro, no rio 
de Janeiro, antigo nome do teatro João Caetano. 
seu pai apresentava a peça Manhãs de Sol, de 
Vianna, ao lado de abigail. minutos antes da peça 
começar, uma boneca – que representava um 
bebê em cena – sumiu dos bastidores. a solução 
foi, então, entrar com a pequena Bibi em cena – 
que estava no camarim –, no lugar da boneca. 
abigail maia, sua madrinha, entrou com Bibi no 
colo, substituindo a boneca desaparecida.

depois desta primeira aventura nos palcos, 
Bibi Ferreira começou, aos três anos de idade, a 
trabalhar na Companhia Velasco de revista, em 
santiago, no Chile. sua mãe, aída, havia partido 
a trabalho com esta companhia e Bibi Ferreira 
seguiu com a mãe. nesta companhia, aprendeu 
seu primeiro idioma, o espanhol. Participou de 
várias produções, pertencendo à companhia por 
dois anos. tornou-se “la niña de Velasco” e muitos 
não acreditavam que se tratava de uma criança 
precoce, mas sim de uma anã: “minha babá era o 
camarim (Ferreira, 2001).”

retornou ao Brasil com aproximadamente 
sete anos de idade e ingressou na escola de 
dança do teatro municipal do rio de Janeiro. aos 
dez anos, formada em piano, começou a compor. 
aos quatorze anos, já havia publicado mais de 
dez músicas próprias. tinha certeza de que seria 
bailarina. tocava violino e dava aulas de violão. Por 
ser filha de artistas, teve recusada a sua matrícula 
no conservador Colégio sion. estudou, portanto, 
no Colégio anglo-americano, se destacando pela 
facilidade em aprender.

segundo Bibi Ferreira, sua vontade primeira 
não era a de ser atriz. queria ser bailarina, 
inicialmente. depois, seu desejo de estudar 

POR ANA PAULA BELING1

quero apresentá-los à minha família: 
aída, minha mãe, corista da Cia. de 
revistas Belasco [Velasco]; minha tia 
dora, contorcionista; minha prima Lídia, 
trapezista; meus tios-avós, acrobatas, os 
queirolo; os palhaços Chicharrão, Chic-
Chic e torresmo; meu primo Verdaguer, 
humorista; meus tios bem distantes 
dos Pampas – os gloriosos Podestá – 
fundadores do teatro na argentina; meus 
bisavós maternos – que se conheceram 
cantando a ópera Marina em montevidéu; 
meu avô materno, o maestro-regente 
antonio izquierdo; papai, Procópio Ferreira, 
que vocês conheceram e com quem riram 
tanto; e vovó mama irma que, não tendo 
nenhuma aptidão artística, alugou um 
camarote para assistir à vida. 

Bibi Ferreira 

de influência artística na família, Bibi Ferreira 
nunca pôde se queixar. Filha do grande ator 
brasileiro Procópio Ferreira com a bailarina 
espanhola aída izquierdo, Bibi Ferreira iniciou sua 
carreira no teatro muito jovem, impregnada pelas 
diferentes trajetórias artísticas de sua raiz familiar. 
o circo, o teatro, a música, a vida mambembe, o 
respeito ao público e a responsabilidade com 
a profissão foram herdados de seus pais, de 
seus tios, de seus primos, de seus avós, de seus 
bisavós, também artistas.

era ano de 1922, mês de julho, rio de Janeiro, 
quando nasceu abigail izquierdo Ferreira, 
nossa Bibi: “nunca fui abigail! sempre fui Bibi 

1. mestra em teatro pelo Programa de Pós-Graduação em teatro (PPGt), do 
Centro de artes da udesC. Licenciada e Bacharela em teatro, pela mesma 
universidade. atriz, cantora, diretora, arte-educadora e produtora cultural.

Bibi Ferreira: a eterna primeira-dama 
do teatro brasileiro
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Bibi Ferreira aos três anos, entre os pais, Aída Izquierdo e Procópio Ferreira. Foto cedida pelo ator José Fernandes, extraída do 
livro Bibi Ferreira: uma Vida no Palco (Montenegro e Raman Livros, 2003).
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que era o teatro. entrei, porque meu pai 
não ia bem. eu não tinha a mínima ideia 
de fazer teatro, nunca tinha pensado em 
fazer teatro. nem decorar uma poesia, nem 
coisíssima nenhuma. a arte de falar eu 
nunca usei. eu ia ao teatro... eu fui um bom 
público sempre! Porque eu assisti a tudo! 
Às companhias estrangeiras que vinham, 
portuguesas, francesas e às nossas, pelo 
amor de deus! eu assisti a toda a carreira 
de dulcina, eu assisti a olga Garrido, eu 
assisti a Jayme Costa, eva todor, a todo 
mundo eu assisti. então, eu fui sempre um 
grande público. mas, de repente, como as 
moças daquela geração, da minha geração, 
não tinham opinião... era assim: “Você 
vai entrar para o teatro, porque o negócio 
aqui com o seu pai não vai bem, e o seu 
pai precisa de um estouro!” [...] aí, como eu 
não tinha opinião, eu entrei para o teatro. 
[...] Foi um casamento arranjado! Porque eu 
entrei e depois é que veio a paixão. [...] eu 
comecei a descobrir a palavra. a beleza da 
palavra. a inflexão. o poderio. e quando eu 
descobri isso, aí o casamento deu certo. eu 
comecei a me entregar a esse casamento.” 

 
Bibi Ferreira, com a ajuda de seu pai e também 

com tudo o que herdou de sua mãe e da família 
queirolo, transformou-se em uma das maiores e 
mais completas artistas do Brasil. ao lado do pai, 

música aflorou e era esse o caminho que queria 
trilhar. Porém, uma dificuldade financeira sofrida 
por seu pai fez com que a menina se aproximasse 
do teatro.

recebi um telegrama de papai, que 
na época encontrava em temporada em 
são Paulo, dizendo: “quer estrear comigo 
próxima temporada teatro serrador? 
responda. Beijos. Procópio.” Por longo 
tempo demorei em responder. Já estava 
encaminhada no balé, em muitos estudos 
e sacrifícios, não pensava em entrar para o 
teatro. mas acabei aceitando o convite de 
papai (Ferreira, apud ViLHena, 2000, p. 
29).

sendo assim, aos dezoito anos de idade, em 
28 de fevereiro de 1941, Bibi Ferreira estreou 
profissionalmente no teatro, na Companhia 
Procópio Ferreira, atuando no espetáculo La 
Locandiera, de Carlo Goldoni, que, no Brasil, na 
tradução de Gastão Pereira da silva, recebeu o 
nome de O Inimigo das Mulheres. Bibi, com sua 
mirandolina, a estalajadeira, conquistou o público, 
que lotou o teatro serrador, no rio de Janeiro.

segundo a artista (2008), ela não teve escolha e 
a paixão pelo teatro foi como a de um casamento 
arranjado:

eu entrei para o teatro sem saber o 

Aída Izquierdo, sua mãe, dona Irma, sua avó, e Bibi Ferreira. Foto extraída do livro Bibi Ferreira: uma Vida no Palco 
(Montenegro e Raman Livros, 2003).
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do grande sucesso que eva [todor] acabava 
de alcançar em Portugal, reuni o elenco e 
propus que embarcássemos de recife para 
Lisboa. dito e feito: poucos dias depois 
embarcávamos na terceira classe do navio 
alcântara (Ferreira, apud ViLHena, 
2000, p. 87).

em 1956, a Companhia de Bibi Ferreira estreou, 
em Portugal, no teatro monumental de Lisboa, as 
comédias Diabinho de Saias, de normal Krasna, e 
A Pequena Catarina, de régis Gignoux e Jacques 
therry. Contudo, a crítica, que esperava da atriz 
e de sua companhia a apresentação de grandes 
clássicos do drama, se decepcionou. a temporada 
em terras portuguesas foi desastrosa. deolinda 
Vilhena (2000, p. 87) conta que: “Bibi chegou 
a ficar presa num hotel, em santarém, como 
garantia do pagamento das diárias. Pressionados 
pelo frio e pela fome, os atores compraram 
passagens para retornar ao Brasil.” um dia antes, 
porém, do embarque, a companhia improvisou 

Bibi manteve a tradição do teatro mambembe. 
mas a carreira na Companhia Procópio Ferreira 
não durou muito, pouco mais de três anos, e após 
ser intimada a fundar sua própria companhia 
– “minha filha, juntos somos uma bolsa só. 
É melhor nos separarmos” (Ferreira, apud 
ViLHena, 2000, p. 41) – nasceu, então, em 1944, 
a Companhia de Comédias Bibi Ferreira. atuou 
como a primeira-atriz em um novo repertório 
variado de clássicos, revistas e comédias ligeiras. 
amadurecia a atriz, atuando em papéis cômicos, 
dramáticos, musicais, etc. desempenhou 
incontáveis personagens com características 
absolutamente distintas durante toda a sua 
carreira. Para a atriz, a cada personagem um novo 
desafio. Foi mirandolina, miriam, isabel, Vana, 
dora, Catarina, rebecca, aurélia, isabela, o noviço 
Carlos, elisa, dolly Levi, dulcineia aldonza, Joana, 
usando de uma versatilidade que impressionou 
público e crítica, desde os seus primeiros passos 
no palco.

Foi em Divórcio (A Bill of Divorcement), de 
Clemence dane, que Bibi Ferreira estreou como 
diretora. neste espetáculo, voltou a trabalhar com 
seu pai e trabalhou também como tradutora e 
intérprete. mas não somente se arriscou na atuação 
e na direção. Bibi Ferreira também experimentou 
o papel de dramaturga, característica sua como 
artista muito pouco conhecida e explorada. em 
1943, a Companhia Procópio Ferreira estreou um 
espetáculo denominado Bendito Entre as Mulheres. 
o texto, de Bibi Ferreira, foi escrito a pedido de 
seu pai. apesar de ter sido levado primeiramente 
ao público, Bendito Entre as Mulheres não foi o 
único, nem o primeiro texto de Bibi Ferreira. em 
22 de junho de 1945, Bibi Ferreira estreou, já em 
sua própria companhia, o espetáculo Angelus, 
também de sua autoria.

Para Bibi, de todas as funções já exploradas 
como artista em sua trajetória, a de dramaturga 
foi a mais fraca e a menos cultivada. dado seu 
grau de perfeccionismo, desistiu desse lado 
cênico após essas duas incursões na escrita para 
a cena.

um dia, no meio de uma excursão pelo 
nordeste, impressionada com as notícias 

Bibi Ferreira como Mirandolina, personagem de o 
inimigo das mulheres. Foto extraída do livro Bibi 
Ferreira: uma Vida no Palco (Montenegro e Raman 
Livros, 2003).
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tendo o primeiro ator do filme sofrido um 
acidente durante uma cena, atrasando as 
gravações, Bibi Ferreira aproveitou a ocasião 
para aproveitar seu período em Londres e entrar 
em contato com o embaixador inglês, que 
conseguiu para a atriz permissão para estudar 
na Royal Academy of Dramatic Art. Lá, sem 
poder se inscrever como aluna regular, estudou 
interpretação, direção, cultura teatral e filosofia de 
palco, frequentando as aulas como aluna ouvinte. 
sua estadia em Londres durou cerca de dois anos, 
e além da gravação do filme e dos estudos na 
Royal, teve a oportunidade de assistir a diversos 
espetáculos e ensaios que potencializaram sua 
formação teatral.

Logo após seu retorno da temporada em 
Portugal, Bibi Ferreira inaugurou, no ano de 
1960, a TV Excelsior, em são Paulo, dando início 
a uma carreira de grande sucesso na história 
da televisão brasileira. em 31 de julho de 1960, 
ocorreu a inauguração oficial da emissora, 
com o programa Brasil 60, apresentado por 
Bibi, em uma transmissão direta do teatro da 
sociedade de Cultura artística. o programa, 
que era composto por entrevistas, quadros de 
humor, reportagens diversas, musicais, etc, 
marcou o início de um longo período da artista 
na mídia televisiva com programas do mesmo 
ou semelhante gênero: Brasil 61, Brasil 62, Bibi 
Sempre aos Domingos – programa com oito horas 
de duração e precursor deste formato na televisão 

um número variado, com música e dança. Foi 
neste momento em que Bibi Ferreira chamou a 
atenção do empresário português Carlos Lopes 
que, impressionado com a sua habilidade para 
show-woman, convidou a atriz para estrelar 
espetáculos de revista em Lisboa.

a Companhia Bibi Ferreira retorna ao 
Brasil, portanto, sem a sua diretora. em terras 
portuguesas, Bibi fez oito revistas, cinco 
comédias, um disco – Quando Bate um Coração 
– e algumas direções de peças com Procópio 
Ferreira no elenco, em um tempo de quase quatro 
anos (1956-1960).

entretanto, não teria sido esta temporada o seu 
primeiro sucesso internacional. dez anos antes, 
em 1946, Bibi Ferreira estreou, em sua companhia, 
no Brasil, um de seus grandes sucessos: Rebecca, 
uma adaptação do romance homônimo de 
daphne du maurier. assistindo a este espetáculo, 
um grupo inglês, que se encontrava no Brasil 
à procura de uma atriz brasileira que falasse 
inglês para estrelar um filme que seria rodado na 
amazônia e na inglaterra, se impressionou com 
a atuação de Bibi Ferreira. um teste foi realizado 
e a atriz foi aprovada para sua primeira atuação 
internacional: o filme The End of the River (o Fim 
do rio), dirigido por michael Powell. atuou, então, 
ao lado do famoso ator indiano sabu, de esmond 
Knight e torin tatcher, em uma das primeiras 
produções da Pinewood Studios, após a segunda 
Guerra mundial.

Bibi Ferreira e Mara Rúbia na revista escândalos, em 1950. Foto extraída do livro Bibi Ferreira: uma Vida no Palco 
(Montenegro e Raman Livros, 2003).
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brasileira –, Teleteatro Brastemp – programa 
de transmissão de teleteatros, que levava ao 
ar clássicos da dramaturgia universal, com a 
direção de antunes Filho e com Bibi Ferreira 
assumindo os papéis principais –, Bibi ao Vivo, 
Bibi Série Especial, Sete Mulheres, Bibi Apresenta 
Jobim, Festival do Carnaval, Curso de Alfabetização 
Para Adultos. apesar da audiência e do sucesso 
enorme conquistados como apresentadora 
e entrevistadora, Bibi Ferreira sentiu que sua 
carreira na televisão murchou a partir da criação 
do programa gravado e editado.

embora já tivesse realizado muitas revistas, 
tanto em Portugal, quando na Praça tiradentes, 
foi na década de 1960, que Bibi Ferreira se lançou 
aos musicais. apesar de nunca ter atuado nos 
musicais da Metro Goldwin Mayer, como sonhou 
um dia, Bibi foi a única atriz brasileira a integrar 
os três elencos das montagens nacionais dos 
musicais norte-americanos My Fair Lady (minha 
querida dama), de 1962 a 1965; Hello, Dolly (alô, 
dolly), em 1965; e Man of La Mancha (o Homem 
de La mancha), de 1972 a 1974.  além da 
atuação em musicais, o envolvimento de Bibi 
com a música ainda levou a atriz à gravação de 
alguns discos: em 1963, gravou o LP Bibi Ferreira 
em Pessoa, recebendo prêmio dos críticos do 
jornal Correio da Manhã; e, após cada sucesso no 
palco dos musicais norte-americanos, gravou um 
disco para cada um deles – Minha querida lady, 
Alô, Dolly e O Homem de La Mancha.

de 1975 a 1978, explodiu nos palcos brasileiros 
de uma forma surpreendente – ou “com vigor 
de fera enjaulada”, conforme o crítico sábato 
magaldi –, como Joana, na primeira montagem 
de Gota d’Água, texto de Chico Buarque com 
Paulo Pontes, sob a direção de Gianni ratto. 
Por este desempenho, Bibi Ferreira recebeu seu 
primeiro Prêmio molière de melhor atriz, em 1976, 
referente ao ano de 1975 e, em 1977, o Prêmio 
aPCa – associação Paulista dos Críticos de artes 
– de melhor atriz. em 1980, voltou aos palcos com 
o mesmo espetáculo, porém em uma nova versão, 
agora sob sua própria direção.

mas foi em 1983 que estreou o trabalho que, 
para Bibi Ferreira, representa o auge de sua 
carreira: “Piaf é a maior forma de emoção que já 

Bibi Ferreira em alô, dolly. Foto de Carlos, extraída do 
livro Bibi Ferreira: uma Vida no Palco (Montenegro e 
Raman Livros, 2003).

Bibi Ferreira na TV Excelsior. Foto de German Lorca, 
extraída do livro Bibi Ferreira: uma Vida no Palco 
(Montenegro e Raman Livros, 2003).
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mandei para a plateia. É um ponto alto em minha 
carreira” (Ferreira, apud monteneGro; 
raman, 2003, p. 156). Piaf, a Vida de uma Estrela 
da Canção, musical de Pam Gems, com direção 
de Flávio rangel, ficou trinta anos em cartaz, 
ganhando também, mais tarde, uma outra versão 
com o nome de Bibi Canta e Conta Piaf.

em 1991, Bibi estreou no rio de Janeiro um 
gênero de espetáculo que veio a se estender 
por anos: Bibi in Concert, comemorando seus 
cinquenta anos de carreira, com a participação de 
setenta músicos da orquestra sinfônica Brasileira 
e do teatro municipal do rio de Janeiro, além de 
um coro com 24 solistas. o roteiro era da própria 
Bibi. nos anos a seguir, realizou Bibi in Concert 2 
(1994), Bibi in Concert 3 (2004), Bibi in Concert 4 
(2011), fazendo sempre, com o roteiro, um painel 
de sua carreira.

em 2001, estreou Bibi Vive Amália, em 
homenagem à cantora de fado amália rodrigues. 
e, no mesmo ano, lançou Simplesmente Bibi, 
comemorando seus sessenta anos de carreira. em 
2007, voltou aos palcos com uma dramaturgia de 
Juca de oliveira, Às Favas Com os Escrúpulos, ao 
lado do ator-dramaturgo no elenco, sob a direção 
de Jô soares. em 2012, estreou Bibi – Histórias 
e Canções, voltando ao gênero de espetáculo 
musical com orquestra e coro, levando como 
roteiro um painel de grandes momentos de sua 
carreira. em 2013, comemorou os trinta anos de 
Bibi Canta e Conta Piaf. e em 2015, estreou seu 
mais novo trabalho, Bibi Ferreira Canta Repertório 
Sinatra. segundo a própria artista, seu próximo 
trabalho deve ser cantando dorival Caymmi, um 
sonho antigo que deve se realizar em breve.

Bibi Ferreira manteve, durante toda sua 
carreira, a tradição do teatro-profissão, herança 
deixada principalmente por seu pai, Procópio 
Ferreira. e como um de seus lemas, a artista traz 
a opção pelo público. o respeito pelo público, 
a responsabilidade em levar arte para quem 
comprou seu trabalho antes mesmo de conhecê-
lo, e a vontade de sempre agradar a plateia são 
características da profissional que Bibi Ferreira se 
tornou logo cedo.

a escolha da artista é sempre por um trabalho 
desafiador para si mesma. Bibi gosta de desafios 

Bibi ferreira como Joana em Gota d’Água. Foto de 
Sommer Andrey, extraída do livro Bibi Ferreira: uma Vida 
no Palco (Montenegro e Raman Livros, 2003).

Bibi Ferreira como Dulcineia em o Homem de La 
mancha. Foto da Manchete, extraída do livro Bibi 
Ferreira: uma Vida no Palco (Montenegro e Raman 
Livros, 2003).
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Para Juca de oliveira, Bibi Ferreira constitui-
se em uma escola de atuação e canto para todos 
os brasileiros. Para o ator e dramaturgo, Bibi 
Ferreira é um fenômeno que, lamentavelmente, 
dificilmente virá a se repetir neste país. e digo 
mais, Bibi Ferreira é a eterna primeira-dama do 
teatro brasileiro, e creio que isso ninguém há de 
negar.
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e não vê o teatro como mediador para a fama 
ou para o glamour. o teatro é o seu trabalho e 
seu “ganha-pão”. ela, que nasceu praticamente 
dentro do teatro, confessa que nunca pôde 
escolher muito. desde jovem, aprendeu que sem 
disciplina e seriedade profissional não iria a lugar 
algum. Focada sempre no trabalho, levou uma 
vida totalmente voltada para a sua arte. avessa a 
qualquer tipo de saudosismo, para Bibi Ferreira, 
o que interessa é o que fará amanhã. afinal, o 
importante é sempre continuar. 

[...] por que persiste, em cada um de 
nós, que lhe acompanhou a carreira, a sua 
avassaladora presença? Por que a sensação 
de que ela é a atriz, a cantora, a estrela, sim, 
de magnitude maior e personalidade mais 
forte do nosso palco? Por que a impressão 
de que a vi ontem em Piaf, antes de ontem 
em Bibi in Concert, de que Gota d’Água 
continua em cartaz? Por que ela nos mantém 
cativos de uma sedução cuja intensidade 
se mantém constante, independente de 
quando e onde fomos marcados pelo seu 
fascínio? a resposta é óbvia: porque Bibi 
Ferreira não é simplesmente a maior atriz 
do país. ela é a única artista brasileira 
que, pelo talento, rigor, disciplina e paixão, 
torna possível em nossa fantasia a ilusão 
do primeiro mundo (oLiVeira, apud 
monteneGro; raman, 2003, p. 182).

Bibi Ferreira na peça tudo Por Você, com seu pai, Procópio Ferreira. Foto de Vieira, extraída do livro Bibi Ferreira: uma Vida no 
Palco (Montenegro e Raman Livros, 2003).


