
uando o mimado e aterrorizante 
Erik vê seus caprichos contraria-
dos pelos diretores da Opéra de 
Paris, vinga-se derrubando o 
lustre de cristal do teatro sobre 
a plateia. Ah, sim, Erik vem a ser 
O Fantasma da Ópera, e a cena 
tornou-se uma das mais célebres 
da história do teatro musical. E a 
mais aguardada também. Claro 

que cada um dos espectadores que assisti-
ram ao espetáculo no Brasil, em 2005, espe-
raram ansiosamente pelo clímax, afinal o 
tal lustre voador tinha 30 mil 
cristais, havia sido importado 
de Londres de navio, trazido 
de Santos a São Paulo de car-
reta e despencava, em cena, do 
alto do teto do Teatro Abril. 
Mas nas coxias e entre os con-
naisseurs da plateia, o ponto 
alto de O Fantasma era outro, 
um de carne, osso e made in 
Brazil: a nota aguda, agudís-
sima com a qual a soprano 
Sara Sarres, que viveu a pro-
tagonista Christine, encerra-
va a música “The Phantom of 
the Opera” – não era o agudo 
que derrubava o lustre de cristal, mas bem 
que poderia. Primeiro porque a nota é um 
Mi dificílimo de alcançar; segundo porque, 
garantem as línguas afiadas, Sara é das pou-
cas Christines do mundo a chegar ao tal Mi 
sem contar com a “ajuda dos universitários” 
(leia-se playback com o trecho pré-grava-
do, prática a qual, continuam as mesmas 
línguas, até a estrela máxima da Broadway 
Sarah Brightman teria recorrido com frequ-
ência). Detalhe: foram 800 apresentações em 
dois anos. É quase como se Karl Lagerfeld 
criasse todo dia um equivalente do clog, sen-
sação absoluta do verão 2010 da Chanel. 

A proeza coloca Sara, a Sarres, definiti-
vamente no topo da pirâmide artística de 
um métier que não para de crescer no Bra-
sil. Traduzindo para o “musicalês”, Sara é 
diva. Uma das maiores, senão a maior, dos 
palcos tupiniquins. E das mais profícuas. 
“Desde 2001, quando fiz a Cosette de Les 
Misérables, emendei um musical no outro”, 
ela contabiliza. Na sequência vieram West 

Side Story, O Mágico de Oz, Cole Porter, 
Comunitá, Godspell e agora Cats, em cartaz 
no mesmo teatro do lustre. A explicação 
para tamanha atividade? “O mercado está 
aquecidíssimo. Existe um público cativo, 
profissionais de alto nível e cada vez mais 
teatros que comportam produções gran-
diosas. Por que seria diferente num país 
tão musical?”, questiona, com humildade 
que não se espera de uma diva. 

ato é que seu currículo confirma 
a lógica darwiniana: só os mais 
aptos sobrevivem. No caso, a 
aptidão se traduz em timbre de 
“princesa da Disney”; técnica 
vocal moldada em aulas de can-
to lírico no Scala, em Milão, e de 
teatro musical em Londres; dotes 

incontestáveis de atriz e bailarina; e beleza 
daquelas que inspiram música. “Sara pode 
fazer tanto personagens fortes quanto 
doces e empresta a todos eles uma ele-

gância difícil de se ver no palco e na vida 
real”, define Saulo Fonseca, top of mind 
masculino do teatro musical (ele foi o Erik 
brasileiro) e melhor amigo desde quando 
ambos estudavam música na Universidade 
de Brasília, cidade que representa para os 
musicais hoje o mesmo que representou 
para o rock nacional nos anos 80. 

Lá se vão mais de dez anos desde que 
Sara deixou a Brasília natal para atender 
ao teste para o musical Les Misérables. 
Teste feito, papel principal ganho, ela se 
mudou para São Paulo. O pai, um dele-
gado da Polícia Federal, ficou ressabiado. 
“Hoje é meu maior fã.” O grande desafio 
veio quatro anos depois, nas audições para 
O Fantasma. “É um dos espetáculos mais 

cobiçados por atores 
com formação lírica, 
por ser o mais operísti-
co. Foi a peça que mais 
me exigiu vocalmente.” 
Por isso tudo, foi o tes-
te mais nervoso de sua 
vida. “É cruel ter ape-
nas dois minutos para 
se exibir e, ao sair, ouvir 
aquele gerúndio ener-
vante: ‘a gente vai estar 
te ligando’.” Depois de 
um mês inteiro sem 
“estar recebendo” notí-
cias, o telefone tocou. 

“A produtora só disse: ‘Christine’.” E teve 
início a maratona de preparação de sem-
pre: dois meses de ensaio, 12 horas por 
dia. Chegar ao teatro duas horas antes 
para aquecer corpo e voz. Comer um 
prato de macarrão uma hora antes, para 
dar energia. Cantar, dançar e interpretar 
por quase três horas de quarta a domin-
go (com duas sessões aos sábados e 
domingos). Perder meio quilo a cada 
apresentação. Fazer regime vocal (aka 
silêncio absoluto) nos dias de folga para 
descansar a voz. “Somos como atletas. 
Precisamos de disciplina rígida porque 
estamos sempre no limite.” A recompen-
sa vem na forma de aplausos e de gerún-
dios que se confirmam. Mas, ironia, não 
na forma de reconhecimento nas ruas. 
“É que os personagens de musicais são 
sempre muito caracterizados. Em Cats, 
então, nem se fala.” Fato. Mas a justiça 
foi feita no retrato à esquerda. Pena que 
revista não tem som. 

Sempre 
“escondida” por 
trás de pesadas 
maquiagens, Sara 
Sarres posa à 
paisana, de André 
Lima, no foyer 
do Teatro Abril, 
onde atualmente 
encena Cats

Voz 
atiVa 
A maior diva do 
teatro musical 
brasileiro tem 
voz de princesa, 
formação lírica, 
preparação física 
de atleta e beleza 
daquelas que 
inspiram música. 
Mônica Salgado 
conversa com Sara 
Sarres e lamenta 
que revista não 
tenha som

Sara se 
apresenta três 
horas por dia, 
sete vezes por 
semana. Perde 
meio quilo por 
espetáculo e faz 
regime vocal 
quando não está 
no palco. Atleta 
de ponta perde

Dois momentos-chave 
da carreira: como a gata 
Jellylorum, em Cats; e como 
Christine, a protagonista de 
O Fantasma da Ópera (2005)
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