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Introdução
“Dr. Livingstone, creio?”
Após passar mais de dois anos à procura do explorador David Li-

vingstone no continente africano, o explorador inglês Henry Morton 
Stanley finalmente recebeu Livingstone na cidade de Ujiji, no lago 
Tanganyika, no dia 10 de novembro de 1871, o que se tornou, sem 
dúvida nenhuma, o encontro mais famoso da história humana.

Conhecer Livingstone mudou para sempre a vida de Stanley. 
Em vez de voltar imediatamente para casa com as notícias a respei-
to da localização do explorador, Stanley, inspirado pela esperança 
de Livingstone encontrar uma nascente do rio Nilo ao sul do lago  
Victoria, decidiu ficar. Após a morte de Livingstone, em 1873, Stanley 
continuou o trabalho do amigo, mudando para sempre o rumo dos 
acontecimentos mundiais.

E se Stanley nunca tivesse encontrado Livingstone? E se Napoleão 
nunca tivesse conhecido Josefina, se os caminhos de Matt Damon 
e Ben Affleck nunca tivessem se cruzado, se Sonny nunca tivesse 
conhecido Cher? Nossa situação seria melhor que a atual? Ou a vida 
teria continuado normalmente?

Os espíritos afins parecem se encontrar o tempo todo. Dois com-
pletos desconhecidos se apresentam um ao outro em uma viagem 
de avião, na fila do supermercado, na missa, ou depois de caírem no 
mesmo grupo do trabalho de estudos sociais da escola. E antes de 
nos darmos conta eles estão casados, gravando discos de estupendo 
sucesso juntos, escalando o monte Everest, descobrindo a cura para 
uma doença fatal, inventando o primeiro computador do mundo 
ou tendo um caso amoroso clandestino na sala Oval. 

Como eles se conheceram? Como ocorrem esses encontros ca-
suais? Existe algum plano cósmico por trás de tudo isso? Seria o 
destino? A sorte? Pura coincidência? Talvez a escritora Doris Lessing 
tenha explicado mais acertadamente encontros desse tipo quando 
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escreveu: “As coincidências são o jeito de Deus se manter anônimo”. 
O resto depende de nós. Só precisamos reconhecer o momento e 
decidir se vamos aproveitar a oportunidade.

Portanto, aqui estão as histórias sobre o encontro de dezenas de 
casais, parceiros e duplas, e de como esse encontro mudou a vida 
deles – e a história da humanidade – para sempre. 
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Enquanto dirigia o National �eater, em Detroit, Michigan, Bud 
Abbott já atuava com diversos comediantes, entre eles Harry  
Steepe e Harry Evanston. Em 1931, aos 36 anos, Abbott mudou-se 
para o Brooklyn, em Nova York, onde trabalhou como caixa no cas- 
sino �eater. Certa noite, o time de comediantes de Lyons e Cos-
tello se apresentaria na casa noturna Brooklyn. Quando Lyons ficou  
doente, o baixinho e bochechudo Lou Costello, então com 25 anos, 

Bud Abbott  
e Lou Costello
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pediu ao alto e magro Bud que substituísse seu companheiro de 
apresentação. A dupla levou a platéia às gargalhadas, criando, na 
ocasião, o grupo de humoristas de Abbott e Costello.

Abbott e Costello fizeram muitas apresentações humorísticas. 
Em 1936, os dois produziram uma paródia da qual a artista de 
strip-tease Ann Corio participou. Corio graciosamente deu-lhes 
a deixa para que saíssem da comédia e se encaminhassem para o 
teatro de variedades. Em 1938, a dupla de comediantes conseguiu 
exposição nacional no rádio participando regularmente do pro-
grama The Kate Smith Hour.

No rádio, atuaram em Who’s on First?, cujo roteiro era feito em 
conjunto com o escritor de comédias John Grant, o que os levou 
ao estrelato. No ano seguinte, a Universal Pictures, na época um es-
túdio de filmagens que lutava para se manter em funcionamento, 
contratou Abbott e Costello e os colocou no filme Uma noite nos 
trópicos, com Allan Jones e Nancy Kelly, como um “teste” para ver se 
o público reagiria bem ao grupo de comediantes. O filme se tornou 
um sucesso de bilheteria, o que incentivou a Universal a chamar  
Abbott e Costello para o filme de 1941, Ordinário, marche, com as ir-
mãs Andrews. O filme arrecadou 10 milhões de dólares, um recorde 
na empresa à época, transformando a Universal em um respeitado 
estúdio cinematográfico e possibilitando a Abbott e Costello uma 
longa carreira de sucesso.

n  Nascido William Alexander Abbott, no dia 2 de outubro de 1895,  
em Asbury Park, New Jersey, Bud foi dopado aos 15 anos de 
idade e colocado em um navio para a Noruega. Começou sua 
carreira no show business em 1918, como tesoureiro do Natio-
nal �eatre, uma casa de shows em Washington, D.C.

N OS 
     BAS TIDORES
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n  Lou, cujo nome de batismo era Louis Francis Cristillo, nasceu 
no dia 6 de março de 1906, em Patterson, New Jersey. Traba-
lhou como vendedor de sucos e lutador de boxe. Em 1927, mu-
dou-se para Hollywood a fim de se lançar no cinema, mas só 
conseguiu alguns trabalhos esporádicos como carpinteiro nas 
dependências da MGM e da Warner. Atuou como figurante no 
filme de O Gordo e o Magro, A batalha do século, em 1927, e, 
em 1929, no filme de Dolores Del Rio, �e trail of ’98. Frustra-
do, voltou para a costa leste, parando em St. Joseph, Missouri, 
onde conseguiu uma ocupação na qual atuava como “comedian-
te holandês” em uma casa de shows.

n A mãe de Bud trabalhou como amazona sem sela para o Rin-
gling Bros. Circus.

n Ao voltar para casa, na costa leste dos Estados Unidos, Lou  
continuou procurando trabalho como comediante e participou  
como dançarino no espetáculo �is is burlesque, com a artista de 
strip-tease Ann Corio. Em 1933, Corio apresentou Lou a sua futu-
ra esposa, Anne Battler, que trabalhava no coral do espetáculo.

n Bud e Lou continuam sendo os dois únicos não-atletas home-
nageados no Hall da Fama de Beisebol, em Cooperstown, Nova 
York. O museu incrustou a Who’s on First? deles em uma placa.

n No dia 4 de novembro de 1943, após passar nove meses se  
recuperando de uma febre reumática, Lou retornou ao traba-
lho em �e Abbott and Costello Radio Show. Três horas antes de 
entrarem no ar, Costello recebeu um telefonema informando 
que seu único filho, Lou Costello Jr., tinha se afogado em uma 
piscina – um dia antes de seu aniversário de quatro anos. Mes-
mo arrasado, Costello continuou com o show, para não desa-
pontar o público.
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n Lou menciona sua cidade, Patterson, New Jersey, em quase to-
dos os episódios do programa �e Abbott and Costello Show na 
televisão e em muitos filmes da dupla.

n Em 1991, os Correios dos Estados Unidos lançaram um selo 
comemorativo de 29 cents para homenagear Abbott e Costello, 
desenhado pelo caricaturista Al Hirschfeld.

n Pela insistência de Lou, eles dividiam todos os lucros, sendo 
60% para Bud e 40% para Lou. “Comédia é coisa rara”, Lou ex-
plicou. “É difícil encontrar bons comediantes.”
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Em novembro de 1979, o diretor e comediante Woody Allen co-
meçou a namorar a atriz Mia Farrow. O agente publicitário Robert 
Zarem os apresentou no Elaine’s, requintado restaurante no bairro 
de Yorkville, em Manhattan. 

Naquela época, Mia Farrow tinha acabado de se divorciar do  
maestro André Previn, ficando com a guarda de seus seis filhos: os 
gêmeos Matthew e Sascha, dois órfãos vietnamitas adotados; Kym 
Lark; Summer, a coreana órfã adotada; Soon-Yi; e o filho biológico 
do casal, Fletcher.

Woody Allen  
e Soon-Yi Previn
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Após vários meses de namoro, Woody nunca tinha ido ao 
apartamento de Mia em Manhattan e nunca expressara interes-
se em conhecer seus filhos. Ele ia para os encontros em seu Rolls 
Royce guiado por um chofer. Conheceu os filhos dela por acaso 
em setembro de 1980. Chegou ao apartamento para buscar Mia no  
momento em que ela os levava do playground para casa. Ela o apre-
sentou a seus filhos, incluindo Soon-Yi, que provavelmente tinha 
oito anos na época.

Apesar de viverem em apartamentos separados na região do 
Central Park, Woody e Mia adotaram um menino chamado Moses 
e uma menina, Dylan, além de terem um filho chamado Satchel – o 
que fez Woody passar mais tempo no apartamento de Mia. Com  
o passar do tempo, Soon-Yi, que não gostava de Woody, começou 
a se aproximar dele, mostrando interesse por basquete, pedindo 
sua ajuda para fazer a lição de casa e convidando-o para sua festa 
de 16 anos. Woody, então, passou a levar Soon-Yi aos jogos de 
basquete dos Knicks.

Em janeiro de 1990, o fotógrafo esportivo free lance, Dominick 
Conde, tirou várias fotos de Woody de mãos dadas com Soon-Yi em 
um jogo dos Knicks. Duas semanas depois, a colunista de fofocas, 
Cindy Adams, avisada por outro torcedor dos Knicks, disse ao New 
York Post que Woody havia sido visto durante um jogo acariciando 
o cabelo e beijando o rosto de uma adolescente. Confrontado por 
Mia, Woody negou qualquer comportamento inadequado.

Na verdade, Woody e Soon-Yi estavam tendo um caso. Ela, que 
freqüentava a escola preparatória Marymount, a cinco minutos do 
apartamento de Woody, o visitava na hora do almoço. Também 
saía para vê-lo nos finais de semana, dizendo à mãe que ia ao en-
contro de uma amiga na Bloomingdale’s. Enquanto filmava Cenas 
em um shopping, com Bette Midler, Woody conseguiu um papel 
para Soon-Yi na produção.

Em 1992, Mia encontrou fotos de Soon-Yi nua no apartamento 
de Woody. Imediatamente pôs fim ao relacionamento de 13 anos, 
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entrou com um pedido de custódia dos filhos que eles tinham 
adotado e acusou Woody de ter molestado a filha adotiva deles, 
Dylan. Woody negou qualquer comportamento inapropriado com 
seus filhos e continuou sua relação com Soon-Yi, insistindo que o 
namoro era algo normal. Ele afirmava que a atenção e a crítica da 
imprensa os tinham aproximado.

n Antes de conhecer Mia, Woody havia chamado a irmã dela, 
Tisa, para atuar em seu filme Manhattan, em 1979. Depois 
de Manhattan, Mia escreveu uma carta a Woody, como sua fã.  
A carta, ele lhe revelou depois, o deixara muito feliz.

n No filme Manhattan, de 1979, Woody, no papel de Isaac Davis, 
disse: “Estou namorando uma garota que faz lição de casa”.

n Woody casou-se e divorciou-se de Harlene Roses e Louise Las-
ser (que atuou nos primeiros filmes dele), e teve um longo 
relacionamento com a atriz Diane Keaton (que atuou em seu 
filme de 1977, Annie Hall).

n Soon-Yi afirma ter nascido em 1970, apesar de Mia insistir 
que seu nascimento foi em 1972, com base nos resultados de 
um teste ósseo feito em 1980. Se Soon-Yi nasceu em 1972, ela 
começou a se relacionar com Woody aos 17 anos, quando ele 
tinha pelo menos 35 anos a mais que ela.

n Aparentemente, Soon-Yi foi fruto de um estupro a uma pros-
tituta em Seul, na Coréia. Abandonada pela mãe, Soon-Yi vas-
culhava o lixo à procura de restos de comida e acabou sendo 

N OS 
     BAS TIDORES



20

levada a um orfanato católico – sem saber o nome, a idade e 
sequer falar coreano. As enfermeiras a chamaram de Soon-Yi.

n Em sua autobiografia, O que fica pelo caminho e para sempre, Mia 
afirma que seu ex-marido, Frank Sinatra, ofereceu-se para que-
brar as pernas de Woody Allen após tomar conhecimento do 
caso dele com a filha adotiva de Mia.

n  Em 1993, o juiz deu a Mia Farrow a guarda dos filhos adotivos, 
Dylan e Moses, e do filho biológico, Satchel. Censurou Woody 
pelo caso amoroso com Soon-Yi e determinou que ele poderia 
ver Satchel uma vez por semana, durante uma hora, no consul-
tório de um psicólogo. Mia mudou o nome de Dylan para Eliza 
e o de Satchel para Seamus.

n Soon-Yi fez mestrado em Educação Especial na Universidade 
Columbia. Woody foi expulso da Universidade de Nova York.

n Woody e Soon-Yi aparecem juntos no documentário de 1997, 
Wild man blues.

n No dia 22 de dezembro de 1997, Woody e Soon-Yi, trajando  
roupas comuns, casaram-se em uma pequena cerimônia reali-
zada pelo prefeito Massimo Cacciari no Palazzo Cavalli, prefei-
tura de Veneza, Itália, fazendo de Mia, oficialmente, a sogra de 
Woody.

n Woody e Soon-Yi adotaram duas filhas: Bechet Dumaine (que 
recebeu o nome em homenagem ao clarinetista Sidney Bechet) 
e Manzie Tio (em homenagem a Manzie Johnson, baterista da 
banda de Bechet, e Lorenzo Tio, o homem que ensinara Bechet 
a tocar).




