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Em ‘Novo mundo’, ator com nanismo faz estreia 

em novelas: ‘É como estar sonhando acordado’

Gigante Leo é humorista conhecido no Brasil e faz sua primeira novela Foto: Mauricio Fidalgo / Mauricio 

Fidalgo/Rede Globo/Divulgação
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Desta vez, Hércules não vai mostrar sua força física. No Rio de Janeiro do século 19, retratado em 
“Novo mundo’’, ele vai é fazer a população da época — e os telespectadores em casa — rirem muito. 
O personagem do ator Gigante Leo chega à trama das seis comandando uma trupe de teatro 
mambembe. Admirador do talento de Elvira Matamouros (Ingrid Guimarães), ele vai aprontar todas ao 
lado dela.

— É como estar sonhando acordado. Tenho estudado bastante e me divertido com cada cena que 
recebo — festeja Gigante, em sua primeira novela: — A figura do anão na arte tem o seu espaço, 
sobretudo no humor. Mas sempre servindo de escada para alguém. Nunca o protagonismo. 
Certamente, Hércules é um belo e grande passo para quebra desse paradigma.

Engraçado em sua essência, o humorista de 1,10m começou a carreira ainda na infância, num grupo 
de teatro da igreja. Criado com a ciência de que o nanismo não era um problema, ele confessa que foi 
uma criança levada.

— Nunca fui criado como coitadinho. Minha família sempre foi muito realista comigo, acreditando que 
tudo era possível — conta o ator de 37 anos, recordando aos risos: — Na maioria das vezes, quem 
ficava mais sem graça era a própria pessoa que me constrangia. Uma vez, pedi ajuda para me servir 
num restaurante e a atendente fez voz de criança dizendo: “Qué papá, qué?”. Tem arrozinho, 
carninha...”. Ri muito!

Gigante Leo é Hércules, que vai aprontar todas ao lado da sua trupe Foto: Mauricio Fidalgo / Mauricio 
Fidalgo/Rede Globo/Divulgação

Na ficção, ele elege Germana (Vivianne Pasmanter) como sua musa. Pessoalmente, Gigante entregou 
seu coração à pedagoga Carolina Portela, há dois anos. Eles são pais de Luísa, de 6 meses:

— Nossa filha não é como eu porque o meu tipo de nanismo (displasia diastrófica) é recessivo, e a 
Carol não tem esse gene. Logo, meus filhos com ela não serão anões.
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Leo posa com a mulher e a filha Foto: Reprodução/Instagram

Além da novela, o ator corre o país com o espetáculo de humor solo “Verticalmente prejudicado”, se 

prepara para lançar a peça “Mentira tem perna curta” e o filme “Altas expectativas”.

— A história é uma “dramédia” e fala da vida de um tímido treinador de cavalos que se apaixona por 

Lena, uma mulher que não sabe rir. Para conquistá-la, esse gigante (que, por acaso, é anão) estará 

disposto a tudo, inclusive a ser um comediante. Tive a honra de protagonizar esse longa com Camila 

Márdila (“Que horas ela volta?’’). Ele trata o anão como toda pessoa, com medos e sucessos.
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