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No Passado Está a História do Futuro

A Imprensa Oficial muito tem contribuído com
a sociedade no papel que lhe cabe: a democratização de conhecimento por meio da leitura.
A Coleção Aplauso, lançada em 2004, é um
exemplo bem-sucedido desse intento. Os temas
nela abordados, como biografias de atores, diretores e dramaturgos, são garantia de que um
fragmento da memória cultural do país será preservado. Por meio de conversas informais com
jornalistas, a história dos artistas é transcrita em
primeira pessoa, o que confere grande fluidez
ao texto, conquistando mais e mais leitores.
Assim, muitas dessas figuras que tiveram importância fundamental para as artes cênicas brasileiras têm sido resgatadas do esquecimento. Mesmo
o nome daqueles que já partiram são frequentemente evocados pela voz de seus companheiros
de palco ou de seus biógrafos. Ou seja, nessas
histórias que se cruzam, verdadeiros mitos são
redescobertos e imortalizados.
E não só o público tem reconhecido a impor
tância e a qualidade da Aplauso. Em 2008, a
Coleção foi laureada com o mais importante
prêmio da área editorial do Brasil: o Jabuti.
Concedido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL),
a edição especial sobre Raul Cortez ganhou na
categoria biografia.
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Mas o que começou modestamente tomou vulto
e novos temas passaram a integrar a Coleção
ao longo desses anos. Hoje, a Aplauso inclui
inúmeros outros temas correlatos como a história das pioneiras TVs brasileiras, companhias
de dança, roteiros de filmes, peças de teatro e
uma parte dedicada à música, com biografias de
compositores, cantores, maestros, etc.
Para o final deste ano de 2010, está previsto o
lançamento de 80 títulos, que se juntarão aos
220 já lançados até aqui. Destes, a maioria foi
disponibilizada em acervo digital que pode
ser acessado pela internet gratuitamente. Sem
dúvida, essa ação constitui grande passo para
difusão da nossa cultura entre estudantes, pesquisadores e leitores simplesmente interessados
nas histórias.
Com tudo isso, a Coleção Aplauso passa a fazer
parte ela própria de uma história na qual personagens ficcionais se misturam à daqueles que os
criaram, e que por sua vez compõe algumas páginas de outra muito maior: a história do Brasil.
Boa leitura.
Alberto Goldman
Governador do Estado de São Paulo
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Coleção Aplauso
O que lembro, tenho.
Guimarães Rosa

A Coleção Aplauso, concebida pela Imprensa
Ofic ial, visa resgatar a memória da cultura
nacional, biografando atores, atrizes e diretores
que compõem a cena brasileira nas áreas de
cinema, teatro e televisão. Foram selecionados
escritores com largo currículo em jornalismo
cultural para esse trabalho em que a história cênica
e audiovisual brasileiras vem sendo reconstituída
de maneira singular. Em entrevistase encontros
sucessivos estreita-se o contato entre biógrafos e
biografados. Arquivos de documentos e imagens
são pesquisados, e o universo que se recons
titui a partir do cotidiano e do fazer dessas
personalidades permite reconstruir sua trajetória.
A decisão sobre o depoimento de cada um na primeira pessoa mantém o aspecto de tradiçãooral
dos relatos, tornando o texto coloquial, como
se o biografado falasse diretamente ao leitor.
Um aspecto importante da Coleção é que os resul
tados obtidos ultrapassam simples registrosbio
gráficos, revelando ao leitor facetas que também
caracterizam o artista e seu ofício. Biógrafo e bio
grafado se colocaram em reflexões que se esten
deram sobre a formação intelectual e ideológica
do artista, contextualizada na história brasileira.
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São inúmeros os artistas a apontar o importante
papel que tiveram os livros e a leitura em sua
vida, deixando transparecer a firmeza do pensamento crítico ou denunciando preconceitos
seculares que atrasaram e continuam atrasando
nosso país. Muitos mostraram a importância para
a sua formação terem atuado tanto no teatro
quanto no cinema e na televisão, adquirindo,
linguagens diferenciadas – analisando-as com
suas particularidades.
Muitos títulos exploram o universo íntimo e
psicológico do artista, revelando as circunstâncias
que o conduziram à arte, como se abrigasse
em si mesmo desde sempre, a complexidade
dos personagens.
São livros que, além de atrair o grande público,
interessarão igualmente aos estudiosos das artes
cênicas, pois na Coleção Aplauso foi discutido
o processo de criação que concerne ao teatro,
ao cinema e à televisão. Foram abordadas a
construção dos personagens, a análise, a história,
a importância e a atualidade de alguns deles.
Também foram examinados o relacionamento dos
artistas com seus pares e diretores, os processos e
as possibilidades de correção de erros no exercício
do teatro e do cinema, a diferença entre esses
veículos e a expressão de suas linguagens.
Se algum fator específico conduziu ao sucesso
da Coleção Aplauso – e merece ser destacado –,
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é o interesse do leitor brasileiro em conhecer o
percurso cultural de seu país.
À Imprensa Oficial e sua equipe coube reunir um
bom time de jornalistas, organizar com eficácia
a pesquisa documental e iconográfica e contar
com a disposição e o empenho dos artistas,
diretores, dramaturgos e roteiristas. Com a
Coleção em curso, configurada e com identidade consolidada, constatamos que os sortilégios
que envolvem palco, cenas, coxias, sets de filma
gem, textos, imagens e palavras conjugados, e
todos esses seres especiais – que neste universo
transitam, transmutam e vivem – também nos
tomaram e sensibilizaram.
É esse material cultural e de reflexão que pode
ser agora compartilhado com os leitores de
todo o Brasil.
Hubert Alquéres
Diretor-presidente
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
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Norma Blum:
Talento em Todos os Sentidos
A telenovela não era diária em 1958 (o videoteipe ainda não havia chegado ao Brasil) e Norma
Blum já estava presente num dos primeiros sucessos dramatúrgicos da televisão: A Canção de
Bernadete, com Aracy Cardoso no papel-título
e Norma representando a Virgem. Com texto
de Ilza Silveira e direção de Paulo Porto, a atração foi ao ar na extinta TV Tupi. Quando a TV
Globo começou a produzir novelas no formato
tradicional, em 1965, Norma também foi um
dos destaques do elenco de Ilusões Perdidas, de
Ênia Petri, com Reginaldo Faria e Leila Diniz. Na
Tupi, ao lado de Hélio Souto, protagonizou Os
Irmãos Corsos e retornou à Globo em A Última
Valsa, de Glória Magadan.
Em 1975, com a TV começando a entrar na era
das cores, a atriz exibiu seu talento de forma
distinta. Após a doce Maribel de Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado, com adaptação
e direção de Geraldo Casé, Norma viveu de
maneira fascinante uma das mais importantes
personagens da literatura brasileira: Aurélia
Camargo, de Senhora, clássico romance de José
de Alencar adaptado por Gilberto Braga.
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À grande dama da alta sociedade carioca do
século XIX, sucedeu a jovem Suzana, de cabelos
curtos e infinitamente menos endinheirada, porém, de comportamento avançado para o início
do século XX: Vejo a Lua no Céu. Mal terminara
de encenar os dramas desta personagem de
Marques Rebelo, adaptado por Sylvan Paezzo,
e Norma integrava o elenco da explosiva (no
Brasil e no exterior) Escrava Isaura. Com imenso
talento, a atriz conseguiu nos gestos e expressões
transformar a mimada Malvina em uma mulher
determinada a desafiar o marido, o poderoso
Leôncio (Rubens de Falco), contra os abusos
cometidos em nome da escravidão: no caso, seu
incontrolado desejo pela escrava branca, Isaura
(Lucélia Santos).
Em meio a tantas personagens de época, houve
espaço para a atriz interpretar a contemporânea Elvira em Bravo!, de Janete Clair e Gilberto
Braga.
A severa e áspera governanta Frau Herta da
primeira versão de Ciranda de Pedra foi um dos
trabalhos mais marcantes da carreira de Norma
Blum. Na trama de Teixeira Filho inspirada no
romance de Lygia Fagundes Telles, a atriz conseguia misturar em um único capítulo o ódio
pela menina Virgínia (Lucélia Santos) e o amor
platônico pelo patrão, Dr. Augusto Natércio
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Natanael do Prado (Adriano Reys). E tudo muito
bem temperado com o sotaque alemão que caracterizava parte dos moradores de São Paulo ao
fim da Segunda Guerra Mundial. As expressões
germânicas cederam espaço para a interiorana
Inês de Sinhá Moça, mãe de Ana do Véu (Patrícia
Pillar), seguidora dos rígidos costumes do interior paulista, mas com uma pitada de avanço em
seus pensamentos.
A origem professoral da atriz que ingressou na
TV aos doze anos dando aulas de inglês como
assistente de seu pai, o professor Robert Blum,
pode explicar o tom educativo de personagens
como vó Dionísia, de Malhação ou a Irmã Andréia, de Cama de Gato.
Seguiram-se outras tantas novelas como Bambolê, Lua Cheia de Amor, Celebridade, Floribella
e, novamente, A Escrava Isaura, repetindo a
parceria com Rubens de Falco. Desta vez, Norma
viveu o papel de Gertrudes, madrinha de Isaura
(Bianca Rinaldi) na versão produzida pela Rede
Record, em 2004, com direção de Herval Rossano, o mesmo que a dirigira na célebre versão
da Rede Globo, em 1976. E há que se registrar a
fundamental importância do diretor na histórica
carreira da atriz na televisão.
Notável também foi sua presença na minissérie
Anos Rebeldes, no papel de Valquíria, mãe do
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revolucionário João Alfredo (Cássio Gabus Mendes); além de interessante carreira no teatro
(Cinderela do Petróleo e Além da Vida são bons
exemplos) e no cinema (clássicos como Cala a
Boca, Etelvina e Minervina Vem Aí, com Dercy
Gonçalves).
São trabalhos de uma atriz em total harmonia
com sua espiritualidade que resultou em livros
que vêm ampliando nossa consciência espiritual
na passagem pelo planeta Terra. São eles: Exorcize sua Bruxa Madrinha, Palavra de Anjo, Falando
com Anjos, Arena de Espelhos e Energia Positiva.
Com variadas interpretações que iluminam a
trajetória humana em diversos tempos e espaços sociais, Norma Blum é, sem dúvida alguma,
talento em todos os sentidos!
Mauro Alencar
Doutor em Teledramaturgia
Brasileira e Latino-Americana
Universidade de São Paulo
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A Glauce Rocha, Cacilda Becker e
Fernanda Montenegro
pelas valiosas lições sobre
a sublime arte da entrega.
A Gilberto Braga pela dádiva
de Aurélia, Elvira, Malvina,
Valquíria e Hercília, experiências
inesquecíveis de minha carreira.
A Fábio Sabag, Geraldo Casé e
Herval Rossano pela fé sempre
renovada em meu trabalho.
Especial gratidão à fidelidade
e ao carinho do Público
durante esta trajetória.
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Aos Mestres com carinho
Quem nos tornamos na vida depende dos ensinamentos e exemplos de muitos mestres ao
longo da jornada.
A paixão pela música devo a Robert Blum, meu
avó, exímio violinista cujo virtuosismo embalava
meus sonhos de criança.
O interesse pela culinária e o fascínio por histórias fantásticas credito à minha avó Bertha
Meisinger.
A curiosidade sobre os mistérios do universo e
o prazer do desafio herdei de meu pai Robert
Blum.
O compromisso com o dever veio de minha mãe
Erika. Tolerância, meiguice e simplicidade ela
pôde ensinar-me quando, já madura, superou
seu excesso de ansiedade e adquiriu imensa
coragem de viver.
Mas, o que dizer de mestres como os professores
Peçanha e Dona Wilza que abriram minha mente
para os segredos da História e do Latim? Minha
professora da Aliança Francesa Madame Cox com
sua paixão por literatura?
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No ofício de atriz reconheço com gratidão meus
mestres no drama e na comédia pelo exemplo e
pela convivência. Foram meus professores involuntários Alda Garrido, Dercy Gonçalves, Milton
Carneiro, Berta Loran, Glauce Rocha, Fernanda
Montenegro e Cacilda Becker.
E os diretores com quem trabalhei muito ou
esporadicamente e que transmitiram lições valiosas: Fábio Sabag, Sérgio Britto, Fernando Torres,
Maurício Sherman, Herval Rossano, Daniel Filho,
Antonio Abujamra, João Bettencourt.
Quanto ao amor pelos livros, em primeiro lugar
meu pai que estabeleceu o hábito. Seguido de
minha admiração pela personalidade de José
Olympio, seu filho Geraldo Jordão Pereira, o
grande amigo Eduardo Portella e por todos os
bons autores que degustei até hoje.
No ofício de mãe, meu primeiro filho Marcos foi
o instrutor para o amor que é preciso desenvolver para criar uma criança que nos é confiada
por Deus. Com minha filha Monik aprendi amor
imenso e compreensão por sua alma iluminada.
Minha filha Marcella me ensinou curtir a vida
com intensidade e alegria. A temporã Mariana
trouxe o desafio de acompanhar seu tempo e sua
mente para estabelecer uma intensa parceria.
Thelma, o presente divino, tornando-se filha de
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alma, acresceu uma dimensão ampliada ao meu
ofício materno.
Ah, quantas lições! Quantos mestres! Com profunda gratidão reconheço as duas broncas mais
elucidativas que recebi de Hellen Waller e de Felipe Carone. Ambos me ensinaram a humildade
sob diferentes ângulos, mas esse é um assunto
para outros capítulos.
Norma Blum

19
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Para meus colegas queridos
Poema do Ator
Romper as mais fortes barreiras das emoções
mais veladas ao retratar as alheias.
Trabalhar seu instrumento de escorregadia
matéria
afiando sentimentos na lâmina cruel dos afetos.
Fotografar rostos e gestos numa pesquisa incessante
e armazenar na memória tipos, andares e vozes
para montar histriônico acervo.
Sisifosianamente toda vez recomeçar
o processo/construção de um novo personagem.
Burilar músculo e laringe a fim de compor um
outro.
Com perícia amalgamar partes próprias e estranhas.
Empregar técnica e maestria ao proceder à
montagem.
E a esta colcha de retalhos emprestar verossimilhança.
Ser criador e criatura, e nesta dualidade brindar
com o sopro da vida ao Frankensteiniano personagem.
Em ato de total entrega doar corpo, voz e alma
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a esse outro eu composto e servir-lhe de cavalo
como um médium em seu transe.
Conviver com a ameaça renovada de fracasso
cada vez que abre o pano, pois Narciso
sem espelho não respira sem aplauso.
Envolver de ilusão e magia todo e cada espectador.
Em exercício diário confrontar o prazer e a própria dor.
Eis o ofício do Ator que gasta a vida a criar
Um estilo singular de ser Um sendo plural.
(Poema criado em 1987)
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Introdução
O que justifica contar uma vida?
Demorei muito a me convencer da necessidade
de me debruçar sobre as memórias. Lembranças
são sempre subjetivas e a vida está aí para ser
vivida e não contada. Como posso separar fatos
de sentimentos e impressões?
Foi a partir de minha permanência de dois anos
em Malhação, TV Globo, convivendo com jovens
iniciantes em 2007 e 2008, que percebi o quanto é restrito o conhecimento sobre os tempos
áureos do TBC, o começo da televisão no Brasil,
as transmissões de todos os programas ao vivo
antes do advento do videoteipe, e a existência
de colegas como Alda Garrido, Glauce Rocha e
Cacilda Becker.

23

Com sete netos até a presente data, nenhum
deles tendo assistido a meus grandes trabalhos
das décadas de setenta e oitenta na TV Globo,
e com muito incentivo dos amigos, finalmente
decidi contar esta história sob a ótica de minha
vivência pessoal.
Grande parte da responsabilidade se deve à
insistência de meus filhos e principalmente ao
amigo-irmão Marcelo Del Cima.
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Conheci Marcelo há muitos anos por intermédio
de uma tia vizinha de meus pais em Copacabana. Marcelo é um desses seres que acreditamos
não mais existir. Um cavalheiro, um apaixonado
pela memória da ópera, do rádio, do teatro e da
tevê no Brasil. Muito cedo começou a colecionar
material sobre a cultura nacional e montou um
magnífico acervo que em breve se transformará
em museu no Rio de Janeiro para eternizar a
lembrança de tantos artistas deste País minguado de memórias.

24

Pois foi por causa de Marcelo Del Cima e do
farto material sobre minha carreira, que ele colecionou e aprimorou com sua equipe, que criei
vontade de compartilhar lembranças e fotos.
Ao examinar o material e puxar os fios da memória iniciando a jornada de contadora de histórias,
faço uma revisão de vida. Percebo quantas vidas
vivi e ainda vivo. A diversidade de profissões
exercidas e as experiências acumuladas talvez
justifiquem este relato. Se os causos vividos instruírem, divertirem ou inspirarem alguém, sentirei que minha história valeu a pena ser contada.
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Desintrodução
Para quem escrevo este livro?
Inicialmente queria escrever para jovens atores e
atrizes. Contar os primórdios da tevê no Brasil, o
começo da TV Tupi e da TV Globo, as emissoras
TV Continental, TV Rio no tempo do ao vivo.
Pretendia falar sobre o emocionante ofício teatral numa cidade que ainda era a capital do
Brasil e fervilhava de vida cultural em meados
do século passado. Lembrar a figura de grandes
artistas do teatro e da tevê com quem tive o privilégio de conviver, trabalhar e aprender.

25

Contar minha vivência nos anos dourados. Falar
sobre a emoção de participar da inauguração de
Brasília em 21 de abril de 1960 ao lado do Presidente Juscelino Kubitschek, artistas e candangos.
Relatar a luta da classe artística contra a censura
durante os Anos de Chumbo.
Ao iniciar a narrativa minha ambição encolheu
e senti que era importante deixar este histórico
para meus netos e seus descendentes como um
legado familiar.
Porém, ao escrever alguns capítulos, percebi com
surpresa que escrevo para mim. Cutucar a me-
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mória provoca questionamentos que desnudam
a alma. Recordar episódios marcantes e outros
corriqueiros proporciona reviver e talvez, onde
a memória pessoal me traia, recriar a própria
vida. Revisitar o passado resulta em um exercício
romanceado de várias épocas sob as lentes de
uma ótica muito pessoal.

26

Tive muitos privilégios: despertar muito cedo
para a leitura, ser poliglota de berço graças a
meus pais e avós, escrever livros, e exercer o
ofício de atriz por cinquenta e oito anos até
agora. Porque ao escritor e ao ator é permitido
experimentar inúmeras vidas no espaço de uma
única existência.

12083494 miolo Norma.indd 26

22/10/2010 11:32:53

Capítulo I
Origens
A Escolha do Brasil como Morada
Áustria 1936, uma Europa conturbada após
a Primeira Guerra Mundial, crise econômica,
ascensão do nazismo, desemprego em massa.
Nesse cenário e ambos desempregados, meus
pais decidiram aceitar o convite do Tio Alois
Michael Latt e de sua esposa Apollonia para
conhecer o Brasil.
Ao desembarcar no Rio, meu pai se apaixonou
pela natureza exuberante dos trópicos que despertaram nele um frenesi de explorador e cientista como se fora um cruzamento do Professor
Livingston com Charles Darwin. A mata atlântica
representou – para aquele austríaco aventureiro
e exímio alpinista em seu país de origem – um
convite irrecusável para desvendar sua beleza e
seus mistérios.

27

O primo Walter, filho de Apollonia, tinha aproximadamente a idade de papai e compartilhava
o mesmo espírito de aventura tornando-se seu
cicerone nessa empreitada.
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Erika e Robert Blum em Viena no dia do casamento
(à esquerda). Em 1936, na Avenida Rio Branco, Brasil
(à direita.)
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Alois e Apollonia Latt com os filhos Margarete e Walter
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Não demorou muito, Robert e Erika Blum escolheram o Brasil como morada definitiva, decisão
da qual nunca se arrependeram.
A perseguição aos judeus tornou-se mais intensa
na Áustria, pátria de Adolf Hitler, e Robert fez
de tudo para resgatar seus pais da sanha nazista.
Vendidas as posses, comprados passaportes e
passagens a peso de ouro para o navio General
Artigas, meus avós chegaram ao Brasil em setembro de 1939 quase no momento do estouro
da Segunda Guerra Mundial.

30

Naquela época, tanto eles quanto meus pais em
sua chegada foram obrigados a ficar de quarentena por alguns dias na Ilha das Flores até poder
desembarcar.
Com a chegada de meus avós, meus pais precisaram alugar um minúsculo apartamento na Rua
Felipe de Oliveira número 1 em Copacabana, no
terceiro andar de um prédio que resiste até hoje
ao desgaste do tempo.
Minha mãe ficou responsável pelas despesas
da casa porque conseguiu emprego como babá
das filhas de Dona Marília Bueno, proprietária
de uma escola. Ainda não sabendo português,
mamãe foi contratada para falar e ensinar o
alemão para as meninas Marilza e Lena. Meu
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Avós paternos Bertha e Robert Blum, no navio em que
chegaram ao Brasil
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Mãe Erika e Norma bebê
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pai não conseguia emprego porque como professor precisaria validar o diploma estrangeiro
no Brasil; mas para isto ainda teria que aprender
muito bem o idioma local.
Em 11 de outubro do mesmo ano, nascia eu na
Maternidade de Laranjeiras.
Genética: Será que Está no Sangue?
Minha irmã Elva, que mora em Viena, Áustria,
empreendeu uma pesquisa muito interessante.
Visitou muitos cartórios e cemitérios, conversou
com parentes e montou o quebra-cabeça de
nossos antepassados.

33

O que depreendemos da investigação foi uma
quantidade razoável de artistas em nosso passado familiar. Incluindo artistas circenses como
uma antepassada que fugiu com um circo e ninguém mais soube dela. Também houve artistas
de teatro, músicos e artesãos.
O pai de meu pai, Robert Isidor Blum, foi um
virtuose do violino, de renome na Áustria. Além
de tocar música erudita na Sinfônica de Viena,
montou um quarteto de cordas com amigos.
Eles faziam shows em casas noturnas e cafés
contando piadas, tocando e cantando músicas
engraçadas. Às vezes se apresentavam vestidos
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Robert, Erika e Norma
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Avô paterno ao violino, pai com máquina fotográfica e
avó contando histórias
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de mulher. Casou-se com Bertha Meisinger, de
excelente voz cantante, assim como todas as suas
irmãs. O nome Meisinger significa cantores de
maio em alemão. Em sua origem, provavelmente
foi dado a um antepassado com dotes de cantor.
Pelo lado de minha mãe Erika, descobrimos gerações de artistas de teatro e circo.
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Tive o privilégio de ter um virtuose como meu
avô me ninando ao som mágico de seu violino
enquanto eu ainda era bebê. Aprendi o folclore austríaco e ouvi muita música de qualidade.
Muitas vezes minha avó cantava junto. Papai
também era afinado e aprendi as canções do
folclore inglês e escocês.
Meu avô me levou pela primeira vez ao teatro
quando eu tinha cinco anos. Fomos à Praça Tiradentes, no Teatro Carlos Gomes, assistir a uma
companhia de operetas vienense que apresentou vários espetáculos musicais. Eu já conhecia
a maioria das músicas pela voz de vovó, mas a
experiência de ver aquela gente fantasiada no
palco dançando e cantando foi arrebatadora.
Os dotes artísticos de meu pai incluíam pintura
como paisagista e retratista, e fotografia de arte.
Mamãe tinha talento de artesã e fazia qualquer
tipo de trabalho manual tanto que foi contrata-
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da para ensinar trabalhos manuais na escola de
Dona Marília. Minha irmã Elva herdou o talento
para pintura e desenho e desenvolveu seus dotes
também criando lindos objetos. Infelizmente eu
nasci com duas mãos esquerdas e não desenho
nadinha. Desenvolvi apenas a capacidade de me
mimetizar em personagens e de contar histórias.

Érika em pintura de Robert
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Avó Bertha Meisinger Blum, fotografada por seu filho
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Capítulo II
Infância
A Chave de Todos os Mistérios
Minha avó Bertha Meisinger Blum foi presença
fascinante até os meus oito anos de idade quando um câncer a levou em poucos meses.
Preenchia o espaço de nosso minúsculo apartamento alugado em Copacabana com o aroma
da sopa de knödele (1), o appfelstrudel (2)
recendendo a passas e especiarias, e as canções
vienenses coloridas por sua voz de soprano lírico.
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Mais fantásticos eram os fins de tarde quando o
sol ardia na pedreira do morro da Babilônia do
outro lado da rua e procurávamos um cantinho
mais fresco para sentar e ouvir histórias. Vovó
era ótima narradora e eu ouvia mesmerizada os
contos de Grimm, Andersen e o folclore alemão
sobre bruxas, fadas, príncipes e principalmente
sobre a morte em trajes pretos com foice e toda
sua parafernália assustadora.
Minhas tias Lotte e Grete (Charlotte e Margarete Latt) me presentearam com livros infantis
em alemão no meu terceiro aniversário. Minha
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avó passou de contadora a leitora de histórias.
As figuras exerciam um fascínio, mas sua voz
passando por aqueles símbolos de mistério detinha minha atenção. Após muitas repetições
das mesmas histórias passei a perceber que grupos de três ou cinco símbolos misteriosos correspondiam sempre ao mesmo som, formando
palavras. Enquanto ela se ocupava na cozinha
eu percorria com o dedo as mesmas linhas do
livro tentando reproduzir os sons. Pouco tempo
depois aqueles garranchos passaram a fazer
sentido inclusive quando ocultos em palavras
mais longas. Eu podia decifrar a leitura sozinha! Eu agora era mágica! No princípio meus
pais pensaram que as histórias tinham sido decoradas, mas quando me apresentaram outros
textos perceberam que a leitura fluía também
diante do desconhecido.
A partir da descoberta deste poder tornei-me
uma leitora compulsiva. Como a alfabetização
ocorreu espontânea e natural por volta dos três
anos de idade, transpor o método para o inglês,
e para o português quando ingressei no jardim
de infância, foi como brincadeira de roda.
Meus pais eram professores e tínhamos livros em
diversos idiomas além da assinatura de revistas
estrangeiras.
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Tia Lotte e Tia Grete
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Papai incentivou minha paixão e eu esperava ansiosa o dia da semana em que o bonde nos levaria
ao centro do Rio. O baú do tesouro ficava na Rua
do Ouvidor na Livraria Crashley dirigida por um
cidadão britânico. Que delícia fuçar entre os livros
de inglês importados. A cada semana eu tinha
direito de escolher um livro infantil da coleção
Golden Books enquanto papai comprava os últimos lançamentos em Pocket Books. Era uma festa.
Já um pouco mais crescidinha ganhei os vinte
volumes do Tesouro da Juventude em inglês.
Foi melhor do que achar o tesouro enterrado
de um pirata. Tantas histórias! Tantos assuntos!
42

Cometi o pecado da gula devorando livros. Não
me arrependo deste pecadilho que continua
sendo fonte inesgotável de prazer.
Passei a infância e a adolescência viajando por
terras longínquas, navegando pelos mares, chorando e rindo com os dramas dos personagens
e desvendando segredos da alma humana com
a chave de todos os mistérios: a linguagem dos
escritores e dos poetas.
(1) Knödele – bolas de semolina cozinhadas no
caldo de carne
(2) Appfelstrudel – torta de maçãs típica da
Áustria
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Atacadas no Leme
Aos dois anos de idade passeava com minha
mãe no bairro do Leme, perto da descida da
ladeira, quando um enorme cão pastor veio
babando em nossa direção. Chegando perto foi
direto para meu rosto. Mamãe percebeu que as
intenções do cachorro não eram as melhores e
se interpôs entre mim e o cão. Foi atacada no
braço e o cachorro enlouquecido arrancou um
pedaço de carne acima do seu cotovelo. Mamãe
gritava muito e pedia socorro. Muitas pessoas
chegaram na janela dos apartamentos térreos
e pequenos sobrados, mas ninguém se atreveu
a enfrentar a fera. O cachorro ainda conseguiu
se virar e arranhar meu calcanhar. Depois, talvez
por obra do anjo da guarda, seguiu em frente e
subiu a ladeira do morro.
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Pegamos um táxi, mamãe sangrava muito e
fomos até o pronto socorro da Praça do Lido.
Costuraram a ferida de mamãe e limparam meu
arranhão. A recomendação foi de tomarmos a
série de injeções contra hidrofobia.
A partir do dia seguinte e durante quarenta dias
consecutivos fomos ao Instituto Pasteur na Lapa
tomar injeções diárias de uma substância branca
leitosa aplicadas na barriga. Lembro que a seringa parecia enorme comparada ao meu tamanho.
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Aos 2 anos
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Depois de dias meu pai leu no jornal que o mesmo cachorro tinha mordido uma criança e dois
adultos na favela do morro da Babilônia. Essas
vítimas faleceram porque foram contaminadas.
A carrocinha conseguiu capturar o cão que teve
de ser sacrificado.
Graças ao fato de meu tio Walter criar cães da
raça pastor não fiquei com medo de cachorro
apesar daquele ataque.
Poliglota Alienada
Por volta dos meus cinco anos, papai, mamãe e
eu frequentávamos a Cultura Inglesa de Copacabana aos sábados para o tradicional chá da
tarde. Professores e alunos muitas vezes representavam peças de Bernard Shaw e Oscar Wilde
num pequeno palco.
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Eu adorava assistir aos espetáculos. Depois
tomávamos chá com biscoitos e todos conversavam muito.
Lembro de uma vez, quando um dos visitantes
ingleses se dirigiu a mim e perguntou por que
eu falava um inglês tão perfeito sendo brasileira.
Respondi que eu não sabia falar inglês.
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Robert, Norma, Erika e Grete no apartamento de
Copacabana
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– Então que língua é essa que você está falando?
– É a língua do meu pai, ora.
Naquele tempo eu já falava fluentemente três
idiomas: a língua do papai (inglês), a da escola
(português) e a da mamãe e dos avós (alemão).
Ninguém me explicara que aquele idioma delicioso se chamava inglês.
Um Susto de Madrugada
Eu deveria ter de dois para três anos de idade
quando fomos acordados no meio da noite por
batidas peremptórias na porta do nosso pequeno apartamento alugado em Copacabana.
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De pijama, meu pai abriu para dois meganhas
da polícia política de Getúlio Vargas. Mal deram
tempo a ele de se vestir e foi levado preso pelo
simples fato de ser austríaco de nascimento.
No princípio, o governo brasileiro demonstrou
certa simpatia por Adolf Hitler. Mas depois que
uns navios brasileiros foram afundados na costa,
presumidamente por submarinos alemães, o presidente Getúlio aliou-se aos americanos e passou
a perseguir cidadãos de origem alemã, italiana
ou austríaca. No meio daquela confusão pegaram meu pai por conta de sua nacionalidade.
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Aos 3 anos
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A História gera certos equívocos inexplicáveis,
engraçados se não fossem trágicos. Judeu de
nascimento e parentesco, meu pai e meus avós se
refugiaram no Brasil para escapar à perseguição
hitlerista. Na terra que acolheu os emigrantes,
meu pai foi preso como pretenso nazista. Felizmente não permaneceu muitos dias em cana e
seguimos com a nossa vida.
Do período da Segunda Guerra Mundial ainda lembro os desfiles periódicos de tanques e
soldados brasileiros e da visita do presidente
americano Franklin Delano Roosevelt quando
desfilou em carro aberto ao lado de Getúlio
Vargas numa parada militar.
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Durante muito tempo, ao caminhar de noite
na orla do Leme e Copacabana com meus pais
e avós, eu ficava admirada de ver os postes de
iluminação da rua pintados de preto no lado voltado para o mar. Meu pai explicava que era para
evitar o bombardeio dos submarinos alemães.
Os alimentos eram racionados e recebíamos
cupons para possibilitar a compra de leite, manteiga, pão e carne. Minha avó e eu ficávamos
muito tempo nas filas da padaria do Lido e
do açougue para levar nossa cota de alimento
para casa.
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Ainda tenho viva lembrança de como fui acordada pela gritaria em nosso apartamento e o
barulho vindo da rua em maio de 1945 quando
o rádio transmitiu a notícia do fim da guerra.
Todos pularam de alegria. Participei das comemorações como se aquele fosse o início de um
novo tempo.
Muitos Anos Depois, Outro Susto de
Madrugada
Eram os Anos de Chumbo.
50

Como tantos outros colegas e amigos eu participava intensamente da luta contra a Ditadura.
O regime duríssimo tolhia a cultura em todas as
suas manifestações. Reivindicávamos a liberdade
de imprensa e de expressão, o fim da censura
ao teatro e aos demais meios de comunicação.
Sobressaltos constantes. Quem era de esquerda
estava permanentemente sujeito à prisão, tortura e muitas vezes ao desaparecimento. Paranoia
generalizada. Cuidados para não sermos seguidos aos encontros políticos, restrição no uso dos
telefones (frequentemente grampeados), auxílio
financeiro aos companheiros cuja sobrevivência
dependia da clandestinidade.
A maioria dos relatos descrevia prisões na rua
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durante a madrugada quando a probabilidade de escapar com vida dependia de fazer um
escândalo para que alguém visse ou ouvisse o
sequestro e comunicasse à família por meio da
rede paralela de informações que se estabeleceu
naqueles anos.
Cuidado e medo. Toda hora e todos os dias.
Lembro de uma madrugada quando peguei
carona com o artista plástico e amigo Carlos
Vergara ao sair de uma longa assembleia de
artistas, intelectuais e estudantes no Teatro
Gláucio Gil. As assembleias eram permanentes
e começavam todas as noites após a meia-noite,
depois do término dos espetáculos de teatro. A
sociedade vivia mobilizada.
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Ambos morávamos no Leblon e Vergara dirigia
um fusquinha. Aceitei a carona de bom grado.
Ao chegarmos à minha rua avistamos um jipe
militar com dois sujeitos armados na porta da
minha casa. Passamos direto e eu, claro, não
desci do carro. Depois telefonei para casa e batata: eu estava sendo procurada. Como não fui
encontrada naquela madrugada o evento não
teve maiores consequências.
Alguns anos depois, já morando em Botafogo, o
susto foi muito maior. O apartamento era térreo
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de fundos. O prédio de apenas quatro andares
não possuía porteiro, nem eletrônico nem humano. Uma pesada porta de ferro trabalhado
trancada a partir das dez da noite impedia a
entrada de qualquer um que não fosse morador
com chave própria.
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Eu morava com meus três filhos mais velhos.
Naquela semana eu lera no jornal uma pequena
nota dizendo que um companheiro havia resistido à prisão e fora metralhado pela repressão
na rua. Sabendo ler nas entrelinhas, estava claro
que ele fora pego e torturado até à morte. Até
que ponto seus amigos estariam seguros? A
dúvida reforçou os cuidados.
De repente, às duas e meia da manhã sou despertada por batidas peremptórias à porta. Descalça
caminhei em silêncio e no escuro para espiar pelo
olho mágico. Eram dois sujeitos enormes, vestidos
à paisana, que esmurravam a porta sem parar.
Meu filho acordou e eu o levei para o quarto dos
fundos pedindo que não fizesse o menor ruído.
Dei a desculpa de que poderia ser um ladrão.
Raciocínio rápido: como entraram sem chave
nessa hora da madrugada? Se torturarem meus
filhos na minha frente não vou suportar. Que
fazer? Nessas horas a gente precisa confiar nos
vizinhos mesmo que não tenhamos intimidade.
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Preparei tudo para passar as crianças pelo muro
do quintal para o apartamento vizinho onde
uma senhora de idade morava sozinha.
Não tendo telefone em casa num tempo em
que celulares não existiam, eu não poderia
avisar ninguém. Uma cartinha rápida explicava
tudo para minha mãe. Eu pediria para a vizinha
entregar a ela quando fosse buscar as crianças
na manhã seguinte. Fiquei vestida à espera da
porta derrubada.
Meia hora depois cessou o barulho. Pelo olho
mágico parecia que tinham ido embora. Mas o
medo na manhã seguinte foi muito grande. Será
que estariam me esperando de tocaia na rua?

53

Saí cedo para trabalhar na Editora José Olympio
onde eu fazia um trabalho de relações públicas
com escritores e imprensa. Eu ia a pé para o emprego porque morava a duas quadras do serviço.
Tudo tranqüilo e não fui seguida.
Depois de algumas horas, minha amiga Lisette
me telefona no trabalho.
– Norma, lembra do fogão e da geladeira usada
que você doou para uma comunidade da Baixada
Fluminense? Eles foram buscar de madrugada.
Você não atendeu à porta.
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Explicado o mal-entendido: um vizinho regressou de uma noitada e abriu o portão do edifício
para eles. E eu quase morri de enfarte. Tiveram
que voltar com a kombi durante o dia para buscar as doações.
Luzes Brilhantes, Seres Alados
Sempre tive imaginação muito fértil. Meu mundo interno era povoado de bruxas e fadas, animais extraordinários e outros seres fantásticos.
Não é de estranhar que meus autores favoritos
fossem Lewis Caroll e J. R. R. Tolkien.
54

Mas sou capaz de jurar que algumas dessas visões
eram muito reais. Em minha cama à noite, às
vezes sentindo dores ou tristeza, luzes brilhantes
apareciam na janela e seres alados muito altos
se comunicavam pelo pensamento transmitindo
alegria e paz.
Depois dessas aparições eu me sentia calma e
adormecia feliz.
Mais tarde vi num livro ilustrações iguais àquelas
criaturas e aprendi a palavra para eles: anjos.
O significado do que são anjos veio apenas mais
tarde por outras leituras.
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Na adolescência, com uma mente muito racional mais dedicada à ciência do que à fantasia,
escondi das pessoas a vergonha que sentia desses
encontros com meus amigos secretos. Achei que
estava perdendo a sanidade. Foi preciso muita
terapia e contato mais estreito com filosofias
espiritualistas para aceitar meus amiguinhos de
luz como manifestação absolutamente normal
de outras dimensões.
A Casa de São Januário
Até meus dez anos de idade morei com meus
pais e avós paternos num apartamento bem
pequeno em prédio de três andares na saída do
túnel do Leme.
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O tio de meu pai, Alois Michael Latt, que veio
para o Brasil ainda no começo da década de vinte
e muito antes de meus pais, fundou a primeira
clicheria do Rio de Janeiro com alguns amigos
também imigrantes. Era a Fotogravura Vienense
na Rua do Lavradio, onde eram gravados clichês
(3) para revistas e propagandas.
Adorava ir lá com papai porque frequentemente
o tio Walter me dava muitas provas impressas
que eu depois recortava para fazer colagens.
Tio Latt e sua esposa Apollonia compraram uma
casa no alto do morro de São Januário com linda
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A casa de São Januário
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vista para a baía da Guanabara, o Cristo e o Pão
de Açúcar. A casa era grande e tinha um quintal
imenso nos fundos com pés de abacate, carlotinha e cajá manga. Uma parreira de uvas verdes
cobria o caramanchão na saída da cozinha.
O casal tinha três filhos: Margarete, Walter e
Charlotte. O casal e seus três filhos eram toda
nossa família no Brasil. Como única criança até o
nascimento de minha irmã, quando eu já tinha
oito anos, fui mimada pelos primos de papai a
quem sempre chamei de tios.
Algumas das lembranças mais felizes da infância pertencem aos fins de semana passados no
casarão.
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Meu tio Walter criava cães da raça Pastor Alemão
e era uma diversão quando o casal de cachorros
dava cria e eu podia brincar com os filhotes.
A casa tinha um corrimão na escadaria de madeira e era muito divertido escorregar lá de
cima, assim como ficar na varanda do segundo
andar observando as lagartixas devorando os
insetos que ousavam pousar nas paredes ao fim
da tarde.
O som do grande relógio carrilhão ainda está
gravado na memória assim como o sabor do sagu
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Alois e Apollonia com os três filhos (acima) e o casal Latt
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gelado cozido no vinho tinto e regado a molho
quente de baunilha. Tia Apollonia era tão boa
cozinheira quanto sua irmã Bertha.
Tio Walter tinha uma moto e me levava na
garupa quando minha mãe não estava lá. Imagine a aventura para uma criança de cinco anos
acostumada a viver presa num miniapartamento.
Tia Apollonia recusava-se a aprender o português. Na subida do morro, um pouco abaixo da
casa, havia uma vendinha onde ela comprava os
alimentos. Lembro dela reclamando do dono do
estabelecimento:
– Como esse homem é burro. Faz vinte anos que
eu compro com ele e até hoje não aprendeu
alemão e não entende direito o que eu peço.

59

(3) clichê – chapas de chumbo de fotografias ou
desenhos para impressão em revistas e pôsteres.
Os clichês que o tio me dava eram as provas coloridas impressas como teste.
Sabores da Infância
Jamais esqueci a canja de galinha que a vovó
preparava quando adoeci com sarampo. Até
hoje procuro comer uma canja quando estou
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estressada, cansada ou emocionalmente mexida.
Parece que esse prato simples consegue curar
todos os males.
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Lembro quando ainda bem pequena gostava do
mingau com canela e açúcar. Canela e açúcar
também despertam saudades das leiterias do Rio
de Janeiro. Essas casas não existem mais. Minha
avó me levava a uma na Avenida Princesa Isabel.
Boteco limpinho, mesas com pés de ferro e tampos de mármore. Garçons de uniforme servindo
com gentileza. A especialidade: coalhada com
grossa camada de nata sobre a qual despejávamos canela e açúcar. Vinha acompanhada de
torradas de Petrópolis encharcadas em manteiga
e cortadas em três partes como compridos dedos
de delícia. Outra leiteria que frequentávamos
era a do Largo do Machado.
Claro que o appfelstrudel (4) da vovó, o sagu
de vinho tinto com calda quente de baunilha
de minha tia Apollonia, os biscoitos de Natal de
minhas tias Grete e Lotte ocupam um lugar de
honra nessas memórias gustativas.
Outra delícia eram os bolinhos de tapioca tostados em fogareiros das baianas de saias de renda
branca nas ruas de Copacabana. E os inesquecíveis waffles com manteiga e mapple (5) servidos
nas Lojas Americanas, da Rua Siqueira Campos.
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Erika e Elva fazendo pão na cozinha de São Januário
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Impossível não registrar o carro-chefe de mamãe Erika, o schinkenflekchen (6) típico prato
austríaco.
Também era impossível estar na casa de mamãe
sem pedir uma pilha de panquecas que ela fazia
como ninguém e eram famosas na família Blum.
(4) appfelstrudel – torta de maçã de massa muito
fina.
(5) mapple – mel de bordo.
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(6) schinkenflekchen – prato de forno composto
de talharim com presunto picado e queijo.
Meus tios queridos
Por volta dos meus oito anos, minhas tias Margarete e Charlotte se mudaram para o Leblon
na Rua João Lira.
Adorava passar o fim de semana com elas: praia,
cinema, passeios.
Eu me fantasiava de adulta vestindo seus chapéus, luvas e saltos altos. Usava um pouco do
batom e do pó-de-arroz naquela brincadeira de
me transformar em muitas outras.
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Tia Lotte foi a grande cozinheira de sua geração.
Um mês antes do Natal fazíamos muitos biscoitos europeus chamados spekulatzien à base de
nozes e canela que depois eram guardados em
latas de metal bem fechadas. Eu adorava recortar
os biscoitos com as forminhas da tia.
Algum tempo depois Tia Grete se casou com
um colega da Clicheria e Lotte se mudou para
outro apartamento com sua mãe Apollonia após
a morte de seu pai.
A casa de São Januário foi deixada para trás e
minha vida passou a girar em volta do aprazível
bairro do Leblon.
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Meu adorado tio Walter, o único da família que
tinha carro, um Skoda importado, nos levava
para passeios até Petrópolis, ao Monumento
Rodoviário, ao Recreio dos Bandeirantes.
Quando jovem, nos anos quarenta, perdeu sua
noiva Helena para a tuberculose. Na meia idade
casou-se com a viúva alagoana Zilda que já tinha
uma filha adolescente Marluce e ainda tiveram
dois filhos Margarete e Walter Júnior. A família
também foi habitar o Leblon. Tia Zilda, uma
nordestina bem-humorada era também ótima
cozinheira. O casal foi muito feliz.
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Tias Grete e Lotte na praia (acima), tio Walter, Erika,
Apollonia, Lotte e Alois Latt, passeando de carro (abaixo)
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Os Latt possuíam casa de veraneio em Poços de
Caldas e Tio Walter me levou algumas vezes de
carro. Adorava a cidade serrana, suas cachoeiras,
suas fábricas de vidro soprado.
As memórias mais felizes da infância se entrelaçam indelevelmente aos meus tios.
Floresta, Aventura e Mistério
Meus pais eram alpinistas em seu país de origem,
a bela Áustria das montanhas nevadas.
Quando se mudaram definitivamente para o
Brasil em 1936, por medo da ascensão nazista
e devido à vigente falta de emprego no préguerra, papai se encantou com a mata atlântica
nativa e a beleza incomparável do Rio de Janeiro.
Passou a explorar suas montanhas e florestas.

65

Professor entusiasmado resolveu juntar duas
de suas paixões: ensinar inglês e explorar a
mata. Todo sábado ou domingo convidava seus
alunos do colegial e da faculdade do Colégio
Lafayette para um passeio na mata da Tijuca.
Era proibido falar português. Os passeios duravam um dia inteiro.
Quando completei cinco anos fui incluída no
grupo aventureiro.
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Acordávamos às cinco horas da manhã, tomávamos o ônibus para a Muda da Tijuca, de onde
o grupo reunido ia de bonde até o começo da
mata. A partir dali seguíamos a pé. Pedra do
Conde, Pico da Tijuca, Vista Chinesa, Bico do
Papagaio, Paineiras. Na hora do almoço fazíamos
uma pequena fogueira e esquentávamos latas
de salsicha e ervilha. Assávamos batata doce e
compartilhávamos sanduíches preparados em
casa. Depois, como europeu com uma cultura
de preservação ambiental, meu pai cobria as
brasas restantes com bastante terra e fazia cada
um recolher o seu lixo pessoal e levar para casa
na mochila. O sabor de batata doce queimada
por fora e quente por dentro, além das salsichas
esquentadas na própria lata permanece comigo
até hoje.
Outras vezes embarcávamos no bondinho do
Corcovado, descendo nas Paineiras e caminhando até a Vista Chinesa de onde cortávamos caminho pela mata virgem, descendo até o Parque
da Cidade na Gávea. Numa dessas descidas, meu
pai ia à frente e deve ter assustado uma preguiça que caiu da árvore para um abraço de urso.
Quem disse que foi fácil descolar as garras da
preguiça das costas de papai? Levou um tempo
entre risadas e cuidados para não ferir nenhum
dos dois abraçantes.

12083494 miolo Norma.indd 66

22/10/2010 11:32:58

Inúmeras vezes tivemos encontros com cobrascorais. Então parávamos, respeitando seu território até que a serpente seguia seu caminho.
Outra diversão era colher framboesas selvagens
e comer pelo caminho.
Em passeios exclusivos, somente meu pai e eu,
era divertido subir desde o Cosme Velho pelos
trilhos do trem do Corcovado até o final da linha. Lá de cima meu pai fotografava as belezas
do Rio. Depois a gente tomava o trenzinho de
volta. Um dia, no alto de Santa Tereza, cansei
da caminhada e sentei na mureta sem olhar.
Uma jaca se estatelara ali e meu pai precisou
fazer grande esforço para me descolar do visgo
da fruta verde.
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Aos nove anos, vivi minha maior aventura. Subimos na mata de São Conrado até o lugar de onde
hoje saltam as asas-delta e os parapentes. De lá,
foi uma escalada com cordas e ganchos até a
plataforma mais alta da Pedra da Gávea. A emoção de estar pendurada numa corda firmando
os pés sobre ganchos com um precipício de uns
oitocentos metros abaixo provoca uma exaltação
de vitória quando vencemos a escalada.
De outra feita escalamos o morro dos Dois Irmãos. Que linda vista!
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Devo a meu pai e seus passeios malucos a capacidade desenvolvida de orientação na mata
e um amor deslumbrado pela natureza. Sua
educação pelo respeito e proteção ao meio
ambiente representa parte importante de minha formação.
Tragédia no Cemitério
Fiquei muitos anos sem coragem de pisar num
cemitério. O mal-estar foi causado pela cena do
enterro de meu irmão bebê no alto de um morrinho no Cemitério São João Batista.
68

Acontece que eu tinha uns seis anos e minha avó
vivia dizendo que, se nascesse menino, meu pai
não ligaria mais para mim.
Quando veio a notícia do nascimento de meu
irmão Elvin, me joguei no chão e vociferei que
o melhor que o bebê faria seria morrer logo.
Infelizmente, sete dias depois, meu desejo se
cumpriu. Meu irmão contraiu tétano umbilical
por falta de higiene na maternidade e faleceu.
Até hoje só consigo lembrar do seu pezinho. Era
gorducho e muito lindo. O rostinho escapou-me
da lembrança.
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Claro que do alto da minha onipotência de
criança senti uma culpa enorme, reforçada pela
avó que dizia:
– Deus vai te castigar. Está vendo o que você fez?
Sob o calor do verão de fevereiro ao meio-dia,
meu pai, minha mãe e eu subimos uma escadaria
que me pareceu sem fim atrás do coveiro carregando o minúsculo caixão.
Ao chegar à covinha rasa, o caixão foi baixado
pelo coveiro. Meu pai pegou a pá e foi jogando
terra. Depois passou a pá para mim em silêncio.
Mas foi como se dissesse:
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– Agora termina a besteira que você fez.
Obedeci e joguei terra no caixão do bebê.
Para piorar as coisas papai era um fotógrafo
maravilhoso e registrou tudo com sua Kodak.
Quando remexi nos álbuns de família após o
falecimento de papai queimei todas as fotos do
cemitério.
Levou muitos anos entrados na idade adulta para
que eu conseguisse voltar ao cemitério e fazer as
pazes com o meu irmão. Isto aconteceu na saída
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de uma sessão de análise com o Dr.Fábio Lacombe.
Não me lembro do assunto tratado naquela sessão.
Só sei que peguei o ônibus para Botafogo, desci
no cemitério e fiquei por algumas horas em suas
alamedas saboreando uma grande paz espiritual.
Comédia no Cemitério
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Era muito difícil alguém me arrastar ao cemitério
depois da morte do meu irmão. Acho que nem
fui ao velório e ao enterro de minha avó. Apenas
ao hospital onde a vi morta na cama. Se fui ao
enterro? Não me lembro mais. Ir a cemitério?
Só amarrada.
Mas, pouco tempo depois da morte da vovó aos
meus oito anos, faleceu a mãe da diretora da
escola. Todas as turmas foram convocadas. De
uniforme azul escuro num ônibus escolar, fomos
todos ao enterro.
Conforme já disse, naquela época cemitério me
causava um mal-estar enorme. Talvez por culpa
pela morte do irmão, talvez para esquecer a cena
do seu sepultamento, eu manifestava ataques de
riso frouxo; bastava passar do portão.
E agora o que fazer? Sem saída. Grudei no meu
colega e amigo José Viriato e ficamos bem-com-
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portados e perfilados durante o sepultamento.
Foi uma cerimônia longa, cheia de elegias, rezas
e discursos em volta do jazigo da família.
Lá pelas tantas, um senhor muito magro e muito
idoso, tomou a palavra. Gago, muito frouxa a
dentadura, mal se entendia seus elogios à falecida. Em dado momento, seus dentes postiços
pularam da boca e, escancarados, cobertos de
saliva e palavras impronunciadas, foram prestar
sua última homenagem à morta em cima do seu
caixão.
Crianças e alunos não poderíamos ser flagrados
em ataques de riso. Então meu cúmplice de travessuras José Viriato e eu fomos nos esgueirando
atrás de um mármore alto, mordendo a língua
para não rir de nervoso.
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Mas não fomos os únicos. Nossa professora, que
media um bom metro e oitenta sem contar os
sapatos altos de salto agulha, foi recuando de
ré. Um dos saltos ficou preso entre as pedras do
chão. Perdendo o equilíbrio, caiu de costas num
túmulo aberto e ficou com as pernas se agitando
no ar em cima de outro caixão.
O resgate à professora e à dentadura do velho
aconteceu simultâneo.
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Quanto a mim e a José Viriato não experimentamos um final tão feliz. Rindo aos borbotões,
sentamos no chão da alameda e, descontrolados,
urinamos nas respectivas calças.
Primeira festa de aniversário
Meu quinto aniversário foi festejado no Colégio
Anglo Copacabana com bolo, refrigerante e pipoca. Todos os coleguinhas cantando parabéns.
Recebi tantas lembrancinhas: jogos, bonecas,
livros. Lembro-me especialmente de duas caixas
de lencinhos bordados que ainda guardei por
muitos anos como estimado tesouro.
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Meus pais lutaram com dificuldades financeiras
durante toda a minha infância. Mamãe com seu
pequeno salário de professora de artes. Papai
ainda prestando os exames finais para ter reconhecido seu diploma austríaco de professor. A
partir dessa certificação brasileira pôde validar
o diploma e começou a lecionar no Instituto
Lafayette situado na Tijuca e um dos colégios
e faculdades mais bem conceituados da época.
Pouco tempo depois foi também contratado
pelo Colégio Santo Inácio da Rua São Clemente
e lecionou no Instituto Zacarias do Flamengo.
Somente alguns anos mais tarde foi professor do
Colégio Andrews e do Colégio Anglo Americano
ambos na praia de Botafogo.
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Como a família vivia com minguadas posses, eu
não tinha tido uma festa antes do meu quinto
aniversário. Recebia ótimos presentes de meus tios
Grete, Walter e Lotte nos aniversários. Os melhores
presentes de Papai Noel eram sempre deles.
Além da alegria de tantos agrados no quinto
aniversário, ganhei do papai um velocípede.
Foi como tirar a sorte grande. Passeávamos nos
fins de semana na Avenida Atlântica e eu ia
dirigindo meu triciclo de ida e volta ao Leme
toda prosa. Eu me sentia poderosa pedalando
aquele velocípede vermelho como se fosse dona
do meu nariz e do meu destino. Mais tarde a
mesma sensação de estar no controle da vida
tive ao dirigir meu carro.
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Assassinos de Jesus
A coordenadora da escola primária era católica
fervorosa beirando o fanatismo. Todos os alunos
foram submetidos a aulas de catequismo. Seria
obrigatório fazer a primeira comunhão independente da religião da família.
Meus pais não precisavam pagar a escola porque
mamãe era professora de trabalhos manuais.
Estrangeiros, não gostariam de contrariar a diretora Dona Marília.
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Lá ia eu duas vezes por semana à aula de catequese e lavagem cerebral com Dona Fantina.
Meu pai e meu avô eram judeus orgulhosos de
sua raça e ascendência.
Embora eu tenha sido criada sem educação
religiosa porque os pais de minha mãe eram
cristãos, era terrível ouvir que os judeus assassinaram Jesus.
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Minha avó passeava comigo e visitava todas as
igrejas por curiosidade. A igreja do Leme era um
autêntico pesadelo. Eu me recusava a entrar e
chorava muito ao ser arrastada para seu interior
sombrio. Cristo sangrando na cruz e com as esculturas em tamanho natural dos seus doze passos
de sofrimento, sendo chicoteado e crucificado,
era uma visão dantesca. De família parcialmente
judia eu me sentia pessoalmente responsável por
aquele martírio e sofria por empatia e culpa.
No entanto, no dia da primeira comunhão
obrigatória aos sete anos, vivi uma epifania
dentro da Igreja Matriz de Copacabana. Senti
tal afinidade com Jesus como se ele estivesse me
abençoando através das lamparinas de vidro vermelho que pareciam piscar somente para mim.
Acreditei que tinha sido perdoada pelo pecado
dos meus ancestrais.
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Com Margarete no dia da Primeira Comunhão.
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Muitos anos mais tarde soube que Jesus foi condenado pelos romanos. Menos mal.
A Chegada de uma Irmã
Depois da experiência traumática de nascimento
e morte do irmão, a chegada de uma irmã dois
anos depois suscitou emoções muito diversas.
Eu já estava mais preparada para dividir o amor
dos pais com aquele bebê fofinho e comilão.
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Claro que me roía de ciúmes porque mamãe
parou de trabalhar para cuidar da Elva em casa
e eu nunca tivera essa mordomia.
Minha irmã fazia a felicidade de mamãe porque
era bom garfo enquanto eu sempre fora enjoada
para comer. Ela se lambuzava de espaguete e
devorava as refeições com grande gosto.
Rivalidades? Existiram muitas. Fui filhinha do papai, enquanto Elva era a queridinha da mamãe.
Foi nessa época que desenvolvi mais o intelecto
para garantir meu lugar de honra junto ao pai.
Desde cedo Elva revelou grande criatividade
e talento artístico, atividades que desenvolve
magistralmente até hoje.
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A irmã Elva
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Ela me substituiu nas Aulas de Inglês da TV Tupi
quando viajei para os Estados Unidos e mais
tarde, quando casada com Milton e grávida do
primeiro filho, viajei pelo Nordeste.
Elva aprendeu tiro ao alvo no Fluminense e trabalhou num escritório de artes do amigo Sérgio
com quem se corresponde até hoje.
Seu segundo emprego foi como telefonista
da companhia aérea alemã Lufthansa. Depois
de um ano ganhou passagens para a Europa e
foi conhecer a Áustria, a terra dos pais e avós.
Apaixonou-se e resolveu ficar.
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Somos uma família de nômades, quase ciganos.
Três gerações já emigraram de seus países de
origem. Temos parentes na Inglaterra, Estados
Unidos, Bolívia. Minha irmã fez o percurso inverso e aportou à Terra Brasilis apenas duas vezes.
Uma vez no Natal de 1978, quando minha caçula
Mariana estava com seis meses. Quase todos os
anos ela e seu marido Kurt patrocinavam a ida
de mamãe para passar um mês com eles, especialmente no momento do nascimento de seus
filhos. Numa dessas viagens pude bancar a ida
de minha filha Monik, a mais agarrada com a
avó, para sua aventura austríaca.
Quanto a mim só emigrei do Rio para São Paulo
em maio de 1983.
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Mas a distância forçada por falta de tempo e
dinheiro para viajar roubou parte importante de
nosso relacionamento de irmãs. Especialmente
antes da chegada da internet e seu maior presente o e-mail.
Hoje, depois da morte de mamãe há alguns anos,
tentamos nos reaproximar por meio do cyberespaço para resgatar memórias, afetos e histórias
de vida ainda não compartilhadas.
Nem Sempre É Valiosa a Orientação
de um Adulto
Aos dez anos de idade, papai me levou a uma
convenção de professores no Colégio Getúlio
Vargas em Friburgo, durante as férias de verão.
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Pegamos uma maria-fumaça no Rio. Ela serpenteava na serra e sua locomotiva emitia uma
fuligem que causava enjoo. Que paisagem linda!
A cada curva uma surpresa. Montanhas, cachoeiras, flores silvestres, árvores enormes. Um passeio
para deleitar qualquer olhar.
Muito comunicativo, meu pai já foi fazendo amizade com alguns professores durante o trajeto.
A Fundação Getúlio Vargas era um colégio muito
bem conceituado em regime de internato. Ficava
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numa montanha, a meio caminho do topo. As
instalações eram confortáveis e tivemos à disposição um quarto com banheiro só para nós dois.
Uma varandinha permitia ver as montanhas e
um pedaço da cidade lá no vale.
Fiz amizade com uma menina de doze anos e um
menino de seis, também filhos de professores.
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Enquanto aconteciam os debates e o fórum
educacional, nós brincávamos nos jardins do colégio. Eu também lia muito e fugia para o sótão.
Lá ficavam empilhados muitos colchões que eu
escalava para espiar pela janelinha no alto. De lá
eu tinha uma visão das montanhas e da cidade
de Friburgo no vale. Às vezes eu permanecia em
meu posto de observação perdida em devaneios.
No domingo, quando todos teriam um dia de
folga, alguns professores e as crianças, fizeram
um passeio até o alto da montanha onde havia
um cruzeiro. Catei flores silvestres e coloquei
aos pés da cruz.
Na verdade, não tínhamos mais o que fazer e o
tédio se apoderou das crianças. Foi quando um
professor jovem, de uns vinte e poucos anos,
sugeriu que voltássemos para almoçar. Disse
que cortaríamos caminho pela mata. Sem pedir
permissão aos respectivos pais, embarcamos
entusiasmados na aventura.
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Acontece que o professor não tinha noção do
caminho. Começamos a descer por uma trilha que
terminava numa cachoeira sobre um precipício.
Ao tentar contornar ficamos perdidos entre as
árvores altas e, com minha experiência na floresta
da Tijuca, percebi que andávamos em círculos.
Nosso coleguinha de seis anos se cansou das andanças e torceu o pé num tronco. O professor foi
obrigado a carregá-lo. Não conseguíamos mais
achar o caminho de volta para a estrada.
Outra cachoeira com pouca água e muito limo
postou-se intransponível à nossa frente. O professor resolveu que teríamos de atravessá-la.
Até ali ainda estávamos sob a liderança do único
adulto entre nós e fizemos a perigosa travessia.
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Com fome e cansados sentamos numa terra vermelha bem fofa no meio de muitos pinheiros. O
solo era cheio de buracos que pareciam ter sido
feitos por tatu.
Reclinei o corpo e descansei a mão em frente a
um buraco de tatu. Um não sei quê, se instinto
ou cutucão do anjo da guarda, me fez virar para
trás. Vi dois pontos luminosos dentro da toca. Foi
o tempo de recolher a mão e me por de pé num
salto. Bumba! Uma jararaca pulou para fora de
sua moradia, furiosa pela intromissão.

12083494 miolo Norma.indd 81

22/10/2010 11:32:59

Saímos correndo e a cobra serelepe bem atrás
de nós. Felizmente ela desistiu depois de um
tempinho e deve ter voltado para a toca.
Estava escurecendo e o entrevero com a jararaca
furiosa fechou a fatura para mim. Resolvi dar um
basta àquela aventura malfadada.
Um pé de casuarina se apresentou no caminho.
Escalei a árvore com facilidade já que seus galhos
parecem degraus de uma escada. Do topo eu
pretendia ter uma visão do terreno e procurar
um marco qualquer reconhecível de nossa situação. Dei muita sorte. Poucos metros além havia
um cano de água que descia da montanha.
82

Falei: Não importa como, vamos seguir este cano.
Ele deve nos conduzir a algum lugar.
Dito e feito seguimos montanha abaixo. Quase
chegando ao colégio encontramos a equipe de
bombeiros subindo com lanternas e machadinhas e demais equipamentos de resgate.
Chegamos ao colégio cansados e arranhados,
maltrapilhos e famintos. Tomei banho. Meu castigo foi ir dormir sem jantar. Merecido, diga-se
de passagem.
A partir desse dia decidi ser mais seletiva na escolha dos adultos a quem eu deveria obedecer.
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Capítulo III
Adolescência
Destino Traçado Não Há Maldição que Impeça
Aos dez anos de idade fomos morar na Rua Guimarães Natal e eu passei a frequentar um curso
de poesia no centro cultural na Praça Cardeal
Arco Verde. O local abrigava uma biblioteca,
um teatro, e várias oficinas de arte e trabalhos
manuais.
Sempre gostara de ler poesias em voz alta e
adorava participar dos saraus aos sábados em
que vários jovens e outros nem tanto se reuniam
para recitar poesia.
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Uma professora de teatro então me convidou
para representar A Bela Adormecida, que seria
montada no fim do ano. Começaram os ensaios,
eu fazendo a Bela, muito feliz e contente. Até
que a professora implicou com minha dicção. Na
verdade tenho a língua um pouco presa talvez
porque falei alemão e inglês antes de aprender
minha língua materna, o português. O sotaque
então era mais carregado e me esforcei muito
para me libertar. Em vão.
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Então recebi uma avaliação terrível quando a
professora de teatro resolveu me trocar de papel:
– Você vai fazer a fada, que entra muda e sai
calada. Você nunca será atriz.
Pronto, recebi a maldição da bruxa má: Aos dez
anos você espetará o dedo num fuso e nunca
mais será ninguém na vida.
Aquilo doeu, me senti uma pária. Não porque
eu tivesse pretensão de virar atriz. Mas porque
fui rebaixada de posto na frente de todos e me
senti humilhada.
84

Só que o destino não deu ouvidos à maldição.
Pouco tempo depois papai foi convidado para
dar aulas de inglês pela tevê e fui ser sua assistente, representando cenas de teatro nesse idioma.
Jacy Campos viu minha atuação e me convidou
para ser a mocinha de Nossa Cidade, de Thornton Wilder no seu programa Câmera Um. Esse
programa ia ao ar às sextas-feiras em horário
nobre e era um grand guignol (7). O programa
era realizado todinho apenas com uma câmera
no ombro do operador. Jacy fazia o narrador
para poder costurar as cenas. Apesar desta peça
de teatro ser um clássico da dramaturgia ame-
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Primeira foto publicitária para propaganda de uma
Companhia de seguros, aos 12 anos
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ricana não é de terror nem mistério. Seus três
atos foram encenados no programa com elenco
reduzido tendo Fernando Amaral e eu como
protagonistas.
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A maldição também não se completou porque
quis o destino que uma família de iugoslavos se
mudasse para o apartamento acima do nosso.
Eram pessoas muito talentosas, os Lohrer. Edna
é hoje artista plástica consagrada, pintando belíssimos quadros. Trude tinha muitos talentos,
entre os quais a fotografia. A senhora Lohrer
era uma modista de mão cheia. Fui convidada
para posar para fotos. Fizemos muitas. Trude
também era amiga do J.B.Tanko, seu conterrâneo e diretor de cinema. Resolveu me levar para
fazer teste para o longa-metragem que seria
o primeiro produzido pelos estúdios Herbert
Richers. Sai de Baixo foi uma comédia sobre os
paraquedistas com grande elenco encabeçado
por Fred e Carequinha, uma dupla de clowns que
fazia enorme sucesso na tevê. Adelaide Chiozzo
e seu acordeão, Renato Restier, Older Cazaré e
Costinha também estavam no elenco. Fiz o teste
e fui aprovada, aos quinze anos, para o papel da
mocinha protagonista que faria par com o galã
Paulo Monte. Filmamos no verão de 1955/56.
Parecia que tudo acontecia ao mesmo tempo.
O destino batendo à minha porta sem que eu o
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tivesse chamado. E a maldição da bruxa má não
pegou nesta Bela Adormecida bem-acordada que
foi durante anos a princesinha da Vesperal Trol
e até hoje aos setenta exerce o ofício de atriz.
(7) grand guignol – peça de teatro ou filme de
terror.
Paixão pelo Estudo
Posso dizer que fui uma CDF convicta. A paixão
pela leitura já plantara o vírus da busca do conhecimento. Tive ainda a sorte de estudar no colégio
primário de Dona Marília Bueno, onde as professoras eram dedicadas e as turmas, pequenas.
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Ingressei no Colégio Anglo Copacabana (que
nunca justificou a terminologia Anglo porque
não havia aulas em inglês) em regime de semiinternato porque mamãe era professora de artes
nessa escola e vovó Bertha não podia mais ficar
comigo. Cheguei à pré-escola aos três anos sem
saber português e fui vítima de bullying (8) por
parte de uns colegas. Fingindo que me ensinavam o idioma ensinavam palavrões cabeludos.
Toda contentinha eu corria para demonstrar a
nova palavra aprendida para a mamãe. Foram
muitos tapas na boca até distinguir as palavras
permitidas das proibidas.
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Aos 5 anos, brincando de escritora
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Adorava o almoço de feijão com arroz e carne
moída com vagem que Julia, a cozinheira do
semi-internato, preparava com esmero. Em alguns dias também eram servidas batatas fritas.
Fiz muita amizade com Eliana, Roberto Schulman, José Viriato, Roberta Gnatalli (filha do
maestro Radamés) e Ruy Barbosa Neto (bisneto
do próprio).
Com o Ruizinho aconteceu um incidente inusitado. Acho que ele sofria de déficit de atenção,
síndrome desconhecida na época. Éramos classificados como comportados ou impossíveis. Ruy se
enquadrava na segunda classificação. Não conseguia permanecer mais de dez minutos sentado
na carteira e seu apelido era bicho-carpinteiro.
Nossa professora do primeiro ano primário era
filha de delegado de polícia. Um dia trouxe um
par de algemas e prendeu o tornozelo do pobre
menino na carteira. Hoje em dia isto teria causado um escândalo danado.
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Meu arqui-inimigo se chamava Percy, chefe da
gang da zoeira, que perturbava minha vida querendo beijar minha boca e fazendo acusações falsas a meu respeito para mamãe e as professoras.
Minha mãe era muito severa e se achava na
obrigação de me castigar duro para dar exemplo
às outras crianças.
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Um dia, num passeio da escola ao zoológico,
Percy jogou pedras nos macaquinhos e enfiou
o dedo na gaiola. De pronto tomou uma mordida do mico. Algum tempo depois soubemos
que ele faltava às aulas por motivo de doença.
Percy morreu porque o animal estava hidrófobo
e ninguém sabia até ser tarde demais.
Ingressei no primeiro ano primário (correspondente hoje à série de alfabetização) já autoalfabetizada em português e adorando as aulas.
Minha melhor amiga Eliana se tornou minha
rival sem perdermos a amizade. Disputávamos
quem seria a primeira da classe mês a mês.
90

Aos dez anos frequentei a biblioteca do Centro
Cultural da Praça Arco Verde e posso dizer que devorei autores como Tolstói, Dostoiewsky, Antoine
de Saint-Exupéry, Alexandre Dumas em traduções
portuguesas e José de Alencar, Jorge Amado, Machado de Assis, Erico Verissimo. Também li toda a
obra infanto-juvenil de Monteiro Lobato. A cada
semana eu levava de dois a três livros para casa.
A partir dos oito anos eu já lera e me apaixonara
pela obra completa de William Shakespeare que
meu pai tinha em inglês.
Naquela época o primário terminava após quatro anos e o quinto ano de estudos era chamado
de Admissão. Correspondia a um vestibular para
ingressar nos quatro anos de ginásio.
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Ao começar o ginásio tínhamos de oito a dez
mestres, um para cada matéria ou duas. Sou
profundamente grata à Professora Wilza que ensinava Latim e Português e com quem aprendi os
mistérios da análise sintática. O Professor Peçanha
nos encantou com História Mundial e do Brasil e
em suas aulas de Geografia.
Ler livros didáticos, prestar atenção às aulas, fazer redações e lição de casa sempre constituíram
enorme prazer.
Só ficava tensa na hora das provas porque competia comigo para tirar sempre dez. Eu sofria de um
pesadelo recorrente horrível. Sonhava que estava
fazendo a prova do dia seguinte e minha mão ficava com tamanha câimbra que me impossibilitava de
escrever. Ou a folha em branco olhava para mim e o
branco se transferia ao cérebro e eu não lembrava
nada da matéria. Felizmente era só um pesadelo.
Nunca aconteceu na vida real. Aliás, minha memória era tão fotográfica que eu sentava para fazer a
prova e podia visualizar as páginas inteiras do livro
à minha frente. Essa capacidade aliada a excelente
memória auditiva foi muito útil no tempo do ao
vivo na tevê. Depois da primeira passada de ensaio
eu memorizava as falas dos colegas. Socorri muito
branco durante espetáculos televisivos.

91

Os terríveis pesadelos incapacitadores voltavam
às vésperas das estreias teatrais. Sonhava que
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entrava em cena e esquecia completamente o
texto, ou que entrava na peça errada sobre a
qual não sabia nada para poder improvisar.
Nos três anos de curso colegial no Colégio Anglo
Americano eu era apaixonada por um colega
chamado Raul. A competição então passou a
ser com ele. Éramos os dois primeiros da turma
disputando notas décimo a décimo.
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Como prestei as provas finais de inglês para a
Universidade de Michigan dos Estados Unidos
e para a Universidade de Cambridge do Reino
Unido conseguindo ótima colocação, pude cursar a Faculdade de Letras Santa Úrsula no Rio
durante apenas o último ano de Didática para
me formar professora.
(8) bullying – agressões físicas ou verbais de
grupos de colegas.
Preparação de Candidatos
Já morando na Rua Guimarães Natal em Copacabana, e com onze anos de idade, precisei
ajudar papai na preparação dos candidatos ao
vestibular do Instituto Rio Branco.
Na época, ele teve alguns problemas de saúde
e, nas férias de verão, enquanto meus colegas se
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esbaldavam na praia em frente ao Copacabana
Palace, eu iniciava as aulas particulares às oito da
manhã. Parava para o almoço e continuava com
aulas à tarde. Elas eram dadas individualmente a
cada um dos candidatos interessados na carreira
diplomática.
Eu era conhecedora de inglês, estava preparada
e possuía boa cultura geral.
Tenho orgulho de dizer que nossos alunos foram
aprovados nos difíceis exames do Rio Branco.
Graças à minha dedicação e aos excelentes materiais didáticos preparados pessoalmente pelo
Professor Robert Blum eles alcançaram ótimas
notas no idioma de Shakespeare.
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Amiga de Infância
No primeiro dia em que cheguei para iniciar as
aulas do primeiro ano ginasial reparei numa aluna nova que me pareceu muito aflita. Cheguei
a perguntar se precisava de ajuda e percebi que
não sabia nada de português. Tentei o inglês em
vão. Eu estava começando a estudar francês e
arranhei um pouco. Ela pareceu entender. Passei
para o alemão e ela sabia um pouco por causa do
iídische. (9) Entre alemão e francês conseguimos
nos entender e descobri que ela estava deses-
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perada para descobrir onde ficava o banheiro.
Acompanhei Sonia Steiner aos toaletes e até
hoje ela é uma das minhas melhores amigas.
Era belga de nacionalidade e recém-chegada
ao Brasil.
Passei a participar do Pessach (10) em sua casa às
vezes ajudando na preparação de alguns pratos
da culinária judaica mais simples.
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Passamos a frequentar a mesma turma da Alliance Française na Rua Toneleros e completamos o
curso de oito anos de língua e literatura francesa, recebendo os diplomas das Universidades
de Nancy e da Sorbonne num evento de gala no
Teatro Copacabana.
Um dia, muito cheirosas e perfumadas, estávamos a caminho das aulas na Alliance e passamos
por trás de um caminhão de obras. Os operários
jogavam pás cheias de lama para dentro do caminhão e erraram a mira. Tomamos um banho
de terra molhada da cabeça aos pés. Fomos para
meu apartamento a fim de um banho e perdemos a aula naquela tarde. Como sempre quando
acontece algo inusitado morremos de rir.
Muitos anos nos separaram quando Sonia se
mudou para São Paulo, casou e teve filhos. Às
vezes quando eu ia a trabalho em Sampa fazia
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questão de visitá-la. Mas nos distanciamos devido a compromissos familiares e profissionais.
Quando fui morar em São Paulo em 1983 nos
reencontramos e não nos separamos mais.
Sua generosidade extrema me deu a mão nos
primeiros momentos de minha separação de Zé
Rodrix. Forneceu alimento, guarita e conforto
quando precisei enfrentar uma mudança de casa.
Sonia é dessas amigas solidárias, preocupadas e
amorosas e conta ótimas piadas de judeus.
Frequentemente participo das festas religiosas
em sua Sinagoga.
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Falamos semanalmente ao telefone e passeamos
juntas sempre que dá. Aconteceu que uma ligeira urgência urinária sedimentou uma amizade
de mais de sessenta anos.
(9) iídische – dialeto arcaico do alemão falado
pelos judeus.
(10) Pessach – a Páscoa judaica.
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Reportagem da revista O Cruzeiro sobre as Aulas de
Inglês na TV Tupi, 1953.
12083494 miolo Norma.indd 96

22/10/2010 11:33:00

Capítulo IV
Carreira – O Começo
No Princípio Eram os Verbos
Entramos no ônibus que nos levaria de Copacabana à Praça Mauá no cais do Rio, eu e meu pai,
munidos de flip charts (11) previamente preparados para a aula inaugural de inglês na TV Tupi.
Era 1953, só não lembro o mês. Descemos do ônibus e andamos um trecho até alcançar o prédio
das Rádios Tupi e Tamoio na Avenida Venezuela.
Subimos de elevador até o quarto andar onde
ficava o estúdio de tevê improvisado numa sala
pequena tomada por uma fileira de estantes de
madeira para partituras. No programa anterior
a orquestra se espremera no exíguo ambiente
para apresentar música ao vivo. Aquele era o
tempo do tudo ao vivo. O videoteipe só seria
introduzido no Brasil no começo dos anos 60.
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Afastamos as estantes de madeira com ajuda do
contrarregra de apelido Russo. Armamos nosso
cirquinho com o flip chart, a música do prefixo
em inglês (My Bonnie Lies Over the Ocean)
e os slides de apresentação em cartolina que
ajeitamos numa das estantes de partitura. Nos
primórdios da tevê no Rio de Janeiro, os produ-
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tores/apresentadores faziam tudo, inclusive os
desenhos dos slides. Além de professor muito
querido nas faculdades e colégios do Rio, meu
pai era um artista, então não houve problema
na preparação dos materiais.
Como fomos parar naquela novidade tecnológica que invadia nosso País e criara a figura do
televizinho? Poucas pessoas tinham comprado
um aparelho de tevê e se amontoavam nas casas
afortunadas para assistirem à novidade dos jornais e teledramas de uma hora, programas musicais, e os divertidos comerciais nos quais quase
sempre acontecia algum imprevisto engraçado.
98

O diretor geral da TV Tupi na época, escolhido
por Assis Chateaubriand chefe dos Diários Associados, era Dermival Costa Lima que conhecia
a boa fama de meu pai como professor. Daí o
convite alegremente aceito já que Robert Blum,
como bom aquariano, adorava tudo que fosse
novidade ou desafio tecnológico.
Tudo em ordem, lá estávamos nós, esperando
o sinal do assistente de estúdio, posicionados
diante de duas câmeras, enormes monstros
pré-históricos montados num tripé com rodas
e que davam trabalho ao operador para trocar
as lentes imensas e pesadas. As lentes faziam
um barulhão claque, claque, claque sempre
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Aulas de Inglês na TV Tupi Rio
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que o operador precisava trocá-las no ar para
mudar o foco.
Cinco minutos para as 18 horas. Suspense. Talvez
um friozinho na barriga enquanto o assistente
desfolhava uns cartões indicando a contagem regressiva. Ao sinal de início, o operador de câmera
focalizou os nossos slides com o nome do programa, do papai e da equipe técnica, enquanto
nosso prefixo My Bonnie era ouvido nas residências pela primeira vez, identificando o programa
Aulas de Inglês pela TV Tupi e prognosticando
dez anos de sucesso quase ininterrupto.
100

No flip chart ensinamos os dois verbos básicos
da língua inglesa To Be e To Have e também
a letra de Happy Birthday to You cantada por
mim e meu pai. Como se fosse na deixa exata,
nos minutos de encerramento do programa e ao
final do Parabéns, o Russo tropeçou num extremo da fileira de estantes. Como obedientes soldadinhos de chumbo elas caíram em seqüência
proporcionando um acompanhamento ruidoso
dos infernos. Em programa ao vivo não se passava recibo, portanto sem desculpas, meu pai e
eu desejamos boa-noite em inglês, convidando
os espectadores a nos assistirem na quinta-feira
seguinte às 18 horas e sorrimos amarelo até os
slides de encerramento.
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Surpreendentemente fomos parados na rua
durante toda a semana seguinte com os mais
efusivos parabéns. A cidade inteira parecia ter
visto o programa número um. Grandes e especiais elogios foram prestados à sonoplastia dos
fogos de artifício ao final do Parabéns a Você,
sonoridade apropriada para festa de aniversário.
Ali começou minha carreira na tevê. Pena que o
Russo tenha desperdiçado a dele, uma carreira
promissora de sonoplasta. Continuou sendo contrarregra durante incontáveis anos e foi parar no
programa do Chacrinha onde aparecia no palco,
era zoado e fazia sucesso com sua presença.
(11) flip chart – grande bloco de papel com diversas folhas onde se escreve material didático.
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A Diferença Crucial entre Rosas e Dálias
Ainda no tempo da TV Tupi do Rio nos estúdios
da Rádio Tamoio situados na Avenida Venezuela, um dos programas de sucesso era um
teleteatro de mistério e suspense que ia ao ar às
quartas-feiras depois do Jornal da Noite.
Logo no começo da televisão os atores vinham
do teatro ou do rádio e ainda estavam aprendendo a fazer tevê. As memórias não eram treinadas para decorar muitos textos em cima da
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hora. Quase não havia tempo para ensaiar. Um
elenco ainda pequeno precisava dar conta de
vários programas ao vivo durante cada semana.
Bem, numa ocasião foi adaptado um dos mistérios de Agatha Christie, escritora de sucesso
mundial do gênero. Sem possibilidade de muitos
ambientes em estúdio tão pequeno, a adaptação
precisou se contentar com o cenário de um restaurante onde os quatro personagens principais
travariam um duelo verbal até pegar um deles
em contradição, descobrindo e revelando assim
o assassino entre eles.
102

Estúdio pequeno, espaço limitado, tempo exíguo. Os atores supostamente viriam com texto
de cinquenta páginas decorado em suas intrincadas elocubrações. Na maior parte do tempo
ficariam sentados à mesa do restaurante. O espetáculo se baseava na inteligência do texto e na
interpretação dos quatro atores protagonistas.
O mesmo estúdio servia ao teleteatro e à transmissão do Jornal da Noite.
A rotina de ensaios era a seguinte: os atores
chegavam ao meio-dia, passavam o texto, o
diretor ensaiava as marcas e posições. Depois o
ensaio seguinte era para os três operadores de
câmera e o diretor de tevê, pessoa que escolhia
as imagens que mandava para o ar.
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No pouco tempo de intervalo, enquanto o jornal era transmitido, os atores completavam sua
maquiagem e caracterização de época.
Bem, nessa como em outras ocasiões, nenhum
dos quatro atores dominava bem o texto.
Não poderia haver erros por conta do enredo
intrincado. Então cada um decidiu fazer uma cola
razoável e espalhar por suas marcas no cenário.
Um dos atores teria que dizer um grande bife (12)
enquanto de pé perto de uma coluna de madeira
imitando mármore. Em cima da coluna o cenógrafo tinha colocado um grande vaso com dálias
coloridas. Os outros atores diriam os seus bifes sentados à mesa enquanto supostamente comeriam
e beberiam em cena. Um deles inclusive revelaria
quem era o assassino no final do programa.
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Como era comum naqueles dias de tempo curto
e memória idem, os quatro escreveram a caneta
as falas mais compridas e difíceis na toalha de
mesa branca do restaurante. O ator que falaria
de pé recortou seu bife e colou na parte traseira
do vaso de dálias.
Tudo preparado, saíram do estúdio para a maquiagem e somente voltaram quando o jornal
estava terminando e os acordes de suspense do
programa começando.
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Os atores tomaram seus lugares e o teledrama
começou.
Acontece que o contrarregra era caprichoso e
gostava de mostrar serviço. Durante a transmissão do Jornal, pé ante pé para não fazer barulho,
melhorou o cenário poluído. Trocou a toalha
de mesa rabiscada por uma quadriculada mais
alegre. Substituiu o vaso de dálias com a cola
por um lindo vaso de rosas.
O programa malcomeçado, os atores se deram
conta de que a cola na mesa havia sumido e começaram a improvisar, embananando os textos.
104

Na hora do ator levantar e se dirigir à coluna
com o vaso percebeu que as dálias haviam sido
substituídas por rosas. E nada de cola do seu bife
de duas páginas. Pânico.
Como o contrarregra ficava atrás das câmeras
durante todo o programa para qualquer eventualidade, o ator vociferou:
– Decoração horrorosa! Onde estão as dálias?
Tragam-me o vaso de dálias. Eu quero minhas
dálias!
Risadas incontroláveis dos outros atores, ninguém conseguiu continuar com a peça.
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O diretor mandou interromper o teledrama. Um
filme qualquer foi posto no ar e o público ficou
a ver navios.
Desde esse dia memorável para a recém-nascida
televisão brasileira, qualquer cola passou a se
chamar dália.
Como podemos perceber, trocar dálias por rosas
pode criar um caos enorme.
(12) bife – texto grande, maior que meia página,
falado por apenas um ator.
Festival do Mico Diário
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A televisão ao vivo dava margem a muitos
eventos hilários. Quase todos os dias as garotaspropaganda (esse era o apelido das mocinhas
que faziam os comerciais ao vivo) pagavam mico.
Lembro de uma propaganda que a Neide Aparecida fez de uma máquina de lavar. Mostrou a
lavadora, daquelas redondas sobre rodinhas e que
possuía uma manivela para secar a roupa, e disse:
– É muito fácil lavar roupa nesta lavadora sensacional. Basta colocar água, sabão em pó e ligar
este botãozinho aqui. A máquina faz todo o
resto enquanto você descansa.
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E tome demonstração. A máquina já estava com
o nível de água preenchido e então a mocinha
jogou dentro um pacote inteiro de sabão em pó.
Colocou a máquina para funcionar e dali a pouco
o estúdio foi inundado por bolhas e bolhas de
sabão. A lavadora se deslocou pelas rodinhas
no chão ensaboado e a Neide, desesperada,
correndo atrás da máquina, escorregando no
sabão, sorrindo e tentando consertar a mancada até que o diretor de tevê se tocou e tirou o
comercial do ar.
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Lembro de outra ocasião em que a garotapropaganda tentava explicar as vantagens de
um sofá-cama.
– Abrir e fechar é muito fácil. Basta um toque
dos seus dedos. Vejam só.
Pimba! O troço encrencou e as molas da cama
fecharam de repente com a mocinha dentro e
devidamente ensanduichada.
Esse tipo de erro acontecia com frequência,
inclusive nos teleteatros e shows porque os imprevistos se sucediam aos borbotões.
Uma hora caía um grande panelão de iluminação
do teto, obrigando atores e técnicos a se desviar.
Em outro momento a câmera não conseguia se
deslocar pelo estúdio com rapidez suficiente
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para pegar a fala do ator e então a gente tinha
que andar pelo cenário até onde a lente pudesse
nos alcançar. Ter que salvar colegas ou ser salvo
quando se esquecia o texto era corriqueiro.
Os figurinos eram trocados durante o programa atrás das tapadeiras do cenário e às vezes
tínhamos um minutinho só para trocar roupa
e maquiagem. Antes do início do programa, os
atores espalhavam suas roupas em ordem de
cenas, penduradas em pregos atrás das madeiras compensadas do cenário. Não havia espelho
para nos olharmos, nem iluminação suficiente,
nem camareiros atrás dos cenários porque os
estúdios eram pequenos e não cabia nada além
de equipamento, atores e técnicos.
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Marcante foi o dia em que estávamos fazendo
uma novela vespertina escrita por Aparecida
Menezes no menor estúdio de todos – o estúdio
C. Como muitos programas usavam o mesmo estúdio num só dia, o cenógrafo e os contrarregras
tinham que correr para efetuar a mudança de
cenários. As paredes ficavam presas por pregos
no chão de tábuas, tudo muito precário.
Numa cena em que o Maurício Sherman pedia a
minha mão ao meu pai, interpretado por Ribeiro
Fortes, os dois quebravam o pau porque meu pai
se opunha ao casamento. Ribeiro Fortes expulsa
o Sherman de nossa casa. Sherman sai ventando.
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Infelizmente a porta não estava bem presa. Resultado, Sherman fica com a porta da sala na mão.
Muito rápido, improvisou uma saída brilhante:
– Nem sei se ainda quero casar com sua filha.
O senhor conta muita vantagem, mas nem as
portas de sua casa prestam!
E assim dizendo, entregou a porta para o estupefato Ribeiro Fortes.

108

Na época da tevê ao vivo a gente tinha que improvisar saídas muito depressa. Foi um tempo
magnífico para treinar memória e improviso.
Além de praticar trocas de roupa de olhos fechados e em segundos. Era adrenalina constante.
Um Tiro pela Manhã
Lembro como se fosse hoje quando o Professor
Peçanha, nosso diretor do curso ginasial, entrou
em nossa sala e suspendeu as aulas em 24 de
agosto de 1954.
O rádio tinha dado a fatídica notícia. O Presidente Getúlio Vargas dera um tiro no coração
naquela madrugada. O chefe supremo da nação
estava morto.
Ficamos em estado de choque. Pegamos nossos
cadernos e livros e saímos da escola.
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Sem saber o que fazer, um grupo de alunos
sentou-se na calçada em frente ao colégio tentando digerir a notícia.
Getúlio tinha sido eleito por voto popular. Já
governara o Brasil como ditador por um longo
período. Depois de eleito havia angariado certa simpatia. Muito pior do que a insegurança
política que esse ato drástico estabeleceria era
seu simbolismo. Suicídio de um presidente. Preferiu o tiro à vergonha de ser deposto depois
do escândalo em que seu governo se envolvera
pelo atentado de assassinato do opositor Carlos
Lacerda e da morte do Major Rubens Vaz.
Tínhamos idade suficiente para saber que o País
viveria dias conturbados. Será que haveria golpe
militar?
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Com essas indagações fomos para casa onde
grudamos os ouvidos no rádio ainda sob efeito
da perplexidade.
Primeiro Longa-metragem
Em 1955 rodei meu primeiro longa-metragem
Sai de Baixo, direção de J.B.Tanko e produção
de Herbert Richers.
Filmamos num galpão na Muda da Tijuca onde foram instalados os Estúdios Herbert Richers. Outras
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cenas foram rodadas no antigo Teatro Serrador
em rua do mesmo nome no centro do Rio.
O filme era uma comédia que focava o trabalho
dos paraquedistas e assim a maioria das cenas
externas foi rodada no Campo dos Afonsos no
interior do Estado do Rio. Foi uma aventura
andar no avião especial vendo os paraquedistas
saltar e almoçar na cantina dos oficiais.
Older Cazaré, Costinha, e os palhaços Fred e
Carequinha divertiam o elenco e a equipe com
suas palhaçadas durante as filmagens.
110

O filme tinha muito humor, mas as filmagens
também tiveram alguns momentos punk.
Um dia teríamos que rodar o filme numa fazenda desocupada nos subúrbios do Rio. De manhã
bem cedo minha mãe e eu tomamos o trem da
Central do Brasil para descer na estação de Senador Camará.
Naqueles tempos havia muita improvisação nas
produções. J. B. Tanko, exigente, brigou com seu
assistente de produção que acho que se chamava Antônio Carlos. Resultado do imbróglio: o
caminhão que apanhou o elenco na estação de
trem nos deixou na fazenda e saiu para buscar
o almoço. Não voltou mais.
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Norma em Sai de Baixo, seu primeiro longa-metragem,
com Adelaide Chiozzo e Renato Restier
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Pernoitamos na fazenda deserta e comemos
mangas verdes colhidas do pé. Sentimos frio e
fome até sermos resgatados no dia seguinte após
as filmagens por nova equipe enviada por Herbert ou seu irmão Eurico Richers quando deram
pela ausência do diretor e de parte do elenco.
Naqueles tempos na década de cinquenta os
filmes precisavam ser inteiramente dublados
porque a tecnologia de som direto inexistia ou
era muito precária.
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Alguns meses depois da filmagem o elenco se
reencontrou em outro galpão de São Cristóvão
para dublar os anéis do filme.
Não tive problema algum em aprender a dublar
minhas falas. Apenas Carequinha sofreu um
pouco porque durante as filmagens ele tinha cacoete de mexer a boca sem emitir nenhum som.
Para encaixar falas ou sons naquelas micagens
deu trabalho.
O filme fez muito sucesso.
Essa foi minha primeira experiência como atriz
de cinema e dubladora. Mas seria seguida por
inúmeras outras ao longo da carreira.
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Capítulo V
Expandindo Horizontes
Concurso New York Herald Tribune
Cursava meu primeiro ano colegial no Colégio
Anglo Americano situado ao lado do prédio
da Sears & Roebuck (13) na praia de Botafogo.
Prédio antigo, construção de paredes largas
revestidas de madeira, muitas janelas, tábuas
corridas, escadarias de ferro trabalhado, uma
imensa piscina olímpica. Eu gozava de bolsa
integral de estudos por ser filha do professor
Robert Blum que lecionava no colégio.

113

Minha sala tinha quarenta e oito rapazes, Suely e
eu como únicas meninas porque estávamos matriculadas no curso Científico com duração de três
anos. Correspondia a uma preparação para Exatas.
Pois bem, numa manhã o diretor veio informar
que o colégio participaria de um concurso nacional para escolher a melhor redação em inglês. O
prêmio seria uma viagem de quatro meses aos
Estados Unidos para representar o Brasil num
Fórum de Jovens para a Paz.
Colocou no quadro as informações para o concurso. Fui para casa animada com a novidade e
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resolvi escrever as cinquenta páginas exigidas
sobre O Mundo que Nós Desejamos. Escrevi, submeti em envelope lacrado ao colégio no dia seguinte e esqueci completamente dessa história.
Alguns meses depois o colégio recebeu a notícia
de que eu estava entre os seis finalistas. Aproximadamente dezessete mil e poucos estudantes
secundaristas do Brasil haviam participado. Entre
os selecionados havia dois rapazes de São Paulo,
uma menina mineira, um pernambucano e mais
outra que não recordo bem. Acho que era do Sul.
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As provas para a escolha do finalista seriam realizadas no Rio de Janeiro. Uma semana de provas
escritas e orais, entrevistas com o pessoal da
Embaixada Americana, testes de personalidade
e muitos passeios com o grupo onde monitores
avaliavam nosso comportamento.
O concurso era promovido pelo jornal The New
York Herald Tribune que patrocinaria a viagem e
a estadia. Trinta e sete países estavam selecionados para enviar um representante. Passaríamos
os meses do inverno na costa leste dos Estados
Unidos em atividades de grupo e cada representante viveria a experiência de ser hospedado
por quinze dias com uma família americana que
tivesse um adolescente da mesma idade. Cada
um de nós ficaria com quatro famílias adotivas
durante o projeto.
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Fui escolhida a representante do Brasil e parti,
em 14 de dezembro de 1956, para uma aventura
que abriu meus horizontes e marcou minha vida.
(13) Sears & Roebuck – Primeira loja de departamentos do Brasil.
Preparativos Frenéticos
Com viagem marcada para Nova York no avião
da Pan American World Airways para o dia 14
de dezembro de 1956 restou pouco tempo para
juntar material sobre o Brasil. Meu passaporte
era diplomático porque eu representaria a juventude brasileira num fórum internacional. Por
conta do passaporte de cor azul pude transportar
filmes, documentários, livros de fotografias e
muitos slides sobre o Brasil. Papai e eu fizemos o
périplo dos ministérios da Educação, do Turismo
e de outras secretarias. Juntei uma bagagem
bem pesada.
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Os representantes dos países dariam conferências nas High Schools (14) americanas e eu estava
ardendo de responsabilidade para vender bem
nosso País.
Também levei muitos bordados do Norte e artesanato de caixas de madeira entalhadas com
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paisagens do Brasil, assim como pedras brasileiras. A finalidade seria presentear meus trinta e
seis colegas de fórum e algumas autoridades.
Minha tia Margarete contribuiu para o meu enxoval. Fomos à Casa Canadá onde me comprou
blusas de lã lindíssimas e uma saia quadriculada
quentinha.
Papai me deu dólares para comprar casaco de
inverno e botas de caminhar na neve nos Estados
Unidos.
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Dormi pouquíssimo no mês de dezembro antes da
viagem. Ficava até de madrugada organizando o
material. A excitação pela aventura que se iniciaria antes do Natal também me roubava o sono.
Tive que dar muitas entrevistas porque, como
já era atriz de televisão e cinema, a imprensa
seguia meus passos na preparação da viagem.
Leyla Moraes que fora a representante do Brasil
no ano anterior e também morava no Rio me
deu aulas de violão. Disse que os americanos
babavam com música brasileira. Agradeço muito
o seu conselho e suas aulas porque nos encontros com os jovens do fórum tivemos excelentes
momentos de lazer com Catherine, da França, e
Norbert, da Alemanha, que eram bons pianistas
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e nossas colegas do Japão e da Tailândia que
também cantavam e dançavam lindamente.
(14) High Schools – Correspondem às últimas
séries do ensino fundamental americano.
Avião, Pane, Susto, Choque Cultural
Chegou o grande dia do embarque pelo aeroporto do Galeão à noite. O voo iria direto para
Nova York onde uma limusine me levaria até o
local do primeiro encontro.
Uma mala era de roupas. Outra muito maior
levava os presentes e o material de divulgação.
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Quando o avião levantou vôo eu praticamente
desmaiei de tanto cansaço. O trajeto da aeronave parava em várias capitais do Nordeste antes
de seguir para Caracas na Venezuela. Não era
um avião a jato e a viagem levava um tempão.
Sobrevoando a Amazônia passamos por um
temporal violento e um dos quatro motores
apresentou defeito. O avião jogava muito entre
raios e trovões. Tivemos que fazer um pouso
um tanto irregular na capital da Venezuela. Um
padre a bordo rezava o tempo todo e os passageiros gritavam.
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Acho que em momentos de perigo eu às vezes
fico um pouco alienada. Eu só queria dormir!
Estava com sono atrasado, aquela gritaria incomodava. Pensei: se o avião se acidentar azar o
meu. Mas agora, caramba, tudo que eu quero é
dormir um soninho sossegado.
O piloto pousou bem, mas tivemos que permanecer muitas horas no aeroporto aguardando o
conserto da aeronave.
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Fiquei estarrecida com o preço de um copo de
suco de laranja no saguão do aeroporto. Custava
um dólar. Quando cheguei aos Estados Unidos
os copos de suco natural eram bem maiores e
custavam dez centavos.
Na tarde do dia seguinte pousamos em San José
de Porto Rico. Sobrevoar de perto o azul turquesa com areia branquíssima e pedras negras nas
águas transparentes foi minha primeira visão
encantada do mar do Caribe.
Novos passageiros se juntaram a nós e tomei um
choque cultural. Todos falavam inglês. Senti-me
transportada para outro mundo.
Emoções da Primeira Neve
Chegamos a Nova York de noite, portanto não
deu para ver muita coisa da cidade.
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Dormindo, exausta, em frente às Nações Unidas
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A limusine me levou a uma escola que já estava
em recesso de inverno.
Foi emocionante encontrar os jovens colegas
de aventura e tentar decorar muitos nomes
estrangeiros. Fomos também apresentados ao
staff do fórum.
Após o jantar tivemos reunião para receber as
primeiras instruções sobre a intensa programação que nos aguardava.
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Encantada com a imensa árvore de Natal armada no salão e sob forte emoção, fui dormir
num quarto com a representante da Inglaterra,
Sarah Chatt.
Ao acordar, a paisagem vista da janela estava
branquinha.
Corri para fora ainda de pijama e sem chinelos.
Rolei na neve rindo como uma tonta. Alguns colegas se juntaram a mim e ali mesmo começamos
uma guerra de bolas de neve.
De tarde fui a um supermercado típico nas redondezas e comprei um par de botas forradas
de pelo, meias de lã, um capote grosso, luvas e
alguns cachecóis.
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Dali em diante, curti muito a neve sempre bem
agasalhada.
Já vivendo com a primeira família anfitriã fomos
a um lago congelado, alugamos patins e aprendi
a patinar no gelo. Ficando abusada, dancei até
Rock and Roll com meus amigos. Ao sair do lago
tropecei num tronco oculto pela neve e torci o
tornozelo que permaneceu inchado alguns dias.
Um Sopro de Liberdade
Tive uma educação europeia muito severa. Disciplina rígida, sempre o dever antes do prazer.
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Durante sua infância mamãe sofreu trauma de
guerra, inclusive tendo que ser temporariamente
adotada por uma família sueca. Como consequência desenvolveu temperamento ansioso e
superprotetor.
Até os meus dezesseis anos ainda não tinha permissão de ir sozinha ao cinema. Sempre acompanhada de uma das tias, do avô ou da prima
Marluce. Felizmente papai era rato de cinema
e frequentávamos o Metro, o Rian e o Roxy de
Copacabana duas a três vezes por semana. Ir ao
cinema era o meu programa favorito.
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Na TV Tupi eu tinha a companhia de papai durante as Aula de Inglês. Para outros programas
papai e mamãe repartiam a escolta.
Quando estava livre meu pai acompanhava minha ida aos estúdios porque adorava a novidade
da televisão e aproveitava para fotografar os
programas.
Claro que esta adolescente vigiada sofria pelo
cerceamento tão contrastante com a vida mais
solta dos colegas de escola brasileiros que desfrutavam livremente do direito de ir e vir.
122

Foi a partir do orgulho que meus pais sentiram
quando ganhei o concurso nacional do New York
Herald Tribune que permitiram à superprotegida
Norminha viajar desacompanhada para uma
aventura de quatro meses nos Estados Unidos.
Só posso imaginar a preocupação e a angústia
de minha mãe ao precisar romper o cordão umbilical de uma só vez.
Minha sensação ao entrar sozinha no avião que
me levaria àquela aventura foi de libertação e
euforia.
Nova York representou uma alforria sem limites.
Claro que o staff do fórum também vigiava e
cerceava excessos dos jovens participantes. A
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responsabilidade era muito grande. No entanto tínhamos certa liberdade de ir e vir que me
pareceu o paraíso.
Lição de Moral, Aprendizado de Humildade
Cresci sentindo a apreciação da família e dos
professores por minha inteligência. Intelecto
valorizado acima de tudo na família.
Minha autopercepção me rotulava de patinho
feio. Não tive consciência de jamais ter sido uma
criança bonita.
Menstruei no meu aniversário de oito anos e a
partir desse momento desenvolvi rapidamente
um corpinho feminino. Ainda assim me achava
desengonçada e muito magra.
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Aos doze, a partir de olhares alheios, a grande
surpresa foi tomar consciência da admiração dos
que me colocaram o rótulo de bonita.
Trude Lohrer, nossa vizinha do andar de cima,
começou a tirar muitas fotos e a apregoar meus
dotes físicos.
Aos quatorze anos tomei ciência de um desmedido interesse do sexo masculino. A experiência na
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televisão contribuiu para esse despertar tardio
de um novo poder de sedução.
Na primeira noite do Fórum da Paz nos Estados
Unidos os rapazes me cercaram como enxame de
abelhas. Com os hormônios a toda e objeto do
desejo de muitos, a vaidade recente me induziu a
flertar e estimular aquela atenção desmesurada.
Fui convocada para uma conversa particular com
Mrs. Helen Waller, diretora do fórum. Um chamamento para cair na real. Flertar com os rapazes na
tentativa de sedução para me sentir querida era
péssimo. Seria muito ruim para o grupo.
124

Eu havia cometido o pecado de hubris (15) que na
mitologia grega punia deuses, heróis e humanos.
Fiquei envergonhada com o carão e compreendi
que usar os dotes físicos para mascarar minha baixa autoestima era o caminho errado para fazer
amizade ou conquistar um lugar ao sol.
(15) hubris ou hybris – palavra grega que significa arrogância extrema, autoconfiança exagerada, orgulho sem limites.
Hospitalidade americana
Passamos o réveillon na escola e no primeiro
dia de janeiro a família Lenhart veio me buscar.
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Minha anfitriã era a adolescente Janet Lenhart.
Ela também tinha um irmão mais novo. Seus pais
Stephen e Toby Lenhart ficariam comigo até o
dia 19 de janeiro.
Janet frequentava a escola Simpson High School
em Long Island, N.Y. e eu a acompanharia a todas as aulas e atividades extracurriculares.
Uma empatia imediata se estabeleceu no
primeiro encontro. Fomos de carro ao centro
de Manhattan para o jantar de Ano Novo no
Moskowitz and Lupowitz Restaurant, de comida
judaica.
Ao sair do jantar, a neve caíra forte e minhas
mãos enluvadas catavam montes em cima dos
carros estacionados. A família Lenhart se divertia
com minha paixão pela neve.
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O Sr. Lenhart era representante de brinquedos
e viajava muito. Trouxe um presente lindo do
México, uma pulseira de prata e jade que guardo
com carinho.
Foram dezoito dias de encantamento com essa
família tão afetuosa e especial. Quando bebê,
eu desenvolvera uma alergia ao leite materno e
ao leite em pó. Passei a tomar caldinho de feijão
na mamadeira. Cheguei aos Estados Unidos sem
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o hábito do leite. Mas Mommy Lenhart, como
boa mãe judia, me fez apreciar o líquido branco.
Na verdade o leite de lá era quase um creme,
delicioso.
De dois a quinze de fevereiro fiquei em Orange,
no Estado de New Jersey, com Nancy Coppedge,
filha de Mrs. Coppedge. Era uma família de posses e oriunda do sul. A única que contava com
uma empregada, também sulina. Lá conheci a
deliciosa cozinha creoule. Frequentei a Beard
School.
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No dia 19 de fevereiro conheci minha próxima
família. A adolescente se chamava Ingrid Waldron, filha de Mrs. Esther Waldron. A escola era
a Clarkstown Central High em West Nyack no
Estado de Nova York.
Nesse período nevou muitíssimo, foi um dos
invernos mais rigorosos da época. A família era
modesta e o sistema de aquecimento central
era desligado à noite. Como tenho o hábito de
não sair de casa sem tomar banho, mesmo no
frio abaixo de zero eu acordava mais cedo para
encher a banheira com cinco centímetros de
água que levava uma eternidade para pingar
dos encanamentos congelados. Tomava meu
banho de gato e à noite, ao retornar da escola,
desfrutava de uma chuveirada quente. Eu dor-
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mia num quarto de sótão com uma frestinha da
janela aberta para entrar o ar da noite que eu
curtia só com a ponta do nariz de fora debaixo
de um fantástico edredon de plumas de ganso.
O café da manhã era maravilhoso. Devorávamos
pilhas de panquecas com mel de bordo e muita
manteiga.
A ida para a escola consistia de uma aventura e
tanto. Como as ruas ficaram intransitáveis para
os carros, atravessávamos um pequeno bosque
de pinheiros com neve até os joelhos. A linda
cadela da raça Collie acompanhava Ingrid, seu
irmão e a mim até a entrada da escola e depois
retornava para casa.
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Minha última anfitriã foi Bárbara Naiman, filha
de Mrs. Barnet Naiman, com quem compartilhei
o American Way of Life (16) de 28 de fevereiro a
16 de março. Teaneck High em West Englewood,
Estado de New Jersey, foi a escola que frequentei.
Barbara era muito popular e fiz muitas amizades
com os seus amigos. Saíamos muito para nos
divertir ou ficávamos no porão de sua casa em
noites de rock e pipoca.
Em todas as quatro escolas que frequentei os
alunos e professores se encantavam com as
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imagens do Brasil e faziam muitas perguntas nos
debates de auditório. Conheciam pouco sobre
nosso país, mas eram extremamaente interessados. Descobrir que serpentes e animais selvagens
não atravessavam as ruas das cidades foi para
eles uma revelação.
(16) American Way of Life – modo americano
de viver.
Viagem pelos Estados Unidos

128

De 15 a 28 de fevereiro, o grupo de jovens embaixadores da paz viajou junto pelo Leste e Sul
dos Estados Unidos.
Partimos de Nova York de trem leito e na manhã seguinte, após um café da manhã a bordo
de ovos com bacon e torradas, desembarcamos
perto da cidade histórica de Williamsburg, no
Estado da Virginia, que foi a segunda capital
nos tempos coloniais.
É interessante como os Estados Unidos cultuam a
memória do seu passado. A cidadezinha histórica
por onde andaram George Washington, Thomas
Jefferson, Patrick Henry e outros pais da pátria foi
mantida congelada no século dezoito e restaurada
a um custo superior a US$ 40 milhões. Oitenta casas
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e lojas originais foram restauradas assim como o
Palácio do Governador e o Capitólio de 1705.
Carros não circulam na cidade. Apenas cavalos e
charretes para turistas dirigidas por atores vestidos
a caráter. Por toda a cidade os atores caracterizados circulam pelas ruas, atendem na farmácia de
manipulação, fabricam perucas antigas e sapatos
de couro e de madeira, colocam ferraduras nos
cavalos na forja, imprimem jornais históricos, vendem pão artesanal na padaria, e servem o jantar
na pequena Taverna Ralegh à luz de tochas e em
pratos de madeira do tempo da escravidão.
Passeamos pela cidade, fotografamos e desfrutamos desse mergulho no passado. Foi como
visitar um museu vivo e habitado.
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Seguimos para a cidade de Richmond no Estado
da Virginia onde em 16 de fevereiro participamos de um grande debate com muitos convidados americanos no Virginia High School Forum.
De lá nossa excursão passou pelo Estado da Geórgia e seguiu para a capital Washington.
Em Washington o grupo se hospedou no Hotel
Congressional no Capitol Hill, o centro do poder
da república.
Visitamos ícones como o obelisco que é o monumento a George Washington, a estátua de
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Abraham Lincoln e o Capitólio. A visita mais interessante foi ao famoso Smithsonian Institution,
museu da aviação, das artes, de história natural,
dos transportes, e da ciência e da indústria.
Também assistimos a um concerto da National
Symphony Orchestra.
Meu passeio favorito era à National Gallery of
Art onde fui várias vezes com meu colega Norbert da Alemanha. Ficávamos extasiados diante
das obras dos grandes pintores e escultores.

130

Fui recebida para um chá da tarde pelo Embaixador do Brasil, Dr. Amaral Peixoto e sua esposa
Alzira Vargas do Amaral Peixoto, filha do Presidente Getúlio Vargas.
Em nosso último dia na capital, o Embaixador da
Alemanha também convidou nosso grupo para
o chá das cinco.
Sobremesa vexatória
A cidade: Washington, capital dos EUA. O ano:
1957.
Cenário de prêmio: o espetáculo da neve. Washington todinha branca é deslumbrante.
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O hotel ficava perto do Capitólio. Cada apartamento alojava quatro participantes do Fórum
para a Paz Mundial. Constava de sala ampla, dois
quartos com duas camas cada e uma cozinha.
Nossa mentora Helen Waller propôs que a cada
noite dois participantes preparassem uma refeição típica de seus países para o grupo de trinta
e sete jovens.
Eu dividia um quarto com Amélia Addae do país
de Gana, África. Como não possuíamos prática
de cozinhar, resolvemos que um doce de banana caramelado seria simples e fácil de fazer em
quantidade.
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Comprometidas com a sobremesa daquela noite,
fomos às compras: bananas e açúcar. Dispúnhamos de um panelão daqueles de rango do exército e, orgulhosas, enfiamos os pés pelas mãos
na cozinha. Só podia dar errado. As bananas,
fruta nacional dos dois países, se recusaram a
colaborar. Coitadas, foram jogadas inteiras na
panela e destilaram muita água de um tom
marrom escuro comprometedor.
Na hora da sobremesa Amélia e eu nos recusamos a sair da cozinha. Chamados insistentes pediam que brindássemos o grupo com os sabores
de nossa obra-prima nacional. Sentamos no chão
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para um ataque de riso histérico, sem coragem
para levar à mesa aquelas bananas marrons,
flutuando numa água escura cuja aparência
insinuava um manjar de bananas descomidas.
Foi um vexame intercontinental. Único tropeço
culinário de minha vida e uma amarga lição.
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Felizmente, um ano depois, minha amiga Suzanne Klein me apresentou a uma senhora húngara
que dava aulas de culinária em seu apartamento
no Bairro do Peixoto. Aprendi cozinha francesa e
húngara e a preparar qualquer receita de livro.
Posso dizer que me tornei excelente cozinheira.
Até hoje é um dos meus passatempos favoritos.
Encontros com Presidentes
Quando adolescentes, é forte nossa convicção de
que podemos mudar o mundo. Conforta pensar
que plantamos uma sementinha de compreensão entre os povos. Tanto que durante nossos
passeios no Estado sulino da Geórgia, onde a
segregação racial ainda era perniciosa antes do
movimento integracionista de Martin Luther
King, fazíamos questão de andar de braços
dados com nossos colegas da Etiópia, de Gana
e do Sudão, desafiando olhares furiosos e xingamentos nas ruas.
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O Fórum da Paz estava em seu décimo primeiro
ano e era um evento de quatro meses muito
badalado na Costa Leste. A mídia americana
divulgava os encontros coletivos em que jovens
de trinta e sete países propunham caminhos para
a paz mundial através da imprensa e da tevê. Os
políticos dos partidos Democrata e Republicano
apreciavam nossa celebridade momentânea e
consequentemente foram inúmeros os convites
para eventos abertos e fechados.
Durante nossa estadia em Washington fomos
recebidos na Casa Branca pelo Presidente eleito
Dwight David Eisenhower, comandante das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Depois
de visitar o centro do poder americano posamos
para fotos com ele nas escadarias.
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Um evento especial promovido pelo New York Herald Tribune, o jornal que patrocinava nosso fórum,
aconteceu na cobertura de um hotel de luxo em
Washington. Foi um coquetel seguido de jantar
onde a maioria dos senadores compareceu. Os discursos foram pronunciados pelo republicano John
Rhodes e pelo democrata John Fitzgerald Kennedy
que compareceu com sua charmosa mulher Jackie.
John era um homem muito inteligente e sedutor. Conversamos um tempo a sós no terraço
do hotel e me rendi totalmente ao seu charme.
Fiquei profundamente abalada ao assistir pela
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Com o Presidente Eisenhower na Casa Branca,
representando a juventude brasileira num Fórum
Internacional
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Autógrafo do Presidente John F. Kennedy
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televisão a cena de seu assassinato público em
Dallas no dia 22 de novembro de 1963.
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De volta ao Brasil, ganhei o troféu Revelação da
Revista do Rádio e como prêmio integrei uma
caravana de artistas para a cerimônia de inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960. O
convite partiu do Presidente Juscelino Kubitchek
que sempre incentivou a cultura. A caravana de
artistas seguiu em um vôo especial para conhecer
Brasília. A nova capital era ainda uma cidade
acampamento e ficamos hospedados por uma
noite no hotel que estava apenas semipronto.
Na cerimônia recebi das mãos do presidente um
enorme arranjo de rosas vermelhas. Foi grande
a emoção de participar desse momento histórico
que mudaria os rumos do País ao promover o
desenvolvimento do coração do Brasil.
Guerra de Ketchup
Junte trinta e sete adolescentes hiperativos e
de inteligência acima da média em quartos de
hotel durante o frio. O que resulta? Guerra de
mostarda e ketchup entre outras brincadeiras
nos corredores.
Não me lembro qual membro do grupo propôs
que surrupiássemos vidros de mostarda e ke-
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tchup da mesa do café para a guerra que seria
travada à tardinha no largo corredor de nosso
andar. Acho que foi Norbert, representante da
Alemanha, mas quem sou eu para acusar alguém
deste delito? Só sei que todos os países aderiram
com entusiasmo.
Acontece que estávamos hospedados por quinze
dias no hotel onde a maioria dos congressistas
de outros estados americanos também ficavam.
Depois que um senador saiu do elevador e teve
a careca e a gravata de seda cobertas de meleca
vermelha, tivemos que limpar o andar e levamos
um castigo merecido.
O sermão que escutamos foi que quem almeja
a paz mundial precisa primeiro tornar-se um
cidadão de primeira classe. Valeu.
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Amizade, integração, Desafiando o Racismo
Durante o Fórum muitas amizades foram firmadas entre seus participantes. Pessoalmente
fiz questão de estabelecer pontes entre os
representantes de países árabes com Daphna
Rabinowitz de Israel.
Fiquei muito amiga de Mesfin Binega da Etiópia
por dividir com ele a experiência no programa
Name That Tune, da CBS.
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Todos os trinta e sete participantes eram idealistas e realmente desejávamos um mundo
onde pudesse haver paz entre os povos, independente das contradições políticas entre os
governos.
Tentávamos passar este ideal nas conferências
das escolas, nos eventos abertos para auditórios
e em entrevistas na mídia quando estávamos
reunidos como grupo.
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Dedicávamos especial atenção para a questão
da guerra fria e do racismo que agitava os Estados Unidos naquele tempo. Fazíamos questão
de andar de mãos dadas com participantes de
diversas colorações de pele.
Acho que a grande lição do Fórum foi que pessoas são seres humanos e que todos podemos
ser amigos superando divergências culturais,
religiosas e políticas.
Infelizmente, desde 1957 acho que o mundo
ficou muito mais fanático em suas diferenças.
Questiono quando será possível realizar ao menos uma parcela de nosso ideal do Mundo que
Nós Desejamos. Será um sonho a ser realizado
por outras gerações?
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Desvendando Nova York
Nos intervalos entre as estadias com os anfitriões,
o grupo todo se reunia para viagens e atividades
coletivas. Éramos hospedados em faculdades em
recesso de inverno ou em hotéis.
Em Nova York ficamos agrupados no Taft Hotel.
Aproveitei para um intenso mergulho cultural
que abrangeu desde um show de Elvis Presley
onde pude sentar na primeira fila para acompanhar seu genial rebolado até a ópera Lucia
di Lammermoor, na voz de Lily Ponds no Metropolitan Opera a convite de Russel Lee, jovem de
uma das escolas que era fanático pela bela arte.
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O grupo do fórum foi a vários concertos. No
Carnegie Hall conversamos longamente com o
maestro Leonard Bernstein que regia com uma
paixão contagiante repleta de energia sexual.
Achei que ele era o Elvis da música erudita.
Em outro dia, a apresentação foi do pianista
Glenn Gould com o Concerto para piano nº 2,
de Beethoven. Também no Carnegie Hall sob
a regência do maestro Dimitri Mitropoulos
desfrutamos de Bach, Schuler e Beethoven e
apreciamos o concerto de Prokofiev regido pelo
maestro Eugene Ormandy com o genial Isaac
Stern ao violino.
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Passeios ao Central Park, shows no Radio City
Music Hall, visitas ao Museu de História Natural,
andar sem rumo certo pelas ruas.
Gostava de sair sozinha a passeio pelos bairros
ou guetos de estrangeiros. Era como pular de um
país para outro indo do bairro chinês ao bairro
judeu e depois ao Harlem onde numa noite entrei num clube de jazz para descobrir que eu era
a única pessoa de cor branca no recinto.
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Nova York provoca esse fascínio sobre mim porque ao trocar de bairro parece que mergulhamos
em outra cultura. Nos bairros judeu e chinês até
as placas de rua estavam escritas em hebraico e
chinês. Andar pela cidade torna-se amostra de
uma viagem pelo mundo.
Também experimentei diversos restaurantes
típicos. Comida chinesa, japonesa, judaica. Meu
restaurante favorito era o Gripshom Restaurant,
de comida sueca. Por um dólar a gente comia
um magnífico self-service de smorgasborg (17)
acompanhado de saladas e um copo imenso de
suco de laranja natural. Era a opção mais gostosa
e mais barata.
E, é claro, muito teatro. Logo na primeira escola em que estudei com Janet Lenhart, o grupo
de teatro me convidou para assistir The Match
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Maker (A Casamenteira) no The Booth Theater
da Broadway, comédia de Thornton Wilder estrelando Ruth Gordon, Loring Smith e Patrícia
Cutts.
A excursão por trem de Long Island para Manhattan teve lances hilários. Primeiro, ao sair
do teatro ninguém sabia mais qual caminho
seguir. O grupo americano ficou um pouco perdido. Graças ao meu treinamento inconsciente
para orientação espacial na floresta da Tijuca,
refiz o caminho direitinho. Foi a brasileirinha
quem achou a rota para os americanos. Após
o espetáculo fui convidada para jantar num
restaurante de comida típica oriental. Naquele
tempo eu era muito fresca e não comia de tudo.
O aluno que presidia o grupo de teatro era judeu
e seguia os preceitos kasher (18). Resultado da
equação: uma roubada. O restaurante era fino,
muitos garçons servindo em sala especialmente
reservada. Além da entrada de sopa de cobra,
carnes estranhas que nos pareceram intragáveis misturadas a arroz, um acepipe de olhos
de macaco flutuando em um creme, e o grand
finale para coroar o banquete: uma sobremesa
de gafanhotos fritos que deveríamos mergulhar
no melado para degustar. Foi uma saia-justa que
nós dois encaramos com muita fome e humor.
Para não ofender o grupo que nos presenteava
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com aquele jantar exótico, eu e o presidente do
teatro fingíamos comer cada vez que alguém
olhava para nós.
A cada garçom que trazia mais um dos dezenove
pratos em que consistia a refeição perguntávamos do era feito. Sempre uma coisa que nos
parecia escabrosa. Ao retornar à Grand Central
Station para embarcar, compramos dois imensos
sacos de pipoca que devoramos no trem diante
dos olhares estarrecidos do grupo.
– Como é que vocês conseguem comer isso depois de jantar tanto?
142

O espetáculo teatral da Broadway que me tocou
profundamente foi Inherit the Wind (O vento
será sua herança) no National Theatre com o
fantástico ator austríaco radicado nos Estados
Unidos, Paul Muni. A peça de autoria de Jeane
Lawrence e Robert E. Lee enfoca o processo de
tribunal sofrido por um professor que se atreveu a ensinar a Teoria da Evolução, de Charles
Darwin.
(17) Smorgasborg – prato composto principalmente de peixes marinados e saladas
(18) Kasher – comida preparada segundo os
preceitos religiosos judaicos.

12083494 miolo Norma.indd 142

22/10/2010 11:33:03

Emoções Extras nos Estados Unidos
Graças a meus idiomas e à recomendação de um
dos diretores do Fórum frequentei as Nações
Unidas durante três dias de estágio atuando
como intérprete simultânea em conferências
internacionais. Um desafio e um prazer.
Em janeiro os adolescentes do Fórum foram
convidados a participar do programa Name That
Tune (Qual é a Música? em tradução livre) da CBS
Television Network, em Nova York. O programa
era transmitido em horário nobre e passava coast
to coast (19). Um sucesso de audiência apresentado por George De Witt.
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Dois candidatos concorriam por cinco semanas
para ganhar uma bolada em dólares. Em nosso
caso seriam três candidatos, dois do fórum e
um nativo.
Os participantes do fórum foram submetidos a
testes durante dois dias para selecionar quem
melhor reconhecesse músicas internacionais.
Graças ao meu conhecimento de músicas do
folclore de muitas culturas, uma base erudita
sólida e minha paixão por canções populares,
fui selecionada. Meu companheiro de fórum,
Mesfin Binega, representante da Etiópia e neto
do imperador Hailié Selassié, foi meu parceiro.
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O apresentador George De Witt com Norma, Duane
Carlson, e Mesfin Binega no programa Name That Tune
(Qual é a Música?) da CBS Television Network em Nova
York
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A escolha veio bem a calhar porque mostraria
a convivência amistosa entre um negro e uma
branca naqueles tempos de segregação racial.
De acordo com as regras do programa, também
deveríamos competir com um americano: Duane
Carlson, um jovem de vinte e três anos, editor de
jornais em Naperville, Estado de Illinois, juntouse a nós.
Em 29 de janeiro minha família anfitriã me
acompanhou aos estúdios da CBS para a primeira
fase do programa. O nervosismo quando sou
submetida a testes ou provas é muito grande,
mas reconheci facilmente as músicas mais diversas pelos primeiros acordes.
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Na terceira fase Mesfin errou no final e seria
eliminado. No ar, pedi que ficasse e que dividíssemos o prêmio. A direção do programa permitiu
sua permanência. Continuamos no quizz show
(20) até a quarta fase no dia 5 de março e dividimos a bolada de US$ 17 mil, que depois de
quitar os impostos se reduziu a US$ 3 mil para
cada um de nós. Na época era muito dinheiro.
Ficamos muito populares durante a temporada
de cinco semanas e conseguimos ótima divulgação para nosso Fórum da Paz.
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Também conquistei muitos fãs cantando músicas
brasileiras no show. As cartas chegavam de todos
os rincões dos Estados Unidos, e inclusive tive uma
surpresa feliz: o telefonema do primo George
Meisinger, carpinteiro que morava na Califórnia
e que tinha perdido o contato com nossa família.
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A popularidade conquistada no programa teve ainda duas consequências. Uma reportagem de várias
páginas na Life Magazine (Revista Life) e o título
de xerife honorária em Dupage County, Illinois,
onde fui elevada à categoria de Special Deputy
Sheriff (21) com autorização de prender qualquer
meliante. Ganhei insígnia dourada, cassetete e
chapéu azul de xerife. Uma brincadeira simpática.
A terceira consequência da popularidade foi um
tanto funesta.
O apresentador me perguntou qual a comida
típica americana de que eu mais gostava. Brincando, respondi:
– Comida típica americana? Pizza italiana.
Dali em diante, em todo lugar era obrigada a comer pizza. Até explicar gentilmente que aquilo
fora uma tentativa malograda de fazer humor.
(19) coast to coast – em rede nacional em tradução livre
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Uniforme e título de xerife honorária de Dupage County,
Illinois. À direita e abaixo, foto publicada na Revista Life
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(20) quizz show – programa de perguntas e
respostas
(21) special deputy sheriff – xerife honorário
especial
Momentos Finais
De 23 a 27 de março ficamos hospedados na
Kober House no Sarah Lawrence College, um casarão de três andares encravado em um bosque.
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Seriam os derradeiros momentos de nossa convivência no Fórum. Amizades se fortaleciam
enquanto aconteciam molecagens.
No lago gelado estava um barquinho tipo caiaque no qual era proibido entrar. Uma manhã eu
e minha colega Catherine, da França, não resistimos. Entramos no barco e começamos a remar.
Lucy Paus, nossa colega da Noruega, pediu para
se juntar a nós e, rindo muito, se desequilibrou.
Caímos as três nas águas geladas. Encharcadas como passaríamos pela porta principal do
prédio? Seríamos duramente repreendidas.
Tive uma idéia. Nos fundos da escola subindo
direto para os dormitórios estavam as escadas
de incêndio. Só precisaríamos de um impulso
inicial para alcançar o primeiro degrau. Sorra-
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teiramente escalamos as escadas até o terceiro
andar do dormitório feminino. Tiramos as roupas
e pusemos para secar sobre os equipamentos de
aquecimento a gás.
À noite as escadarias internas entre o segundo
andar masculino e o nosso eram vigiadas por
uma das coordenadoras. Menino nenhum subia
e menina alguma descia. Lembram das escadas
de incêndio? Era por lá que eu descia para o
quarto dos meus amigos para jogarmos conversa fora, flertar um pouquinho, cantar músicas
típicas. Para quê dormir cedo? Aqueles eram os
derradeiros dias de uma convivência estimulante e feliz. Queríamos sorver cada minuto.
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No dia 27 de março fomos para o aeroporto.
Os orientais, africanos e europeus ainda teriam um prolongamento do Fórum por quinze
dias na Alemanha, livre de custos. Mas Tomás
Norberto Estrada, da Argentina, e eu teríamos
que pagar passagens de avião. Eu ganhara uma
bolada no programa de tevê, mas ambicionava
comprar um piano além de ajudar meus pais.
Desisti da Europa. Foi péssima escolha. De fato
comprei um piano e comecei a estudar. Mas
logo depois, morando com Milton Moraes,
jogador compulsivo, um dia cheguei e o piano
havia sido vendido.
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Dos Estados Unidos voltei com uma imensa coleção de LPs e muitas lembrancinhas para minha
irmã. Onde quer que eu fosse sempre queria
comprar alguma coisa para ela.
A mídia brasileira deu muita cobertura à minha
aventura americana.
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Minhas fronteiras mentais foram expandidas
pela experiência e guardo até hoje no coração
o amor das famílias anfitriãs e a amizade fiel
de cinquenta e quatro anos com Daphna. Ela se
tornou um Master Wizard Avatar (22) e viaja o
mundo aplicando esse curso. Um dia muito em
breve quero ser sua aluna.
(22) Master Wizard Avatar – master mago Avatar.
Quarenta Anos Depois, Novo Encontro com
Participantes do Fórum
Em 1997 minha amiga Daphna (de Israel) fez
contato com uma novidade muito empolgante.
Os antigos participantes do Fórum para a Paz se
encontrariam durante uma semana de agosto
em Nova York para discutir os rumos da nossa
associação de exalumni. Que ocasião maravilhosa para reencontrar pessoas do ano 1957 e
conhecer participantes de outros anos.
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Fiz as malas e fui sem pestanejar.
Nos encontros do seminário trocamos experiências sobre como cada um perseguiu seu sonho
para um mundo melhor.
A reunião também tinha cunho político interno
porque a nova diretoria da associação seria eleita.
Foi um prazer reencontrar minha colega da Indonésia que ao voltar para o seu país sofreu muito
e estava radicada em Nova York trabalhando nas
Nações Unidas.
Rever Daphna foi uma das maiores alegrias
porque nosso relacionamento durante quarenta anos se limitou a cartas, longos períodos de
silêncio e muita troca de e-mails.
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Esticamos nossa estadia em Nova York para curtirmos a cidade juntas. A Estátua da Liberdade,
o Museu do Imigrante, o Central Park, teatros e
restaurantes. Entre muitos espetáculos me encantei especialmente com Les Misérables.
Fiquei hospedada por dois dias na casa de minha
prima Vivian e seu gato, depois peguei um ônibus
para Lennox Dale no Estado de Massachussets
para mais cinco dias com a prima de papai, Kitty
Wood, uma das pessoas mais queridas da família.

12083494 miolo Norma.indd 151

22/10/2010 11:33:03

Entrevista com Jacy Campos, no programa Câmera Um, da
TV Tupi (acima) e com Fernando Amaral, no tele-drama
Nossa Cidade (abaixo)
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Capítulo VI
Estreias
Apesar de já ter completado alguns anos apresentando as Aulas de Inglês na TV Tupi, ainda nos
estúdios da Venezuela, posso dizer que minha
estreia profissional como atriz aconteceu já nos
estúdios do antigo cassino da Urca.
Lembro perfeitamente que estava em casa dando uma faxina nos meus livros e reorganizando
a estante quando o telefone tocou e Jacy Campos me convidou para uma entrevista em seu
Câmera Um que seria transmitida ao vivo após o
final do programa daquela noite de sexta-feira.
Ele queria me apresentar como a estrelinha do
programa da sexta seguinte em que encenaria
a peça Nossa Cidade.
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Confesso que me deu uma preguiça. Quando
mexo nos meus livros não gosto de interrupções.
Eu teria que tomar um banho correndo, me arrumar e pegar o ônibus para a Urca acompanhada
de papai devido ao adiantado da hora.
Fomos. Fui entrevistada e assumi o compromisso
de começar os ensaios no dia seguinte. Assim
aconteceu. Na sexta-feira seguinte Fernando
Amaral e eu representamos o casal protagonis-
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Novela da Tarde, da TV TUPI, de autoria de Aparecida
Menezes
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Em Crime e Castigo, de Dostoiwesky no programa Câmera
Um, TV Tupi
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ta dessa linda peça teatral do autor americano
Thornton Wilder.
Não haveria um figurino de época disponível e
então usamos nossas roupas pessoais.
Foi um sucesso. Ganhei cachê e a partir daí não
parei mais de ser convidada a atuar em todos os
programas da querida e extinta TV Tupi.
Cassino da Urca
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Nas instalações do antigo cassino da Urca, a TV
Tupi do Rio se estabeleceu na praia de mesmo
nome. Um bairro que até hoje é tranquilo, povoado de casas e pequenos prédios.
De 1956 em diante passávamos quase o dia inteiro e parte da noite nos estúdios. O reduzido
elenco se desdobrava em muitos programas:
Às segundas, Geraldo Casé dirigia o Noite de
Gala no auditório do teatro. Um programa de
shows e variedades que inúmeras vezes apresentou cantores internacionais e artistas brasileiros.
Fábio Sabag dirigia um quadro do programa:
Os Jograis, que éramos Paulo Padilha, Roberto
de Cleto e eu recitando poemas ou textos interessantes. Devido à minha fluência em inglês,
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alemão e francês, fiz as apresentações de gala
e as entrevistas com Nat King Cole, Lena Horne,
Sacha Distel, Sammy Davis Jr., Neil Sedaka, Ray
Charles e muitos outros.
Às quartas-feiras o programa noturno era um
teledrama. Vários diretores se revesavam.
Às quintas-feiras era transmitido o programa de
shows Espetáculos Tonelux estrelado pela vedete
Virgínia Lane.
Às sextas-feiras era a vez do programa Câmera
Um de Jacy Campos realizado com apenas uma
câmera na mão. Quase sempre apresentava um
enredo de terror ou mistério.
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Aos sábados, Teatro de Comédia dirigido por
Maurício Sherman com peças de duas horas da
dramaturgia nacional e estrangeira.
Aos domingos à tarde era transmitido o programa do Fábio Sabag, Teatrinho Trol ou Vesperal
Infantil.
Aos domingos à noite de quinze em quinze dias
vinha o elenco da Tupi de São Paulo apresentar o
Teatro de Equipe ou o Teatro de Vanguarda. Nas
outras semanas era a vez de uma peça encenada
pelo elenco do Rio se apresentar em São Paulo.
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No programa Noite de Gala, da TV Tupi, com o
cantor Neil Sedaka
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Programa Noite de Gala, da TV Tupi, com Sammy
Davis Jr. (acima) e Sacha Distel (abaixo)
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Voltávamos no Corujão da Meia-noite como era
apelidado o último vôo da Ponte Aérea. Como
ainda não existia a gravação em videoteipe, as
transmissões eram locais e não havia rede nacional, daí o revezamento de elencos.
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Às segundas-feiras, depois de Noite de Gala, era
transmitido um dos maiores sucessos da TV Tupi:
o Grande Teatro Tupi, dirigido por Fernando
Torres e Sérgio Britto. No elenco fixo, Fernanda
Montenegro, Ítalo Rossi, Aldo de Maio, Nathalia
Timberg, Zilka Salaberry. Os textos eram os clássicos antigos e modernos da dramaturgia mundial
adaptados por Manoel Carlos. Algumas adaptações levavam mais de três horas. O programa
começava às onze da noite por causa da censura.
Muitas vezes participei quando o texto precisava
de atrizes mais jovens. Cláudio Cavalcanti fazia
os papéis dos adolescentes masculinos.
Ensaiávamos após os espetáculos de teatro que
naquele tempo iam de terça a domingo com
nove sessões semanais. Portanto depois da meianoite e de um lanche rápido nos encontrávamos
num salão da Rua Siqueira Campos. Fernando
e Sérgio se revesavam na direção quinzenal e
também atuavam como atores.
Foi fascinante interpretar tantos textos clássicos
adaptados para a tevê e perceber a reação das
pessoas nas ruas.
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Teatro de Equipe, da TV Tupi, com Paulo Porto
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A Moreninha, minissérie da TV Tupi em cinco capítulos,
dirigida por Carlos Lage com Claudia Martins, Maria
Esmeralda, Vera Gertel e Norma
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Eu fazia feira às terças-feiras na Rua Ministro
Viveiros de Castro e ficava feliz com a audiência
entre os feirantes que nos assistiam religiosamente na madrugada de segunda para terça,
mesmo tendo que montar as barracas a partir
das cinco da manhã.
Dostoiewsky, Tolstói, Godot, Arthur Miller,
Molière, Albert Camus, Martins Penna, Nelson
Rodrigues, Tennessee Williams, tantos autores
especiais. E o público colado à tevê em preto e
branco assistindo e curtindo cultura.
Ainda na TV Tupi fiz um seriado chamado Ceci,
Porã e Poti em que Carlos Koppa era o índio
Porã e eu a Ceci. Era transmitido às 18h30 após
o programa de capa e espada Falcão Negro.
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Meu Primeiro Contrato
A mudança dos estúdios da TV Tupi para o antigo
cassino da Urca aconteceu em 1955. O prédio
imponente era cortado em duas partes pela
Rua Gaffré Guinle por onde passavam carros
e ônibus. Havia sido inaugurado como Hotel
Balneário que não teve muito sucesso. Em 1933
foi transformado em cassino e hospedou shows
memoráveis com artistas nacionais e estrangeiros
esbanjando talento e luxo até ser desativado em
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A Visita da Velha Senhora, Tele Teatro da TV Tupi, com
Cacilda Becker
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1946, como conseqüência da lei que extinguiu
os cassinos no Brasil.
Em 1955, Almeida Castro foi convocado por Assis
Chateubriand, diretor dos Diários Associados, para
dirigir a TV Tupi que então transferiu seus estúdios
para o antigo cassino. Em sua nova localização,
destacavam-se o Estúdio A e o palco do antigo
teatro onde alguns programas permitiam a presença de público. Havia ainda um estúdio minúsculo para jornalismo, comerciais e programas que
não necessitavam de grandes cenários. Foi nesse
pequeno Estúdio C que as Aulas de Inglês recomeçaram depois de um período de descanso, sendo
transmitido a partir de então no horário matinal.
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Nesse mesmo ano protagonizei meu primeiro
longa-metragem de cinema, Sai de Baixo, e já
atuava em alguns teledramas e comédias na
televisão recebendo cachê.
Durante minha estadia nos Estados Unidos representando o Brasil no Fórum de Jovens para
a Paz, me ausentei do programa Aulas de Inglês
e minha irmã Elva me substituiu.
Após meu retorno dos Estados Unidos em março
de 1957, fui solenemente convocada à sala de
Almeida Castro onde fechamos meu primeiro
contrato de exclusividade com carteira assinada.
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A partir daí fiz parte de um casting seleto que
incluía Heloísa Helena, Aracy Cardoso, Paulo
Porto, Yoná Magalhães, Lourdes Mayer, Cláudio
Cavalcanti, Alberto Perez, Daniel Filho e seus
pais Mary e João Daniel, Herval Rossano, Ribeiro
Fortes, Milton Moraes. Algum tempo depois se
juntou ao elenco, vindo de Pernambuco, o casal
Arlete Salles e Lúcio Mauro. Também abrilhantaram a emissora o casal Eva Wilma e John Herbert com o seriado Alô Doçura, e o casal Nicette
Bruno e Paulo Goulart.
Fazíamos muitos programas por semana todos
ao vivo.
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Macaca de Auditório
Em 1956 Fábio Sabag criou na TV Tupi um teleteatro infantil inicialmente batizado de Vesperal
Trol por conta do patrocínio de uma indústria de
brinquedos. Todo domingo das 14 às 15 horas
eram encenados ao vivo contos de fada tradicionais e modernos com ótimo elenco. Quando
atores de São Paulo estavam em temporada nos
teatros do Rio eram logo convocados para abrilhantar o programa. Havia um elenco fixo: Zilka
Salaberry, a bruxa, Roberto de Cleto, o príncipe
eterno, a mocinha Carmen Silvia Murgel, e ainda
Paulo Padilha, Antonio Ganzarolli e Edson Silva.
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Vesperal infantil da TV Tupi, Teatrinho Trol. A Bruxinha
que era Boa (à esquerda) e A Escrava da Judéia (à direita)
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Vesperal infantil da TV Tupi, Teatrinho Trol, com Myriam
Pérsia em A Princesa Su-yin (à esquerda) e Os Três Cisnes
(à direita).
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Moacyr Deriquém também trabalhava como ator
sendo ainda o assistente de produção do Sabag.
Ao longo dos anos inúmeros atores de peso participaram desse sucesso que se consagrou como
primeiro fenômeno de massa na televisão brasileira. O fenômeno era o seguinte: no momento
em que se ouvia em todo o Rio de Janeiro o prefixo musical do programa, as pessoas largavam
seus afazeres e corriam para a tevê. Foi o único
programa daquele tempo que conseguia fazer
cariocas abandonar a praia em pleno verão para
só retornar após o final do programa. A praia
lotada se esvaziava. Uma hora depois a massa
humana voltava para o lazer no mar.
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Lá em casa éramos fãs desse teleteatro que tratava as crianças com respeito e inteligência. Eu
era macaca de auditório e não perdia um, mesmo
quando já estava participando do elenco da TV
Tupi em outros programas da emissora.
Carmen Silvia Murgel foi fazer um longo curso
de teatro em Londres e o papel da mocinha
ficou vago. Sabag me convidou para integrar o
elenco e aceitei com enorme entusiasmo, permanecendo no programa até depois do início
de suas gravações em videoteipe e quase até o
fim melancólico da TV Tupi.
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As histórias eram escritas por autores consagrados, algumas originais, outras adaptações de
contos de Andersen, Grimm, Oscar Wilde, óperas
entre outros. Tive oportunidade inclusive de
viver Turandot. Os autores eram nomes como
Maria Clara Machado, Tatiana Belinsky, Ligia
Nunes, Estela Leonardo, Julia Gouveia, Fábio
Gaya, Benedito Corsi, Ribeiro Fernandes, Cláudio
Fornali, Oswaldo Waddington, Monah Delacy,
César Ladeira, Elísio de Albuquerque, Gilda de
Abreu, João Bettencourt e Janete Clair entre
muitos outros. Também tive alguns textos meus
encenados no Teatrinho Trol como ficou sendo
conhecido ao longo dos anos. Uma das peças que
escrevi chamava-se A Competição de Coragem e
foi exibida em 4 de fevereiro de 1962.
Os cenários e figurinos de Sorensen, maquiagem
e caracterizações de Erik Rzspeck e as maquetes
com movimento eram todos primorosos. No começo os figurinos eram alugados semanalmente
na Casa Teatral. Depois o figurinista Sorensen
contratou uma costureira e muitos trajes foram
produzidos sob medida.
Ensaiávamos após as sessões de teatro de terça
a sexta e de novo no domingo, já na emissora,
onde também fazíamos o ensaio para os operadores de câmera e o editor de imagens.
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Teatrinho Trol, com Carmen Sylvia Murgel (acima) e com
Beatriz Veiga (abaixo)
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Teatrinho Trol, Turandot (Acima) com Jorge Cherques e a
Princesa Su-yin (abaixo)
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Lembro com muito carinho dos colegas que fizeram parte dessa jornada. Além do elenco fixo,
trouxeram seu talento ao programa atores como
Sergio Viotti, Theresa Amayo, Alan Lima, Suely
Franco, Íris Bruzzi, Ida Gomes, Nildo Parente,
Fernanda Montenegro, Myriam Pérsia, Oscar
Felipe, Riva Blanche, Maria Gladys, Yolanda Cardoso, Vanda Lacerda, Dary Reis, Beatriz Veiga,
Antonio Patino, Miriam Pires, Renato Consorte,
Kalma Murtinho, Cláudio Cavalcanti, João Carlos
Barroso, Lourdes Mayer, Isabel Tereza, Monah
Delacy, André Valli, Mário Petraglia, Cristiane
Torloni, Mauro Mendonça, Elísio de Albuquerque, Maria Helena, Cláudio Correa e Castro,
Suzy Arruda, Renato Borghi, Elza Gomes, Jorge
Cherques, Souza Lima, Maria Pompeu, André
José Adler, entre tantos outros.
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Fábio Sabag, do signo de Escorpião, tinha um
humor muito ácido e adorava mexer com seu
elenco.
Edson Silva sofria um pouco de claustrofobia.
Pois era sempre ele o escolhido para ficar trancafiado no baú dos piratas.
Sabag se divertia muito fazendo alguns atores
entrarem nas águas sujas da pequena piscina
do Estúdio A. Ficava no canto e era coberta por
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um tampo de tábuas. Quando o cenário pedia,
era construída uma pequena ponte de madeira
sobre a piscina. O entorno era disfarçado com
galhos de fícus cortados do morro da Urca nos
fundos do prédio da tevê. Os atores que tinham
medo ou nojo da água escura eram os escalados
para mergulhar.
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Dois meses antes do falecimento do meu grande
amigo Sabag, fui até seu apartamento no Lido
com Marcelo del Cima e gravamos um lindo
depoimento contando sua trajetória de ator
talentoso em caracterizações no teatro e no
cinema. Especial atenção foi dada à história da
criação do Vesperal Trol mais tarde conhecido
como Teatrinho Infantil ou Teatrinho Trol.
Em dado momento perguntei por que eu sempre
fora poupada de suas brincadeiras e broncas.
Para minha surpresa ele disse:
– Eu sempre tive medo de você.
– Como assim, medo?
– Você era muito inteligente. Tive medo de mexer com você.
Depois de tantos e tantos anos, durma-se com
uma revelação dessas!
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Carnaval no Teatro Municipal – Brilho, Luxo e
Ostentação
Nas décadas de 1950 e 1960, dois eventos imprimiam ao carnaval carioca luxo e beleza: os
célebres bailes do Teatro Municipal e os do
Copacabana Palace.
O baile do Municipal era um acontecimento na
cidade do Rio de Janeiro, mesmo para os menos afortunados que não tinham recursos para
adquirir um ingresso caro. Foliões de muitas
cidades do Brasil e celebridades internacionais
compareciam à festa de gala. Fãs sem ingresso
se aglomeravam na entrada do Teatro para ver
as celebridades, comentar os trajes e aplaudir
seus ídolos.
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Uma passarela montada diante do Teatro
Municipal permitia aos foliões de rua apreciar
o desfile de celebridades nacionais e internacionais trajadas a rigor ou exibindo fantasias
luxuosas. Cantores, atores e atrizes de teatro,
cinema e televisão, jogadores de futebol, estrelas do rádio, políticos e milionários marcavam
presença obrigatória. O povo jogava confete e
serpentina sobre seus ídolos. O desfile remetia
ao tapete vermelho das celebridades na premiação do Oscar. Afinal, aqueles eram os anos
dourados e ninguém considerava ostentação de
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riqueza, jóias e fantasias de luxo politicamente
incorreto.
Em 1955, o presidente Café Filho e a Miss Universo estiveram presentes.
Em 1956, o presidente João Goulart compareceu.
Em 1959, a primeira-dama Sara Kubitschek prestigiou a festa.
Em 1960, abrilhantaram o baile de gala as estrelas Kim Novak, Zsa Zsa Gabor, Linda Darnell
e Julie London.
176

Em 1961, tivemos Marisa Pavan, Dahlia Lavi, o
ator Jean-Pierre Aumont e Miss Universo Gladys
Zender.
Em 1963, marcaram presença Kirk Douglas,
Rhonda Fleming e Rossano Brazzi.
Em 1964, o playboy internacional Porfírio Rubirosa e Elsa Martinelli compareceram à festa.
Durante alguns anos, o jornalista e repórter
Hilton Gomes e eu apresentávamos os bailes
em transmissões ao vivo pela TV Tupi do Rio. Se
a memória não me falha, comecei a função em
1955 a convite do jornalismo da TV Tupi, devido
aos idiomas que eu falava fluentemente: inglês,
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francês, alemão e espanhol, o que me capacitou
a atuar em muitos eventos da emissora como
repórter/intérprete poliglota.
Hilton Gomes e eu dávamos início às transmissões com entrevistas e comentários na passarela.
Mais tarde, quando a orquestra iniciava o baile,
nos deslocávamos ao espaço interno, às escadarias e depois aos corredores dos camarotes.
O ponto alto do baile era o disputadíssimo concurso de fantasias em que profissionais do carnaval como Clóvis Bornay, Zélia Hoffman, Evandro
Castro Lima, Wilza Carla, Mauro Rosas, Zacharias
do Rego Monteiro, Marlene Paiva, socialites e
tantos outros disputavam a glória do prêmio
lantejoula a lantejoula. Muitas fantasias representavam figuras históricas. Especialmente Clóvis
Bornay e Evandro Castro Lima pesquisavam os
personagens retratados discorrendo sobre eles
em pequenas aulas de história ou mitologia.
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Lembro bem da passarela suspensa na urdidura
atravessando todo o palco numa altura absurda para o desfile de fantasias. As roupagens
pesavam quilos em pedrarias, tecidos nobres e
plumas. Os concorrentes se equilibravam no alto
dos saltos e desfilavam sobre a passarela balançante, degustando seus 15 minutos de fama e
os aplausos do público.
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Ao anunciarmos o resultado da votação dos jurados, arranca-plumas verbais e não raro de fato
aconteciam para o deleite do público presente,
dos telespectadores que assistiam à transmissão
ao vivo, e posteriormente dos leitores de jornais
e revistas.
O Municipal lotava os camarotes com ricaços e
celebridades. No auditório ficavam as mesas com
o público em geral, sempre estimado em mais de
cinco ou seis miI pessoas. Lá era servida a ceia e
no centro transcorria o baile.
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Até hoje não sei como o teatro sobreviveu
intacto porque nas madrugadas, após muita
bebida, gracejos e apalpação da mulher alheia,
aconteciam brigas de voar garrafas e cadeiras,
obrigando a polícia militar a interferir. Eram
momentos assustadores porque a massa humana
se deslocava como um tsunami dentro do salão.
Nessas horas eu buscava refúgio nos camarotes.
Quando o teatro foi tombado pelo patrimônio
histórico os bailes foram proibidos naquela casa
de cultura porque corria o risco de ter suas instalações depredadas pelo excesso de gente e de
violência etílica.
Ao baile do Copacabana Palace compareciam
artistas internacionais como Shelley Winters,
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Kim Novak, Ava Gardner, Frank Sinatra, Nat
King Cole e muitos outros, além de empresários
internacionais, políticos, escritores, reis, rainhas
e autênticos sheiks árabes. O luxo das fantasias
era inigualável.
Também cobri o concurso de fantasias no Hotel
Quitandinha em Petrópolis para a TV Tupi e
depois para a TV Globo durante alguns anos.
Por Pouco Não Fui Santa
Primeira novela das 20 horas na TV Tupi do Rio já
no Cassino da Urca, A Canção de Bernardette, foi
escrita por Ilza Silveira e dirigida por Paulo Porto.
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Um elenco de primeira com Aracy Cardoso no
papel principal. Fui escolhida para representar
Nossa Senhora de Lourdes.
A cenografia recriou uma gruta convincente
para a época no Estúdio A da TV Tupi. Eu aparecia para os meninos pastores naquela gruta
elevada sob iluminação especial. Lembro que
usava uma rosa de metal dourado entre os dedos
descalços do pé.
Toda terça e quinta após o Repórter Esso, o telejornal das 20 horas apresentado por Gontijo
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Como Nossa Senhora de Lourdes, na novela A Canção de
Bernardette, da TV Tupi, 1958
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Teodoro, ia ao ar um capítulo da novela. Chegávamos aos estúdios de tarde, após as aulas,
eu e Cláudio Cavalcanti. Ensaiávamos, éramos
maquiados e colocávamos o figurino. Aguardando o final do jornal da noite, já no estúdio,
vibrávamos com a emoção de representar ao
vivo. Era pura adrenalina.
Essa novela de época fez muito sucesso.
Pouco tempo depois interpretei a protagonista
na novela da tarde escrita por Aparecida Menezes, também ao vivo, em que fazia uma moça
solteira que engravidava do namorado. Naquele
tempo era tudo muito vapt-vupt, ninguém tinha
tempo para nada. Ensaios, ensaios de câmera,
preparação e vamos que vamos. A gente nem
tinha tempo de almoçar. Havia um boteco na
rua, frequentado pelos artistas, que fazia ótimos
sanduíches. Era a nossa salvação.
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Um dia, já preparada para entrar em cena, maquiada e ostentando a barriga falsa por baixo
do vestido de grávida, fui ao bar para engolir
um misto quente.
O bar inteiro parou para ver a cena. Uma senhora
ajoelhou-se à minha frente, passou a mão em
minha barriga e chorando disse:
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Com Ribeiro Fortes, na novela de Aparecida Menezes,
TV Tupi
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– Ai Jesus, a santa está esperando uma criança
abençoada!
Rachando de rir os colegas presentes tinham
uma explicação: a senhora embolara o enredo
das duas novelas e dos dois personagens. Para
ela, N. S. de Lourdes estava esperando um bebê.
Saímos de fininho e fomos fazer mais um capítulo da jovem mãe solteira que, a bem da verdade,
não era nenhuma santinha.
Estreia no Amor – Como Conquistar
uma Ingênua?
Tive muitos pretendentes a namorado durante
minha adolescência na TV Tupi.
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Mas só fui conquistada pelo talentosíssimo ator
Milton Moraes, nove anos mais velho. Minha admiração por ele como ator de teatro era enorme.
Eu havia assistido à sua magnífica interpretação
na peça A Casa de Chá do Luar de Agosto no TBC,
em São Paulo. Eu não era sua única admiradora.
Meu grande amigo Cláudio Cavalcanti tinha por
ele uma admiração enorme e indiretamente
influenciou meu interesse.
Verdade seja dita que Milton era muito sedutor.
Enquanto os outros rapazes me tratavam como
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Com Milton Moraes, no Parque da Gávea
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uma garotinha, Milton reconhecia em mim uma
mulher que desabrochava para o amor. Eu já tinha namorado o Nils, em Petrópolis, com quem
fiz longos passeios de bicicleta pela encantadora cidade serrana. Nils era vizinho da casa dos
amigos de meus pais, a família Battlehner, que
gentilmente me convidava para passar o verão
com eles.
Quando ingressei no curso colegial, caí de paixão
por meu colega Raul. Ele tocava piano e baixo
acústico e frequentemente aconteciam jam sessions (23) na casa do Jacquito Bloch na Rua Cinco
de Julho. Como Raul me dispensou porque eu
não era judia puro-sangue, curti uma fossa até
ser arrebatada pelo charme do Milton.
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Começamos a namorar escondido e acabamos
juntando os trapinhos num apartamento alugado por mim na Rua Barata Ribeiro.
(23) jam sessions – sessões de jazz
Estreia no Teatro – Nossa Cidade
Peça de Thornton Wilder no Teatro da Praça.
Em 1958 fiz minha estreia de teatro a convite do
produtor Fábio Sabag. O papel da protagonista
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Emily foi o mesmo de minha estreia profissional
na TV Tupi. Tradução de Elsie Lessa, direção de
Geraldo Queirós, figurinos de Kalma Murtinho.
Fábio Sabag, Cláudio Correa e Castro e Kalma
Murtinho formaram uma sociedade e alugaram
o Teatro da Praça. Nossa Cidade inaugurou essa
parceria.
Um elenco de vinte e cinco atores liderado por
Cláudio Correa e Castro no papel de contrarregra. Sua função era costurar as cenas como um
narrador. Ainda no elenco Ludi Veloso, Fábio
Sabag e Adila Araújo.
186

Uma curiosidade foi a participação do cronista
social José Álvaro fazendo o papel de um jornalista.
Edy Kogut e eu fazíamos o par romântico, começando como adolescentes numa sorveteria,
passando por casamento, separação e morte. O
terceiro ato é todo passado no cemitério com os
mortos relembrando suas vidas.
O Jornal do Brasil de 11 de outubro de 1958 publicou uma crítica elogiosa e escreveu: Teatro da
Praça tem poema de Thornton Wilder. Realmente a peça enfoca a delicadeza dos sentimentos
humanos.

12083494 miolo Norma.indd 186

22/10/2010 11:33:08

Com Cláudio Correa e Castro e Edy Kogut, na peça
Nossa Cidade, no Teatro na Praça
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Grande Teatro Tupi
Esse programa que ia ao ar às segundas-feiras
foi uma grande escola de interpretação para
mim. Como espectadora das interpretações de
Fernanda Montenegro, Nathalia Timberg, Ítalo
Rossi, Fernando Torres e Sérgio Britto.
Também como atriz sob a direção de Sérgio e
Fernando, quando comecei a participar com
frequência dessa experiência bem-sucedida.
O programa foi ao ar semanalmente de 1956 a
1962 na Tupi, passando depois para uma curta
temporada na TV Rio.
188

Apresentou quase quatrocentas peças da dramaturgia nacional e mundial, a maioria em
ótimas adaptações para televisão feitas por
Manoel Carlos.
Autores como Dostoiewski, Goethe, Maximo
Gorki, Charles Dickens, Maupassant, Pirandello,
Hemingway, Tchecov, Machado de Assis, Graham
Greene, José de Alencar, Noel Coward, Émile
Zola, André Gide, Balzac, Theodore Dreiser,
Gustave Flaubert entre muitos outros tiveram
suas obras-primas encenadas na televisão. Uma
verdadeira ousadia. No começo, levado ao vivo
o que representava mais uma ousadia.
Foi sucesso absoluto de crítica e de público.

12083494 miolo Norma.indd 188

22/10/2010 11:33:08

Grande Teatro Tupi
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Grande Teatro Tupi, com Sergio Britto (nas 3 fotos) e
Aldo de Maio (abaixo e ao centro)
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Grande Teatro Tupi, com Fernanda Montenegro (acima)
e Fernando Torres (abaixo)

12083494 miolo Norma.indd 191

22/10/2010 11:33:09

Cartazes de filmes
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Capítulo Vii
Um Filme Atrás do Outro
De 1959 a 1965 desenvolvi uma carreira no cinema nacional.
Meu primeiro papel no cinema foi na comédia
Sai de Baixo dirigida por J.B.Tanko em 1955.
Em 1959 passei a filmar um longa atrás do outro, para minha grande alegria porque adoro a
linguagem do cinema.
O produtor e diretor Eurides Ramos me convidou
para fazer a mocinha de Minervina vem aí e
logo depois a de Cala a boca, Etelvina, comédias
musicais estreladas por Dercy Gonçalves. Foi o
começo de uma relação profissional deliciosa.
Aprendi com Dercy o tempo certo para o ritmo
da comédia. Anos mais tarde nos reencontramos
na TV Globo onde ela tinha um programa semanal no qual atuei bastante.

193

Em 1960 também fui convidada por Jorge Ileli
para filmar Mulheres e Milhões com grande
elenco. O filme ganhou muitos prêmios.
Em 1960 atuei na co-produção brasileira/argentina/americana Sócio de Alcova, (Carnival of Cri-
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me), filmado em português e inglês nos estúdios
de Herbert Richers. O elenco era estrelado por
Jardel Filho e Tonia Carrero.
Em 1961 fui a mocinha de O Dono da Bola dirigido por J.B.Tanko para os estúdios Herbert
Richers em que eu fazia par romântico com o
comediante Ronald Golias.
Também em 1961 trabalhei no longa Assassinato em Copacabana com Mário Lago, Milton
Moraes, Perry Salles e direção de Eurides Ramos.
Nesse filme, como minha gravidez já engrossava
a cintura, fiz uma cena em que vestia bermudas
segurando um LP para disfarçar a barriga.
Em 1964 filmei em São Paulo a protagonista de
Vidas Estranhas que só seria lançado em 1968.
Em 1964 Flávio Tambellini me escalou para
O Beijo, uma adaptação da peça “O Beijo no
Asfalto” de Nelson Rodrigues, pelo qual fui
premiada como melhor atriz coadjuvante no
ano de 1965.
Minervina Vem Aí
Comédia com Dercy Gonçalves em preto e branco. Produção de Oswaldo Massaini, argumento
de Eurides Ramos e Victor Lima, baseado na
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Com Dercy no filme Minervina Vem Aí
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peça de teatro O Poder das Massas, de Armando
Gonzaga. Fotografia de Hélio Barroso Neto.
O elenco contava com os engraçadíssimos Magalhães Graça, Zezé Macedo, Humberto Catalano,
Luiz Cataldo, Wilson Grey, César Viola, Armando
Ferreira e Rosa Sandrini, entre outros.
Números musicais do Trio Irakitã, Jorge Veiga e
Nelson Gonçalves. Direção musical do maestro
Alexandre Gnatalli.
Outro sucesso de público que pode ser visto em
suas apresentações frequentes no Canal Brasil.
196

Cala a Boca, Etelvina
O roteiro de Victor Lima e Eurides Ramos foi
baseado numa peça teatral de mesmo nome de
autoria de Armando Gonzaga.
A produção foi de Oswaldo Massaini.
Pela segunda vez trabalhei no cinema ao lado
de Dercy Gonçalves, a Etelvina. No elenco
ótimos comediantes como Otelo Zeloni, Zezé
Macedo, Wilson Grey e Manoel Vieira. Mara
di Carlo e Paulo Goulart também participaram
dessa película.
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O filme pertence ao gênero chanchada que
era sucesso absoluto de público na década de
cinquenta. Uma comédia musical que teve os
excelentes números musicais de Emilinha Borba,
Jackson do Pandeiro, Nelson Gonçalves e dos Golden Boys, com fotografia de Hélio Barroso Neto.
Esse filme passa no Canal Brasil.
Sócio de Alcova ou Carnival of Crime
Em 1960, participei de uma coprodução americana/argentina/brasileira dirigida pelo americano
George M.Cahan. O roteiro de Bill Barret foi
baseado na novela The Sleeping Partner (Sócio
Adormecido) de Winston Graham e música de
Luiz Bonfá.

197

Coprodução com Herbert Richers filmada em
seus estúdios da Muda da Tijuca.
Fiz o papel da secretária do ator Jardel Filho,
que era paquerada pelo patrão.
No elenco o francês Jean Pierre Aumont, a
americana Alix Talton, os argentinos Nathan
Pinzon, Alberto Dalbés, Angel Zavaglia. Entre
os brasileiros, Tonia Carrero, Jardel Filho, Norma Bengell, Laura Suarez, Paulo Goulart, Sady
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Com Jean Pierre Aumont e Jardel Filho no filme
Sócio de Alcova ou Carnival of Crime
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Cabral, Paulo Monte, Billy Davis, Agildo Ribeiro
e Francisco Dantas.
O filme teve uma versão em inglês. Os atores
brasileiros que dominavam o idioma dublaram
suas falas.
O longa foi lançado nos Estados Unidos em junho de 1964.
Mulheres e Milhões
Em 1961, fui convidada por Jorge Ileli e Jorge
Dória para participar desse filme de gênero policial, em preto e branco. Produção de Gilberto
Perrone e direção de Jorge Ileli. Argumento de
Jorge Dória e Jorge Ileli, diálogos de Nelson
Rodrigues.

199

Filmado nos estúdios da Cinédia e externas em
São Conrado.
O elenco contava com Glauce Rocha, Norma
Bengell, Odete Lara, Jece Valadão, Aurélio
Teixeira, Mário Benvenutti, Luigi Picchi, André
Dobroy, Beyla Genauer, Roberto Duval, Daniel
Filho, Monah Delacy, Marlene França, Roberto
Maia, entre outros.
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Com André Dobroy no filme Mulheres e Milhões
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Recebeu inúmeros prêmios de melhor filme e direção. Também foram premiados os atores Glauce Rocha, Norma Bengell e Mário Benvenutti.
Meu papel era o da namorada do personagem
vivido por André Dobroy.
O Dono da Bola
Em 1961 fiz o personagem Eva, a protagonista
mocinha e namorada de Ronald Golias nesse filme preto e branco produzido por Herbert Richers
e dirigido por J. B. Tanko. Gênero comédia com
roteiro do próprio diretor e de Meira Guimarães.
Fotografia de Amleto Daissé.

201

O elenco contava com o enorme talento de
Grande Otelo. Costinha, Carlos Imperial, Vera
Regina, Luiz de Carvalho, Valença Filho, Hélio
Colonna, Perry Salles, César Viola, Adélia Iório,
Mozael Silveira, Suzy Montel e Martha Lamour,
compunham o elenco de muitos artistas.
O filme teve números musicais tocados pela Banda dos Fuzileiros Navais. O enredo focaliza um
programa de auditório de televisão onde Golias
tenta ganhar o prêmio máximo. Filmou uma
cena vestido de mulher. Em outra cena Grande
Otelo imita Louis Armstrong.
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Ronald Golias e Norma no filme O Dono da Bola
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Começávamos a filmagem muito cedo pela manhã. Eu saía de casa em Copacabana no ônibus
para a Muda da Tijuca e chegava aos estúdios
às seis horas para ser maquiada.
O filme teve muitas cenas de auditório que foram trabalhosas para gravar. Pelo simples fato
de que foram chamados figurantes não profissionais (nem sei se na época havia figurantes profissionalizados). Eles enlouqueceram o diretor
porque compareciam com roupas e penteados
diferentes de um dia para o outro e não tinham
a menor disciplina, apesar de todas as orientações recebidas e exaustivamente repetidas. Essas
flutuações na platéia do programa de televisão
davam um trabalho de cão para não atrapalhar
a continuidade.

203

O filme fez muito sucesso pela popularidade de
Grande Otelo e de Ronald Golias.
Assassinato em Copacabana
Ainda em 1961 trabalhei nesse filme preto e
branco do gênero policial.
Produtores: Alípio e Eurides Ramos, Oswaldo
Massaini. Dirigido por Eurides Ramos. Filmado
nos estúdios da Cinédia em Jacarepaguá. Ar-
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gumento de Eurides Ramos e Abílio Pereira de
Almeida. Fotografia de Hélio Barroso Neto. Música de Enrico Simonetti, regência de Radamés
Gnatalli. Outras músicas de autoria de Antonio
Carlos Jobim e Vinicius de Moraes.
Elenco: Maria Pétar, Milton Moraes, John Herbert, Mário Lago, Herval Rossano, Francisco Dantas, Perry Salles, Cláudio MacDowell, Alberico
Bruno, Sebastião Vasconcelos, Hamilton Ferreira,
Helmício Froes, entre outros.
O filme foi exibido em 1962.

Mário Lago, Norma e Perry Salles no filme
Assassinato em Copacabana
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Capítulo VIII
Viajando com Milton Moraes
Uma Escapada até o Uruguai
Milton Moraes tinha sido casado com a atriz
Glauce Rocha. Nos anos 1950 não existia divórcio
e não poderíamos casar. Os tempos eram outros
e as moças de família não se juntavam sem papel
passado. Acredito que se eu não tivesse ficado
grávida não teria insistido tanto em casar com
ele apesar de estar apaixonada.
Quando meu romance veio a público, colegas
do meio teatral avisaram meus pais de que ele
não seria bom marido.

205

Meus pais se opuseram veementemente ao namoro. Passamos a namorar escondido. Foi um
período muito estressante porque eu não queria
decepcionar meus pais embora estivesse encantada com o ator maravilhoso que era o Milton.
E havia a gravidez.
Milton apareceu com uma novidade: poderíamos casar no Uruguai, na fronteira do Brasil.
Conseguiu um trabalho na TV de Porto Alegre
para nós dois e partimos de avião para o sul
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De partida para o Uruguai com Milton Moraes
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sem permissão da minha família. Para conseguir
viajar, saí de fininho de casa levando apenas escova e pasta de dentes na bolsa. Qualquer outra
bagagem teria chamado a atenção de mamãe.
Telefonei do aeroporto e avisei que estava indo
me casar no sul.
Chegamos a Porto Alegre com o frio do inverno
cortando na carne desagasalhada. A tevê pagou
o hotel por uma noite.
No dia seguinte, depois de um ensaio na tevê,
pegamos o trem para o interior. Nunca mais esqueci o frio de Santa Maria às cinco da manhã.
Tivemos que fazer baldeação e aguardar por
uma hora o trem para Santana do Livramento.
O minuano (24) soprava cruel e quase congelei
tentando me esconder atrás da parede externa
da estação de trem que naquele horário ainda
estava fechada. O trem só chegou duas horas
depois.

207

Alugamos um quarto de hotel na fronteira e
depois do café da manhã comprei um agasalho
numa barraquinha de camelô e atravessamos a
pé até a cidade uruguaia de Rivera.
No cartório a triste notícia: era pura ficção essa
história de separação e novo casamento. Tiramos
fotos na fachada do cartório só para constar e
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regressamos a Porto Alegre para cumprir os compromissos profissionais que bancaram a viagem.
De volta ao Rio, minha mãe fingiu engolir a
história do casamento. Teve que amargar a vergonha de ter uma filha amasiada.
Aluguei um apartamento de sala e quarto na
Rua Barata Ribeiro onde moramos por alguns
anos até alugar uma casa na Rua Cinco de Julho.
Eu tinha apreendido a cozinhar e adorava preparar o jantar. Comíamos tarde, depois que Milton
voltava do teatro.
208

(24) minuano – vento frio e seco de origem polar
que penetra no Brasil pelo Rio Grande do Sul.
Tumulto Político
O Serviço Nacional do Teatro (SNT) era um órgão do Governo Federal, com sede e teatro na
Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro.
Milton Moraes, grande ator de teatro e meu
companheiro na época, foi contratado pelo diretor José Renato para viajar com a companhia do
SNT. Ele protagonizaria dois dos três espetáculos,
viajando com tudo pago pelo governo federal:
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Boca de Ouro de Nelson Rodrigues e Pedro Mico,
que haviam estourado as bilheterias em suas
temporadas no Rio. Na época os atores brancos
se maquiavam de preto para interpretar protagonistas negros, caso de Pedro Mico do autor
Antonio Callado. José Renato me convidou para
acompanhar a viagem por conta da gravidez do
primeiro filho. Assim, acabei entrando com meu
barrigão na cena final de Boca de Ouro como
figurante na fila do velório.
Prontos para embarcar para Salvador, Aracaju, Maceió, João Pessoa, Recife, Campina Grande, Natal,
Fortaleza, São Luiz, Belém, Manaus e Brasília, o
presidente Jânio Quadros renuncia em 25 de agosto de 1961, véspera da viagem. O que aconteceria
no Brasil? Revolução, golpe militar? O establishment (25) não queria dar posse ao vice-presidente
João Goulart. Nós, como contratados do governo
federal, não sabíamos se a temporada seria mantida ou cancelada. Chegamos (os cinquenta artistas
e técnicos do SNT) dispostos a embarcar no avião
DC3, desse no que desse. Ninguém queria arriscar
a perda de um trabalho previsto para seis meses
com excelentes salários e despesas de viagem,
alimentação e hospedagem pagas.

209

Tanques de guerra cercavam o aeroporto Santos
Dumont no Rio. Então nós, funcionários temporários do governo federal, compreendemos
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que estávamos sem chefe e sem patrão. Rápida
votação no saguão do aeroporto: arriscamos
viajar sem certeza de nada ou ficamos no Rio
aguardando os acontecimentos? Discussão: podemos ser presos ao desembarcar em Salvador.
Podemos ficar sem dinheiro para as passagens
da volta. Finalmente a maioria votou por voar,
desembarcar e exercer o ofício teatral.
Aparato militar no desembarque. Mas fomos escoltados ao Hotel da Bahia, instalados, e depois
levados ao Palácio do Governo para conversar
com o governador Juracy Magalhães. E ao Teatro
para os ensaios.
210

A temporada inteira transcorreu tranquila pelas
capitais do Norte e Nordeste apesar do tumulto
político da época, com governadores contra e a
favor da posse de João Goulart.
No elenco viajante estavam Beatriz Veiga,
Magalhães Graça, Maria Esmeralda, Yolanda
Cardoso, Ivan Cândido, Rodolfo Arena, Ferreira
Neto entre muitos outros.
Os três espetáculos, incluindo A Joia de Martins
Penna, lotaram todos os grandes teatros das capitais durante semanas. Ao todo nossa excursão
durou cinco meses.
(25) establishment – o poder constituído.
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O Casarão dos Ventos Uivantes
Ao chegar à encantadora e arborizada João
Pessoa, as mulheres da companhia ficaram chocadas com a calamidade do pequeno hotel onde
nos hospedaríamos. Colchões de palha, lençóis
rasgados, corredores sujos, muitas baratas.
Revolta. Dissemos que não servia. Era 1961 e
ainda não havia hotéis nem medianamente bons
na cidade.
O governador providenciou outra hospedagem
para os cinquenta elementos da companhia.
Fomos transferidos para o alto da Ponta Branca
no Cabo Seixas, o promontório mais oriental
da costa brasileira. Que alojamento era esse?
O convento dos frades franciscanos, cercado
de casuarinas musicais que uivavam aos ventos
constantes vindos do mar. Largos corredores de
pedras do tempo da escravatura, imensas paredes de grossura descomunal, mesas compridas
de madeira maciça no refeitório, venezianas com
vista para as baleias e golfinhos brincando perto da costa. Camas simples em pequenas celas.
Detalhe: em todo o convento nenhum espelho.
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Nossa estadia de alguns dias valeu muito a pena.
Podíamos descer a encosta do morro por uma trilha no meio das casuarinas até uma parte deserta
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de praia, logo eleita nosso refúgio particular. O
mar privativo, a visão das baleias, e o café da
manhã mais farto e saboroso que em qualquer
hotel cinco estrelas, transformaram a aventura
em um prazer inusitado e surpreendente.
No entanto, juro que o teatro era mal-assombrado. Não fui a única da equipe a perceber ruídos
estranhos, sons de lamento e correntes arrastadas ao chegar para os ensaios. Depois soubemos
que aquele sítio abrigara o antigo pelourinho.
Parece História de Pescador
212

Enquanto a companhia do SNT cumpria temporada em Manaus no magnífico Teatro Amazonas,
herança da próspera época de exploração da
borracha, aproveitávamos o dia para passear
pelo mercado, conhecer a cidade e no dia da
folga fazer passeios na floresta. Numa dessas
saídas pegamos uma embarcação que pararia
num igarapé para um piquenique de dia inteiro.
Os igarapés são braços de rio dentro da mata
propícios para o banho.
Eu ficava aborrecida com o Milton Moraes
porque ele me proibia de fazer todas as coisas
divertidas por conta da gravidez. Para mim
gravidez não é doença, portanto sempre que
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possível e com a conivência dos colegas eu dava
umas escapadinhas.
A barcaça tinha três andares e, quando encostou
no igarapé, a distância até o solo era enorme. Os
marinheiros do barco estenderam uma prancha
compridíssima e estreita do deque até a terra. Era
necessário um bom equilíbrio para descer até as
águas do rio. De onde eu fiquei de castigo, proibida pelo Milton de me arriscar prancha abaixo,
as águas correntes eram um convite irresistível
ao refresco. Permaneci no barco agoniada com o
calor de uns 50 °C úmidos, sozinha e entediada.
Chega, pensei! Viera sem maiô porque a proibição fora feita no hotel. Mas passar o dia naquele
barco, ensandecida de calor e tédio, não fazia
minha cabeça. Eu estava usando uma bata de
grávida e um chapéu de palha comprado no
mercado. Resolvi arriscar a descida e me jogar
nas águas mesmo vestida.

213

Minha oportunidade surgiu quando Milton e o
contrarregra se embrenharam na floresta para
caçar um gavião com dois rifles que eles tinham
arrumado sei lá onde.
Devagarzinho, com cuidado para não cair daquela altura, fui descendo a prancha como um
condenado à morte de navio pirata.
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Consegui a proeza e fui toda contentinha para
dentro do rio, mergulhando até ao pescoço. O
leito do rio era coberto de musgo ou lama ou
alguma substância bem escorregadia, mas as
águas eram claras e refrescantes. Ah, que gostosura, que alegria. Curti o banho de igarapé com
os colegas por um bom tempo.
De repente ouvimos tiros dados seguidamente
rio acima.

214

Revoada de pássaros, o gavião conseguiu escapar para minha alegria e alívio. E eu lá, bem
no meio do rio, uma pata-choca caminhando
lentamente para não cair. No meio das águas,
vindo em nossa direção, um animal enorme com
cabeça de serpente. A bicha passou do meu lado
fugindo do ruído dos tiros, num comprimento
que não acabava mais. No meio do rio lá em
cima aparece o Milton. Quando me vê começa
a gritar que nem doido:
– Norma saia daí já! Olhe a cobra! Olhe a cobra!
Mas aquela surucucu gigantesca deveria estar
bem alimentada. Não quis nada comigo nem
com os colegas assustados. Acho que preferiu escapar do tiro dos rifles. Quem presenciou a cena
jura que a cobra tinha para mais de seis metros.
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Sirenes Através da Floresta
No Hotel Amazonas em Manaus, conhecemos
o Dr. Ramayana de Chevalier, assessor do governador Gilberto Mestrinho. Ele trabalhava
na cultura e era hóspede permanente do hotel.
Uma figura encantadora, verdadeiro gentleman e excelente papo na hora do almoço. Para
aguentar o calor acachapante, eu trajava batas
leves de algodão e sandálias de borracha. Um
dia, ao subir as escadas para o salão do almoço,
não percebi que o chão tinha sido encerado. Explico: o pessoal da limpeza havia espalhado uma
camada grossa de cera nos tacos de madeira sem
a finalização do serviço com enceradeira. Resultado da equação: uma pata-choca sem muito
equilíbrio por conta da barriga, uma sandália de
borracha, muita cera e um espetacular spacatti
(26) com uma perna para cada lado, mesmo sem
a expertise de uma bailarina.

215

A bolsa estourou muito antes do tempo. Eu deveria estar no final do sexto mês ou no começo do
sétimo. Passei então a maior vergonha de minha
vida ao ser transportada numa ambulância que
se esgoelava escandalosamente ao cortar a mata.
O governador Gilberto Mestrinho havia recéminaugurado a maternidade Balbina Mestrinho
(homenagem à sua mãe) bem no meio da floresta.
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Era uma unidade de saúde para atender à população dos igarapés porque muitas índias sofriam
ataques de eclampsia na hora do parto. Eu pedia
para desligar a sirene porque não precisava de
todo aquele barulho, mas acho que o motorista
da ambulância talvez desejasse espantar as onças
que poderiam atravessar nosso caminho.

216

A maternidade até que era bem-instalada para
um posto avançado de saúde na mata. O trabalho de parto durou 12 horas nesse primeiro dia,
mas as contrações pararam com dilatação dois.
O médico achou que seria melhor permanecer
internada e esperar novas contrações para que o
bebê não nascesse muito prematuro. Assim convivi com a mata amazônica por mais umas semanas.
Porém, a companhia deveria partir para Brasília
e concluir a temporada teatral. O médico disse
que não havia segurança para eu voar durante
mais de seis horas num avião (naquele tempo
sem cabine pressurizada) porque eu e meu filho poderíamos morrer a bordo num parto de
emergência. Então eu e o bebê ficamos para trás,
isolados num quartinho pequeno com um minúsculo banheiro. Ao chegar, estranhei a tela do
quartinho, dupla e muito grossa. Ao pôr do sol
compreendi: insetos imensos se debatiam contra
ela desejosos de penetrar no aposento. O calor
era insuportável. Pemaneci resignada até perceber a companhia de uma rã que habitava um
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buraco perto do vaso sanitário. Ela adorava sair
toda vez que eu ia fazer xixi, me assombrando
de medo diante do perigo de um contato mais
íntimo com meus pés. Mas acabamos fazendo
um acordo de convivência pacífica.
Depois que a companhia partiu para Brasília,
o Dr. Ramayana fez jus ao nome e foi um autêntico Chevalier providenciando um pequeno
ventilador e um radinho de pilha. Visitava quase
todos os dias, trazendo revistas e perguntando
se faltava alguma coisa. Quando o parto finalmente ocorreu em 27 de novembro, ficou na sala
segurando minha mão. Por gratidão e porque
adoro o mito hindu do príncipe Ramayana, meu
filho ganhou o nome de Marcos Ramayana.

217

(26) spacatti – passo de dança em que a bailarina
vai ao chão com abertura total das pernas.
Aprender a Ser Mãe
Na maternidade Balbina Mestrinho, do Amazonas, quando a enfermeira trouxe aquele
embrulhinho delicado para a primeira mamada
entrei em pânico. Aquele bebê não tinha sido
planejado. Aliás, eu nem queria ter filhos porque
acreditava que seria uma péssima mãe.
Sem a menor experiência tive que iniciar o processo de amamentação.
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Ficamos ainda alguns dias na maternidade até
sermos liberados para voar ao Rio. Foram horas
e horas de voo. O pediatra recomendara que eu
oferecesse mamadeira durante a viagem.
Lamentavelmente a amamentação natural estava em desuso na época. Solícitas, as comissárias
de bordo da Panair me socorreram com o preparo das mamadeiras.
Marcos foi uma luz na minha vida quando voltei
para casa. Aquele pequeno ser que dependia
tanto de mim e logo começou a sorrir e a se comunicar pelo olhar despertou minha alma para
a bênção e o prazer da maternidade.
218

Contei com a ajuda de minha mãe. Acho que
não teria sobrevivido aos primeiros tempos de
minha relação marital conturbada se não fosse a
rede de segurança estabelecida por mamãe. Ela
levava a roupa do bebê para lavar em sua máquina, passeava com ele no carrinho e assumia
seus cuidados quando eu saía para trabalhar.
Cada nova conquista do Marcos era fonte de
prazer e de orgulho. Primeiro filho do Milton,
também conquistou o orgulho do pai.
O temperamento do meu filho sempre foi de agitação e curiosidade. Aprendeu a ficar de pé no
chiqueirinho com poucos meses e andou muito
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cedo. O resultado foi que suas pernas ficaram
tortas como as do Garrincha como consequência
de seu nascimento prematuro. Aos onze meses
teve as pernas engessadas por algumas semanas.
Mesmo com aquele aparato de gesso até a cintura com um ferro de joelho a joelho o danadinho
conseguia se deslocar dando impulso a um lado
do corpo por vez. O tratamento deu resultados
e ele foi libertado do aparelho.

Com o filho Marcos
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Capítulo IX
Um Trabalho Atrás do Outro
No Começo o Videoteipe Não Era Tudo Isso
Início dos anos sessenta. E a possibilidade emocionante de registrar nosso trabalho aportou
na TV Tupi.
Máquinas imensas de gravação ocupavam uma
sala inteira. As dificuldades de edição eram
enormes.
Fábio Sabag dirigiu a primeira novela gravada
e participei do elenco. Lembro muito dessas
gravações torturantes da novela O Acusador de
Janete Clair. No elenco também estavam Márcia
de Windsor, Jardel Filho, Zilka Salaberry, Graça
Mello, Suzana Negri, Vera Gertel e Átila Iório.

221

Acontece que aquela aparelhagem não permitia a figura do cue (27), o que significava que
não se podia cortar ou emendar uma cena. Os
atores passaram a detestar a tecnologia inovadora. Qualquer erro da técnica ou do elenco nos
obrigava a ir da cappo (28) até o break (29) onde
seria inserido o comercial. Tudo de novo, tudo
de novo. Exaustivamente repetíamos as cenas
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desde o início e, quanto mais repetíamos, mais
nervosos ficavam os atores que tropeçavam no
texto diante dos olhares furiosos dos colegas.
Foi um sofrimento.
Não durou para sempre. O videoteipe permitia
gravar um programa no Rio e enviar para São
Paulo ou outras praças onde as Emissoras Associadas já possuíam estações repetidoras. Ele representou o precário precursor das transmissões
em rede nacional.

222

Hoje o recurso de gravação evoluiu muito e é
possível editar uma cena removendo qualquer
defeito. Também permitiu aos atores, diretores
e emissoras preservar em mídia eletrônica o registro de seu trabalho.
(27) cue – deixa. É um recurso que permite retornar a um ponto antes do erro e emendar a cena.
(28) da cappo – do início, expressão italiana
usada em música.
(29) break – quebra, intervalo.
Companhia Milton Moraes de Teatro
Em 1962 Milton criou a companhia e dirigiu a
montagem da peça Você Pode Ser o Pai. A tempo-
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Você Pode Ser o Pai, peça de teatro da Companhia
Milton Moraes com Suzy Arruda, Lea Bulcão, Rildo
Gonçalves, Milton Moraes e Norma

12083494 miolo Norma.indd 223

22/10/2010 11:33:11

rada aconteceu no Teatro Rival do Rio de Janeiro.
Comédia de Alexandre Bisson e Vast Ricouard.
No elenco Suzy Arruda, Gisela Greco, Lea Bulcão,
Rildo Gonçalves, o cantor de tangos Angelito
Melo e eu.
A temporada teve sucesso médio apesar do prestígio de que o Milton gozava como ator. Faltou
grana para uma divulgação mais maciça.
Quem Esquece Sua Primeira Julieta?

224

TV Continental Canal 9 do Rio de Janeiro. Rua
das Laranjeiras, 291, num galpão imenso que
abrigara a Companhia de Cinema Flama. Em 13
de maio de 1959 estreou com a transmissão de
um jogo de futebol.
O diretor geral foi Dermeval da Costa Lima que
já tinha iniciado na TV Tupi e veio da TV Paulista
para a Continental trazendo uma equipe quase
toda de São Paulo.
Muitos artistas fizeram parte da emissora como
Haroldo Costa, Nicette Bruno, José Mizziara,
Paulo Goulart, Joana Fomm e Theresa Amayo.
Eu ainda trabalhava na Tupi e participei de
poucos trabalhos no Canal 9. Mas um deles
foi inesquecível. No imenso estúdio de uns 300
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m2 foram montados os cenários do épico de
Shakespeare, Romeu e Julieta. Tive o prazer
de interpretar a romântica heroína num espetáculo de transmissão ao vivo dirigido por
José Mizziara.
Existe um mito de que essa peça traz uma maldição. De fato muitos técnicos e alguns atores
sofreram acidentes leves. Nosso Romeu era um
talentoso jovem mineiro que depois de um ano
sucumbiu à leucemia. Será que a maldição tem
um fundo de verdade?
Sei apenas que nossa primeira Julieta, seja nos
palcos ou na tevê, ninguém jamais esquece.

225

Companhia Cacilda Becker
Em 1962 fui convidada por Walmor Chagas para
compor o elenco da comédia Oscar.
Permaneci com a companhia por quase dois anos
com essa peça e, na temporada seguinte, com A
Terceira Pessoa.
Cacilda nos deixou muito cedo e lamento que
jovens atores não possam mais beber nessa
fonte de inspiração e aprendizado. Conviver
com a fabulosa atriz e com essa pessoa humana
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Norma na peça Oscar, com Cacilda Becker, Walmor
Chagas e Freddy Kleeman na Companhia Cacilda Becker
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generosa foi um grande privilégio. Lindo era perceber a sua generosidade também no palco. Era
um monstro interpretando, mas jamais tentava
ofuscar os colegas. Também era generosa fora
dos palcos. Deve ter percebido que eu às vezes
não me alimentava bem. Meu filho almoçava e
jantava na mamãe, só que eu não queria abusar.
Então ficava sempre sem janta. Delicadamente
Cacilda passou a me convidar para jantar com
ela e Walmor. Nunca permitiu que eu pagasse
minha conta no restaurante.
Oscar foi um dos espetáculos mais caros montados pela Companhia Cacilda Becker. Como a peça
se passa na mansão de um milionário francês, o
cenário e os figurinos esbanjaram luxo.

227

No elenco Cacilda, Walmor, Freddy Kleeman,
Miriam Pérsia, Rosita Tomás Lopes, Milton Rodrigues, Kleber Macedo e Gilson Barbosa.
Lotou o teatro por muitos e muitos meses em
suas nove sessões semanais.
A Terceira Pessoa
Peça de Andrew Rosenthal apresentada pela
Companhia de Teatro Cacilda Becker, em 1963,
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no Teatro Copacabana. Direção de Walmor Chagas e cenário de Jean Gillon.
No elenco Cacilda, Walmor, Freddy Kleeman,
Célia Biar, Érico de Freitas, e eu no papel da
adolescente Emmie.
A peça trata de temas ousados para a época
como o homossexualismo e os conflitos entre
dois casais.
Érico de Freitas foi escolhido entre sessenta jovens para o papel do torturado Kip.
228

O espetáculo foi muito bem recebido pela crítica
e pelo público e marcou a despedida da Companhia Cacilda Becker dos palcos cariocas.
Pagando Mico
Além dos micos que eu e meus colegas pagávamos na tevê ao vivo também houve dois memoráveis no teatro.
Depois de seis anos de profissão na tevê e no
cinema, estreei como atriz de teatro em 1958
no Teatro da Praça, hoje Gláucio Gil, numa produção de Fábio Sabag com direção de Geraldo
Queirós. A peça era a mesma de minha estreia
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Anúncio de jornal da peça A Terceira Pessoa da
Companhia Cacilda Becker
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como atriz na TV Tupi, novamente a protagonista Emily na peça Nossa Cidade, de Thornton
Wilder.
Esse espetáculo é muito bonito. Conta a vida de
dois adolescentes americanos que se apaixonam
e das demais pessoas na cidadezinha do interior.
O terceiro ato é passado no cemitério com os
mortos lembrando o passado, inclusive minha
personagem.
Geraldo Queirós tinha uma maneira interessante
de me dirigir.
230

– Nesta cena, Norma, quero que você crie o clima
da Betty Davis em A Malvada. Nesta outra, quero
uma expressão Lana Turner, etc.
E eu tentando decifrar aquelas instruções sem
ter idade para ter visto essas divas no cinema.
Também não existiam vídeos dos filmes nem
DVDs a que eu pudesse recorrer.
Fazíamos sessões de terça a domingo. Cláudio
Correa e Castro era o narrador, costurando as
cenas.
Durante a cena do meu casamento, eu descia
uma rampa que ligava o palco ao meio da plateia para encontrar meu noivo, interpretado
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por Eddie Kogut. Durante a marcha nupcial nós
voltávamos para o palco de braços dados.
Era uma peça de época e eu usava um aplique
de cachos além do meu cabelo de comprimento
médio. Numa matinê, na pressa de prender o véu
de noiva nos cabelos, devo ter usado grampos
fracos. No trajeto pela rampa do cenário senti
uma coisa estranha escorregando pelas costas.
Era o véu e o aplique de cachos. Maior mico;
senti-me nua, só com meus cabelos originais. Um
espectador gentil pegou o véu e os cachos falsos
do chão e gentilmente me entregou. Agradeci
e altiva continuei com a cena até o fim. Mas foi
uma saia-justa.
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A outra ocasião foi num espetáculo da Companhia
Cacilda Becker e a protagonista do mico foi Célia
Biar e todos nós que estávamos em cena: eu, Érico
de Freitas, Freddy Kleeman e a própria Cacilda.
Célia tinha uma fala assim: Não confunda alhos com
bugalhos! enquanto Cacilda descia a escadaria do
cenário luxuoso num belíssimo vestido de noite.
Durante uma das apresentações dessa peça, A
Terceira Pessoa, Célia provavelmente teve sua
atenção desviada por um momento e automaticamente disse alto e bom som: Não confunda
alhos com caralhos! Era o ano de 1963, um
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tempo em que não se pronunciava palavrão,
exceção feita ao teatro de revista. A cena foi
tão inesperada que nós tivemos que morder a
língua para controlar o riso. Nesse momento
Cacilda realiza uma grande entrée em cena e
desequilibrou-se no alto dos degraus. Pisou com
o sapato na barra do vestido. O salto agulha
furou o pano e ela veio descendo as escadas
baixando os joelhos até quase cair sentada.
Não deu para segurar. Todos nós caímos na
gargalhada, o público uivava de rir, e tivemos
que fechar as cortinas do Teatro Copacabana
por dez minutos até passar a crise de riso para
dar sequência ao espetáculo.
232

Weekend
No início de 1964, Fábio Sabag produziu essa
peça teatral de Noel Coward, traduzida por Roberto de Cleto. Estreou no Teatro Dulcina com
direção do próprio Sabag.
O elenco contava com a interpretação hilária de
Célia Biar, mais Rosita Tomás Lopes, Sebastião
Vasconcelos, Antonio Ganzarolli, Carmem Palhares, Moacyr Deriquém, Cláudia Martins, Sousa
Lima e eu no papel de Silvia Bliss.
Uma sacada genial do produtor Sabag foi
convidar o estilista de alta-costura Guilherme
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Norma, Célia Biar, Rosita Thomas Lopes e Cláudia Martins
em Weekend, no Teatro Dulcina
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Guimarães que criou lindos figurinos. Inclusive
nós atrizes fizemos uma grande reportagem
de moda na Revista Manchete posando com as
roupas da peça.
Chico Anísio Produções
Em 1964, Milton Moraes fechou parceria com
Chico Anísio para montar a peça do autor francês
Marcel Aymé intitulada La Tête des Autres (30),
que tive o prazer de traduzir para a encenação.
Em português o título ficou A Quinta Cabeça.

234

Dirigida por Maurício Sherman e estrelada por
Milton Moraes no Teatro Rival. No elenco dessa
comédia também estavam Ribeiro Fortes, Roberto Faissal, Lourdes Mayer, Jorge Dória, Isolda
Cresta, Vera Gertel, Francisco Milani, Sandoval
Motta e Pietro Mário.
Cenários de Milton Fefferman e direção de produção de Oswaldo Waddington.
(30) La tête des autres – A cabeça dos outros.
Vidas Estranhas
Que estranho filme!
Em 1964 fui protagonista de Vidas Estranhas,
somente lançado em 1968. Produção de John
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Ensaio da peça A Quinta Cabeça com Milton Moraes e
Norma ao centro – Chico Anísio Produções

Norma e Itamar Borges no filme Vidas Estranhas
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Fostini com direção e fotografia de Tony Rabatoni. Argumento e roteiro de Itamar Borges.
No elenco o próprio Itamar, David Neto, Sérgio
Hingst, Campelo Neto, David Cardoso, Emiliano
Queiroz, Maria Helena Dias, John Fostini, Geraldo Pereira e Wilson Pereira, entre outros.
Cenografia de Campelo Neto.
Foi filmado em São Paulo num galpão da Avenida São João pertencente à Companhia Cinematográfica Vera Cruz e numa fazenda de cítricos
na cidade de Limeira.
236

Ficamos hospedados no Lord Hotel, na Rua das
Palmeiras, durante um mês. Meu filho Marcos
estava com três anos e, durante as filmagens
na capital, ele ficou comigo e dona Mercedes,
mãe de Milton Moraes. Passeávamos na Praça
Buenos Aires nos meus dias de folga. Senti muita
solidão no hotel quando não estava atuando
e nas semanas em que meu filho não estava
comigo. Então comprei uma vitrolinha portátil
e frequentei os sebos de discos no entorno do
Teatro Municipal. Achei diversas preciosidades
e ouvia música o dia inteiro.
Lembro de uma noite em que David Neto e eu
fomos assistir a um show de música numa boate.
Comecei a chorar sem motivo. As lágrimas ver-
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tiam porque naquele momento estranho senti
todas as dores do mundo. Foi um momento
muito especial e inexplicável.
O Beijo
Filme dirigido por Flávio Tambellini filmado e
lançado no Brasil em 1964 com roteiro de Glauco Couto baseado na peça de teatro de Nelson
Rodrigues, Beijo no Asfalto. Produção de Flávio
Tambellini e da Companhia Cinematográfica
Serrador. Fotografia de Alberto Atili.
Adorei fazer esse trabalho porque o tratamento
de luz, direção e edição baseou-se no estilo do expressionismo alemão, escola de cinema que adoro.
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O protagonista foi Reginaldo Farias, casado com
a personagem da cantora Nely Martins. No enredo esse homem torturado beija um moribundo
atropelado por compaixão e então passa a ser
execrado como homossexual.
Contava com outros grandes atores do teatro
como Glauce Rocha, Jorge Dória, e o inigualável
Ambrósio Fregolente. Ainda atuaram Liana Duval, Miriam Pérsia, Xandó Batista, Thelma Reston,
Elizabeth Gasper, Eliezer Gomes, Jorge Cherques,
Raul da Mata, Paulo Max, Geórgia Quental.
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Com Reginaldo Farias no filme O Beijo (acima) e um dos
prêmios como atriz coadjuvante (abaixo)
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Dália, personagem do filme O Beijo
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Betty Faria fez um número de dança de cabaré
antológico. Sua interpretação e a coreografia de Jerry Maretzki causaram impacto. Meu
personagem Dália era a irmã da protagonista,
apaixonada pelo cunhado.
Ganhei os prêmios Governador do Estado de São
Paulo e Cidade de São Paulo por minha interpretação de atriz coadjuvante em 1965.
Electra

240

A tragédia Electra, do autor grego Sófocles, foi
montada pelo Grupo de Teatro Decisão no Teatro do Rio, Largo do Machado, e dirigida por
Antonio Abujamra em 1965, em tradução de
Jayme Bruna. Cenário de Anísio Medeiros.
Elenco: Glauce Rocha (Electra), Margarida Rey
(Clitemenestra), Norma Blum (Crisótemis), Emílio
Di Biasi (Orestes), Sérgio Mamberti (Aio), Carlos
Miranda (Egisto), Isolda Cresta, Maria Teresa
Medina e Creusa Carvalho (Coro).
O espetáculo foi muito elogiado pela crítica.
A interpretação visceral de Glauce Rocha e o
contraponto autoritário da Clitemenestra, de
Margarida Rey, foram inesquecíveis.
O cenário concebido por Anísio Medeiros como
um plano inclinado em três partes e coberto com
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juta deu trabalho no começo dos ensaios. Tive dificuldade de me acostumar a andar sobre aquela
inclinação com as plataformas (31) do figurino.
A gente escorregava muito. Meu cabelo recebia
apliques no salão do Selmar Cabeleireiros.
Cumprimos a temporada no Teatro do Rio com
alguns percalços como a visita do elenco ao
DOPS (Departamento de Ordem Política e Social)
depois da prisão de Isolda Cresta.
O espetáculo viajou para Brasília para as comemorações oficiais do quinto aniversário da cidade onde lotou o teatro, retornando aos palcos
do Rio de Janeiro.
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Foi uma experiência maravilhosa. Sou muito
chegada numa tragédia tendo devorado as de
Shakespeare quando ainda menina.
Gostaria de ter tido mais oportunidades de interpretar esse gênero no teatro.
Durante a temporada fiquei muito amiga de
Sérgio Mamberti e sua esposa Vivian. Algum
tempo depois nasceu minha filha Monik quase
no mesmo dia que um dos filhos do casal de amigos. Trocávamos fraldas juntas já que também
fomos vizinhas na Rua Pompeu Loureiro.
(31) plataformas – sandálias de salto alto inteiro.
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Com Glauce Rocha na tragédia Electra (acima) e capa
do programa da peça Electra (abaixo).

12083494 miolo Norma.indd 242

22/10/2010 11:33:14

Entreguem Esse Subversivo, Senão...
Era 1965. Ditadura recém instalada no Brasil.
Censura, perseguição policial e militar à liberdade de opinião e de expressão.
O diretor de teatro Antônio Abujamra me convida para a montagem da tragédia Electra, do
grego Sófocles.
O elenco era liderado por Glauce Rocha (talvez
a atriz mais visceral que conheci) no papel da
protagonista e Margarida Rei, uma fantástica
Clitemenestra, e eu no papel de Crisótemis, irmã
de Electra.
Começam os ensaios no Teatro do Rio, bairro
do Catete, numa época de intensa contestação
política.
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Depois que estreamos o espetáculo, o Brasil
envia tropas para conter uma revolta em São
Domingos. O elenco se posiciona contra esse ato
arbitrário. Alguém redige um pequeno manifesto e fazemos um revezamento. Todo dia, antes
de cada sessão teatral, um dos atores lê o libelo.
Uma noite, somos surpreendidos pela polícia que
leva presa nossa colega Isolda Cresta. Na véspera
ela lera o manifesto e fora vista por um general
que desgostara da opinião expressa.
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Para onde seria levada a colega Isolda? Para as
dependências do DOPS no centro do Rio. Solidários com a atriz que não fora a única a ler o
manifesto, organizamos um mutirão madrugada
adentro. Percorremos os teatros convocando
nossos colegas a um protesto na rua em frente
ao DOPS. Visitamos bares e restaurantes onde
atores costumavam jantar e conseguimos uma
pequena multidão para manifestar nosso repúdio à arbitrariedade em frente ao prédio da
polícia política.
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Já de madrugada, os demais atores de Electra
são conduzidos perante os policiais para um
interrogatório.
– Vamos liberar todos vocês, com a condição
de entregarem o aparelho (32) do Sófocles. O
espetáculo de vocês é muito subversivo. Vamos
interrogar e prender esse autor. Se vocês não
fornecerem a informação, vão ficar todos presos!
– Mas o Sófocles é grego e morreu há séculos.
Não sabemos a localização exata do túmulo.
– Mentira! Vocês querem zoar com a nossa cara?
Estou perguntando com gentileza, mas podemos
interrogar vocês sem gentileza nenhuma.
Algumas horas depois, esclarecido o mal-entendido, fomos todos libertados, inclusive Isolda, e
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tomamos uma muito merecida média com pão
e manteiga na chapa num boteco da Rua do
Lavradio.
(32) aparelho – em jargão político refere-se ao
endereço secreto de um suspeito.
TV Rio Canal 13
Já sem contrato de exclusividade com a TV Tupi,
no início dos anos 1960, pude fazer alguns
trabalhos na TV Continental, na TV Excelsior,
Canal 9 de São Paulo. Trabalhei mais na TV Rio,
fundada em 1955 por João Batista do Amaral
e Nilson Fanini, instalada no prédio do antigo
Cassino Atlântico, no Posto Seis da praia de
Copacabana.

245

Foi lá que surgiu a Jovem Guarda, aflorando os
talentos de Wanderléia, Jerry Adriany, Ronnie
Von, Erasmo e Roberto Carlos.
Fui parar na TV Rio na cola do Grande Teatro que
se transferiu para lá com Sergio Britto, Fernando
Torres e Fernanda Montenegro.
Victor Berbara lançara o Teatro Moinho de Ouro,
teleteatro com excelentes textos.
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O forte da emissora passou a ser seu elenco de
estrelas, os programas musicais e de humor.
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Daniel Filho criou e dirigiu um programa de
shows com comediantes, dançarinos e orquestra,
chamado Noites Cariocas, com direção musical
de João Roberto Kelly. Vedetes do teatro de revista se apresentavam nos programas da emissora como Norma Benguell e Irma Alvarez. Dorinha
Durval, mulher de Daniel Filho na época, fazia
muito sucesso com números musicais imitando
uma boneca. Os pais de Daniel também trabalhavam no programa. Lembro especialmente de
uma encenação que fiz com Tarcísio Meira, A
Ponte dos Suspiros.
Ainda era o tempo do ao vivo. Eu me dividia
entre a TV Tupi e a TV Rio faturando cachê nas
duas emissoras.
Por lá passaram Chico Anysio, Ronald Golias,
Consuelo Leandro, Dercy Gonçalves, Moacyr
Franco, imprimindo à TV Rio uma alta qualidade
de humor.
Os programas atingiam altíssimos índices de
audiência. Uma produção da TV Tupi de São
Paulo foi comprada e exibida pela emissora: a
legendária novela O Direito de Nascer. Foi sucesso durante muitos e muitos meses.
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Foi nos programas da TV Rio que conheci a artista Rogéria. Era nosso maquiador deixando as
atrizes lindíssimas. Adorava conversar com aquele menino culto, de uma inteligência perspicaz
e fluente em vários idiomas. Hoje, quando vejo
suas interpretações nos palcos, minha admiração
e empatia só fazem crescer.

247
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Capítulo X
TV Globo, o Início
Fui contratada para o primeiro elenco da nova
emissora que se instalava no Jardim Botânico
na Rua Von Martius, 22, dispondo de equipamentos zero bala da tecnologia de ponta da
época.
O presidente das Empresas Globo, Roberto Marinho, inaugurou a TV Globo em 26 de abril de
1965 às 10h30.
Naquele dia histórico, o ator Pietro Mário
estreou o Clube do Capitão Furacão, às 17h,
representando um velho lobo-do-mar à frente
daquele programa infantil.

249

À noite aconteceu nossa estreia com a novela
Ilusões Perdidas, da autora Enia Petri, que duraria cinquenta e seis capítulos.
Naquele começo pioneiro a Globo ainda contou
com programas estrelados por Agildo Ribeiro, Paulo Silvino, Márcia de Windsor, Darlene
Glória, Betty Faria, Walter Foster, Rosita Tomás
Lopes, Augusto César Vanucci, Renato Consorte
e Jardel Filho.
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No jornalismo, Hilton Gomes, meu amigo e colega de muitos anos na TV Tupi, carinhosamente
apelidado de Papinha iniciou as transmissões do
primeiro jornalístico Tele-Globo.
Inicialmente, a emissora foi dirigida por Rubens
do Amaral. Um dos diretores também foi o Capitão Abdon Torres, mas não lembro quais funções
exercia além de ser militar. Pouco tempo depois,
Mauro Salles assumiu a direção artística e me
convidou para apresentar o filme das quatorze
horas. O programa se chamou Romance na Tarde. Foi apresentado por mim até o nascimento
de minha filha Monik. A sessão de cinema da
noite era apresentada por Célia Biar.
250

A boataria espalhava que a emissora era ligada
ao grupo americano Time & Life. De fato andavam uns gringos pelos corredores, mas acho que
eram engenheiros que procediam ao treinamento dos nossos operadores nativos.
O primeiro grande sucesso na teledramaturgia
foi alcançado no ano de 1966 pela novela Sheik
de Agadir, de autoria de Glória Magadan. Estrelada por Leila Diniz, Amilton Fernandes e
Yoná Magalhães. Marieta Severo interpretou o
misterioso personagem Rato. Ainda no elenco
Yara Lins, Emiliano Queiroz, Cláudio Marzo e
Márcia de Windsor. A direção foi de Henrique
Martins e Régis Cardoso.

12083494 miolo Norma.indd 250

22/10/2010 11:33:14

Um pouco depois Walter Clark e José Bonifácio
de Oliveira Sobrinho, o Boni, assumiram a direção da emissora. Walter trouxe prosperidade e
anunciantes de peso com os quais trabalhara na
antiga TV Rio. Boni, o competente homem de
televisão que mais admiro, instaurou o padrão
Globo de qualidade. Ali foi dada a partida para
o surgimento da Vênus Platinada.
Ilusões Perdidas
26 de abril de 1965. Inauguração da nova emissora TV Globo.
251

À noite aconteceu nossa estreia com a novela
Ilusões Perdidas, de Enia Petri, com 56 capítulos.
Os protagonistas eram Leila Diniz e Reginaldo
Farias. O elenco se compunha de Zilka Salaberry,
Osmar Prado, Jandira Martini, Miriam Pires, eu e
Emiliano Queiroz, sob a direção de Sérgio Britto.
Uma historia de época em que a popular Leila
Diniz interpretava uma vilã.
A novela mudou de horário após a sua estreia.
No começo era transmitida às 19h30, de segunda
a quarta. Em maio passou para o horário das 22
horas de segunda a sexta-feira.
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Norma, Rosita Thomas Lopes e Sebastião Vasconcellos,
em Ilusões Perdidas, novela da TV Globo, 1965
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Ser Caxias? Okay, mas Não Precisa Exagerar
Meus pais eram muito responsáveis e cumpridores dos seus deveres. Aprendi cedo o valor da
palavra dada, o compromisso com as obrigações,
a pontualidade extrema. Isso eram valores sem
discussão nem perdão.
No Colégio Anglo Copacabana onde estudei
até a antiga quarta série ginasial e no Colégio
Anglo Americano, onde cursei os três anos do
curso científico, sempre tive bolsa de estudos
porque meus pais não podiam pagar colégio
particular. Mas isto também se deveu ao fato de
mamãe Erika ter sido professora no primário da
primeira escola e de que meu pai foi professor de
inglês na outra. Não era cobrado explicitamente, mas estava implícito que os bolsistas tinham
que ter boas notas. Por sorte a escola era uma
grande distração para mim em contraste com
a vida reclusa que vivíamos. Adorava o desafio
de aprender e brilhar nas provas. Fui CDF por
compulsão, escolha e prazer.
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Cresci ajudando meus pais em casa: nas tarefas
do lar e na preparação das apostilas e correção
de provas de papai. Em função de leituras constantes e sempre conversando com ele em inglês,
aos sete anos estava apta a corrigir as provas de
seus alunos do ginásio. Claro que eu me sentia
muito importante nessa tarefa.
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Resumo da ópera: sempre trabalhando e estudando, mas com grande prazer, em quase todos
os meses dos meus anos letivos fui a primeira
da classe.
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O sentido de compromisso, do dever a ser cumprido ficou tão forte que eu também chegava
aos ensaios de teatro e televisão com o texto
na ponta da língua. Acho que exercitei tanto os
miolos que minha memória ficou muito forte
o que valeu e muito no tempo da tevê ao vivo
quando facilmente eu decorava o meu texto e
o de todos os colegas. Assim pude salvar muitas situações quando alguém experimentava
um branco.
Bem, todo este preâmbulo foi para explicar
porque, grávida de oito meses de minha filha
Monik, numa das tempestades de verão em
janeiro de 1966 no Rio de Janeiro, enfrentei a
enxurrada correndo perigo para chegar à TV
Globo no Jardim Botânico e apresentar ao vivo
o programa Romance na Tarde. Durante um
ano fui apresentadora e entrevistadora nesse
programa. Ele começava às 14 horas e terminava
às 16 horas. Eu apresentava o filme da tarde com
algumas explicações sobre o mesmo. Quando o
filme tinha menos de duas horas de duração, eu
entrevistava atores de teatro, músicos e escritores para preencher os espaços vazios.
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Minha rotina nessa época era simples. Pela
manhã eu cozinhava, cuidava do filho, lavava
a roupa e almoçava. Depois pegava um ônibus
para a televisão. A TV Globo já estreou no tempo
do videoteipe e muitos programas, principalmente novelas, eram gravados. Mas programas
de entrevista iam ao vivo mesmo. Daí ser muito
importante sempre estar na emissora antes da
hora do início do programa. Eu não tinha o
hábito de ligar a tevê de dia, apenas assistia
aos programas noturnos. Então, depois de uma
chuva daquelas durante a noite toda nem imaginei o caos que eu encontraria nos bairros do
Jóquei e do Jardim Botânico. Como ainda estava
chovendo um pouco, parei um táxi e pedi que
me levasse à TV Globo.
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O taxista disse que seria impossível. A Lagoa
Rodrigo de Freitas havia transbordado, todas
as ruas e a praça do Jóquei estavam cobertas
de lama e não passava carro, nem ônibus, nem
pensamento.
Nem cogitei de faltar ao trabalho.
– Moço, por favor me leve o mais perto que
puder. Faço o resto do caminho a pé.
Ele me olhou esquisito. Deve ter pensado que eu
era louca. Fomos em frente. Realmente a cidade
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estava um caos, árvores caídas, muita lama e
calçadas cobertas de água. O táxi me deixou um
pouco antes da Praça do Jóquei e bravamente fui
fazer o resto do caminho a pé pela Rua Jardim
Botânico. Não estava nada fácil andar por ali.
Água até os joelhos e em alguns pontos até a
cintura. Fiquei imaginando como eu me lavaria
para vestir outra roupa antes do programa ir ao
ar. A Rua Pacheco Leão estava intransitável. Tive
que subir pela Lopes Quintas. Então realmente
me assustei. A rua é inclinada e tudo descia pela
correnteza morro abaixo: imensos galhos de
árvore, roupas, lixo, os mais variados objetos.
256

Grávida, tive que caminhar me apoiando nos
muros com medo de cair num bueiro ou tropeçar
nos obstáculos ocultos pela lama.
Fui em frente como o soldadinho bobo que sou,
condicionada pelo treinamento militar da família de europeus.
Cheguei à emissora por cima, perto dos degraus
externos que levavam ao segundo andar. Metade da escadaria estava sob as águas. No alto das
escadas, o grande repórter Hilton Gomes falava
ao vivo para uma câmera, transmitindo notícias
da enchente que acometera o Rio e fizera desabar várias casas nas encostas dos morros.
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Ficou besta de me ver chegar que nem um pinto
molhado coberto de lama.
– Norma, o que você veio fazer aqui? Só o jornalismo está ativo. Estamos cobrindo a tragédia da
enchente. Seu programa não vai ao ar. Nossos
estúdios estão inundados. Volte para casa.
Isso seria uma missão impossível sem o incentivo
da compulsão de The show must go on (33). Fiquei. Fui me lavar no banheiro do terceiro andar
e fiquei com o Papinha (Hilton Gomes) prestando
serviço de jornalismo ao vivo. Trabalhamos até
as águas baixarem à noite, recolhendo doações
para os desabrigados e mantendo a notícia viva.

257

Com a maturidade compreendo que exagerei
na dose. Por que botar a vida do meu bebê em
risco devido a um senso do dever inquestionável?
(33) The show must go on – o show tem que
continuar.
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Capítulo XI
Muitas Lutas
Uma História de Carnaval
Sábado de carnaval no Rio em 26 de fevereiro
de 1966. As bandas dos bairros nas ruas, foliões,
crianças fantasiadas. Aquele calor.
Acordo no meio da madrugada com a cama
ensopada. Puxa vida! Fiz xixi durante o sono.
Levanto, troco os lençóis, viro o colchão, mas
cheiro o líquido. Nenhum odor de urina. Ah,
rompeu a bolsa.
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Olho o relógio: duas da madruga. Volto a dormir
tranquila para ganhar forças para o parto.
Engraçado como a gente mede as experiências
da vida umas pelas outras. O primeiro parto em
Manaus levou mais de doze horas com a cabeça
do bebê já coroada e uma dificuldade quase
intransponível para virar de lado ou levantar da
cama. Às onze da manhã me levaram para a sala
de parto numa maca.
Agora, eu sozinha em casa com o filho mais velho, sem telefone (artigo raro no Rio de 1966),
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resolvi resguardar forças porque tinha certeza
que ainda faltava muito para o nascimento de
minha filha.
Acordo às 7 horas, levanto, preparo o café do
Marcos e resolvo dar uma faxina nos banheiros
e no carpete do quarto de 6x4 metros, onde
o bebê ficaria comigo. Balde, esfregão, água,
sabão e vinagre. De quatro, percorrendo o
aposento inteiro, limpando bem o carpete para
expulsar os ácaros.

260

Serviço feito, acordo o filho e faço uma malinha
para ele ir passar o fim de semana na casa da
mamãe.
Alimento a cachorra Dolly, uma collie linda e meiga, providencio várias vasilhas de água para ela.
Meu filho e eu de banho tomado, cabeças lavadas, partimos a pé do posto cinco na Nove de
Julho para o começo da Toneleros na descida da
ladeira do Leme.
Contrações muito leves, sem dor, confirmam meu
prognóstico de um parto para o dia seguinte.
Resolvo não contar à minha mãe que estou de
bolsa rompida para ela não ficar nervosa porque
é um poço de ansiedade.
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Escondido, telefono para a Casa de Saúde
Botafogo onde está previsto o parto nas mãos
do Dr. Farid Hakme com quem fiz o pré-natal.
A telefonista informa (erroneamente) que ele
não se encontra. Sei onde reside num apartamento do Flamengo, também sem telefone,
então decido pegar um táxi para ir à procura
do médico de confiança. Sábado de carnaval,
quem encontra um táxi livre no Rio? Finalmente para um senhor de idade avançada e forte
sotaque português.
– Meu amigo, nós vamos dar um pulinho no
Flamengo e depois a Botafogo na Rua São Clemente, está bem?
– Sim senhora, pois não.
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No trajeto, ficamos retidos pela passagem da
Banda de Copacabana. Nenhum carro anda,
nenhum carro passa. As contrações ficam menos
espaçadas e começo a fazer respiração cachorrinho na maior tranqüilidade.
No Flamengo não encontro ninguém e deixo um
bilhete embaixo da porta: A bolsa rompeu de
manhã e estou indo para a maternidade.
Do Flamengo a Botafogo vamos bem até que,
na entrada da São Clemente, topamos com a
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Banda de Botafogo. Mais uma hora a passo de
tartaruga. Contrações de quatro em quatro, três
em três, dois em dois minutos desprovidas de
dor. Tranquilona, baseada nas dores do primeiro
parto, continuo achando que vou ter o bebê no
dia seguinte.
A mesma tranqüilidade não teve o motorista.
– Minha senhora, pelo amor da Virgem de Fátima, a senhora está a parir dentro do meu táxi?
– Não senhor, não se preocupe, ainda falta muito
tempo.
262

Desço do táxi e a recepcionista checa o paradeiro
do Dr. Farid. Ah, na verdade ele está aqui. Como
excelente cirurgião plástico que ainda dava plantões na maternidade, estava procedendo a uma
correção de orelha.
– Já vou chamar o doutor, a cirurgia já terminou.
Muito bem, entro, sou examinada pela enfermeira. Dilatação total de dez centímetros. Rápido
para a sala de parto. Uma injeção de anestesia
local, dois trabalhos de expulsão e Monik está
no meu colo espirrando à beça.
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Dois Convidados Inesperados
Com dois dias de nascida pude levar Monik para
a casa da Cinco de Julho. Milton estava num
espetáculo teatral com Isolda Cresta que foi escolhida para madrinha. Ela e Milton prepararam
uns comes e bebes e convidaram alguns amigos.
Foi a única vez que o maravilhoso Paulinho da
Viola foi à nossa casa e deu uma canja de noite
inteira. Monik era um bebê muito tranquilo
talvez porque todas as tardes ao voltar do programa ao vivo que eu apresentava na TV Globo,
Romance na Tarde, eu levava o Marcos à praia
do Posto Cinco, de Copacabana. Boiava e nadava
com o barrigão, a água do mar era uma bênção.
Às vezes saíamos da praia ao pôr do sol. Bem,
sendo um bebê calminho, pude deixá-la no berço
do quarto da frente e com a janela aberta para
ouvir seu choro. Só interrompia a noitada para
dar de mamar.
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A idéia da Isolda e do Milton foi fazer uma festinha mais em conta, então prepararam um sem
número de batidas de vários sabores e compraram salgados.
Sentamos no quintal da frente de piso frio e bancos de cimento. Nossa casa ficava no fundo de
outra, mas com entrada independente. O quintal
era ótimo, um caramanchão com um enorme pé
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de guaco cujo perfume inebriava a noite. A casa
dava de fundos para a rocha do morro por onde
passa o túnel da Rua Toneleros e era separada
do vizinho por uma cerca de muitas árvores altas.
A noite de verão ficou agradável com a brisa da
madrugada. Ouvíamos o Paulinho, cantávamos
junto. Os amigos acomodados no chão frio espalhavam seus copos de batida pelo chão.
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Lá pelas tantas percebemos dois convidados inesperados, duas gambás que desceram da rocha e
bebiam os restos de batida deixados nos copos.
Foi um porre homérico. Elas começaram a dançar
em precário equilíbrio sobre as patas traseiras,
mas não queriam parar de beber. Então entendemos a sabedoria popular ao criar a expressão
bêbado que nem um gambá.
Como Cega em Tiroteio
Minha filha Monik tinha poucas semanas de
vida e eu estava sem trabalho. Era o verão de
1966. Numa tarde de quarta-feira recebi a visita
de Fábio Sabag na casa da Rua Cinco de Julho.
Aliás, naquele tempo ele morava num apartamento na mesma rua, onde convidava os atores
do Teatrinho Trol para almoços árabes deliciosos
preparados por ele e sua irmã Salma.
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Veio me falar sobre uma substituição de emergência no teatro.
A peça era a comédia As Inocentes do Leblon de
Barrilet e Grédy, produção e direção de Antônio
de Cabo. O personagem seria Lucilinha, papel
que era de Margot Baird. Não lembro o que
aconteceu com ela, mas a sessão de matinê (34)
da tarde de quinta-feira estava toda vendida
e por algum motivo Margot precisava deixar
o espetáculo imediatamente. Eu precisaria
substituí-la nos três atos da peça na tarde do dia
seguinte. Topei de imediato. Sabag me entregou
o texto para decorar e naquela noite tivemos o
primeiro ensaio.
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Convoquei a mãe do Milton Moraes, Dona Mercedes, e sua irmã gêmea Tia Uda, que foi de inestimável valia na ajuda de criar meus filhos. Pedi
que ficassem em casa com o Marcos e a Monik
e corri para o teatro com o texto decorado. A
complicação maior foi devido à movimentação
frenética dos personagens em cena. A peça é um
vaudeville (34) francês com muitos personagens
e o quiproquó se estabelece por sucessivas entradas e saídas dos atores.
Passamos o ensaio algumas vezes e fomos dormir
de madrugada.
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Programas da peça As Inocentes do Leblon
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Na tarde seguinte, após mais um ensaio com
figurino, luz e tudo a que eu tinha direito, a solidariedade dos colegas foi impressionante. Como
consequência do treino diário com televisão ao
vivo eu desenvolvera uma aptidão para decorar textos longos em cima da hora e pegar um
personagem num piscar de olhos. Mas Theresa
Amayo, Leina Krespi, Betty Faria, Paulo Lima,
Luis Parreira e Moacyr Deriquém prometeram
e cumpriram. Sutilmente me indicavam as marcas e as movimentações de cena que eu ainda
não havia mecanizado. Senti-me como cega em
tiroteio, sendo guiada por mãos amigas para as
entradas e saídas de cena.
O espetáculo permaneceu alguns meses em
cartaz no Teatro de Ipanema, na Praça General
Osório, e fez muito sucesso.
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Depois, partimos em turnê ao Rio Grande do Sul
para dez dias no Teatro Leopoldina.
Na época, Twiggy, a modelo inglesa magrinha,
lançara a moda da minissaia. Theresa, Leina e eu
aderimos. Apesar de viajarmos trinta horas de
ônibus para Porto Alegre no começo do frio de
julho, levamos várias minissaias.
A imprensa nos deu grande cobertura e fomos
fotografar nas ruas de suéter, minissaia e boti-
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O personagem Lucilinha, da peça As Inocentes do Leblon
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nhas de salto. Foi um escândalo. A moda ainda
não chegara lá. Mas acabou angariando simpatia
para o espetáculo. A temporada foi esticada e
permanecemos um mês inteiro com casas lotadas
naquele imenso teatro.
Era maravilhoso o calor da plateia. Mas o frio
trespassava o palco com o vento sulino soprando
de um lado ao outro. Nosso figurino era de verão
carioca. Eu fazia todo o primeiro ato de calcinha
e toalha de banho curta. Nos atos seguintes eu
usava uma roupa diáfana decotada e minissaia.
Os demais atores também sofriam com o frio
dos camarins e do palco. Para não bater queixo
em cena, a gente parava no boteco da rua atrás
do teatro e tomava um quentão de vinho tinto
bem reforçado antes do espetáculo.

269

Depois, sob um frio abaixo de zero, o elenco
e os técnicos seguiam para o mercado municipal onde o jantar era farto e maravilhoso. Na
temporada fora do Rio a atriz Elizabeth Gasper
substituiu Betty Faria.
O dado interessante foi que Antônio do Cabo,
talvez não confiando na receptividade gaúcha,
nos contratou na base de percentagem sobre a
bilheteria. Os valores ultrapassaram grandemente nossas expectativas mais otimistas.
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Leina Krespi, Norma e Theresa Amayo, na peça As
Inocentes do Leblon

12083494 miolo Norma.indd 270

22/10/2010 11:33:15

De Porto Alegre fomos a São Paulo, ao Teatro
Nydia Lícia. Então Antonio de Cabo resolveu
mudar o negócio: trabalharíamos sob contrato
de salário. Mais um erro de cálculo dele. A peça
de atmosfera tão carioca não foi bem na capital
paulista, mas recebemos direitinho nosso dinheiro. Duas decisões do diretor/produtor que só
favoreceram os atores.
(34) matinê – sessão da tarde
(35) vaudeville – comédia de situações com frenético entra e sai de personagens.
De Olhos Muito Abertos no Meio do Tiroteio
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Após a morte em confronto do estudante Edson
Luiz, a luta nas ruas se tornou muito mais intensa. Estudantes, profissionais liberais, artistas,
participavam quase semanalmente de passeatas
de protesto.
A escalada da repressão se intensificou no mesmo grau de enfrentamento.
Primeiro foram cacetadas a torto e a direito.
Depois as prisões no meio da manifestação. Finalmente a linguagem da repressão radicalizou-se
nas armas de fogo.
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Combatíamos os tiros com pedras atiradas nos
policiais.
A movimentação da sociedade era constante.
Assembleias permanentes no Teatro de Arena,
na Siqueira Campos, ou no Teatro Gláucio Gil.
Sempre de madrugada e sempre terminando lá
pelas quatro da matina.
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Aprendíamos na marra a desenvolver uma visão periférica para perceber a aproximação dos
repressores na rua, para despistar a polícia nos
encontros clandestinos, para sobreviver a um
possível tiro. Vivíamos de olhos bem abertos.
Um dia, numa passeata de comparecimento restrito no centro do Rio uma menina tomou um
tiro ao meu lado. Susto e desespero. Era assim
a guerra no meio da rua.
Tortura na Madrugada?
Foi apenas uma cena. Às vezes, nos meses de
junho e julho fazia frio no Rio de Janeiro dos
anos 1960.
Tempo da TV Globo na Rua Von Martius, vizinha
ao parque do Jardim Botânico.

12083494 miolo Norma.indd 272

22/10/2010 11:33:15

A novela: O Homem Proibido. Minha personagem: Lady Pamela.
O diretor: Daniel Filho. A cena: o personagem
sendo torturado com jatos de água no hospício.
O cenário: O terraço da TV Globo no terceiro
andar da emissora. O horário: meia-noite.
Lady Pamela presenciara a cena de um crime. Os
vilões da história inventaram que ela estava louca
quando tentava denunciar os responsáveis. Presa
no hospício, é submetida às torturas da carcereira,
interpretada por Leina Krespi. Inclusive gravei
uma cena em que meus cabelos são picotados
bem curtinhos ao estilo militar pela carcereira. As
madeixas caem inteiras ao meu redor enquanto
estou presa numa cadeira usando uma camisa-deforça. Mais recentemente, em novela de Manoel
Carlos, vimos uma cena parecida vivida por Carolina Dieckman, tendo seus cabelos cortados e
raspados para submeter-se a uma quimioterapia.
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Voltemos à cena no terraço. Era inverno no Rio
e do Jardim Botânico e da mata da Gávea vinha
um vento gelado.
O corpo de bombeiros enviou seus representantes e começamos a gravar. Tudo que eu usava era
o camisolão do hospício e uma camisa-de-força
de pano grosseiro. Os jatos constantes de água
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Como Lady Pamela na novela da TV Globo O Homem
Proibido
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causam uma sensação de afogamento prolongado porque entram pelo nariz, boca, ouvidos.
Com o figurino encharcado comecei a tremer de
frio durante a gravação. O contrarregra preocupado foi buscar um conhaque de péssima qualidade e me dava a bebida num copo de bar nos
intervalos da gravação. Eu bebia grandes goles
para esquentar o corpo enregelado.
Gravada a cena lá pelas três da matina, tomei
um banho quente no camarim da tevê, coloquei
minha roupa e fui para casa ainda com a sensação térmica de congelamento.
No dia seguinte, surpresa: acordei com a pele
verde. O conhaque provocou uma icterícia por
sobrecarregar o fígado. Tive um diagnóstico de
hepatite e fiquei de molho uns dez dias.
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O Homem Proibido teve 135 capítulos e foi exibida de 18 de dezembro de 1967 a 25 de junho
de 1968 às 21h30.
A história se passava na Índia. No terraço da
emissora foram construídos os cenários de externa com direito a areia, cavalos e camelos de
verdade.
O elenco contava com Carlos Alberto no papel
de Demian, Yoná Magalhães, Mário Lago, Diana
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Morell, Karin Rodrigues, Emiliano Queiroz, Marieta Severo, Paulo Gracindo, Cláudio Cavalcanti,
Celso Marques, José Augusto Branco, Rubens
de Falco, Rosita Thomas Lopes, Wanda Lacerda,
Álvaro Aguiar, Delorges Caminha, Leina Krespi,
Paulo Araújo, Suzy Arruda e Walter Mattesco.
Em sua exibição em São Paulo a novela foi rebatizada de Demian, o Justiceiro.
Um Hóspede Diferente
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Durante a temporada teatral de As Inocentes do
Leblon no Teatro Ipanema, uma noite Paulinho
Lima, que participava do elenco, pergunta se eu
não poderia alugar um quarto em minha casa a
um amigo que estava chegando ao Rio para tentar a carreira de ator. Disse que era boa pessoa,
um artista jovem sem dinheiro. Como Paulinho
Lima sabia que eu também passava dificuldades
financeiras, sugeriu aquela parceria de potencial
ajuda mútua.
Falei com o Milton, meu companheiro, e aceitamos sublocar o quarto para o jovem aspirante a
ator. Nossa casa tinha quatro quartos enormes
no andar superior. O quarto dos fundos possuía
banheiro e uma entrada independente por uma
escada no quintal, além de ser muito grande.
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Estava parcamente mobiliado, mas o amigo do
Paulo Lima examinou o aposento e topou. Fechamos o negócio e ele se mudou para lá.
Logo fez amizade com a nossa cadela, Dolly.
Gostava de sentar no jardim e escovar o pelo
dela até ficar lustroso. Saía pouco de casa e era
calado e discreto.
Comecei a ficar intrigada porque ele não parecia sair para se alimentar. Muito magrinho,
desconfiei que faltasse grana para as refeições.
Sutilmente para não ofender passei a convidá-lo
para o lanche e o jantar.
Gostei muito da companhia daquele menino tímido e bom caráter. Morou conosco um
tempo, ajudava a tomar conta de minha filha
Monik, bebê de poucos meses. Nunca atrasou
o aluguel e discretamente aceitava partilhar de
nossa mesa.
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Alguns meses depois, sem conseguir nada no Rio,
resolveu tentar a vida artística em São Paulo.
Partiu e seguimos caminhos diferentes. Ficou a
saudade e a lembrança daquele jovem tímido.
Naqueles anos de 1967 e 1968 surgiam novos
talentos, a vida cultural fervia. Ouvíamos a sensação do momento, o grupo inglês dos Beatles.
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Nossa cadela Dolly, desenhada por Robert Blum
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Fiquei especialmente encantada com o primeiro
CD dos brasileiros Secos e Molhados, com uma
sonoridade nova.
Algum tempo depois fui arrebatada por um
show desse grupo. Era a coqueluche do momento. Comentei com Paulo Lima e ele riu.
– Você não reconheceu o Ney?
– Como?
– Ney Matogrosso. O mesmo Neyzinho que morou com você.
Encoberto por aquele monte de maquiagem e
com aquela desenvoltura no palco é claro que
não reconheci meu amiguinho do tempo das
vacas magras.
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Papai Noel em Maio
Durante os poucos anos em que moramos
na Rua Cinco de Julho houve épocas em que
passamos grande necessidade. Eu estava temporariamente sem trabalho e era orgulhosa
demais para pedir ajuda aos pais, já que tinham
se oposto veementemente ao meu relacionamento com Milton. Morávamos nós e nossos
filhos Marcos, e Monik ainda bebê, mais nosso
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hóspede inquilino Ney e a cadela Dolly. Precisei
cozinhar bucho e coração para a cadela porque
não havia dinheiro para ração. Para comprar a
lata de leite em pó do bebê, eu e meu filho catávamos tampinhas de refrigerante de metal na
praia que trocávamos no armazém da esquina
pelo leite. Levávamos uma vida solidária, nos
ajudando uns aos outros.
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Numa semana especialmente grave, a geladeira
bem vazia, sem noção de como eu alimentaria
as crianças, toca a campainha. Fui até o portão
onde vi um entregador de bicicleta com uma
cesta de vime enorme.
– Pois não?
– Entrega da Casa Gaio Marti.
Bem, não sei se a tradicional casa de secos e molhados do Rio ainda existe, mas era um empório
chique que vendia os melhores produtos alimentícios numa época anterior aos supermercados.
– Desculpe, é engano. Deve ser para a casa vizinha ou a casa da frente.
– Não senhora, tenho ordens de entregar aqui.
Rua Cinco de Julho 160 fundos, está certo?
– O endereço confere só que não fizemos nenhu-

12083494 miolo Norma.indd 280

22/10/2010 11:33:16

ma compra ou encomenda, – disse eu enquanto
os olhos cresciam para a farta mercadoria no
cestão da bicicleta.
– Mas o endereço está aqui no papel.
– Sinto muito, houve um engano. Retorne para
a loja e verifique melhor o endereço. Tenho
certeza de que isto não nos pertence.
Inconformado, lá foi o rapaz pedalando e se
esforçando para equilibrar o peso das compras.
Depois de meia hora, novo toque de campainha.
Não é que o entregador estava de volta?
– O que foi meu rapaz?
– Seu nome é Norma Blum?
– Sim, por quê?
- Porque tenho ordens de entregar essa mercadoria para a senhora.
– Mas eu não encomendei nada.
– É cortesia. A senhora precisa aceitar.
– Quem mandou?
– Não consta o nome do comprador. Só o da
senhora que precisa receber a encomenda.
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Carregamos a cesta para dentro da cozinha e
liberamos o rapaz.
Um verdadeiro banquete! Alho, cebola, batata, tomate, cenoura, azeite, arroz, feijão, café,
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macarrão, lataria, embutidos, até bacalhau. Eu
estava pasma. Como podia? Quem teria mandado aquilo?
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Rendeu refeições por mais de quinze dias. Tentei
descobrir o nome do Papai Noel, em vão. O doador permaneceu oculto e misterioso. Anos mais
tarde Isolda Cresta, amigona do Milton na época,
confessou que havia comentado com Maria Augusta da Socila sobre o perrengue que eu estava
passando com as crianças pequenas. Maria Augusta foi pioneira no Rio ao criar a primeira escola de
modelos. Foi uma empresária de sucesso muito
querida na sociedade carioca. Bancou a Mamãe
Noel fora de época com aquela doação anônima.
Em casa sempre compartilhamos o alimento com
quem precisa, não importa se as vacas estão
gordas ou magras. Acho que Maria Augusta, a
quem eu só conhecia de vista, foi instrumento de
Deus no equilíbrio dessa balança. Jamais esqueci
o seu gesto de desprendimento.
Artimanhas de Sobrevivência
O ator é sempre artista, até mesmo fora do palco.
Em 1966, bem no início de minha terceira gravidez, fui convidada a protagonizar a novela
Irmãos Corsos, na TV Tupi de São Paulo.
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Era uma ocasião excelente. Fui a São Paulo
discutir salários e condições. Bem, havia duas
propostas: segundo uma, a emissora pagaria
meu hotel e as passagens semanais de avião;
segundo outra, eu teria um salário maior na
condição de arcar com todas as despesas. Nem
hesitei. Optei pelo salário maior. As razões eram
múltiplas. Meu marido Milton era um ator extremamente talentoso e bem pago no teatro
e no cinema. Apenas sofria de um transtorno
sério, era jogador inveterado. Nunca trazia
dinheiro para casa. O aluguel da casa era caro
e já com dois filhos precisando de tudo e mais
um bebê na barriga resolvi encarar a viagem
de ônibus ida e volta toda semana. Achei um
hotel horrível para me hospedar numa travessa da Avenida São João. Maior desconforto, o
banheiro era no corredor e servia a todos os
quartos do andar.
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Começamos a gravar. Os protagonistas foram
Hélio Souto no papel dos irmãos gêmeos, eu e
Ana Rosa interpretando as namoradas de cada
irmão. A direção estava por conta de Juca de
Oliveira. Perguntei quantos meses de gravação
teríamos pela frente e fui informada de que não
havia previsão. A novela seria gravada enquanto
estivesse dando audiência. Bem, pensei, vamos
ver como vou me virar para esconder a gravidez.
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Quem em sã consciência contrataria uma atriz
grávida para o papel de uma das protagonistas? A novela era de época e meu figurino teria
muitas anáguas e saias bufantes. Pensei, se eu
colocar a saia acima da linha da cintura ninguém
vai perceber.
No começo foi tudo bem com exceção dos terríveis enjôos que eu sentia no ônibus. Nas paradas,
era uma corrida para vomitar no banheiro da
estação rodoviária.
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O elenco era maravilhoso. Maria Luiza Castelli,
que morava ao lado da TV Tupi no Sumaré e tinha uma penca de filhos, descobriu que eu não
estava morando num hotel decente. Gentilmente passou a me convidar para o almoço em sua
casa. A comida era toda natural, vegetariana, e
me lembro com gratidão do carinho da família
e da salada de soja temperada com vinagrete
de tomate.
A novela fez sucesso e a barriga cresceu. Por
sorte, apenas a barriga. Passei a viajar de jeans
com o fecho desabotoado e grandes suéteres ou
blusas bufantes, moda na época. No camarim,
jamais deixei as camareiras me ajudarem nas
trocas. Eu me virava sozinha com toda aquela
parafernália de época.
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O problema era montar os cavalos da Polícia
Militar no Horto Florestal onde filmávamos as
externas. Com todas aquelas saias e sentada de
lado no dorso do enorme animal, eu tomava o
máximo cuidado para não despencar no chão.
Em fevereiro de 1967 recebemos a informação
de que iríamos gravar os últimos capítulos nos
quinze dias seguintes. Respirei aliviada porque
a barriga já estava enorme e as saias apertadas
dificultavam a respiração. Por outro lado saquei
que ficaria desempregada bem na hora de ter
o bebê.
Na última semana de gravação assumi a gravidez. Cheguei ao estúdio de bata com meu
barrigão de oito meses bem à mostra.
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Juca de Oliveira quase morreu de susto quando
cruzou comigo na rua. Passou um sermão porque eu poderia ter sofrido um acidente naquela
maluquice de novela capa e espada.
– Juca, se eu tivesse contado, vocês não teriam
encerrado a novela muito antes? Daí eu e meus
colegas ficaríamos mais tempo sem emprego.
Ossos do ofício: nesta profissão muitas vezes
precisamos criar estratagemas de sobrevivência.
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No dia 19 de março daquele ano nasceu minha
filha Marcella na Clínica de Botafogo, de uma
cesária complicada nas mãos competentes do
Dr. Farid Hakme.
Os Irmãos Corsos
Novela de 1966 produzida pela TV Tupi de São
Paulo adaptada por Daniel Gonzalez do romance
homônimo de Alexandre Dumas (pai). Conta a
historia de irmãos xipófagos que são separados
ao nascer e levam vidas distintas sem se conhecer, apesar de uma conexão que faz com que
sintam as dores um do outro.
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Uma aventura de capa e espada com muitas
cavalgadas no parque do Horto Florestal com os
cavalos da Polícia Militar de São Paulo.
Foi exibida de 5 de setembro de 1966 até final de
fevereiro de 1967. Dirigida por Juca de Oliveira.
O protagonista Hélio Souto interpretava o duplo
papel dos irmãos. Ana Rosa e eu interpretamos
as namoradas de cada irmão.
O elenco ainda contava com Lima Duarte, Elias
Gleiser, José Parisi, Marisa Sanches, Marcos
Plonka, Dirceu Conte, João Monteiro e Maria
Luiza Castelli.
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Norma e Hélio Souto na novela Os Irmãos Corsos, da TV
Tupi de SP
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Débora Duarte, ainda menininha, filha de Marisa Sanches e Lima Duarte, visitava os estúdios
frequentemente.
Uma curiosidade foi que a novela teve que parar
de ser exibida durante um mês porque Hélio
Souto concorria às eleições como deputado por
São Paulo.
A Gata de Vison
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Sim, atuei em novelas da legendária autora
cubana fugida do regime de Fidel Castro, Glória
Magadan. Foi exibida de 26 de junho de 1968 a
6 de janeiro de 1969 no horário das 21h30, na TV
Globo, dirigida por Daniel Filho e Walter Campos.
Durante a novela Fábio Sabag substituiu Daniel
Filho na direção da novela além de trabalhar como
ator no papel de Sebastian, o assassino que aparecia com um fantoche de uma caveirinha na mão.
A novela foi estrelada por Tarcísio Meira (detetive
Bob Ferguson), Yoná Magalhães (Meggy Parker)
e Geraldo Del Rey (o gângster Gino Falconi). O
elenco ainda se compunha de Jayme Barcelos,
Arlete Salles, Ida Gomes, Paulo Gracindo, Karin Rodrigues, Joana Fomm, José Augusto Branco e eu.
A história se passava em Chicago na década de
1920, o que sempre garante um belo figurino.
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Aconteceu que durante a novela a autora caiu
de amores por Geraldo Del Rey, um homem lindíssimo. O personagem dele era o vilão e Glória
começou a mudar os rumos da trama dando-lhe
muito mais destaque do que ao protagonista
Tarcísio Meira que, desgostoso, pediu para sair
da novela e foi substituído por Milton Rodrigues.
Nessa época Joana e eu ficamos ainda mais amigas como resultado da pessoa maravilhosa que
ela é e de nossas inclinações políticas.
Morte e Velório de Edson Luis
Em 1968 no Rio de Janeiro a sociedade civil estava em pé de guerra. O mundo inteiro se rebelava contra governos e a ordem constituída. Na
França e na Alemanha o movimento estudantil
tomava vulto e servia de incentivo para os estudantes do Brasil.
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Em 28 de março daquele ano, uma manifestação de protesto pela péssima comida servida
no restaurante estudantil do Calabouço causou a morte, por arma de fogo, do estudante
Edson Luis em confronto com a PM. O estudante de 16 anos tornou-se o mártir e estopim
de passeatas e greve geral das universidades
brasileiras. Seu corpo ensanguentado foi
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carregado pelos colegas através do centro
do Rio e levado à Assembleia Legislativa para
ser velado.
Junto com estudantes e intelectuais de esquerda percorri os teatros, alguns dos quais
suspenderam as sessões como medida de protesto, e os bares para convocar a classe artística
ao velório.
Comoção pública. A população acorreu à Assembleia e lotou todas as suas dependências. A
vigília durou a noite toda ao som de discursos
inflamados.
290

No dia seguinte, à tarde, uma passeata levou o
corpo para ser sepultado no Cemitério São João
Batista, em Botafogo. Nas janelas dos prédios,
panos pretos expressavam o luto da população.
A morte de Edson Luis deu início à escalada de
uma guerra urbana que ainda faria muitas vítimas.
Missa para o Estudante Morto
A missa de sétimo dia para Edson Luis foi marcada para às 17 horas do dia 2 de abril na Igreja
da Candelária, Avenida Presidente Vargas, com
Avenida Rio Branco.
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Imaginando que a missa se tornaria um comício
político, a repressão colocou a cavalaria da PM
na Avenida.
Ao final da missa, na saída da igreja, formou-se
um corredor polonês junto aos muros. Os participantes da missa, entre eles artistas, intelectuais,
estudantes e até padres foram encurralados junto
às paredes dos edifícios da avenida e apanhavam
ou eram espremidos e pisoteados pelos cavalos.
Repórteres tinham suas câmeras apreendidas e
jogadas ao chão para o pisoteio dos cavalos.
Os estudantes jogaram bolinhas de gude pelo
chão da avenida causando o tropeço de cavalos e derrubando alguns PMs. Policiais Civis e
Militares revidaram com bombas de gás lacrimogênio e golpes de sabre a torto e a direito.
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O centro do Rio virara uma praça de guerra.
Salvos por Um Fantasma?
Tentando escapar daquele inferno, Luis Carlos
Maciel, Tite de Lemos e eu dobramos à esquerda na Rua Sete de Setembro. Meus olhos
lacrimejavam e eu só ouvia o barulho dos
sabres cortando o ar e sentia o cheiro de suor
dos cavalos.
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De repente fui agarrada por um braço firme e
arrastada para dentro de um prédio bem na hora
em que ouvi um sabre descendo sobre mim. O
portão de ferro e bronze trabalhado se fechou
com um estalido metálico. Tentando enxergar,
percebi que Maciel e Tite também estavam a
salvo no hall do elevador.
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Um senhor de cabelos e bigodes brancos com
uniforme de zelador nos indicou as escadas sem
dizer palavra. Ainda um pouco às cegas, tateamos até o quinto andar onde um escritório de
arquitetura estava aberto. Os funcionários que
observavam tudo das janelas viradas para a Avenida Rio Branco nos serviram água e cafezinho e
nos convidaram a permanecer ali em segurança.
Realmente seria loucura descer para onde a batalha campal continuava mais intensa. Também
imaginamos que quem estivesse dando sopa na
rua poderia ser preso.
Às 20 horas tudo se acalmou e descemos de elevador para a rua. Tentamos agradecer ao zelador, mas ele não se encontrava mais na portaria.
Na semana seguinte retornei de dia e perguntei
pelo zelador para agradecer nosso salvamento.
Fiquei sabendo que não havia zelador no prédio
nem houvera no dia da missa. O bom velhinho
de cabelos brancos permaneceu um mistério.
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Teria sido um anjo da guarda disfarçado? Ou
um fantasma?
Votem Logo para Não Perder o Bonde
da História
Teatro de Arena, na Siqueira Campos.
A discussão ia alta na madrugada. Passava das 6
horas e as diversas correntes de esquerda discutiam
sobre a passeata do dia seguinte. Ir ou não ir?
A ala conservadora era contra o escalonamento dos
protestos para não provocar uma repressão pior.
A ala mais radical queria ir às ruas em massa.
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Argumenta daqui. Contra-argumenta de lá.
Manobras e questões de ordem para retardar a
votação do plenário.
Os pontos de encontro estavam marcados a partir das 7 horas para aqueles que se dispunham a
protestar nas ruas do centro do Rio.
Mais pessoas pedindo a palavra. Mais questões
de ordem.
Em dado momento, o autor Plínio Marcos perde a paciência, se levanta da arquibancada e
vocifera:
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– Vamos colocar isso logo em votação senão
vamos chegar atrasados na porra dessa guerra!
Foi aplaudido e a votação feita. Ganhou a maioria a favor da passeata.
No dia seguinte fez-se História. Um público
estimado em cem mil participantes de todos
os setores da sociedade tomou a Avenida Rio
Branco e realizou a famosa Passeata dos Cem Mil
liderada por estudantes, artistas, profissionais
liberais e sindicalistas.
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Passeata dos Cem Mil
Em 26 de junho de 1968, a partir das 7 horas, pequenos grupos de no máximo cinco pessoas se
formaram nas esquinas e bares do centro do Rio
de Janeiro, numa movimentação estratégica.
A população ia chegando e, perto do meio-dia,
já era estimada em 50 mil pessoas.
Às 14 horas, atingindo a estimativa de uma multidão de 100 mil participantes, foi dada a partida
pelo comando da passeata. Saiu da Avenida Getúlio Vargas e parou em frente à Igreja da Candelária
para discursos apaixonados contra a ditadura.
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Segurando faixas com os dizeres O povo unido
jamais será vencido, O povo no poder e Abaixo
a Ditadura, a multidão seguiu pela Avenida Rio
Branco gritando palavras de ordem.
Papel picado era jogado de todos os edifícios
e a passeata seguiu aplaudida pelo povo que
lotava as janelas, acenando com lenços brancos
e bandeirinhas do Brasil. Parecia o final de uma
copa do mundo de futebol.
A emoção tomava conta de participantes como
Fernando Gabeira, Caetano Veloso, Norma Benguell, Edu Lobo, Paulo Autran, Tonia Carrero,
Zuenir Ventura, Chico Buarque de Hollanda, Marieta Severo, Carlos Vergara, Gilberto Gil, Nana
Caymmi, Clarice Lispector e o psicanalista Hélio
Pellegrino. Jornalistas e atores compareceram
em peso. Políticos como Wellington Moreira
Franco e Orestes Quércia, o deputado Paulo
Alberto (o Arthur da Távola) e Tancredo Neves,
intelectuais e escritores mesclados com estudantes, mães e donas de casa, líderes sindicais.
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Parou nas escadarias da Assembléia Legislativa
onde as lideranças do movimento contra a ditadura discursaram, assim como os líderes estudantis Alfredo Sirkis, José Dirceu, José Travassos,
Vladimir Palmeira entre outros.
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Às vésperas da convocação da passeata, durante
a mobilização da sociedade contra a censura e
a arbitrariedade, havia a preocupação com a
possível repressão violenta à passeata. Diante da
grande mobilização popular a ditadura evitou
mais confrontos e permitiu a sua realização.
Infelizmente depois dessa manifestação as forças
repressoras intensificaram seus ataques, culminando no fatídico AI-5 (Ato Institucional número
5) do dia 13 de dezembro de 1968.
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A Passeata dos Cem Mil representou uma das
mais expressivas manifestações populares da
história brasileira. Muitos anos mais tarde teve
seu equivalente nas manifestações pelas Diretas
Já dos estudantes caras pintadas.
Sobressaltos e Amizade
Durante os sete anos em que permaneci casada
com o Milton os sobressaltos se enfileiravam.
Vida de artista naquela época era incerta, o
trabalho às vezes oscilante. Eu fazia de tudo
para esconder as dificuldades de meus pais que
já estavam suficientemente desgostosos com
meu relacionamento.
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Milton era muito carinhoso comigo e demonstrava um grande respeito. Jamais levantou a
mão. Não discutia, não brigava. Libriana que sou
achava que estava num bom casamento. Mas
suas puladas de cerca eram frequentes. A falta
de juízo também machucava demais.
As moças bem-criadas daquela época não se
separavam. Especialmente por causa dos filhos.
Mas não tive apenas decepções. Algumas viagens
foram divertidas e houve momentos em que me
senti amada e feliz. Desenvolvemos um ótimo
companheirismo nos trabalhos em conjunto.
Milton era generoso em seus afetos, um divertido contador de causos e piadas, e pai carinhoso
com seus filhos. Excelente amigo, era capaz de
tirar sua última camisa para vestir um colega de
trabalho.
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Infelizmente um componente ressurgia insistentemente em sua personalidade. Jamais aceitou
fazer terapia e não conseguia refrear o impulso
pelo jogo.
Continuou sendo um inspirado ator de teatro e
um genial criador de tipos. Durante muitos anos
foi um dos atores mais bem pagos do teatro, do
cinema e da TV Globo.
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Aprendi a sustentar casa e filhos por conta
própria e a desenvolver uma resistência aos
contratempos.
Nossa relação terminou devido a várias incompatibilidades e aos tempos difíceis daquela época.
Cansada, um dia arrumei as malas e fui para a
casa da mamãe.
Expulsa de Casa
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Ao chegar de táxi ao apartamento de meus pais
tive uma surpresa. Decepcionados pelo fato de
que eu tomara a iniciativa de pôr um ponto
final no meu casamento, Papai disse que eu
não poderia ficar lá e deveria voltar para o meu
marido. Fiquei atônita. Durante todo o tempo
do meu namoro e casamento com o Milton meu
pai parecia estar sempre insistindo na separação.
Acho que ele esperava que o Milton me largasse.
A decisão de papai também tinha a ver com meu
envolvimento político que ele criticava.
Não relatei os motivos para minha decisão. Talvez se tivesse dito toda a verdade meu pai teria
tido outra atitude.
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Concordei em ir embora, mas sem as três crianças. Mamãe me apoiou e foi firme.
– Meus netos ficam.
Saí atordoada. Já eram 23 horas e eu não sabia
aonde ir.
Sentei no banco frio da Praça Cardeal Arcoverde
e chorei. Também senti medo. Eram os Anos de
Chumbo e dar sopa sozinha à noite num banco
de praça seria temerário.
Comecei a pensar nos amigos com quem eu
poderia buscar guarita. Um por um pensei nas
pessoas queridas. Havia um problema.
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A maioria morava em edifícios sem porteiro.
Alguns não tinham telefone. Os dois orelhões
no entorno da praça estavam quebrados.
Lembrei do meu amigo Sylvinho, talentoso cabeleireiro das atrizes e uma pessoa de ouro. Ele
morava na Rua Bulhões de Carvalho, na divisa
de Copacabana com Ipanema num apartamento
térreo de frente para a rua. Chegando lá, catei pedrinhas do chão e joguei contra o muro chamando
seu nome. Fui abraçada por seu imenso afeto e
abrigada por dois dias no calor de sua amizade.
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Norma com seu amigo Sylvinho no Júri do Programa do
Chacrinha
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Sylvinho era um homem lindíssimo e um artista
admirado. Atendia no salão Jambert em Ipanema. Não cobrava nada das atrizes amigas e
estávamos sempre com os cabelos lindos e bem
cortados. Ele foi responsável pelo look (36) de
todas as minhas novelas na TV Globo, com exceção das de época em que usávamos apliques.
A cada novo trabalho eu era totalmente repaginada com nova coloração e um corte diferente.
Sylvinho e eu fazíamos questão de mudar totalmente a aparência de cada personagem. Cabelos
sempre lindos e estilosos.
Lamento muito que sua vida tenha terminado
sob a devastação da AIDS num tempo anterior
ao coquetel e a outros tratamentos. Sendo lindo
e vaidoso, o lento definhar até o fim deve ter lhe
doído muito. Soube tardiamente de sua doença e
sinto muita gratidão pelo coração de Arlete Salles que esteve com ele até o fim proporcionando
colo e amor. Infelizmente eu já morava em São
Paulo e por diversas circunstâncias da época não
tive como ir ao Rio para abraçar o grande amigo
em seus últimos momentos.
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(36) look – estilo, aparência.
Apoio dos Amigos Verdadeiros
Da casa do Sylvinho, recebi abrigo no apartamento de minha amiga Leila Diniz. Morava a
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uma quadra da praia de Ipanema em um pequeno apartamento. Fiquei com ela durante alguns
dias até alugar um apartamento no Jardim Botânico perto da TV Globo.
Sou uma pessoa muito afortunada porque durante minha vida sempre pude contar com o
apoio de amigos fiéis.
Em outra ocasião fiquei hospedada no apartamento de Carmem Silvia Murgel por uns dias
quando a barra política pesou novamente.
Quando fui prestar depoimento, não queria
envolver Carmete.
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Outra amiga se dispôs a declarar que eu permanecera em sua casa. Era uma pessoa muito
especial nossa querida colega Isabel Ribeiro que
teve a coragem de correr esse risco. Atriz de
interpretações delicadas no teatro e nos filmes
de Nelson Pereira dos Santos. Não teve uma vida
longa. Foi vitimada por um câncer de mama.
Deixou o Rio para viver no interior de São Paulo em um condomínio de Jundiaí. Tornei a ver
Isabel algumas vezes por intermédio de minha
amiga Célia, sua vizinha no condomínio. Isabel
já estava doente e procurávamos levar conforto
e esperança. Deixou-nos cedo demais. Seu gesto
corajoso quando precisei de apoio no Rio de
Janeiro é testemunho de sua alma delicada.
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De Amores e Dores
Tendo nascido sob o signo de Libra tenho tendência a me apaixonar perdidamente e com frequência. Muitas foram as paixões avassaladoras de minha juventude. Inúmeras foram as dores de amor.
Peço licença para fugir da honestidade confessional destas memórias. Não contarei aqui a
maioria dessas histórias. Os amores passaram e as
dores também. Os romances passados envolvem
terceiros. Homens que depois se relacionaram
com outras mulheres. Alguns estabeleceram
famílias, tiveram filhos. Não me acho no direito
de expor nossas histórias, nem as mais tristes
nem as mais felizes.
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Só posso confessar que tenho a sensação de ter
amado mais do que fui amada. Com exceção
de duas vezes em que, depois da maturidade,
compreendo que se deu o contrário. Infelizmente só me dei conta tardiamente e talvez tenha
desperdiçado uma grande oportunidade para
um relacionamento mais duradouro.
A sorte que não tive no amor usufruí nas amizades. Matéria para outro capítulo bem mais
substancioso.
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Norma no filme As Sete Faces de Um Cafajeste
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Capítulo XII
Lá se Vão os Anos Dourados
As Sete Faces de um Cafajeste
Produção e direção de Jece Valadão em 1968,
baseada em um argumento de Hélio Bloch, com
roteiro de Jece Valadão e Braz Chediak. Filme
colorido do gênero policial.
Meu personagem se chamava Lílian. O elenco
contava com Jece Valadão, Odete Lara, Geórgia
Quental, Adriana Prieto, Tânia Scher, Marisa
Urban, Betty Faria, Carlos Eduardo Dolabella,
João Paulo Adour, Ary Fontoura, Hélio Ary,
Diana Azambuja, Francisco Magalhães e Sindoval Aguiar.
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Jece Valadão fazia o papel de um rico empresário, próspero e cafajeste que namorava ao
mesmo tempo com sete lindas mulheres. No final
é obrigado a casar com a secretária.
Prêmio Governador do Estado de São Paulo para
o filme e melhor atriz coadjuvante para Adriana
Prieto.
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Odete Lara, Norma, Diana Azambuja e Tânia Scher, no
filme As Sete Faces de Um Cafajeste
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Festival Internacional da Canção 1968/1969
Um concurso de músicas nacionais e estrangeiras
criado por Augusto Marzagão e transmitido pela
TV Globo a partir de sua segunda edição.
Eron Chaves compôs a música de abertura, o
Hino do FIC.
O concurso era realizado em duas etapas, a nacional e a internacional.
Hilton Gomes e eu formamos a dupla de apresentadores nesses dois anos.
O festival era um acontecimento e lotava o Maracanãzinho.
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A vibração da plateia e das torcidas era contagiante.
Em 1968, por conta da situação política do País, a
plateia estava torcendo pela música de Geraldo
Vandré Pra não dizer que não falei de flores,
interpretada por ele.
Levou o primeiro prêmio a lindíssima Sabiá, de
Tom Jobim e Chico Buarque, na voz de Cynara
e Cybele. Quando anunciada como vencedora
foi vaiada por um Maracanãzinho inteiro. Com
certeza merecia o primeiro lugar, possuía uma
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harmonia preciosa. Porém a letra de Geraldo
Vandré era panfletária. Seu refrão era fácil e
contagiante. A partir desse festival virou o hino
da esquerda. Foi cantada em inúmeras passeatas.
Em 1969, voltei a dividir a apresentação do festival com meu amigo Papinha. O primeiro lugar
coube à Cantiga por Luciana, de Edmundo Souto
e Paulinho Tapajós, na voz de Evinha.
Fui apresentadora de um festival da canção da
TV Record em São Paulo antes de apresentar os
da TV Globo.
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Sinto falta da vibração desses festivais. Muitos
talentos da MPB foram revelados por eles.
Cabeças do Fantástico
Durante alguns anos da década de 1960 gravei
muitas cabeças para o Fantástico, inclusive em
inglês. As cabeças eram vinhetas em que atores
do elenco da TV Globo apresentavam as reportagens ou atrações. Eram previamente gravadas.
A Última Valsa de Glória Magadan
Em 1969, mais uma novela de Glória inspirada no
filme Moulin Rouge, do diretor John Houston.
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Cabeças do Fantástico
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A novela foi transmitida às 19 horas de março
a julho.
Novela de época passada na Áustria do século
19, dirigida por Fábio Sabag. Contou com Glauce
Rocha, Theresa Amayo e Cláudio Marzo. Edson
Silva interpretou o pintor Toulouse-Lautrec e
teve que gravar a maioria das cenas de joelhos
para interpretar o gênio de baixa estatura. No
elenco também participaram Ida Gomes, Zilka
Salaberry, Joana Fomm, Betty Faria, Emiliano
Queiroz, Geraldo Del Rey, Paulo Padilha e Rubens de Falco.
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Fiz o papel de Clara, filha do conde e da condessa
interpretados pelos protagonistas.
Durante a novela, às vésperas do aniversário
da Revolução de 1964, as forças da repressão
encarceraram por alguns dias Cláudio Marzo e
outros artistas. O temor era que estivéssemos
preparando uma grande passeata de protesto.
A esquerda começava a se desarticular depois do
Ato Institucional número 5, e para aquele 31 de
março, que eu saiba, não havia nada preparado.
Mesmo assim havia uma ordem de prisão para
mim às vésperas daquele dia.
Naquela época eu atuava como divulgadora da
Editora Tempo Brasileiro, do meu amigo Profes-

12083494 miolo Norma.indd 310

22/10/2010 11:33:18

sor Eduardo Portella. Acontece que na manhã
de minha suposta prisão eu estava percorrendo
as redações dos jornais do Rio para entrega de
notas de divulgação sobre lançamentos de livros.
Eu começava pelo Última Hora, seguia pelas redações de O Dia, O Globo, Correio da Manhã e
terminava sempre na redação do Jornal do Brasil
na Avenida Rio Branco. De lá tomava um ônibus
para chegar à TV Globo ao meio-dia a tempo de
lanchar e me maquiar para o início da gravação
às 13 horas.
Martha Alencar, esposa de Hugo Carvana, era
a jornalista que dirigia o departamento de pesquisa do Jornal do Brasil. Quando me viu avisou
sobre a prisão de Cláudio Marzo e que havia dois
homens me aguardando nos estúdios da Rua Von
Martius, para me levar em cana.
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De um orelhão telefonei para o diretor Fábio
Sabag e avisei que eu daria uma sumida estratégica. Ele também já estava sem o Cláudio Marzo.
Não sei como adaptou as cenas que gravaríamos
naquela tarde. Sei que fui buscar abrigo na Avenida Atlântica no apartamento da mãe de um
companheiro da Faculdade de Medicina. Passei
o dia lá e depois fui acolhida no apartamento da
Carmem Silvia Murgel onde permaneci escondida por alguns dias até soltarem o Cláudio e os
outros artistas aprisionados.
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Antes de voltar para casa, fui sozinha me apresentar ao Dops para saber a razão de ter sido
procurada. Fui interrogada e liberada. Não
acontecera nenhuma manifestação de massas
na data do aniversário da Revolução.
A Última Valsa talvez tenha sido um título profético. Marcou o fim da era Glória Magadan na
TV Globo como autora e diretora do núcleo de
produção de novelas da emissora.
Também marcou o fim de minha permanência
na emissora para onde eu somente retornaria
sete anos depois pelas mãos de Geraldo Casé.
312
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Capítulo XIII
Versatilidade
Uma Imprensada, uma Mudança de Rumo
Em 1969, depois do relativo sucesso da novela A
Última Valsa de autoria de Glória Magadan, eu
estava cotada para interpretar a protagonista
de uma das novelas seguintes. Meu contrato
estava terminando e fui chamada à sala de um
dos diretores para discutir a renovação.
Eu andava chateada porque algumas novatas
tinham ingressado na emissora recentemente e,
sem histórico de carreira, percebiam um salário
maior do que o meu.
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Nunca poderia prever os rumos que aquela
conversa tomou. Fiz minha reivindicação salarial e recebi como resposta que não haveria
problemas desde que eu saísse para jantar
naquela noite e fosse boazinha com aquela
autoridade. Afinal, eu estava me separando do
Milton Moraes, tinha três filhos pequenos, as
outras emissoras iam de mal a pior e, se eu não
renovasse com a TV Globo, onde iria trabalhar
para sustentar meus filhos?
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Misturar meus filhos naquela equação foi um
erro dos mais grosseiros. O sangue me subiu à
cabeça e respondi que eu estava lá para discutir
profissionalmente um contrato. Minha opinião
era que eu valia aquela quantia para a emissora.
O contratante estava em pleno direito de discordar e ponto final. Agora, como eu sustentaria
meus filhos era problema exclusivamente meu.
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Estava havendo uma confusão entre duas profissões: atriz e meretriz e eu exercia exclusivamente
a primeira. Respondi que não era meretriz e
muito menos puta idiota. Porque a oferta era
para eu me vender e, em troca, gravar das 7 às
20 horas, cinco ou seis dias por semana, ir para
casa decorar páginas de texto, só para ganhar
um salário um pouco melhor.
Disse que se algum dia eu cogitasse de me vender
cobraria um preço bem alto, tipo apartamento
de cobertura na Lagoa, carro importado e vida
boa. Saí chispando da sala e não olhei para trás.
Trabalhei em inúmeros empregos utilizando
minhas outras capacidades profissionais e não
cogitei de voltar para a televisão.
Durante sete anos a vida tomou rumos inesperados e vivenciei muitas reviravoltas até ser
escalada por Geraldo Casé para viver a menina
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Maribel no seriado infantil Pluft, o Fantasminha,
de Maria Clara Machado. Emendei esse trabalho
com a protagonista da novela Senhora, do livro
de José de Alencar lindamente adaptado para
tevê por Gilberto Braga, a convite de Herval
Rossano, primeira novela a cores do horáro das
18 horas. A partir daí começou a temporada dos
meus grandes papéis na TV Globo.
Passeios de Mãe
Com três filhos pequenos, eu precisava ser criativa para inventar programas de fim de semana.
Nossos passeios favoritos nos levavam ao Parque
Lage onde brincávamos de fadas e bruxas e criávamos aventuras imaginárias em suas trilhas. O
Jardim Botânico e o Parque da Cidade forneciam
outras diversões como jogar pão para os peixes
no primeiro e para os patinhos no segundo. Sempre contando histórias ou inventando aventuras.
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Tive a sorte de conhecer os pais de duas colegas da escola de Monik e Marcella. Mônica e
Marcelinha eram filhas de um casal amigo que
me ajudou muito. Tinham uma vida mais estruturada do que a minha, frequentavam o Clube
do Banco do Brasil, viajavam muitas vezes nos
fins de semana. Graciosamente levavam minhas
filhas a esses passeios que, na época, eu não
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teria condições de patrocinar. O melhor é que
moravam em rua quase ao lado da casa dos meus
pais em Copacabana. Convivemos assim muito
tempo e as quatro meninas se divertiam a valer.
Anos depois minhas filhas também foram amigas inseparáveis de duas irmãs colegas de escola
Cristina e Tânia Costa. Frequentávamos juntas a
praia de Ipanema e nos fins de semana as quatro
meninas revesavam de casa.
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Outra excursão de dia inteiro era à praia de Itacoatiara. Eu ainda não tinha carro e fazíamos o
trajeto de ônibus e barca. Passávamos o dia na
areia em clima de piquenique. Difícil era a volta
de Itacoatiara até a barca de Niterói. O ônibus
precário vinha lotado. As crianças pequenas já
cansadas de um dia de atividade no mar caíam
pelas tabelas. Muitas vezes viemos os quatro
em pé balançando na condução. Felizmente na
barca os três apagavam e a viagem era mais tranquila até a Praça XV onde pegávamos o ônibus
para nossa casa em Botafogo.
Múltiplos Empregos, Muitas Funções
Ao sair da TV Globo em 1969 tornou-se premente encontrar maneiras de sustentar os filhos. Já
separada do Milton e sem pensão alimentícia
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havia as despesas com colégios particulares,
médicos, psicólogos, dentistas, ortodentistas e
fonoaudiólogos.
Recebi um convite de Alfredo Marques Viana,
a quem já conhecia como o produtor de teatro
que investiu na peça de Dias Gomes O Berço do
Herói, em que Milton Moraes era o protagonista.
A censura proibiu a estreia no Teatro Princesa
Isabel. Muito mais tarde, o texto foi adaptado
por Dias Gomes para a novela Roque Santeiro,
de imenso sucesso na TV Globo.
Alfredo, um industrial do ramo têxtil bemsucedido, mantinha um escritório perto da
Igreja da Candelária no Rio. Sabendo de minha
situação por nosso amigo comum Professor
Eduardo Portella, contratou-me para trabalhar
em seu escritório como secretária bilíngue e
relações-públicas. Ele promovia muitos almoços
no restaurante do Museu de Arte Moderna no
Aterro do Flamengo e acho que queria exibir a
estrelinha de televisão aos políticos, ministros
e demais empresários convidados. Conheci
muitas pessoas do establishment (37) da época.
De dia transitava entre os poderosos de plantão. À noite frequentava reuniões políticas de
esquerda. Alfredo tinha um talento nato para
relações públicas e, embora apregoasse simpatia aos combatentes da ditadura, também
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sabia conquistar amigos nas altas instâncias
do governo.

318

Para mim esse emprego representou a salvação
da pátria por contar com um salário fixo além
de desenvolver outras funções. Acumulei esse
trabalho com o de divulgadora do Colégio do
Brasil, fundado por Eduardo Portella nos moldes
do Collège de France, um fórum de altíssimo
nível para discutir as questões de filosofia e ideologia. Fizeram parte do seleto grupo o Professor
Emmanuel Carneiro Leão, o psicanalista Chaim
Samuel Katz, e o deputado Paulo Alberto. Alguns eventos promovidos pelo Colégio incluíram
a vinda de Michel Foucault ao Brasil.
Também acumulei um emprego na empresa
Amaral Fontoura de mercado de capitais, onde
tive que aprender tudo sobre a Bolsa de Valores
com meu chefe Paulo Amaral. Minha função
era estabelecer contato com jornalistas especializados para divulgar empresas que estavam
entrando no mercado financeiro.
Em algumas noites ainda me dispunha a dublar
filmes brasileiros.
(37) establishment – em sentido figurado o governo e a classe no poder.
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Sentimento Equivocado de Humilhação
Foram tempos duros para a sobrevivência da
família. Eu me desdobrava em várias atividades
para fazer face às despesas.
Meu novo trabalho de relações-públicas exigia
que eu mantivesse uma aparência impecável.
Mesmo estando fora da televisão, meu amigo Sylvinho continuou a cuidar de mim. Toda
semana eu ia ao salão do Jambert para uma
incrementada no visual.
As tensões domésticas aliadas a preocupações
políticas, a frustração por deixar de exercer o
ofício de atriz, e sucessivas decepções amorosas
resultaram em aumento de peso. Minhas roupas
já não caíam bem e não sobrava dinheiro para
investir em um novo guarda-roupa.

319

Com muita delicadeza, Neomi, assessora de
confiança de Alfredo Viana, me levou às compras com dinheiro da empresa. O patrão fazia
questão de que eu me apresentasse bem vestida
nos eventos.
Acostumada desde os nove anos de idade a ganhar meu próprio dinheiro, responsável única
pelo sustento dos filhos durante o casamento,
senti profunda humilhação na hora da escolha
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dos trajes. Foi como se eu estivesse sendo vestida
por um amante e não pelo chefe preocupado
com a imagem da empresa.
Para piorar a situação, uma manhã ao sair do
salão toda produzida para um dia de trabalho
dou de cara com o irmão do Milton Moraes.
Reclamou de uma dívida que Milton contraíra
com a tia de sua mulher e que ainda não fora
paga.

320

– Você está se dando muito bem, não é? Toda
arrumada! Porque não paga a dívida? Quem é
o coronel que está lhe sustentando?
Minha autoestima que já estava no pé afundou
até o inferno. Mal sabia ele que eu lutava para
conseguir o dinheiro da feira semanal e para
manter os pagamentos da escola em dia. E que
meu tailleur, o sapato e a bolsa foram pagos com
o dinheiro da empresa para a qual eu trabalhava.
E que os serviços de cabeleireiro eram cortesia
de um grande amigo.
Naquela época eu sofria de várias deficiências
de personalidade como a incapacidade de aceitar presentes. Ser obrigada a aceitar aquelas
roupas representara um duro golpe em minha
autoimagem.
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Tempos mais tarde, mais madura e mais centrada, compreendi que Alfredo e Neomi nunca
tiveram a menor intenção de me humilhar.
Queriam o meu bem e uma boa representação
para a empresa.
Deixei de ser tão orgulhosa e burra. Muitas vezes
aceitei vestidos usados de algumas amigas ricas
que vesti com alegria e gratidão.
Aliás, sempre tive o carinho e o apoio de esteticistas e cabeleireiros. O grande maquiador de
televisão, o polonês Erick Rzpeck, se tornou um
amigão desde os tempos da TV Tupi. Já na TV
Globo, como chefe da maquiagem, fazia questão
de me cuidar pessoalmente e me deixava sempre
deslumbrante.

321

Também fui muito mimada pelo cabeleireiro
Selmar, com salão na Rua Siqueira Campos no
tempo em que eu fazia o espetáculo Electra
no Teatro do Rio. O penteado era de época e
eu usava alguns apliques que ele colocava com
esmero no coque alto do meu cabelo pessoal.
Depois houve a longa lua-de-mel com meu amigo Sylvinho.
Em São Paulo, durante a novela do SBT Pícara
Sonhadora, estive sob os cuidados carinhosos de
Julinho do Carmo.
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Atualmente sou abençoada pelo talento de
Roberto Falloni, com salão no Itaim, a quem conheci nas gravações da novela A Escrava Isaura,
da TV Record. O estilista responsável por minha
maquiagem e cabelos em eventos é Toninho
Ruiz. Ambos moram no meu coração como ótimos amigos.
Um Quase Assalto

322

Preciso esclarecer que este susto aconteceu numa
época anterior à possibilidade de enviar um DOC
bancário e do evento das operações de internet
banking. As transações bancárias eram feitas
pessoalmente nos bancos.
Numa tarde precisei dirigir meu Chevette até os
subúrbios da Central do Brasil para descontar um
cheque de valor altíssimo de uma das empresas
para a qual eu trabalhava. Teria que sacar tudo
em dinheiro para poder cobrir outra conta dessa
empresa num banco do Posto Seis em Copacabana antes do horário de fechamento bancário.
Logo após o almoço fiz a pequena viagem ao
subúrbio. Chegando ao banco vi que não possuía
estacionamento. Do outro lado da rua havia
um terreno baldio, onde alguns poucos carros
estavam estacionados. Parei o carro e atravessei
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a rua. No banco fui levada a uma saleta especial
para contar o dinheiro em grandes maços, que
guardei em minha pasta de executiva. Peguei as
chaves do carro com a mão direita e a pasta na
esquerda e fui me aproximar do Chevette por
trás. A poucos metros do carro percebo a porta
do motorista entreaberta e um sujeito curvado
junto ao painel, acredito que na tentativa de
estabelecer uma ligação direta. No instante em
que eu o vi ele também me percebeu. Não havia
escapatória. Se eu corresse ele me alcançaria e
levaria as chaves do carro e a pasta com um dinheiro que eu teria que repor com meu salário
de mais de ano.
Nesse momento de surpresa mútua, ele por ter
sido surpreendido e eu idem, um lampejo me
salvou da enrascada. No bolsinho do meu casaco
tinha uma nota de cinco cruzeiros. Enfiei a mão
no bolso e avancei para o rapaz.

323

– Moço, muito obrigada por ter vigiado meu
carro. Desculpe mas só tenho esse trocado.
Empurrei o dinheiro na mão que ainda segurava
um arame. Na fração de segundos que levou
para ele processar a atitude daquela maluca,
pulei para o banco do motorista, enfiei as chaves no contato e arranquei de ré, ainda com a
porta aberta.
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Pude ver a cara estupefata do malandro olhando para a nota de cinco cruzeiros sem entender
patavina daquele assalto frustrado.
Minha salvação foi ter surpreendido o rapaz com
uma atitude totalmente inesperada, como se eu
não tivesse entendido que ele furtava meu carro.
Agradeço a iluminação do meu anjo da guarda
que, aliás, já me tirou de muitas encrencas ao
longo da vida. Peço perdão por lhe dar tanto
trabalho.

324

Tremendo pela descarga de adrenalina, consegui
levar o carro até o Posto Seis onde completei
minha missão de depositar a quantia a tempo.
Ao sair do banco precisei ficar sentada no carro
durante meia hora até as pernas pararem de
tremer e eu me sentir apta a dirigir para casa,
em Botafogo. Ainda fiquei de molho na banheira de água quente com sal grosso durante uma
boa hora.
Um Assalto Bem-sucedido
Muitos anos depois, já morando em São Paulo,
estava dirigindo na Avenida Paulista à noite.
Meu compromisso era dar uma palestra numa
escola de esoterismo na Vila Mariana. Minha
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bolsa estava no chão do passageiro e carregava
algum dinheiro de cursos para entregar a parte
que cabia à escola. Distraída, com o vidro aberto
e ouvindo música, parei no primeiro sinal em
frente ao prédio da Gazeta.
Da escuridão surgiu uma figura sinistra empunhando uma faca.
– Passa o dinheiro dona, passa todo seu dinheiro.
Gostaria de saber qual é o meu carma de sempre sofrer tentativas de assalto quando estou
carregando quantias em dinheiro que não me
pertencem.

325

Gelei e me lembrei de que na bolsinha lateral
tinha uns vinte reais. Rapidamente entreguei
esse dinheiro ao assaltante. Novamente me senti
abençoada pelo anjo da guarda porque o homem
pegou o dinheiro sem perceber a bolsa no chão.
Cambaleou no passeio e parecia retirar-se. Tenho
certeza de que me assaltou para comprar drogas.
Num impulso vindo não sei de onde e talvez
aliviada por ter resguardado o dinheiro alheio,
olhei para o ladrão com um sentimento de
compaixão.
– Deus te abençoe, meu filho.
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Andei vinte metros com o carro e parei no segundo farol vermelho em frente ao prédio. O
assaltante voltou e se debruçou em minha janela.
Pronto pensei, porque não deixei quieto? Agora
ele vem buscar o resto.
– A senhora me perdoe. Mas eu preciso do dinheiro.
E assim dizendo seguiu seu caminho.

326

Fiquei atordoada. Meu sentimento de compaixão (muito diferente de pena) fora verdadeiro.
Nunca imaginei que um assaltante me pedisse
perdão pelo roubo. Fiquei com a nítida sensação
de que acontecera um perdão mútuo por alguma
dívida de outra vida.
O mais interessante é que a figura soturna
parecia um autêntico Hades, o deus grego do
submundo. Hades corresponde ao planeta Plutão e eu estava sob a influência de um trânsito
astrológico muito forte desse planeta.
Emprestando Muitas Vozes
Infelizmente dublei muito mais cinema do que
filmei como atriz. Adoro cinema e me ressinto
da falta que me faz filmar boas histórias.
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Já a carreira de dubladora foi de vento em popa
desde o começo dos anos 1960.
Adorei dublar os filmes de Nelson Pereira dos
Santos. Eu fazia a voz de Irene Estefânia entre
outras. A experiência mais engraçada e desafiadora foi dublar três faixas em seu filme Quem é
Beta? Fiz a americana, a francesa e uma brasileira gravando os diálogos com sotaque e vozes
diferentes em faixas separadas.
Eu tinha uma relação estranha com a tela de
cinema nos estúdios de dublagem. Os diretores
comentavam que parecia uma coisa de mediunidade porque sem conhecer pessoalmente algumas atrizes eu parecia incorporar a voz delas.
Isso aconteceu quando Adriana Prieto faleceu
depois de filmar O Casamento, de Arnaldo Jabor, baseado na peça de Nelson Rodrigues Toda
Nudez será Castigada.
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Fui dublar e todos no estúdio ficaram arrepiados.
A dublagem mais difícil que enfrentei foi a voz
de Betty Faria no filme A Estrela Sobe, de Bruno
Barreto. O longa estava com data marcada para
a apresentação no festival internacional de Berlim e Betty estava na TV Globo gravando uma
novela. Fiz teste e fui escolhida para dublar seu
personagem. Mas Betty tem um registro de voz
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e uma maneira de expressão muito diferentes
da minha. Acontece que gosto muito dela e me
desdobrei para fazer um trabalho à sua altura.
Conseguimos um bom resultado e quem não
sabia da substituição não notou a diferença.
Nos tempos da pornochanchada ganhei muito
dinheiro dublando a maioria das comédias eróticas produzidas no País.
Cheguei a ser apelidada de Rainha dos Gemidos, se não me engano pelo ator e diretor Carlo
Mossy.
328

Já morando em São Paulo dublei muitos seriados
e filmes estrangeiros nos Estúdios Sílvio Santos,
naquela época ainda na Vila Guilherme.
Durante o período em que trabalhei com traduções também foram muitos os cursos de treinamento que traduzi ou verti, atuando ainda como
locutora em diversos idiomas.
Trabalhando ao Lado de um Grande Homem –
José Olympio
De 1972 a 1975 fui contratada pela Editora José
Olympio para o Departamento de Comunicação.
Minha função incluía fazer a ponte entre autores
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e imprensa, promovendo lançamentos de livros
e entrevistas.
Eu acabara de exercer um trabalho de divulgadora para o Ministério da Educação e Cultura e
seu Movimento de Alfabetização, o Mobral, com
muito sucesso e repercussão de mídia, o que não
foi difícil por se tratar de um programa nacional.
Geraldo Jordão Pereira, filho de José Olympio,
foi quem me contratou. Foram anos muito felizes. Eu morava num apartamento térreo de
fundos com meus filhos Marcos, Monik e Marcella, na Rua Visconde de Ouro Preto. A Editora
José Olympio ficava na Rua Marquês de Olinda,
a duas ruas de distância.
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Todos os dias eu ia a pé e começava a trabalhar
às 9 horas, depois do café da manhã de pão
francês com manteiga e café com leite que era
servido a todos os funcionários. Ainda tínhamos
direito a almoço e a lanche da tarde.
A Editora José Olympio foi fundada em São
Paulo em 1931 pela grande figura humana de
mesmo nome. Ele começara sua vida de amor
aos livros ainda como contínuo de uma livraria.
Lendo muito, conversando com autores que
frequentavam aquela livraria, foi sedimentando
um sonho. Sua visão empresarial o levou para o
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Norma com José Olympio (último à direita)
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Rio de Janeiro, naquele tempo a capital da República que fervilhava com a presença de artistas e
intelectuais. Buscando essa proximidade com as
fontes de produção e de mercado, o sonho de
José Olympio tomou forma e alma na cidade do
Rio de Janeiro. Inicialmente abriu uma livraria
no centro, depois se expandiu para o bairro de
Botafogo.
No tempo em que trabalhei para J.O., seu irmão
Daniel e o filho Geraldo Jordão Pereira, de apelido Coley, vivenciei um contato estreito com
grandes escritores brasileiros. O almoço farto era
servido aos funcionários e convidados no salão
do quarto andar. Essa convivência quase diária
com seus autores e funcionários tornava a pessoa
de José Olympio íntima de todos nós. Era admirado, respeitado e amado, aquele pioneiro que
lançara no mercado editorial brasileiro autores
ainda desconhecidos que abrilhantaram as letras
nacionais. Raquel de Queiroz, José Lins do Rego,
Ariano Suassuna, Graciliano Ramos, Guimarães
Rosa, Ferreira Gullar, Nélida Pignon, Raul Bopp,
José Cândido de Carvalho, Rubem Braga, entre
muitos. Manoel Bandeira comparecia aos almoços especiais das sextas-feiras quando autores e
jornalistas se encontravam para altas conversas.
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Foi talvez a primeira editora brasileira a instalar
um computador para gerenciar funcionários e
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vendas. Ah, aquele computador! Máquinas de
processamento imensas ocupavam praticamente
o segundo andar inteiro entrelaçadas por cabos
grossos como sucuris. O sistema era de fichas de
holerite. Um monstro pré-histórico sim, mas a
editora foi informatizada.
O pioneirismo do pai contagiou o filho. Idealista,
desejava incentivar as escolas brasileiras a darem um salto de qualidade. Pesquisou materiais
educacionais de última tecnologia no exterior.
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Implantou duas subsidiárias a Encine (audiovisual) e a Didacta (kits educativos) para onde
fui transferida. Trabalhávamos muito e com
grande entusiasmo. Meus três filhos pequenos
e os filhos de Geraldo Jordão Pereira posaram
juntos para um catálogo colorido dos materiais
educacionais.
Pela primeira vez na vida, depois de um ano
trabalhado, tive direito a um mês de férias remuneradas. Viajei com as crianças para um hotel
fazenda na estação de águas de Cambuquira, em
Minas Gerais, onde usávamos a piscina do clube e
à tarde fazíamos longos passeios a cavalo. Foram
férias deliciosas.
Infelizmente os materiais educacionais eram
todos importados e muito caros para a maioria
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das escolas brasileiras. O mercado não recebeu
bem as inovações.
Em dificuldades, a Editora foi encampada pelo
BNDES e hoje faz parte da Editora Record com
seu catálogo de clássicos da literatura nacional.
Geraldo Jordão Pereira continuou idealista e
pioneiro. Criou a Editora Sagarana. Depois, com
os filhos já adultos, criou a Editora Sextante, um
sucesso que dispensa apresentações.
Programa Flávio Cavalcanti
TV Tupi

333

No começo dos anos 1970 fui convidada para
coapresentar o Programa Flávio Cavalcanti ao
vivo. Era um programa de auditório com competições de música, jurados, reportagens.
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Com Flávio Cavalcanti, co-apresentando seu programa de
auditório na TV Tupi
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Capítulo XIV
Meus Anos Dourados
Aventura no Mar
Depois da terceira gestação fiquei com muita
pele na barriga.
Meu amigo, o cirurgião plástico Farid Hakme
tinha uma clínica em Botafogo e me ofereceu
fazer uma plástica de seios e barriga. Fiquei feliz
em poder diminuir um pouco os seios grandes
e pesados.

335

Fui para a clínica e após dois dias de internação
estava novinha em folha. Ele me deixou com um
corpinho de modelo.
Como todos os acontecimentos importantes em
minha vida acontecem de supetão, sem aviso,
fui imediatamente convidada por Geraldo Casé
para fazer o papel da menina Maribel na peça de
Maria Clara Machado, Pluft o Fantasminha, que
seria gravada em coprodução entre TV Globo e
TV Educativa, em 20 capítulos para inaugurar o
horário das 17h30. Seria um balão de ensaio para
testar o horário e, se tivéssemos sucesso, a Globo
emplacaria o Sítio do Picapau Amarelo a seguir.
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Com Flávio Miggliaccio a bordo do saveiro durante as
filmagens de Pluft, o Fantasminha
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Saída da clínica, tive apenas dois dias para provar
os figurinos e ficar pronta para as primeiras cenas
de externa que seriam gravadas em Grumari a
bordo de um saveiro alugado.
O elenco escolhido por Casé era maravilhoso.
Dirce Miggliaccio fez um Pluft inesquecível. Zilka
Salaberry era a mãe do Pluft que cozinhava seus
pastéis de vento. Flávio Miggliaccio interpretou
o Pirata Perna de Pau com papagaio e tudo.
Joseph Guerreiro representava o seu imediato.
Cláudio Mamberti e Edson Silva eram os marinheiros heróis do falecido Capitão Bonanza Arco
Íris, avô de Maribel.
337

Com a barriga e os seios repletos de pontos e
curativos tive que caminhar na praia de Grumari
com certo esforço, mas correu tudo bem.
No dia seguinte, linda manhã de sol, embarcamos no saveiro a partir do Iate Clube do Rio. A
bordo iam alguns figurantes piratas, o Pirata da
Perna de Pau e seu imediato, eu e apenas um
operador portando uma câmera na mão.
O restante do elenco foi de ônibus para Grumari,
onde outras três câmeras posicionadas aguardariam o desembarque dos piratas. No ônibus da
externa também seguiram nossas roupas pessoais.
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AIçamos as velas e levantamos âncora já maquiados e vestindo os figurinos primorosos criados
por Kalma Murtinho. A tripulação verdadeira
consistia apenas do proprietário do saveiro e
um auxiliar.
Dentro da Baía de Guanabara o navegar foi
tranquilo. Ao passarmos no quebra-mar para
contornar o morro do Pão de Açúcar, algumas
pessoas a bordo começaram a ficar enjoadas.
Não suportando o mal-estar, na altura da praia do
Leme um figurante se jogou ao mar e felizmente,
sendo bom nadador, conseguiu chegar à praia.
338

O restante seguiu viagem contornando a costa
da Zona Sul.
Eu estava me divertindo muito junto com o Guerreiro porque não sentíamos enjoo nenhum e não
descemos do convés para o porão no intuito de
apreciar a vista e a brisa marinha.
Ao meio-dia, um vento sul agitou o mar. Estávamos quase chegando a Grumari quando o saveiro começou a jogar muito para desespero da
maioria. Nosso operador de câmera totalmente
mareado deitou no convés e tentava manter a
máquina estável para filmar os piratas.
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O céu empreteceu de repente. Sentimos que
vinha um temporal e tanto.
A produção havia combinado que uma barcaça
da Marinha estaria nos esperando em Grumari.
Era uma embarcação que podia ir até quase a
areia da praia. O plano era descer do saveiro e
pular para essa embarcação que nos levaria à
terra, onde a gravação prosseguiria.
Um saveiro tem uma quilha muito funda e não
pode se aproximar da praia com perigo de encalhar.
Não sabemos se foi mancada da produção ou
se a embarcação da Marinha não partiu por
conta do mau tempo, o que aconteceu é que
o elenco se viu numa armadilha náutica: o
saveiro estava sem água potável e a produção
não colocara alimento a bordo porque o combinado seria almoçarmos numa churrascaria na
Barra da Tijuca, após a gravação. O temporal
ameaçava e o saveiro não poderia se aproximar
mais da costa.
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Na praia, Casé empunhava um alto-falante.
Comunicou ao dono do saveiro que deveríamos
regressar até o Iate Clube da Urca e que a gravação seria remarcada para outro dia.
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– Negativo – contrapôs o proprietário. Tenho que
seguir para Itacuruçá, porque vou pegar turistas
estrangeiros que estão pagando em dólar. Já
recebi o dinheiro e tenho hora para chegar lá.
No desespero, dois figurantes arrancaram o
figurino, ficaram de cueca e pularam ao mar.
O elenco masculino queria seguir seu exemplo.
Mas quando viram a luta de um deles quase se
afogando, mudaram de ideia. Estávamos sem
saída, sem água e sem comida e apesar do temporal teríamos que seguir para Itacuruçá. Mais
algumas horas de viagem num mar revolto.
340

Para salvar o figurante, membros da produção
e técnicos fizeram uma corrente da terra até
onde o rapaz lutava pela vida e o alçaram para
a areia. Presenciar a cena do quase afogamento
desestimulou outros figurantes e atores a pularem naquelas águas traiçoeiras.
Ficamos reféns do dono do saveiro e descobrimos que o rádio de bordo não estava funcionando. Enfrentamos horas de tempestade
com raios e trovões e ondas enormes que
lavavam o convés de todos os lados. Não vou
fingir que não foi assustador. Mas eu e Joseph
Guerreiro continuamos agarrados à rede da
popa no meio da tormenta. Apesar do aviso
do marinheiro de que aquelas águas poderiam

12083494 miolo Norma.indd 340

22/10/2010 11:33:20

estar infestadas de tubarões, tínhamos uma
confiança tão grande que vencemos o medo e
o desconforto do frio intenso agravado pelos
figurinos encharcados.
Às 5 horas finalmente chegamos ao porto de
Itacuruçá. Casé, preocupadíssimo com a minha
situação de recém-operada e com o restante
do elenco e da equipe, nos esperava no cais.
Enrolados em toalhas fomos para uma pousada
que ele tinha intimado a nos atender. Tomamos
banho quente, vestimos nossas roupas pessoais
trazidas pelo ônibus da externa e devoramos um
lauto jantar de feijão-preto, arroz, batata e bife.
Depois o ônibus nos deixou a todos em casa já
de manhãzinha.
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As gravações do saveiro quase não puderam ser
aproveitadas devido ao mal-estar do operador
de câmera e de nosso querido pirata da perna
de pau Flávio Miggliaccio.
Porém o seriado Pluft o Fantasminha foi um
grande sucesso passando na TV Globo e na TV
Educativa do Rio. Estabeleceu a viabilidade do
horário e assim pôde ser lançado o Sítio do Pica
Pau Amarelo, de tão saudosa memória, e que foi
dirigido por Casé durante alguns anos.
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Aurélia, ah a Maravilhosa Aurélia Camargo
A novela Senhora inaugurou a cor no horário
das 18 horas. O diretor Herval Rossano iniciou
uma temporada de grandes trabalhos no horário
com Helena ainda em preto e branco. Corajoso,
decidiu que os folhetins seriam todos adaptados
de clássicos da literatura brasileira.
Grande alvoroço para a preparação de Senhora,
escrita por Gilberto Braga e adaptada em português castiço do romance homônimo de José
de Alencar.
342

O cenógrafo Arlindo Rodrigues foi convocado
para produzir os cenários e os figurinos e realizou um trabalho fenomenal. Basta dizer que
nas cenas dos protagonistas, Cláudio Marzo e eu,
nosso figurino era sempre ton sur ton.
O grande maquiador Erik Rzpeck já trabalhava
na casa e foi o idealizador dos intrincados penteados de época das atrizes.
A escolha do elenco foi muito feliz. Além da
química que rolou entre Cláudio e eu, abrilhantaram o trabalho Alberto Perez, Lucia Alves,
Zilka Salaberry, Cleyde Blota, Cléa Simões, Chica
Xavier, Gracinda Freire, Paulo Ramos, Norma
Suely, Nestor de Montemar, Fátima Freire, Paulo
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A Aurélia Camargo, da novela Senhora na TV Globo
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A Aurélia Camargo, da novela Senhora na TV Globo
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Ramos, Felipe Wagner, Miriam Pires, Ivan Setta,
Rogério Fróes, Ida Gomes, Fausto Rocha, Elisa
Fernandes, Darcy de Souza, Maria do Rocio e
Osmar Prado.
Foi meu primeiro trabalho contracenando com
Osmar Prado, no personagem de Torquato Ribeiro, um dos muitos pretendentes apaixonados de
Aurélia. Que prazer é trabalhar com esse ator!
Textos na ponta da língua, travávamos verdadeiros duelos de português clássico em cenas
de três ou mais páginas carregadas de emoção
e subtextos. Parecia um jogo de pingue-pongue
entre dois craques. Osmar é daquele tipo de
ator que submerge nas profundezas da alma
do personagem e é generoso na troca. Possui
uma das maiores qualidades de interpretação
que é saber ouvir com emoção a fala dos outros.
Herval Rossano, como diretor, sabia focalizar o
ator ouvinte assim como o ator atuante. Acho
que pôde deitar e rolar em minhas cenas com
Osmar, Alberto Perez, Zilka Salaberry e, é claro,
nos diálogos com Cláudio Marzo, um inesquecível Fernando Seixas.
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Cléa Simões que representou a escrava Anastácia
era uma pessoa alegre e generosa. Inúmeras
vezes o elenco e a técnica faziam vaquinha e
nos fins de semana em sua casa no subúrbio
aconteciam lautas feijoadas que preparava com

12083494 miolo Norma.indd 345

22/10/2010 11:33:21

Com Miriam Pires (acima) e com Osmar Prado (abaixo) na
novela Senhora, da TV Globo
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Casamento de Aurélia em Senhora, novela da TV Globo
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amor. Aliás, credito parte do enorme sucesso de
Senhora ao entrosamento afetivo entre o elenco
e a técnica. Havia um clima de entusiasmo e amor
pelo trabalho que perpassava todos os envolvidos. Essa energia cria uma fagulha mágica que
o público é capaz de captar e ao qual responde
com expressivos índices de audiência.
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A novela era gravada de segunda a sexta e muitas vezes as externas aconteciam aos sábados.
Gravamos muito no Jardim Botânico, ao lado
da emissora. As cenas da fase pobre de Aurélia
Camargo foram gravadas no tradicional bairro
de Santa Tereza onde também foi rodada a novela Vejo a Lua no Céu.
Participação Especial
Entre as protagonistas Aurélia de Senhora e
Suzana em Vejo a Lua no Céu, Fábio Sabag me
convidou para uma participação especial na
novela Bravo, de Janete Clair e Gilberto Braga.
Exibida entre junho de 1975 e janeiro de 1976 às
19 horas, teve 197 capítulos dirigidos por Fábio
Sabag e Reynaldo Boury.
Ainda em preto e branco, contava a história
de um grande maestro interpretado por Carlos
Alberto. Foi uma ousadia dos autores porque a
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A Elvira da novela Bravo
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trama focava a música erudita. Fez grande sucesso com as interpretações de Aracy Balabanian,
Neuza Amaral, Bete Mendes, Cláudio Cavalcanti,
Ítalo Rossi, Daisy Lucidy, Heloísa Helena, Lupe Gigliotti, Brandão Filho e Suzy Arruda entre outros.
Minha Elvira era uma pianista apaixonada pelo
personagem interpretado por Cláudio Cavalcanti. Foi um prazer trabalhar novamente ao lado
do meu querido amigo e companheiro dos tempos pioneiros da TV Tupi. Cláudio é uma pessoa
especial que ama os animais como eu. Lembro
do casal de pastores-alemães que criava em sua
casa de Santa Tereza.
350

A Romântica e Triste Vejo a Lua no Céu
Novela de 1976 para as 18 horas do núcleo de
Herval Rossano e dirigida por ele, foi baseada
num romance de Marques Rebelo, adaptado por
Sylvan Paezzo para 119 capítulos.
Foi ousadia do diretor permitir que a novela
terminasse com o desfecho da morte dos dois
protagonistas, o Fernando, de Eduardo Tornaghi
e Suzana, minha personagem.
A novela se passa na década de 1920 e a heroína morre no parto como consequência de um
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Suzana, personagem da novela Vejo a Lua no Céu da TV
Globo
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Dois momentos de Suzana, em Vejo a Lua no Céu
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ataque de eclampsia. Algum tempo depois o
personagem de Eduardo Tornaghi sucumbe à
tuberculose.
A delicadeza de sentimentos dessa história enfocando a vida de personagens pobres do Rio
antigo, suas relações familiares e o surgimento
de mulheres que desafiavam certas convenções,
resultou num trabalho muito emocional. Mais
uma vez o entrosamento do elenco e a química
entre mim e Eduardo marcaram a história na
memória do telespectador.

354

No elenco se destacavam Alberto Perez, Cláudio Cavalcanti, Ítalo Rossi, Aracy Cardoso, Isaac
Bardavid, Monah Delacy, Cleyde Blota, Isabela
Garcia (garotinha), Cléa Simões, Elisa Fernandes,
Ângela Leal, Roberto de Cleto e Alair Nazareth,
irmã de Zilka Salaberry.
Todas as externas foram filmadas no bairro de
Santa Tereza.
Para não terminar o enredo sob a nota triste do
falecimento de Fernando, no último capítulo
diretor e autor se permitiram uma licença poética. Tornaghi e eu vivemos um reencontro no
além, gravado num ambiente lindo na floresta
da Tijuca, à beira de um lago.
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Com Eduardo Tornaghi, cenas do casamento em Vejo a
Lua no Céu
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Com Cláudio Cavalcanti (acima) e Eduardo Tornaghi
(abaixo)
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Salvar ou Desmaiar?
Dia glorioso de céu azul no Rio em 4 de junho
de 1976, desço do ônibus da linha Lido/Horto,
que dirariamente me conduzia aos estúdios da
TV Globo no Jardim Botânico, para gravar o
personagem Malvina de Escrava Isaura.
Grande tumulto no bar da esquina onde lanchávamos. Algumas colegas passando mal, duas
desmaiadas, gritaria.
Vejo que a emissora está pegando fogo. Uma
fumaça escura e malcheirosa poluía o ar.
Imediatamente percebi alguns operadores de
câmera e assistentes entrando e saindo com
dois bombeiros por uma abertura que levava
ao depósito de fitas de videoteipe de todos os
trabalhos artísticos da emissora. Senti um aperto
no peito. Quanto trabalho de equipe perdido,
destruído! Nem vacilei, o desmaio ficaria para
depois. Juntei-me à turma dos técnicos que
faziam o trabalho de retirada das fitas. Alguns
entravam corajosamente no local incendiado e
traziam para fora o que podiam, a gente pegava
respirando fumaça e correndo com as fitas salvas
para um carro da Globo estacionado na calçada.
Durante o tumulto percebo que Herval Rossano,
diretor do núcleo das 18 horas, e o diretor ge-
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Primeira fase da personagem Malvina na novela Escrava
Isaura, da TV Globo
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ral José Bonifácio de Oliveira, o Boni, estavam
no meio da gente trabalhando no resgate da
memória artística da emissora. Ficamos nesse
vaivém até o ponto em que o fogo se alastrou
e os bombeiros impediram nossa entrada.
Após o incêndio começou um pequeno calvário
para os artistas e técnicos da emissora. Os estúdios principais e grande parcela do equipamento estavam danificados. A novela das seis foi
transferida para os estúdios da TV Educativa,
na Rua Gomes Freire no centro. Estúdios que
não contavam com ar-condicionado apropriado.
Milton Gonçalves assumiu a direção da novela e
gravamos alguns meses lá no centro da cidade,
passando calor e desconforto. Mas o trabalho
prosseguiu porque the show must go on. (38)
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Falando em incêndio, Escrava Isaura também
teve mais um incêndio em seu currículo, só que
desta vez cenográfico. Meu personagem Malvina
e o Tobias, de Roberto Pirillo, fomos fritados ao
vivo e em cores numa cabana isolada no mato
por um dos maiores arquivilões das novelas
brasileiras de todas as épocas, o malvado Leôncio Almeida, brilhantemente interpretado por
Rubens de Falco.
As externas de Escrava eram gravadas numa
fazenda de cana em Santa Cruz, na zona oeste
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Fase densa de Malvina
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do Rio. Cabana de madeira construída e forrada de palha por dentro para queimar melhor,
equipe de técnicos em incêndio cenográfico e
bombeiros a postos. Herval Rossano dirige a
cena. Leôncio manda prender Tobias na cabana
para assassiná-lo. O capataz não percebe que
é Malvina quem entrou para salvar o rapaz,
pensa que é Isaura. Cabana trancada por fora,
nenhuma via de escape. Leôncio ordena que
ateiem fogo sem dó nem piedade. Durante toda
a madrugada gravamos a cena das labaredas
subindo, a fumaça invadindo, e o desespero de
derrubar a porta e soltar as cordas que prendiam
Tobias a uma estaca.
Esse incêndio e a morte de dois personagens
amados do público causaram a maior polêmica
até o final da novela. Choveram cartas e telefonemas. Até o finalzinho havia uma bolsa de
apostas que os dois heroicos personagens estariam milagrosamente salvos, porque o público
teimosamente se recusava a aceitar suas mortes.
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A novela Escrava Isaura, adaptada do romance
de Bernardo Guimarães, com texto de época
magnificamente escrito por Gilberto Braga,
tornou-se um fenômeno de massas impressionante. Continua sendo comentário saudoso de
fãs que me reconhecem nas ruas e ainda falam
de Malvina depois de 34 anos da sua estreia.
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Com Rubens de Falco (acima), com Lucélia
Santos (no meio) e com Roberto Pirillo, na cena
do incêndio (abaixo).
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No mundo inteiro continua sendo exibida em
alguns dos 197 países em que foi sucesso absoluto. É muito engraçado assistir a um capítulo
ouvindo as falas em chinês ou finlandês. Teve
100 capítulos e foi exibida entre 11 de outubro
de 1976 e 5 de fevereiro de 1977. Teve ainda
cinco reapresentações no horário das 13h30. Um
compacto editado por Ubiratan Martins foi ao
ar no horário das 18 horas entre dezembro de
1979 e janeiro de 1980. Outra reprise aconteceu
no programa matinal TV Mulher. Em 1990 foi
apresentada como última atração do Festival de
25 Anos da Rede Globo.
O sucesso de Escrava Isaura foi um grande impulsor para as vendas mundiais do Departamento
Internacional da TV Globo e valeu o sacrifício
das gravações na distante fazenda de Santa
Cruz, onde não havia banheiros para o elenco e
as atrizes levantavam suas três saias de anágua
e aros de ferro acrescidos dos pesados figurinos
de veludo para se aliviar no canavial. Até que
um dia uma cobra venenosa tentou picar a perna
de uma figurante. A partir daí a gente não se
arriscou mais no canavial. Nosso almoço também
chegava estragado às vezes, o feijão azedado
no trajeto sob um calor de mais de 40°C, com
as quentinhas transportadas por kombis sem
refrigeração.
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A personagem Malvina em cena com a atriz Beatriz Lyra
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Outro incidente foi numa externa quando Malvina cavalgava ao lado de seu pai interpretado
por Dary Reis e do Tobias, de Roberto Pirillo.
A produção não conseguiu uma sela feminina.
Meu figurino era azul, cheio de babados de
seda escorregadia. As mulheres sentavam de
lado nos cavalos. A sela e o estribo inadequados não permitiam muita segurança em cima
do alazão. Na gravação, durante a disparada
dos cavalos pela mata, tivemos a infelicidade
de perturbar uma colmeia de abelhas que se
vingaram no traseiro do meu cavalo. A consequência, depois que o animal empinou e
escoiceou, foi um tombo digno de uma videocassetada, gravado e registrado pela imprensa
que cobria a cena. Claro que a cena não foi ao
ar na novela.
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Também gravamos muito na cidadezinha histórica de Conservatória perto de Vassouras, no
interior do Estado do Rio de Janeiro. Lá estavam
os casarões coloniais nas fazendas de gado e
cana da trama.
Nesse trabalho tive a oportunidade de representar duas fases de Malvina. No começo, uma mocinha alegre e ingênua. Após a morte da sogra,
quando usa luto fechado e descobre o monstro
que é seu marido, pude imprimir à personagem
uma aura trágica e uma interpretação intimista
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digna dos filmes de Bergman. Malvina torna-se
protetora de Isaura e, atitude rara para uma
mulher da época, enfrenta o marido com duras
palavras em cenas memoráveis.
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O elenco eternizado por esse sucesso consistia
de Lucélia Santos, Rubens de Falco, Edwin Luisi,
Lea Garcia, Gilberto Martinho, Roberto Pirillo,
Mário Cardoso, Haroldo de Oliveira, Zeni Pereira, Isaac Bardavid, Beatriz Lyra, Átila Iório,
Elisa Fernandes, Dary Reis, Ângela Leal, Ítalo
Rossi, Francisco Dantas, Myrian Rios, Carlos Duval, André Valli, Clarisse Abujamra, José Maria
Monteiro, Gilda Sarmento, Ary Coslov, Neuza
Borges, Lady Francisco, Joyce de Oliveira e Ana
Lúcia Torre.
Destaque para a participação especial de Mme.
Henriette Morineau no papel de Madeleine
Besançon, uma cantora lírica.
A empatia da iniciante Lucélia Santos no papel
de heroína principal, elenco bem escolhido e
integrado, texto perfeito e direção segura fizeram de Escrava Isaura um sucesso que perdura
através dos tempos.
(38) The show must go on – o show precisa
continuar.
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Poderia ter aberto uma Floricultura
Minha amiga cantora Marília Barbosa, com
quem eu fazia um show com Sérgio Bittencourt
nas madrugadas da Boate Lapinha em Copacabana, um dia me apresentou um amigo que se
disse meu fã de longa data, o cantor e compositor Zé Rodrix.
Saímos todos juntos da boate e fomos a uma
festa no Hotel Sheraton na subida da Avenida
Niemeyer.
Muita música, muito vinho, dei uma chegada
até a varanda para fugir do excesso de fumaça
de cigarro e para apreciar a lua cheia refletida
no mar. Zé Rodrix se aproximou, tomou minha
mão e trocamos nosso primeiro beijo.

367

No fim da festa me levou em casa de táxi e perguntou qual a flor que eu apreciava mais.
Sem mentir, respondi: Ah, eu amo todas!
No dia seguinte, ao abrir a porta de casa, fui
quase soterrada. Uma floricultura entregou todo
o estoque do dia. Vieram flores de todos os tipos
e cores, um verdadeiro tsunami floral.
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Com Sergio Bittencourt no show da Boate
Lapinha
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Assim era Zé Rodrix, um sedutor inteligente e
divertido com quem acabei me casando e tendo
uma filha, Mariana.
A Cinderela do Petróleo
Em 1976, João Bethencourt me convidou para
encarnar a protagonista de sua comédia A Cinderela do Petróleo, que ele também dirigiria
para uma temporada no Teatro Ginástico, no
Rio de Janeiro.
Ensaiei e estreei ao mesmo tempo em que gravava a novela Escrava Isaura na TV Globo.
A peça de João Bethencourt foi uma das comédias
mais engraçadas que interpretei no teatro. O ator
Felipe Wagner fazia um sheik do petróleo à busca
de uma noiva. Praticamente o terceiro ato inteiro
se passava com nós dois dentro de uma tenda, ele
falando em falso árabe e eu em português. As
entonações eram hilárias e o público morria de
rir imaginando o que se passava na tenda.
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O elenco de comediantes primoroso contava
com interpretações de Milton Carneiro, Berta
Loran, Ary Leite, Ivan Setta, César Montenegro
e Silvia Martins.
Cenários e figurinos de Kalma Murtinho.
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Capa do Programa da Peça A Cinderela do Petróleo, como
a Cinderela e com o elenco completo da peça (abaixo)
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Fazíamos nove sessões por semana lotadas de
cadeiras extras. Ficamos mais de dois anos em
cartaz. Pedi substituição em janeiro de 1978,
para viajar com Zé Rodrix à Bahia e porque estava grávida de minha filha caçula.
Aprendi muito do tempo de comédia com Berta
Loran e Milton Carneiro, dois geniais comediantes do teatro.
Buzina do Chacrinha
Fui do júri desse programa muito divertido na TV
Globo nos anos 1960 e depois em 1976 e 1977,
na TV Tupi do Rio.

Com Mauro Montalvão no Júri do Programa do Chacrinha
na TV Tupi
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Capítulo XV
Viajando Com Zé Rodrix
Um Presente de Aniversário Especial
Casada com Zé Rodrix, depois de um ano tive
muita vontade de ter mais um filho. Infelizmente
comecei a sofrer de hemorragias devido a miomas no útero. Meu médico, Dr. Nadir Farah, disse
que eu precisava de uma cirurgia para a retirada
dos miomas e que provavelmente seria necessário remover o útero. Além do mais, as trompas
pareciam estar fechadas. Seria fisicamente impossível engravidar. Pedi um prazo. O médico
me deu dois meses. Se eu não engravidasse,
procederíamos com a histerectomia.
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No dia 11 de outubro de 1977, no meu aniversário senti uma conexão espiritual muito forte.
Tive certeza de ter engravidado.
Gravidez confirmada. Em 10 de julho do ano
seguinte nascia minha filha temporã, Mariana.
Começou a falar muito cedo e com apenas um
ano já empregava os advérbios com precisão.
Lembro de uma vez quando contou a história
de Chapeuzinho Vermelho:
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– E o Lobo Mau comeu a Vovozinha concretamente.
Provavelmente desenvolveu a linguagem muito
cedo por viver cercada de adolescentes falantes,
seus três irmãos mais velhos e a patota que frequentava nossa casa.
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Mas tomei um susto no dia da festa do primeiro
aniversário de Mariana. A festa junina aconteceu
num espaço ao ar livre onde fizemos uma bela
fogueira. Quando procurei por Mariana ela estava
parada em frente ao fogo como que hipnotizada. Perguntei se não preferia brincar com seus
amiguinhos. Virou-se para mim e colocou o dedo
sobre a boca com uma autoridade assustadora.
– Psssiu! Estou conversando com o espírito do
fogo.
Ai, meu Deus, que alma foi essa que o Senhor
me enviou? Tive que evoluir muito mais rápido
para dar conta de me comunicar com aquele
serzinho de outro mundo.
Lua-de-mel com Zé – Só Faltou Levar
Gato e Cachorro
Qual o casal que leva os filhos para a lua-de-mel?
Nós, é claro.
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Quando Zé e eu resolvemos morar juntos, meus
filhos estavam na escola, eu gravava a novela
Escrava Isaura em tempo integral, protagonizava A Cinderela do Petróleo, no Teatro Ginástico
de terça a domingo e Zé gravava seu primeiro
disco solo.
Não tivemos nem um fim de semana após o casamento que aconteceu na coxia do Teatro, tendo
como madrinha minha querida Berta Loran.
Terminada a temporada teatral e as gravações
da novela e do LP, decidimos curtir férias de um
mês no verão de 1978 na Bahia, onde Zé tinha
vários parentes.
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Durante a lua-de-mel sui generis (39) que desfrutamos na Bahia, acompanhados de meus três
filhos mais velhos Marcos, Monik e Marcella,
ficamos hospedados e aninhados no carinho
especial de tia Elvira e tio Mário. Na casa deles
na praia da Ribeira compartilhamos a comida
baiana com seus inúmeros filhos (sinceramente
perdi a conta). Os tios nos cederam o quarto
e a cama de casal. O carinho com que fomos
tratados comprovou a generosidade e a hospitalidade baiana.
Zé Rodrix, filho de Hermano Trindade, possuía
quase duas dúzias de tias e tios de primeiro grau.
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Norma com Zé Rodrix e as filhas Monik, Marcella e
Mariana
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Consequentemente os primos eram incontáveis.
Fui apresentada à maioria da família Trindade
residente em Salvador e, estando grávida de
Mariana, não sei como não virei uma baleia.
Na casa dos parentes eram servidas lautas refeições em nossa homenagem. Café da manhã
com beiju, bolos de fubá, mandioca fumegante
embebida na manteiga. Almoços e jantares,
lanches fartos. Comíamos várias vezes por dia
ao ir de casa em casa. Impossível a desfeita de
uma recusa. Felizmente sou tarada por comida
baiana, o que transformou o sacrifício da boa
educação em prazer.
(39) sui generis – incomum, diferente
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Restrições descumpridas
Como minha gravidez aos 39 anos era de risco
por causa de miomas uterinos, meu obstetra
Dr. Nadir Farah recomendara repouso absoluto.
Consciente de que gravidez não é doença, é momento de renovação e alegria, a saúde estava
ótima e permitiu várias transgressões.
Abusamos dos banhos de mar na Ribeira e nas
praias ainda desertas da Barra do Jacuípe e do
Castelo de Garcia d’Ávila. Que cenário de filme!
Em 1978, para chegar ao Forte e às ruínas do
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Castelo, tínhamos que atravessar um rio com o
carro em precário equilíbrio sobre uma balsa.
Depois por um caminho quase intransponível
em terra. As ruínas são lindas e a praia que fica
além do antigo forte mais ainda. Sei que ali
foi construído um resort de luxo. Mas quando
fizemos nossa primeira visita com primos do Zé
tivemos a praia somente para nós.
Outras aventuras baianas vivemos em alto-mar
numa lancha de pesca de barracudas. Os mergulhadores pegaram um bichano imenso que brigou muito antes de morrer no convés do barco.
378

Outro passeio de saveiro com piquenique e
mergulho nas águas mornas da Baía de Todos
os Santos. O prazer de compartilhar o momento
com meu companheiro e com os filhos e parentes
baianos era maravilhoso.
Um conhecido de tio Mário tinha uma fazenda
de criação de búfalos e gado da raça zebu a
pouca distância de Salvador. Lá fomos nós para
um fim de semana. Meu orgulho foi tocar a
boiada até o rio, montada num cavalo no meio
dos peões.
Além das experiências místicas que Salvador
proporciona. A Igreja do Bonfim, a visita às
igrejas de Francisco e de Antônio. Meditação
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nas pedras e colinas. A saída de barcos na festa
de Iemanjá. O banquete de comidas de santo
típicas no terreiro de Mãe Menininha onde o
primo Ordep era Ogan.
Regressamos da Bahia nos sentindo abençoados
com a alegria dos filhos pelas férias maravilhosas, pelo carinho dos parentes e a proteção de
todos os santos.
Aventura no Sertão Baiano
Perto do fim das férias em Salvador, Zé queria
visitar seu primo Hélio, delegado na localidade
de Cícero Dantas.
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Alugado um Chevette, partimos de manhã cedinho numa aventura por estradas desertas de
terra com direito a crateras monstruosas e paisagem repetida ad infinitum de vegetação cor
de tijolo devido ao pó da estrada. Alguns cactos
aqui e ali, nenhum posto de gasolina, nenhuma
alma viva ou penada.
Em cada buraco que o Zé caía, meu filho, que
herdou do pai Milton Moraes o talento para o
teatro, exclamava para as irmãs assustadas:
– Marquem bem minhas palavras: este é o último
dia de nossas vidas!
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Alguns inúmeros quilômetros à frente avistamos
um homem desmaiado no chão da estrada. Já
íamos parar a fim de socorrer a criatura quando vimos a peixeira enterrada em sua barriga e
muito sangue em volta. Estava mortinho da silva.
Marcos não podia deixar de comentar: Esse é o
destino de quem trafega nesta estrada.
Como não havia mais nada a fazer pelo morto
seguimos viagem.
E tome de sobe e desce morro sem avistar uma
placa.
380

Num momento inusitado vimos um caminhão
trafegando em sentido contrário com a inscrição
no para-choque: Quando Será? Foi uma alegria
e aproveitei para bater uma foto. O Zé lançara
o seu primeiro LP solo Soy Latino Americano,
no qual figurava a música Quando será? Com
os seguintes versos:
Quando será o dia da minha sorte?
Sei que antes da minha morte esse dia chegará.
Varados de fome, achávamos que nunca toparíamos com um posto de gasolina, um boteco de
estrada, enfim, como repetia o Marcos:
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– Vamos morrer à míngua neste cenário de faroeste.
Para nossa surpresa, chegamos a uma cidade
fantasma. Parecia completamente abandonada.
Continuávamos sem ver vivalma.
Estátuas lindas e um jardim em ruínas numa
construção de ladrilhos artísticos. Resolvemos
bater palmas, chamar, conseguir qualquer informação de um improvável ser vivente.
Depois de um tempo, fomos atendidos por uma
senhora simpática e seu filho. Moravam no fundo daquela construção e se ofereceram para
cozinhar um almoço. Acho que nunca provamos
uma galinhada e um feijão tão gostoso.
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Enquanto esperávamos o rango, fotografei a
casa misteriosa de muitos ângulos. Soubemos
pelo rapaz que nas décadas de 1930/40 a casa
abrigara um cassino esplêndido. E que o Presidente Getúlio Vargas viajava até lá de aviãozinho para apostar e assistir aos shows. Quando o
jogo foi proibido pelo Presidente Eurico Gaspar
Dutra, a cidade conheceu um lento declínio em
sua prosperidade.
Bem-alimentados seguimos viagem pela estrada
de terra. Fim de tarde, pôr do sol, e muitas horas
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mais tarde, cruzamos com uma figura saída do
filme O Cangaceiro, um jagunço de chapéu de
couro montado num jegue.
Pedimos licença e o Zé perguntou: Meu amigo,
falta muito para Cícero Dantas?
O jagunço pitou o cigarro de palha, tirou o pito
da boca e esticou o lábio inferior apontando
para a estrada: Que nada, sô. Fica logo ali.
Logo ali, depois de mais quatro horas de viagem,
chegamos ao nosso destino quando já ia alta a
noite.
382

Liga Não, é Barata-d’Água
Ao chegar à casa do primo Hélio jantamos com
alegria. Zé e Hélio tentavam colocar a conversa
em dia quando um som de metralhadora contra
todos os vidros da casa e no telhado sem forro
me lembrou o filme Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Assustados meus filhos perguntaram o
que era aquilo.
A prima tranquilizou as crianças:
– Liga não, é barata-d’água. De dia elas ficam na
caixa d’água por mode de se refrescar. De noite
elas saem pra passear.
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Não posso dizer que a explicação tenha me tranquilizado. Afinal tomaríamos banho na água em
que as baratas d’água se banhavam primeiro. O
barulho era ensurdecedor. De repente, pelo teto
de telhas sem forro um monstro daqueles fez
plaft! Caiu na cadeira vazia ao lado de minha
filha Marcella. Era uma bicha cascuda e media
quase um palmo. Nojenta.
Quando fomos dormir Marcos se embrulhou na
rede para escapar de uma possível baratada.
Marcella e Monik se encolheram no colchão
embaixo da rede do irmão.
Monik cochichou:
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– Se cair uma barata dessas, cai primeiro no
Marcos.
O amor fraternal tem belos momentos de sensibilidade!
Acordamos cedo no dia seguinte e as crianças
resolveram dar uma volta para conhecer a cidade
após o café.
Quem disse que um de nós foi capaz de empurrar a porta de entrada? Parecia que um tapete
grosso impedia a abertura. Novamente a prima
explicou:
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– As baratas-d’água caem em volta da casa depois de tentarem entrar atraídas pela luz. Mas
não tem problema. Daqui a pouco os sapos dão
conta de comer todinhas.
Sapos? Teriam que ser dezenas. E eram. Com
extremo regalo devoraram as baratas já meio
mortas. Fazia crunch, crunch, o ruído do café
da manhã da saparia. Fomos espiar. Para fazer honra às cascudas, os sapos também eram
imensos.
Perseguidos no Faroeste
384

O primo Hélio era o delegado da cidade. Sendo
advogado, também trabalhava pro bono (40)
para os funcionários da hidrelétrica de Paulo
Afonso, que ficava nas redondezas e por isso
estava jurado de morte.
Ele era muito querido do povo e recebia o pagamento em ovos, leite, uma ocasional galinha
e muita verdura.
As crianças saíram para passear de tarde. Marcos
então com dezeseis anos dirigiu o Chevette pela
cidade. Pararam numa sorveteria. Todos os dias
assistiam ao mesmo filme que passava no único
cinema da cidade: o King Kong original.
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Nessas andanças, Monik e Marcella perceberam
um caminhão com os faróis acesos seguindo o
carro. Cada vez que saíam, o caminhão perseguia
meus filhos. O motorista jamais estava visível.
Apavorado, Marcos começou a achar que estavam sendo seguidos pelo pessoal que jurara o
primo Hélio de morte.
Depois de muitas tentativas de despistar o
caminhão sinistro como no filme Encurralado,
ficou tudo esclarecido. Eram duas mocinhas
seguindo o Marcos, mas seu desejo não era
morte, mas namoro.
(40) pro bono – gratuitamente.
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Personagem Sonia na novela Marina da TV Globo
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Capítulo XVI
Pulando de Galho em Galho
Carga Pesada
Esse seriado teve como protagonistas Antonio
Fagundes e Stenio Garcia que interpretavam os
dois caminhoneiros Pedro e Bino e suas aventuras. Foi exibido de 22 de maio de 1979 a 2 de
janeiro de 1981 às 22 horas das terças-feiras.
Concebido por Daniel Filho, teve direção dele e
também de Milton Gonçalves e Gonzaga Blotta.
Textos de Gianfrancesco Guarnieri, Queiroz
Telles e Walter Jorge Durst sob supervisão de
Dias Gomes.
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Participei do episódio Adeus Dequinha, interpretando uma freira que pegava carona com eles e
se envolvia com o drama de mulheres de beira de
estrada. Kátia d’Angelo interpretou uma delas.
Gravamos várias cenas à noite no entorno de
Maricá, Estado do Rio de Janeiro.
Marina
Outra novela das 18 horas no meu currículo,
em que representei o personagem Sonia. Exi-
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bida de 26 de maio a 7 de novembro de 1980,
uma história moderna em 143 capítulos escritos
por Wilson Aguiar Filho com base no romance
Marina, Marina de Carlos Heitor Cony e Sulema
Mendes. Direção geral de Herval Rossano.
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Nesse trabalho tive a oportunidade de voltar a
contracenar com meu ex-marido Milton Moraes.
Também foi a oportunidade para meu primeiro
vôo panorâmico de helicóptero quando meu
personagem se integra às buscas dos jovens perdidos na mata da Tijuca. Adorei a emoção. Era
um helicóptero militar sem portas. Nas manobras
em pleno ar ficávamos presos apenas pelo cinto
de segurança com a Lagoa Rodrigo de Freitas,
os morros e a floresta abaixo de nós em ângulo
de noventa graus.
Foi o primeiro trabalho na TV Globo do jovem
Edson Celulari. Os protagonistas foram vividos
por Denise Dumont e o saudoso Lauro Corona.
Pouco tempo depois esse jovem e querido ator
talentoso, excelente colega, foi mais uma vítima
da AIDS que dizimava artistas naquela fatídica
década de 1980.
O elenco era formado ainda por Carlos Zara
que interpretou meu marido e pai da protagonista. Também emprestaram seu talento Elida
L’Astorina, Oswaldo Loureiro, Beth Goulart,
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Maquiada pelo amigo Erick Rzpeck
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Beatriz Lyra, Antonio Patino, Suely Franco, Fábio Junqueira, Castro Gonzaga, Célia Biar, Lea
Garcia, Mônica Torres, Lourdes Mayer, Lucia
Veríssimo, Germano Filho, Haroldo Botta, Maria Pompeu e Roberto de Cleto. O comediante
Ankito representava o palhaço Pirulito.
Ciranda de Pedra

390

A cinematográfica época dos anos 1940 serviu
de pano de fundo com seus Cadillacs, suas saias
amplas e músicas inesquecíveis para mais um
grande sucesso do horário das 18 horas, na TV
Globo. Baseada no romance homônimo de Lygia
Fagundes Telles, a novela foi adaptada por Teixeira Filho e dirigida por Reynaldo Boury e Wolf
Maia, sob supervisão de Herval Rossano. Exibida
de 18 de maio a 14 de novembro de 1981, contou
com um elenco muito afiado. Eva Wilma, Lucélia
Santos, Armando Bogus, Adriano Reys, Roberto
Pirillo, Priscila Camargo, Silvia Salgado, Marcelo
Picchi, Neuza Amaral, Maria Helena Dias, Elza
Gomes, Henriqueta Brieba, José Augusto Branco,
Edson Celulari, Djenane Machado, Maria Helena
Velasco, Castro Gonzaga, Ana Lúcia Torre, Enio
Santos, Fábio Junqueira, Mônica Torres, Paulo
Ramos, Gilda Sarmento, Arthur Costa Filho, Joyce
de Oliveira, Manfredo Colassanti, Lupe Gigliotti.
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Frau Herta, novela Ciranda de Pedra, 1981, TV Globo
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As cenas de externa de uma São Paulo dos anos
1940 foram todas gravadas em Petrópolis, cidade
serrana do Rio com seus casarões coloniais e ar
de montanha.
De quinze em quinze dias o elenco se deslocava
para lá e ficava hospedado num hotel na Avenida XV. Esses deslocamentos para fora do Rio
de Janeiro me obrigaram pela primeira vez na
vida a contratar uma babá para cuidar da caçula
Mariana.
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Após as gravações a gente se reunia para jantar
no restaurante do hotel. Lembro com saudade os
papos entre Gilda Sarmento, Arthur Costa Filho,
Enio Santos e eu na mesa do barzinho enquanto
degustávamos a cerveja especial fabricada com
água de nascente da serra petropolitana. Foi
então que Gilda me contou que, numa ocasião
em que tive de proteger meu filho Marcos longe
da confusão política nos anos 1960 e o levei de
trem a Belo Horizonte para ficar com uma família
que o abrigaria do perigo por 15 dias, foi com
ela que ele se hospedou.
Os altos papos com a querida Eva Wilma, recémchegada à TV Globo, também estabeleceram
uma convivência de afeto e admiração mútua.
Fiquei muito feliz quando compareceu à festa
dos meus 50 anos de carreira em São Paulo.
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Foi em Ciranda de Pedra que Priscila Camargo e
eu sedimentamos uma amizade eterna de irmãs
de alma. Ficamos amigas e confidentes ao longo
das venturas e desventuras de nossas carreiras e
trapalhadas amorosas. É uma das amizades que
mais prezo. Quando nos últimos meses de vida
de mamãe ela ficou internada no CTI de um
hospital em Santa Tereza, foi na casa de Priscila
naquele bairro que eu pernoitava.
Ciranda de Pedra representou um marco em
minha carreira. Interpretei a vilã Frau Herta, nascida alemã e fanática fã de Adolf Hitler a ponto
de ouvir seus discursos inflamados em transmissão de rádio. Era a governanta da mansão
Prado, tendo uma paixão recolhida pelo patrão
interpretado por Adriano Reys. Como detinha o
segredo do nascimento de sua filha caçula fora
dos lençóis do casamento infernizava a vida da
menina Virgínia, interpretada por Lucélia Santos,
a heroína do enredo. Também implicava com os
criados da casa, especialmente com os caseiros,
papéis de Gilda Sarmento e Arthur Costa Filho.
Frau Herta demonstrava nítida preferência pelas filhas mais velhas do patrão, interpretadas
por Priscila Camargo e Silvia Salgado, legítimos
rebentos de sua esposa.
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O papel me permitiu recorrer a um sotaque
alemão carregado e a inserir expressões desse
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idioma. As cenas da morte do personagem por
câncer de estômago foram muito fortes e me
permitiram brilhar como atriz.
Os figurinos e os cenários eram lindos. A trilha
sonora foi das mais deliciosas. A abertura da
novela com carros de época chegando à mansão e as meninas em torno do chafariz ficaram
registradas na memória.
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Quando fui convidada por Herval Rossano para
interpretar Frau Herta ele receou que eu recusasse pelo fato de ser uma vilã em minha carreira
de heroínas. Mal sabia ele que desde mocinha
eu sempre ambicionara fazer personagens que
escapassem à sina insossa de algumas ingênuas.
Tive sorte. Aurélia, de Senhora, era uma mulher
decidida em sua vingança sobre o ex-namorado
que a abandonara por dinheiro. Suzana de Vejo
a Lua no Céu desafiava convenções. Em cada personagem que interpreto busco a sombra oculta
das boazinhas e procuro humanizar as vilãs. Num
primeiro momento a nazista Herta representou
um desafio. Só conseguimos interpretar bem os
personagens pelos quais nos apaixonamos. Frau
Herta não conseguiu esse milagre. Uma nazista?
Tive parentes eliminados em campos de concentração. Mas consegui detectar uma fragilidade
humana na personalidade dela. Não estava no
script, mas inseri no olhar e no tom de voz uma
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admiração beirando a paixão amorosa pelo
patrão que ela defenderia com unhas e dentes.
Fragilizada em sua atuação autoritária consegui
imprimir dualidade a essa figura sinistra. O interessante foi que um amigo da TV Globo que tinha
o apelido de El Brujo e fazia as tabulações dos
grupos de discussão dos programas da emissora
me confidenciou em segredo que meu personagem era um dos mais apreciados no Estado de
São Paulo. Isso confirmou minha intuição de que
a dimensão humana trágica de qualquer personagem existe em facetas múltiplas. Não posso dizer
que pude me apaixonar por Frau Herta e suas
idiossincrasias, mas sou grata a ela por marcar
minha carreira com um sucesso de interpretação.
Ao começar a gravar eu já tinha estabelecido uma
convivência pacífica com o monstro.

395

A Bomba da Elizabeth
Teatro Mesbla, produção de J. A. Ayer, peça do
deputado Álvaro Valle com direção de Aderbal
Freire Filho. De 1981 a 1982.
Eu interpretava a terrorista Madame Garaudy.
Combinei com Aderbal um figurino de calças e
botas de couro com um corpete de couro cheio
de tachinhas e o uso de um chicote. Foi um
sucesso.
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Suely Franco, Priscila Camargo, Norma, Aymée, Tânia
Loureiro, Marcelo Picchi, Haroldo Botta, Farneto e Miguel
Rosemberg na peça A Bomba da Elizabeth
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O elenco contava com a participação da comediante Aimée, Suely Franco, Priscila Camargo,
Marcelo Picchi, Haroldo Botta, Tânia Loureiro,
Farneto e Miguel Rosemberg.
A dramaturgia não era das melhores e a crítica
detestou o espetáculo. Só posso afirmar que o
elenco se divertia horrores e parte do público
também. Naquele enredo meio sem pé nem
cabeça tínhamos que prestar muita atenção
em nossa colega Aimée. Sendo uma pessoinha
distraída, às vezes trocava seus locais de entrada
em cena que incluíam várias portas e uma lareira. Quem estava fora de cena dava a dica para
a deliciosa atriz.
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Elas por Elas
Novela produzida para o horário das 19 horas
em 173 capítulos exibidos de maio a novembro
de 1982. Escrita por Cassiano Gabus Mendes e
dirigida por Paulo Ubiratan, Wolf Maia e Mário
Márcio Bandarra.
Essa novela deu a Luis Gustavo, o Tatá, a oportunidade de criar um dos seus personagens mais
marcantes, o hilário detetive Mário Fofoca com
seus ternos quadriculados.
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A Marieta da novela Elas por Elas (acima), com Laerte
Morrone (abaixo)
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O elenco ainda trazia Eva Wilma, Reginaldo Faria, Sandra Bréa, Aracy Balabanian, Carlos Zara,
Christiane Torloni, Joana Fomm, Esther Góes,
Maria Helena Dias, Lauro Corona, Mila Moreira,
Herson Capri, Mário Lago, Nathália Timberg,
Tassia Camargo, Ana Ariel, Cássio Gabus Mendes,
Lupe Gigliotti, Paulo Gonçalves, Mauro Mendonça, Marco Nanini, Suzana Vieira, Ivan Cândido,
Fábio Sabag, Beatriz Lyra, Carmem Monegal,
Irene Ravache, Andréa Beltrão, Luiza Brunet,
Maitê Proença e Xuxa Meneghel.
Fiz uma participação especial como Marieta
contracenando em muitas cenas com Laerte
Morrone. Adoro fazer comédia e Laerte e Tatá
tornavam as cenas deliciosas.
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Amor de Perversão
Longa-metragem em Eastmancolor filmado em
São Paulo, dirigido por Alfredo Sternheim também autor do roteiro. Essa produção de Paulo
de Tarso Silveira e Carlos Frederico Jordan foi
filmada em 1982. Direção de fotografia do genial Carlos Reichembach. Música de Zé Rodrix.
As locações incluíram uma fazenda em Itu, uma
mansão no Morumbi (onde filmei a maioria das
minhas cenas) e ainda os bairros de Aricanduva
e Bela Vista.
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No Filme Amor de Perversão, com Paulo Guarnieri
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Leonardo Villar e eu interpretávamos os pais do
protagonista Paulo Guarnieri. No elenco ainda
Alvamar Taddei, Raul Cortez, Carmen Silva,
John Herbert, Tássia Camargo, Antonio Petrin,
Armando Tiraboschi, Wilma de Aguiar, Ronaldo
Ciambroni, entre outros.
A história é um melodrama que termina tragicamente com a morte do personagem principal.
Uma experiência muito prazerosa, especialmente as cenas com Leonardo Villar.
Cabeças para os Filmes do SBT
401

Todo sábado eu pegava a ponte aérea para
gravar a apresentação do filme da noite para o
SBT, a televisão de Silvio Santos.
O estúdio para essas gravações ficava no bairro
do Sumaré.
Exerci essa função durante 1982.
Casos Verdade
Entre 1982 e 1985 participei com frequência
do teledrama Caso Verdade do núcleo de produção de Herval Rossano e Reynaldo Boury na
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TV Globo. Foi uma série de televisão exibida
no horário das 17h30 entre 26 de abril de 1982
e 18 de abril de 1986, totalizando 152 episódios. Durante esses anos participei de vários,
inclusive do programa de estreia O Menino do
Olho Azul.
1982 – O Menino do Olho Azul
Data: 26/04/1982
Autor: Walter Negrão
Direção geral: Walter Campos

402

1982 – Um Peixe Fora D’água
Data: 27/09/1982
Autores: Ana Helena Gomes, Isabel Magalhães
Direção geral: Reynaldo Boury
1982 – A Cacadora De Vampiros
Data: 29/11/1982
Autor: Eloy Santos
Direção geral: Reynaldo Boury
Depois de 1983, já morando em São Paulo, continuei a fazer alguns episódios. Pegava a ponte
aérea e me hospedava na casa de mamãe, em
Copacabana, durante a semana de gravação.
Uma oportunidade de rever meu querido Rio e
meus amigos.
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1984 – Renúncia
1984 – Blumenau, Tudo Azul
Direção de Reynaldo Boury
1984 – Não Roubarás
Data: 26/11/1984
Autora: Heloneida Studart
Direção geral: Paulo Figueiredo
1985 – Os Gêmeos
1985 – Vivendo e Aprendendo
Fonte: Consulta a Programas Exibidos, na página do Cedoc (Centro de Documentação da TV
Globo).
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Teatro Copacabana em Adorável Júlia
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Capítulo XVII
Mudando de Cidade
Adorável Julia
Teatro Copacabana, de 1982 a 1983.
Romance de Somerset Maugham adaptado para
o teatro por Domingos de Oliveira, que também
dirigiu o espetáculo dessa comédia luxuosa com
Marília Pêra no papel de Julia.
A produção foi da própria Marília nesse espetáculo com nove sessões semanais lotadas no
Teatro Copacabana.

405

No elenco Domingos de Oliveira, Paulo Vilaça,
Nildo Parente, Carlos Duval, Dora Pellegrino,
Fábio Junqueira, Thiago Santiago, Marga Abi
Ramia, Chico Ozanan e Guti Fraga.
Além do sucesso e da linda interpretação de
Marília Pêra, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Eu estava num momento muito
feliz de minha vida, atuando no teatro em um
espetáculo com sucesso de crítica e público.
Recebíamos um ótimo salário acrescido de percentagem sobre os ingressos. Meu casamento ia

12083494 miolo Norma.indd 405

22/10/2010 11:33:29

bem depois de uma crise e havia planos de nos
mudarmos para São Paulo e morarmos em casa
em vez do nosso apartamento de Botafogo. Em
resumo, eu só tinha razões para me sentir ótima.
No entanto, ao entrar no meu camarim para
me maquiar muitas vezes fui tomada por uma
tristeza estranha. Não compreendia a razão do
baixo-astral que sumia misteriosamente quando
terminávamos a peça.

406

Muitos anos depois li um artigo contando que
o romance escrito por Somerset Maugham fora
baseado em personagens da vida real. E que
minha personagem, Zina Devry, havia cometido suicídio. O teatro tem essa coisa mediúnica.
Muitas vezes incorporamos energias que não
sabemos de onde vem. Qual a explicação por
sentir uma tristeza que não era minha?
A Maçã do Amor
Novela da TV Bandeirantes exibida em 1983, ano
em que me mudei para a cidade de São Paulo
acompanhando o marido Zé Rodrix, que acabara de inaugurar um estúdio de jingles com seu
amigo Tico Terpins, o famoso A Voz do Brasil.
Em 1982, eu fora convidada por Marília Pêra
e Domingos de Oliveira para o espetáculo
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teatral Adorável Julia no teatro Copacabana.
Suas nove sessões semanais lotavam. Meu dia
de folga era apenas a segunda-feira e depois
de um tempo em São Paulo montando casa e
viajando de ponte aérea, com um aperto no
coração precisei pedir substituição no elenco
do teatro e Scarlet de Chevalier, filha do Dr.
Ramayana de Chevalier, padrinho do meu filho,
me substituiu.
Em São Paulo, fui contratada por Roberto Talma
para o núcleo de novelas que ele estava montando.
Maçã do Amor, novela das 19 horas, foi escrita
por Wilson Aguiar Filho e Alex Polari, dirigida
por Kito Junqueira e Álvaro Furgulin sob a supervisão de Roberto Talma, exibida de 9 de maio
a 8 de setembro de 1983.

407

Fiz o papel da Condessa Lílian nessa novela
com Yoná Magalhães, Jonas Melo, Alexandre
Raymundo, Rubens de Falco, Wanda Stefânia,
Nicole Puzzi, Nair Bello, John Herbert, Edgard
Franco, Elizabeth Gasper, Paulo Betti, Carmem
Marinho, Afonso Nigro, Carminha Brandão,
Martha Mellinger, Neuza Borges, Raymundo de
Souza, Ricardo Blat, Sadi Cabral, Walter Foster e
Gianfrancesco Guarnieri.
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A novela não fez grande sucesso e foi um trabalho conturbado porque nos últimos meses a tevê
começou a atrasar nossos salários e Guarnieri
conduziu uma greve. No final fizemos um acordo
e recebemos o restante.
Lembro com carinho da maquiagem primorosa
do meu amigo Lazinho.

408

Esse trabalho na emissora do Morumbi bancou
nossa mudança e o translado da família para São
Paulo durante o mês de julho. Meu filho mais
velho, já cursando Direito em faculdade do Rio e
namorando sua colega e futura esposa Lídia, não
quis nos acompanhar. Ocupou uma quitinete em
Ipanema enquanto concluía seu curso.
Jeitosa, um Assunto Muito Particular
Longa-metragem filmado em São Paulo no ano
de 1984. Direção de Nello De Rossi. Argumento
dele, José Fonseca Fernandes e Luis Sérgio Carraro, baseado no conto Jeitosa do Pixoxó, de José
Fonseca Fernandes.
O elenco dessa comédia foi Lúcia Veríssimo,
Hugo della Santa, Carlo Briani, Leda Amaral,
Alessandro Cartocci, Píer Paolo Cartocci, Maximo de Rossi, John Herbert, Mario Marchi, Yara
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Mendes, Rubens Moral, Cavagnole Neto, Paulo
Porto Alegre, Horácio Reis, Edison Rovelli, Vera
Schneider e Alvamar Taddei.
O filme conta a história de extorsões a empresários pela dupla de golpistas Jeitosa e Pixoxó.
O Estranho Sequestro de Merlin ou O
Cachorro que Não Era Exatamente um Mago
Morávamos numa linda casa na Chácara Monte
Alegre em São Paulo. O monte era realmente
alegre e perfumado por pinheiros e ciprestes
com vista para os gramados e quadras de tênis
dos vizinhos mais ricos.

409

Tivemos até uma coruja de estimação que sempre pousava no capô do carro quentinho quando
voltávamos da rua.
Além da coruja, que realmente não nos pertencia, nossos animais de estimação eram um
gato metido à besta de nome Frederico Fellino
e um cachorro Cocker Spaniel já batizado de
Merlin por seus antigos donos. Odilon Wagner
e sua mulher, os felizes proprietários do cão,
moravam num apartamento e nos ofereceram
Merlin para adoção porque nossa casa possuía
um enorme quintal. Quando nos mostraram
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a foto daquele cachorro de longas orelhas
e olhos tristes seu focinho pidão acendeu o
instinto maternal em minha filha Monik que
ofereceu seus préstimos para ser a mãe do pequeno mago de um ano.
Merlin viveu conosco até seu falecimento aos
quatorze anos e foi protagonista de muitas histórias. Para começar, Merlin dominava a mágica
de abrir uma geladeira sozinho e devorar tudo
que encontrasse desde carnes a alfaces. Sabia
latir sem parar para tudo ou para nada, talvez
até para inocentes borboletas.
410

Merlin fez a alegria de Frederico Fellino pela
oportunidade de praticar ataques kamikaze
do alto da estante de livros sobre o cão sempre
pego de surpresa.
Depois de algumas travessuras caninas compreendemos que o apartamento não fora exatamente o motivo para Odilon disponibilizar a
adoção da meiga criatura.
Não podíamos descuidar do portão um minuto
sequer porque Merlin chispava para a rua mobilizando minhas filhas, o Zé e eu, a praticar
maratonas forçadas morro acima e abaixo até a
recaptura do fujão.
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Acontece que por poucos meses contratamos
um caseiro/motorista a quem apelidamos Senhor
Porta. (Será preciso explicar que ele era burro
como uma porta?) A façanha mais instigante
do Senhor Porta foi estacionar nosso carro na
ladeira da casa sem puxar o freio de mão. Consertar o portão derrubado do vizinho foi o de
menos. Em outra ocasião, o digníssimo motorista
deixou o portão aberto enquanto pensava na
morte da bezerra.
Algum tempo depois, o vigia da mansão vizinha
veio nos avisar que presenciara o sequestro do
cão. Dois sujeitos puxando um burro sem rabo
viram aquela gracinha canina meticulosamente
batizando as árvores da rua e vapt-vupt, agarraram o Merlin e o esconderam debaixo dos panos
da carroça.

411

Procura por todo o bairro e nada do cão.
Três dias depois, perdidas as esperanças de encontrar nosso Cocker, atendo a campainha. Os
dois sujeitos trazem o Merlin amarrado a uma
corda.
– Dona, a senhora desculpe. Por engano levamos o seu cachorro, mas não liga não, viemos
devolver.
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Felizes com o regresso milagroso do meigo
Merlin, simplesmente agradecemos a gentileza
daquela devolução sem ônus.
Até hoje há conjeturas na família: que tipo de
magia teria praticado nosso cão-mago para ser
tão prestimosamente devolvido do sequestro
sem a exigência de um resgate?
Aceitar os Presentes Divinos com
Gratidão e Alegria

412

Em São Paulo, pouco tempo depois de nossa
instalação na cidade, Monik e Marcella foram
matriculadas no Colégio Objetivo. Prestariam
vestibular no ano seguinte. Na turma da Marcella
havia uma menina chamada Thelma. Tornaramse muito unidas. Ela estudava pela manhã e trabalhava numa financeira do Shopping Morumbi
que ficava perto de nossa casa e bem longe da
dela. A amizade delas se fortaleceu e Thelma e
Marcella estudavam juntas nos finais de semana. Thelma passou a frequentar nosso lar com
assiduidade.
Um ano e meio depois, Thelma passou no vestibular de Direito para a PUC. Saia muito cedo
para a faculdade e em seguida ia para o trabalho
cujo expediente acabava depois das 22 horas.
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Monik foi aprovada no vestibular de Psicologia
na mesma PUC. Marcella passou para a Faculdade de Veterinária da USP.
O fator complicador dessa equação estava no
fato de que as duas Universidades ficavam muito
distantes de onde morávamos. Comecei a procurar uma casa perto de uma e da outra faculdade.
Tivemos sorte de encontrar uma casa na Rua
Ministro de Godoy no bairro de Perdizes a uma
quadra da PUC. Nos mudamos para lá.
Monik estudava durante o dia e podia vir almoçar em casa. O curso da Marcella era em regime
integral. Então ela passou a usar o meu carro e
a almoçar no bandeijão da Faculdade no bairro
do Butantã.

413

Thelma almoçava conosco em vários dias antes
de ir para o trabalho e frequentava nossa nova
casa aos finais de semana. Sugeri que ficasse
conosco de segunda a sexta. Assim foi feito.
Então Thelma passou a fazer parte da família.
Sem mãe desde a tenra idade, começou a me
chamar de mamy. Minhas filhas a trataram como
irmã. Permaneceu conosco até o seu casamento.
Faz parte integrante da família e me presenteou
com meu primeiro neto Rafael.
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O mais engraçado é que essa filha adicional é
loura de cabelos lisos e olhos azuis. Sempre que
saímos juntas as pessoas dizem:
– Puxa, mas é a filha mais parecida com você.
Realmente meus filhos se parecem mais com os
respectivos pais do que comigo, com exceção
de Marcella que tem minha estrutura de rosto
e feições só que é morena.

414

Como entender os desígnios de Deus? Quem
sabe estivemos juntas em outras vidas? Seja
como for, sua presença nesta vida foi um presente.
Programas Humorísticos
Na TV Globo:
Durante o tempo em que Jô Soares fazia o humorístico Viva o Gordo, no Teatro Fênix do Rio,
participei de vários.
Também estive em diversos episódios de Os
Trapalhões no tempo de sua formação original.
Também participei no genial programa Chico
Anysio Show.
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Na TV Bandeirantes:
No programa A Praça da Alegria de Carlos Alberto de Nóbrega, trabalhei por alguns meses. Um
dos meus personagens fixos era uma japonesinha muito sonsa. Adorava esse esquete. Destaque para a perfeita maquiagem caracterizadora
do maquiador Lazinho.
Os Amores de Casanova
O Universo atua de modos muito peculiares.
Estava eu em minha casa em Perdizes sem saber
onde procurar trabalho num daqueles hiatos de
carreira do ator. Sempre me esforçando para
manter a mente otimista. Sempre com fé em
algum milagre.

415

Eis que toca o telefone e uma colega com quem
trabalhei no humorístico da TV Bandeirantes A
Praça da Alegria me grampeia para despejar seu
desespero pelos fios telefônicos. Ouvi por uma
hora com a maior paciência, focada em como
ajudar aquela moça também sem emprego e com
duas filhas para criar. Engraçado como a gente
encontra forças para consolar o outro daquilo
que também estamos sofrendo. Lentamente
fui conseguindo interromper suas falas e tentei
levantar seu moral.
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A Praça da Alegria, programa humorístico da TV
Bandeirantes
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– Querida, mentalize o sucesso. Mentalize um
trabalho. Diga agora que o próximo telefonema
que você atender será um convite de trabalho.
Fale isto com convicção. Seu próximo telefonema
será um convite de trabalho.
Durante muito tempo fiquei repetindo aquele
mantra até que ela se acalmou e parou de chorar. Quando senti que estava bem, desliguei o
telefone. Não tive tempo de respirar e o telefone
tocou de imediato. Era o diretor Sebastião Apolônio na linha me convidando para o elenco de
Os Amores de Casanova, no Teatro Márcia de
Windsor.
Soube depois que minha colega também conseguiu um trabalho a seguir. Só que dessa vez o
feitiço virou contra esta feiticeira e o Universo
mandou o telefonema salvador para mim.

417

A experiência com Sebastião Apolônio também
incluiu minha iniciação no budismo.
Voltemos ao teatro. Os Amores de Casanova foi
uma produção de 1988 de Frederico d’Eu, um
produtor pernambucano que aportara em São
Paulo. Uma comédia retratando os amores do
conquistador Casanova interpretado pelo ator/
produtor. Um elenco de mulheres lindas incluía
Helô Pinheiro, Suzy Arruda, Kátia Pedrosa, Kátia
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Manoela Assunção, Norma e Kátia d’Angelo na peça Os
Amores de Casanova
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d’Angelo e Manoela Assunção. Os atores, além
do Casanova, foram Wagner Maciel, Jack Militello e o engraçado Pedro de Lara.
Vera
Filme dirigido e escrito em 1986 por Sérgio Toledo Segall, baseado na vida de Anderson Herzer,
autor de A queda para o alto.
Conta o drama de Vera, uma interna da Febem
(atual Fundação Casa), homossexual e poeta até
o seu suicídio em 1982.
Raul Cortez fez o papel do então deputado
Eduardo Suplicy que deu apoio a Vera por meio
de um emprego.
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A trilha sonora premiada foi de Arrigo Barnabé,
Roberto Ferraz e Tércio da Motta.
A personagem Vera foi vivida por Ana Beatriz
Nogueira que recebeu o Troféu Candango como
melhor atriz.
O filme ganhou o Urso de Prata no festival de
Berlim de 1987, enquanto Sérgio Toledo foi
indicado ao Urso de Ouro. Ainda ganhou vários
prêmios internacionais.
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Meu personagem era pequeno e o elenco contava ainda com Aída Leiner, Carlos Kroeber,
Imara Reis, Adriana Abujamra, Liana Duval, Cida
Almeida e Abrahão Farc.
Ladrão de Tortas, Mastigadora de Cheques
Estávamos bem arranjadas na casa em Perdizes.
Morávamos eu, minhas filhas Monik, Marcella,
Thelma e Mariana. Nessa época eu trabalhava no
teatro e com versões de novelas para a TV Globo.

420

A remuneração era flutuante e aconteceu de
passarmos um aniversário da Thelma completamente sem dinheiro.
Feita uma vaquinha em família, juntamos o suficiente para um bolo de musse de chocolate da
confeitaria Brunella. Que bom, o parabéns não
passaria em branco. Colocamos a torta sobre a
mesa comprida de jantar e nos demos conta de
que comer bolo com água não ia ter a menor
graça. Verificado o cofrinho coletivo conseguimos amealhar moedas suficientes para uma
Coca-Cola. Felizes, saímos para comprar o refri.
Ao retornar, que decepção! O prato do bolo
estava vazio e completamente lambido. E Merlin
sentado no banco perto da mesa superfeliz com
seu focinho de chocolate.
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O parabéns para a Thelma foi festejado só com
Coca-Cola. Merlin nunca foi tão xingado como
naquele fatídico dia. O desgraçado não teve nem
uma dor de barriga para pagar o seu crime de
lesa-aniversário.
Muitos anos depois recebi um cheque em pagamento de um Jogo da Transformação que eu
havia aplicado num espaço esotérico. Pretendia
depositá-lo logo para cobrir minha conta no
banco. Troquei de roupa para sair e fui pegar
o cheque em cima da mesa de centro da sala.
Nada. Olhei embaixo dos sofás, da mesinha, nos
cantos da sala e nada.
De repente percebi nossa labradora preta Diana
mascando entusiasmada os restos mortais do
cheque. Abanava o rabo muito contente. Tive
um piti de responsa. Só o trabalho que deu para
buscar outro cheque numa cidade próxima valeu
a bronca na cadela.
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Sinhá Moça
No início de 1986 fui contratada pela Fundação
Roberto Marinho para dar aulas no Telecurso de
Inglês, sob a direção de Ricardo Dias. Foram dez
meses de gravação em São Paulo.
Em março de 1986 fui contratada por Reynaldo
Boury para a novela Sinhá Moça. Escrita por Be-
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nedito Ruy Barbosa em 173 capítulos, inspirada
no romance de Maria Dezonne Pacheco Fernandes. Foi exibida às 18 horas no período de 28 de
abril a 14 de novembro de 1986.
Novela de época do tempo da escravatura retratava o confronto entre monarquistas e republicanos em Araruna, cidade do interior paulista
em 1886, dois anos antes da promulgação da
Lei Áurea.
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A direção foi de Reynaldo Boury e Jayme Monjardim, com supervisão de Nilton Travesso sob
quem eu havia participado como apresentadora
do Fantástico na década de 1960.
Diante das muitas produções da TV Globo na
época, os estúdios da Rua Von Martius haviam
se tornado pequenos. Sinhá Moça foi gravada
nos Estúdios Herbert Richers, na Muda da Tijuca.
Os protagonistas dessa primeira versão da novela
foram Lucélia Santos e Marcos Paulo.
Meu personagem era Nina Teixeira, mãe da
Ana do Véu, interpretada por Patrícia Pillar.
Ela havia feito uma promessa de que sua filha
só removeria o véu que lhe cobria a beleza do
rosto quando estivesse para se casar. Seus muitos
pretendentes imploram que a moça remova o

12083494 miolo Norma.indd 422

22/10/2010 11:33:30

Nina Teixeira, personagem de Norma na novela Sinhá
Moça, da TV Globo, 1986
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véu o que só acontece durante o evento de um
grande baile promovido por seus pais. Durante
a trama, Nina engravida novamente e, por influência da filha, se permite evoluir como mulher
e pessoa vencendo suas inibições e rígida educação repressiva. Nosso núcleo era uma delícia
de companheirismo.

424

O elenco também contava com as interpretações de José Augusto Branco, no papel de meu
marido, além de Neuza Amaral, Sérgio Viotti,
Grande Otelo, Cosme dos Santos, Gésio Amadeu, Antonio Pompeu, Tony Tornado, Cláudio
Mamberti, Ivan Mesquita, Solange Couto, Tato
Gabus Mendes, Germano Filho, Jacyra Sampaio,
Denis Derkian.
Participações especiais de Luiz Carlos Arutin,
Daniel Dantas, Rubens de Falco, Chica Xavier,
Mauro Mendonça e Elaine Cristina. Ainda teve um
grande elenco de apoio onde se destacaram Milton Gonçalves, Selton Mello, Ruth de Souza, Ênio
Santos, Cláudio Correa e Castro, e Zeni Pereira.
Trabalhei como atriz convidada permanecendo
na novela do princípio ao fim. Para esse trabalho
não tive direito a passagens aéreas. Mas não
precisei porque eu tinha passagens de avião
semanais por conta do meu contrato com a
Fundação Roberto Marinho.
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Com José Augusto Branco e Patrícia Pilar na novela Sinhá
Moça, da TV Globo, 1986
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Frequentemente eu viajava para o Rio em companhia de minha filha caçula Mariana que me
acompanhava às gravações durante as férias
escolares.
1986 foi um ano muito próspero de trabalho.
Em março eu sofrera um acidente de carro e felizmente me recuperei antes dos compromissos
profissionais.
Sonhos de Menina Moça

426

Filme produzido por Teresa Trautman e Herbert
Richers Junior em 1987, no Rio de Janeiro.
Argumento e direção de Teresa Trautman. Fotografia Jean-Benoit Crepón. Música de Guto
Graça Mello.
O filme contou com um elenco estelar: Tonia
Carrero, Louise Cardoso, Marieta Severo, Jofre Soares, Selma Egrei, Monique Lafond, Hélio Souto,
Hebert Richers Junior, Edwin Luisi, Xuxa Lopes,
Zezé Motta, Flávia Monteiro, Ângela Figueiredo,
Íris Bruzzi, Lourdes Mayer, Aline Molinari, Cláudia
Scheer, Tânia Costa, Gabriela Alves, Doris Giesse.
O filme conta o drama de uma família tradicional
cuja mansão onde a família morou durante 40
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Aline Molinari e Norma no filme Sonhos de Menina Moça

anos será demolida. Todos os dramas familiares
eclodem durante o almoço de despedida da família
nas derradeiras 24 horas em que permanecem na
casa antes da chegada dos caminhões de mudança.
Nesse longa-metragem, minha caçula Mariana
também participou como atriz mirim.
Bambolê
Novela de 173 capítulos para o horário das 18
horas da TV Globo em 1987, escrita por Daniel
Más e dirigida por Wolf Maia e Atílio Riccó.
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Meu personagem se chamava Carmem e era mãe
de Amália, primeiro papel na emissora da genial
Denise Fraga, e de Luiz Fernando interpretado por
Paulo Castelli, filho de minha amiga Maria Luiza.
O ator Henrique César interpretou o almirante
Osório, da Marinha, e fazia meu marido na novela.
Em certo ponto das gravações parece ter havido algum desentendimento entre Wolf Maia
e Atílio Riccó e eles permaneceram um tempo
sem se comunicar. Dividiam as gravações e nosso
núcleo alternava de diretor a cada semana. O

A Carmen da novela Bambolê, na TV Globo, 1987
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mais hilário foi que Wolf dava uma direção para
nossos personagens, diretiva que era mudada na
semana seguinte por Atílio Riccó.
Para não enlouquecer, Denise e eu combinamos
de enlouquecer mãe e filha ligeiramente para
justificar as mudanças de humor dos personagens. Passamos a desenvolver os mesmos tiques
nervosos e manias o que foi, além de delicioso,
muito produtivo para as cenas.
Trabalhar com o talento de Denise Fraga foi um
grande prazer.
No elenco de Bambolê participaram os atores
Cláudio Marzo, Susana Vieira, Joana Fomm,
Myrian Rios, Thais de Campos, Carla Marins,
Maurício Mattar, Sandra Bréa, Regina Restelli,
Rubens de Falco, Herval Rossano, Mila Moreira,
Guilherme Leme, Antonio Calloni, Germano
Filho, Jacqueline Laurence, Rodolfo Bottino,
Riva Nimitz, Guilherme Correa, Jacyra Sampaio, Antonio Pedro, Cláudio Correa e Castro,
Armando Bogus, Jonas Mello, Andréa Avancini,
Carla Daniel, Eri Johnson, Ibañez Filho, Joyce
de Oliveira, Leina Krespi, Marcelo Mattar e
Maria Lúcia Dahl.
A novela se passava nos anos 1950 no auge do
Rock & Roll.
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O Cometa
Em julho de 1988 fui convidada pela TV Bandeirantes para uma participação especial na
minissérie O Cometa. Escrita por Manoel Carlos
e Ricardo de Almeida, foi baseada no romance
Ídolo de Cedro, de Dirceu Borges.
A direção estava a cargo de Roberto Vignati. Foi
exibida de 21 de agosto a 15 de setembro de
1989 no horário das 21h30.
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Os protagonistas eram Carlos Augusto Strazzer,
Luis Carlos Tourinho, Lúcia Veríssimo e Othon
Bastos.
Eu fiz uma participação pequena em dois capítulos, uma prostituta francesa que seduzia o
personagem de Luis Carlos Tourinho durante
sua primeira transa.
As filmagens aconteceram numa fazenda de
gado e no Grande Hotel de Araxá.
Quando fui tratar do cachê, pegar textos e
roteiro, o produtor Laborda viu minha filha
Mariana e a convidou para um dos principais
personagens do seriado, a filha de Othon Bastos
e Lúcia Veríssimo.
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Foi assim que ela gravou a minissérie sob o nome
artístico de Mayana Blum e que por isso ficamos
em Araxá, Minas Gerais, durante quase um mês
de gravações. A fazenda era linda e o almoço
típico mineiro, preparado lá, era delicioso. O
Grande Hotel, onde antes existira um cassino, é
famoso pelos banhos de águas minerais e constituiu um belíssimo pano de fundo. Gravamos
cenas em alguns dos seus apartamentos que
ainda mantinham o mobiliário da década de
1920, época de O Cometa.
Foi um período delicioso em que convivemos
com a pessoa linda e espiritualizada do Strazzer,
com quem tive muita afinidade. Também visitamos as fábricas dos famosos doces mineiros de
Araxá. Ainda são produzidos artesanalmente em
imensos tachos de cobre.
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O elenco contava com Edwin Luisi, Josmar Martins, Luiz Carlos Buruca, Ana Maria Nascimento
e Silva, Chico Martins, Flávio Guarnieri, José Rubens Chachá, Iara Jamra, Phillipe Levy, Elizabeth
Hartmann.
O Cometa foi reprisado em 1989, 1991 e 1996. Um
lindo trabalho que deixou saudades pelas interpretações de seus atores, pelo texto primoroso
de Manoel Carlos, e pela convivência gostosa de
elenco e equipe na tradicional cidade mineira.
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The Guest (O Convidado)
Longa-metragem filmado na Bahia, no verão
de 1988. Produção brasileira/ítalo/americana.
Aníbal Massaini foi o produtor brasileiro.
Como minha filha Mariana estava de férias
viajamos as duas para a Ilha de Itaparica onde
ficamos durante um mês filmando essa história
de terror. O roteiro tratava da possessão demoníaca de um padre.
O ator John Phillip Law, que ficou famoso ao rodar o filme Barbarella com Jane Fonda, detinha
o papel de protagonista.
432

No elenco brasileiro, Thales Pan Chacon e Maurício Ferraz.
Durante uma semana choveu torrencialmente e
ficamos isolados em Itaparica porque a barca que
nos levaria a Salvador não conseguia enfrentar
o mar bravio.
Fazíamos as refeições no restaurante do hotel à
beira-mar. Ondas gigantescas batiam com força
nas janelas de vidro. A gente tinha medo que
elas quebrassem pela violência das ondas. De
tanto chover, nosso quarto no chalé apresentou
goteiras bem em cima das camas e tivemos que
trocá-las de lugar.
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Com a volta do sol curtimos muito as praias da ilha.
O filme foi falado em inglês e português.
Eu brincava dizendo que estava repleto de defeitos especiais. As cenas de destruição da igreja
ficaram toscas, não sei se por falta de verba ou
porque a equipe de efeitos era muito fraca.
Até hoje não sei onde o longa estreou. Não achei
notícias nem no Google.
Tutti Buona Gente
José Miziara me convida para a peça que iria dirigir no Teatro da Federação Paulista de Futebol,
na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, em 1989.
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No elenco dessa comédia estavam José Miziara,
Kátia Pedrosa e o Rambo Brasileiro.
Ficamos alguns meses em cartaz.
Cortina de Vidro
Novela de Walcyr Carrasco com a colaboração
de Miguel Filliage e argumento de Guga de
Oliveira. Uma produção independente que foi
exibida no SBT de 23 de outubro de 1989 a 5 de
maio de 1990 no horário das 19h45. Foi dirigida
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Na peça Tutti Buona Gente, dirigida por José Miziara
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por John Herbert, Álvaro Fugulin e pelo próprio
Guga de Oliveira.
O elenco contava com Débora Duarte, Gianfrancesco Guarnieri, John Herbert, Adriano Reys,
Antonio Abujamra, Sandra Annenberg, Betty
Goffman, Sérgio Mamberti, Renato Borghi, Kate
Hansen, Jayme Periard, Odilon Wagner, Cláudio
Curi, Aldine Müller, Liza Vieira, Raymundo de
Souza, Tuna Dwek, Matilde Mastrangi, Luis Carlos de Moraes, Geraldo Del Rey, Herson Capri,
Ester Góes, Nicole Puzzi, Sabrina Sato, Miriam
Mehler, Ariclê Perez e Jacques Lagoa.
Contava a história de um milionário cujo edifício
pega fogo em certa altura da trama.
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Minha personagem Clarisse era a esposa de
Adriano Reys. Tínhamos um filho gay e meu
marido não aceitava as escolhas do filho.
No incêndio do edifício, Clarisse sofre queimaduras graves em um lado do rosto. A partir daí foi
um sacrifício gravar com uma máscara de borracha. Fiquei parecida com o fantasma da ópera.
As gravações aconteciam num galpão em Alphaville e no edifício Dacon, um prédio redondo
todo de vidro na Avenida Europa.
Na época havia poucas lanchonetes perto dos
estúdios. Minha filha Mariana produzia san-
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duíches naturais, brigadeiros e sucos e vendia
aos esfomeados atores durante as gravações.
Teve muito sucesso nessa empreitada.
Ah, a Alegria de Novos Desafios
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Já morando em São Paulo, numa das vezes em
que fui ao Rio, visitei meu amigo Geraldo Casé.
Homem de tevê com quem eu trabalhara na
TV Tupi em Noite de Gala (programa de shows
às segundas-feiras) e depois no seriado Pluft, o
Fantasminha, para a TV Globo. Ele estava então
à frente de um departamento da Globo Internacional, responsável pela venda de produtos
como novelas, minisséries, Fantástico, entre
outros. Surgiu então o convite para trabalhar
como tradutora do português para o inglês dos
resumos de capítulos e de novelas.
Geraldo apresentou-me a Sebastian, brasileiro
que viveu tempos no exterior e dominava um
inglês rico e fluente. Encarregado do setor de
inglês do departamento, Sebastian me convidou
para uma cerveja num bar da Rua Pacheco Leão.
Jogamos conversa fora em inglês a tarde toda
entre beliscos e um chopinho gelado. Acho até
que ficamos de pilequinho.
Resultado da conversa: Sebastian achou meu
inglês ótimo e durante muitos anos dividimos as
multitarefas de verter os produtos da TV Globo
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para esse idioma. Aceitei o novo desafio com
prazer e mergulhei no trabalho de dez horas
diárias seis dias por semana de muita produção,
relendo muitas novelas a que eu tinha assistido.
Somando o know-how (41) de atriz com o inglês
era muito fácil criar os diálogos.
Comecei trabalhando em casa numa máquina
elétrica portátil que comprei para esse fim. O
malote da Globo recebia os capítulos e resumos
que eu ia buscar toda semana quando entregava
o envelope com o trabalho já realizado. (Preciso
explicar para os jovens que naqueles anos ainda
não havia internet.)
Era legal trabalhar em casa porque na época minha filha temporã Mariana estava na puberdade
e precisava de minha presença mais constante.
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Um tempinho depois consegui comprar um computador movido a DOS. Sinceramente não sei
como sobrevivemos àquela era sem o Windows.
Quem distribuía o serviço era o Billy, Ubiratan
Martins filho de Dalva e Herivelto. Para versões
ao inglês éramos somente o Sebastian e eu. Os
textos completos de novelas vinham exatamente
como tinham sido transmitidos. Para tanto havia
uma grande equipe no departamento do Jardim
Botânico com fones de ouvido e um televisor à
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frente para captar e registrar os textos.
Quando vertíamos resumos de duas páginas cada
por capítulo, o texto em português era de Sylvan
Paezzo que morava em Petrópolis, assistia aos
vídeos das novelas e produzia os resumos. (Outro
aviso aos jovens: ainda não existiam os DVDs.)
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Quando recebi a sinopse de 26 páginas de Mad
Maria, minissérie escrita por Benedito Ruy Barbosa,
contando a construção da ferrovia Madeira Mamoré, percebi que o texto abundava em adjetivos. Outro desafio. Resolvi que não repetiria nenhum no
texto vertido. O inglês é uma língua muito rica, de
vocabulário extenso porque suas raízes etimológicas vêm do anglo-saxão, do latim, do celta. Existem
muitos adjetivos de significado quase igual. Digo
quase porque há nuances que proporcionaram
grande prazer aplicar àquela versão. Consegui
meu objetivo e recebi uma carta do escritório da
Globo Internacional, em Londres, elogiando meu
texto preciso e com qualidades literárias. Fiquei
muito orgulhosa. Pena que papai já era falecido.
Ele teria vibrado com minha conquista.
Casé decidiu que nas feiras internacionais que
frequentava, para vender as novelas, os produtos
da Globo teriam mais impacto se pudesse exibir
alguns capítulos com legenda em inglês. Outro
desafio. O trabalho de legendar é sutil. Precisa
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comunicar o sentido exato das falas dos personagens em tempo exíguo para a leitura. Eu assistia
aos vídeos dos capítulos escolhidos, de três a sete
por novela, e criava as legendas em inglês. O
critério para escolha seguia um padrão: primeiro
capítulo, capítulos de virada da trama e capítulo
final. Então ficou decidido que além da versão
eu deveria inserir as legendas na ilha de edição
porque a maioria dos técnicos não estava suficientemente familiarizada com o idioma. Adorei essa
parte do trabalho. Aprendi rapidamente como
inserir as legendas no tempo certo das falas e a
mexer com a parafernália tecnológica. A tarefa
geralmente acontecia de madrugada nas ilhas de
edição do quarto andar no prédio da Rua Von
Martius. Perfeccionista, eu curtia o desafio de
fazer um trabalho para lá de ótimo.
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Finalmente a internet se fez presente no Brasil,
eu comprei um computador com Windows, e
as versões eram enviadas pela rede. Eu ia ao
Rio uma ou duas vezes por mês para o trabalho
técnico de legenda na ilha.
O Rei do Gado, por exemplo, teve sete capítulos
legendados em inglês e uns cinco em francês.
(41) know-how – conhecimento, experiência,
técnica
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Rosana Penna, Alexandre Barbalho e Norma em viagem
com a peça Além da Vida
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Capítulo XVIII
Viagens no Tempo e no Espaço
Um Raro Privilégio – Além da Vida
Cheguei a um ponto de minha vida em que
desejava muito dar vazão a um sentimento
de espiritualidade. Durante alguns anos viajei
com o espetáculo Além da Vida, literalmente
do Oiapoque ao Chuí, incluindo o Uruguai.
Foi o primeiro espetáculo teatral espiritualista,
dirigido por Augusto César Vanucci e baseado
em textos psicografados por Chico Xavier. Os
pioneiros que lançaram o espetáculo no Rio
foram muito corajosos. As pessoas diziam que
era impossível fazer sucesso, que um espetáculo
desses só podia fracassar. Mas há forças invisíveis
que nos dirigem e amparam e elas devem ter
considerado o tempo já maduro para apresentar
ao público a doutrina kardecista em forma de
teatro. Na verdade tivemos um público misto,
muitas freiras, alguns rabinos, outros tantos paisde-santo e alguns ateus. Todos se encantavam
com a universalidade da mensagem espiritual.
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Não participei da estreia. Quando o espetáculo
veio a São Paulo, a atriz Lea Bulcão ficou poucos
meses no TBC na Rua Major Diogo. Ela tinha um
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emprego no Rio e teve que voltar. Fui convidada
por Lúcio Mauro a integrar o elenco de seis atores. Permaneci no espetáculo até o fim da longa
temporada de casas cheias e ainda excursionei
com ele durante mais alguns anos.
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Em muitas cidades do interior não havia teatros,
então levávamos a peça em centros espíritas,
clubes ou onde desse. Lembro de duas apresentações no Sul quando o velho cinema foi usado.
Construiu-se uma armação precária de tábuas na
frente da tela porque não havia espaço de palco. Rosana Penna, Alexandre Barbalho, Renato
Prieto e eu ficamos prestando atenção em nosso
colega Felipe Carone para que ele não caísse no
vão entre as pranchas de madeira nas horas de
blecaute. Nossas excursões pelos estados do Sul e
de Minas Gerais aconteciam em um ônibus leito
fretado. Passávamos o dia viajando de cidade para
cidade. Ao chegar, fazíamos um ensaio e sempre
duas apresentações. Depois jantar e dormir em
hotel às vezes. Frequentemente, dormíamos no
ônibus enquanto ele cobria as distâncias até nosso
próximo compromisso em outra cidade.
Rosana Penna e eu tínhamos uma brincadeira:
ao entrar num hotel de beira de estrada nós
atribuíamos uma pontuação: Este aqui é menos
duas estrelas.
Ríamos muito.
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As viagens longas de ônibus eram uma bênção. Eu
levava sempre duas malas: uma de roupas porque
não ficávamos tempo suficiente num só lugar para
nos dar ao luxo de lavar as vestimentas. E outra
mala só de livros que eu devorava nas viagens.
Além da Vida tinha uma magia especial e uma
iluminação fantástica, apesar da dramaturgia
fraca com colagem de cenas.
Mas o espetáculo tocava o coração e a alma das
pessoas e sempre ouvíamos depoimentos emocionados de espectadores ao final.
A todas as capitais estaduais voltamos incontáveis vezes durante esses anos. Ficávamos durante
os fins de semana e usufruíamos de alguns passeios maravilhosos a convite da federação ou do
centro espírita promotor do espetáculo da vez.
Conheci o Brasil quase inteirinho graças à linda
mensagem de perdão e amor.
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Meu tempo com as mensagens de Chico Xavier
foi um raro privilégio que permitiu trabalhar
alma e espírito, enquanto ganhava o dinheiro
para o sustento da família.
Meditação Transcendental e Sincronicidade
Durante nossa temporada de dois anos de sucesso com a peça Além da Vida, no TBC em São
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Paulo, Rosana Penna, minha grande amiga-irmã,
me apresentou a uma pessoinha deliciosa que
também se tornou amigona, Sheila Gomes.
Escritora, poetisa e adepta da Meditação Transcendental. Introduziu a gente nesse universo
mágico. Fomos iniciadas, Rosana e eu, em sua
confortável casa no bairro de Pinheiros pela
instrutora Maria Tereza.
Preparação, cerimônia, iniciação, recebimento
do mantra pessoal.

444

Prática diária de duas vezes, vinte minutos. No
começo a dificuldade de concentração. Aos poucos os mergulhos cada vez mais fundos. Até o
ponto da transcendência em alguns momentos
abençoados.
A prática da meditação trouxe grande equilíbrio
para a minha vida. A partir dela novos horizontes se abriram para o portal da espiritualidade.
Passei a funcionar regida pela sincronicidade,
fenômeno estudado por Carl Gustav Jung, que
representa coincidências que não são coincidências.
Grandes encontros, novos cursos, nova vida.
Tudo aconteceu a partir daquele momento.
Bastava pensar em alguém, a pessoa telefonava.
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Se fosse alguém cujo contato estava perdido, um
esbarrão na rua o reatava.
Ao necessitar de uma informação bastava ligar o
rádio, trocar palavras com alguém, entrar numa
livraria. O livro exato parecia saltar da prateleira
para minhas mãos.
Marcante foi a ocasião em que ganhei um presente de Alexandre Barbalho, meu colega de
Além da Vida. Na semana em que eu havia lido
um artigo sobre o asteroide Quiron, instigando
meu interesse pela figura do terapeuta ferido,
Alexandre apareceu com a obra.
– Norma, ganhei este livro de uma amiga. Estou
com ele há muitos meses, mas sempre esqueço
de lhe entregar. Como não leio inglês fluentemente, trouxe para você.
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Bingo! Na mosca! Passei a estudar Quiron a
fundo e a colocar sua interpretação nos mapas
astrológicos de meus clientes.
Outra dessas coincidências foi quando entrei na
farmácia homeopática do bairro de Perdizes e
topei com um cartaz oferecendo um curso de
mitologia grega sob a ótica junguiana. Sempre
fui fascinada por esse assunto. Meu interesse por
mitologia foi despertado aos oito anos quando
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meu amigo Zé Viriato me presenteou com um livro
sobre os deuses gregos no meu aniversário. Depois li Monteiro Lobato e a viagem de Narizinho,
Pedrinho e da boneca Emília ao Monte Olimpo.
Acontece que, na época em que vi o anúncio,
meus estudos de Astrologia haviam estabelecido
um contato renovado com os arquétipos gregos.

446

Telefonei e me inscrevi. O curso acontecia à noite
numa casa em Pinheiros, moradia e consultório
da psicóloga junguiana Cecília França. Grande
encontro! Também era astróloga e tomei aulas
de interpretação de mapa astral com ela, além
de permanecer durante quase dois anos no curso
de mitologia grega e depois sua extensão para
a mitologia dos contos de fada.
Terminados os cursos, Cecília foi minha terapeuta de análise de sonhos. Essas experiências nos
amadureceram para uma grande amizade que
se estendeu para seu companheiro Pétia, artista plástico e tradutor que sempre me socorre
quando preciso de uma palavra específica em
minhas versões.
Lua Cheia de Amor
Novela das 19 horas na TV Globo, exibida de
3 de dezembro de 1990 a 13 de julho de 1991.
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Seus 191 capítulos foram escritos por Ana Maria
Moretzsohn, Ricardo Linhares e Maria Carmem
Barbosa, sob supervisão de texto de Gilberto
Braga para o núcleo de Roberto Talma.
O enredo foi inspirado na peça teatral de Pedro
Bloch, Dona Xepa. Eu já havia participado do
teledrama Dona Xepa na TV Tupi interpretado
pela genial Alda Garrido.
Fiz uma participação especial mais para o fim
da novela, entrando como namorada de Diego
Miranda, personagem interpretado por Francisco Cuoco, a fim de criar uma rivalidade com a
protagonista Genu, na deliciosa interpretação
de Marília Pêra.
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Fui convidada para participar de apenas três
capítulos, mas os autores parecem ter gostado
da personagem Maria Cecília e me mantiveram
até o final da novela.
O elenco era constituído por Maurício Mattar,
Isabela Garcia, Cláudio Cavalcanti, Suzana Vieira,
Arlete Salles, Carlos Zara, Rodolfo Bottino, Geraldo Del Rey, Roberto Bataglin, Silvia Bandeira,
Drica Moraes, Mário Gomes, Bete Mendes, John
Herbert, Cláudio Correa e Castro, Reginaldo
Farias, Mauro Mendonça, Felipe Martins, Dora
Pellegrino, Rosita Thomaz Lopes, Chica Xavier
e Leina Krespi.
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A Maria Cecília da novela Lua Cheia de Amor
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Anos Rebeldes
Minissérie em 20 capítulos produzida pela TV
Globo e exibida entre 14 de julho e 14 de agosto de 1992 no horário das 22h30. Inspirada nos
livros 1968 – O Ano que Não Terminou, de Zuenir Ventura e Os Carbonários, de Alfredo Sirkis.
Foi escrita por Gilberto Braga e Sérgio Marques
com a colaboração de Ricardo Linhares e Ângela
Carneiro. Direção de Dennis Carvalho, Ivan Zettel
e Sílvio Tendler, sob a direção geral de Dennis
Carvalho.
A história conta os anos de chumbo no Rio de
Janeiro após a instalação da ditadura no Brasil,
retratando a luta estudantil, a repressão política
e o início da guerrilha urbana.
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Trabalho primoroso de reconstituição histórica.
Dennis Carvalho convocou elenco com muitos
atores que haviam participado diretamente da
luta contra a ditadura. Durante os laboratórios
de preparação dos atores tivemos a oportunidade de relatar nossas experiências pessoais
daqueles tempos sombrios para que os jovens
atores mergulhassem nesse universo.
Minha personagem, Valquíria, era a mãe de classe média alienada de João Alfredo, protagonista
interpretado por Cássio Gabus Mendes.
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A Valquíria da minissérie Anos Rebeldes
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Malu Mader e Cláudia Abreu compunham o trio
de jovens principais da trama com interpretações
inesquecíveis.
No elenco também estavam Kadu Moliterno,
Marcelo Serrado, Pedro Cardoso, Bete Mendes,
Geraldo Del Rey, Deborah Evelyn, Carlos Zara,
Ivan Cândido, Lourdes Mayer, Thales Pan Chacon, Geórgia Gomide, Mila Moreira, Marcelo
Novaes, Francisco Milani, Roberto Pirillo, Fátima
Freire, Tuca Andrada, Benvindo Siqueira, Castro
Gonzaga, Maria Lúcia Dahl, Denise Del Vecchio, Teresinha Sodré, Stepan Nercessian, Stella
Freitas, Sonia Clara, Betty Lago, Rubens Caribé,
Paula Newlands e as participações especiais de
Gianfrancesco Guarnieri, José Wilker, Odilon
Wagner e Suzana Vieira.
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Sucesso absoluto.
Você Decide
Progama da TV Globo exibido entre 1992 e 2000.
Teve 323 episódios. Os telespectadores votavam
para a escolha entre dois possíveis finais.
Participei de um dos primeiros episódios interativos Você Decide.
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Norma com Denise del Vecchio, na minissérie Anos
Rebeldes
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Na Marca do Pênalti, escrito por Sérgio Sbragia.
Data: 29/07/1992
Direção geral: Luiz Antonio Piá.
Retrato de Mulher
Seriado da TV Globo estrelado por Regina Duarte
e dirigido por Del Rangel.
Era uma vez... Madalena
Meu papel era de freira.
Data: 18/05/1993
Fonte: Memória Globo – CEDOC
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Um Sonho para Lá de Estranho
Viajando com a peça Além da Vida, se não me
falha a memória, estávamos na cidade de Leme
no interior paulista quando uma noite acordei
depois de um sonho muito estranho. Eu dividia
o quarto de hotel com minha amiga-irmã Rosana Penna e pela manhã relatei a ela a sensação
esquisita que aquele sonho me deixara.
Um ambiente de idade média, um palácio de
pedras, um baile de máscaras tipo Carnaval de
Veneza. Depois do baile as máscaras grudaram
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no rosto dos participantes e ninguém conseguia
removê-las. É tudo que me lembro do sonho.
Anotei num pedaço de papel decidida a escrever
um conto infantil com esse enredo.
De regresso à minha casa do bairro de Perdizes
em São Paulo, sentei à máquina de escrever e
iniciei a história. Fui possuída por uma energia
muito estranha e a narrativa veio aos borbotões
em linguagem adulta e em versos! Não me censurei e continuei com a escrita.

454

Durante os dias seguintes eu sentia o impulso
de continuar escrevendo de madrugada. Aqui
cabe uma ressalva. Sou uma pessoa matinal e
raciocino melhor de dia. Meus neurônios costumam dormir à noite. O evento dessa escrita
foi completamente atípico. Compulsivamente
eu ouvia as músicas do filme Em Algum Lugar
do Passado, enquanto escrevia aquela história
fantástica.
O resultado foi uma peça de teatro que chamei
de Arena de Espelhos, inteiramente escrita em
versos. Foi concebida como um conto infantil,
mas virou um musical para adultos.
Depois de algumas leituras com colegas de teatro,
iniciamos a pré-produção do espetáculo. Amigos
haviam conseguido um patrocínio de uma grande
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O livro Arena de Espelhos e suas máscaras
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empresa. Infelizmente, no processo de escolher
elenco e buscar um artista para musicar as letras,
o Presidente Fernando Collor assumiu o governo.
Plano Collor, caos nas finanças das empresas, o
patrocinador interrompeu o projeto.
Engraçado (ou não) foi que no texto da peça havia uma cena em que o personagem do Ministro
soturno propõe ao rei um confisco do dinheiro
do povo. Parecia uma premonição.

456

Outras coisas estranhas aconteceram com relação à Arena de Espelhos. Naquela época eu
participava de um grupo de amigos voltados
para questões esotéricas. Nos reuníamos semanalmente e brincávamos que aquele era o
nosso círculo de bruxos e bruxas. Numa noite
levei o texto da peça para uma leitura no grupo.
Minha amiga Marisa, astróloga, ficou abismada
ao ouvir a descrição dos personagens. Explicou
que tinha uma amiga artista plástica, Lou Cassanha, que havia recebido uma inspiração para
pintar quadros de personagens com máscaras
da Commedia dell’Arte. Fui apresentada a ela e
desde então estabelecemos uma grande amizade. Com exceção da figura do Menestrel Cego,
Lou havia pintado todos os personagens da
peça exatamente como a minha descrição. Até
hoje não sei qual a energia que nos intuiu para
aquele trabalho.
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A peça de teatro não saiu do papel. Mas algum
tempo mais tarde, o editor argentino Adolfo
Schmukler editou Arena de Espelhos como livrojogo acompanhado de máscaras em tamanho natural e um jogo de RPG criado por mim. A capa,
as ilustrações e as máscaras foram um trabalho
primoroso da artista Lou Cassanha.
As máscaras do livro também tiveram muita
utilidade em várias dinâmicas que apliquei mais
tarde. Nos cursos que ministro sempre há jogos
teatrais. Elas se tornaram a ponte para o inconsciente de muitos participantes.
457

Aprendizado do Perdão
Com o advento da maturidade, leituras espiritualistas, encontros e buscas, enfim chega um
momento de consciência da responsabilidade
pessoal no esforço de evolução de nosso espírito.
Compreendi que precisava limpar sentimentos
negativos, mágoas e ressentimentos do passado.
Por iniciativa própria tracei um plano intensivo
de aprendizado do perdão. Comecei por elaborar duas listas, uma de pessoas que eu acreditava
ter magoado, outra com os nomes daqueles que
me causaram decepções. Começaria o trabalho
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com essa segunda turma. Só que tive a lucidez de
não iniciar pelo mais difícil. Sem treino anterior
seria uma temeridade pegar o touro à unha.
Como eu já praticava meditação, criei um exercício com música, incenso e cores. Sentada num
ambiente tranquilo e silencioso, colocava uma
música suave, acendia um incenso e, de olhos
fechados, mentalizava uma nuvem de cor azul
me envolvendo.
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Ao sentir a mente calma, imaginava a pessoa em
questão à minha frente também envolta em luz
azul. Esta cor cria uma aura de proteção evitando que sentimentos negativos prejudiquem os
envolvidos. Então, ambos protegidos, eu começava a emitir uma luz rosada, a do amor incondicional. Envoltos por essa energia amorosa, eu
enviava pensamentos sobre o evento que havia
causado o desentendimento no passado. Pedia
perdão e tentava sentir a mágoa se dissolvendo
dentro de mim. Em alguns casos suaves, bastou
um único exercício para sentir o alívio que vem
com a dissolução da dor. Em outros casos, tive
que repetir o ritual algumas vezes.
Assim passaram muitos meses de exercícios quase diários, geralmente antes de me retirar para
dormir. Gradativamente fui passando aos casos
mais cabeludos onde ocorrera muita mágoa.
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À medida que praticava, as meditações se
tornavam mais ricas. Comecei a perceber fios
prateados saindo do coração das pessoas e se
entrelaçando com fios da mesma cor partindo
do meu coração. Compreendi que era a trama
do carma que ainda apresentava sentimentos
negativos do passado encarcerando as almas em
algemas de culpa e raiva.
Sou muito ligada ao arcanjo Miguel e nessas
horas, com pedidos de proteção superior, convidava-o a passar sua espada em chamas entre os
fios prateados, cortando essas amarras.
A segunda turma com quem trabalhei compunha-se de pessoas que eu acreditava ter magoado por indiferença, covardia, imaturidade. Iniciei
os exercícios com praticamente o mesmo ritual.
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Finalmente, passei a trabalhar com pessoas falecidas repetindo a mesma rotina.
Durante o processo de aprendizado do perdão
fui ficando mais leve, inclusive diminuindo de
peso corporal à medida que o peso da alma se
transformava em pluma. Quem me via achava
que eu estava fazendo um tratamento de beleza.
Tornei-me uma pessoa um pouquinho melhor,
mais serena, mais feliz.
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O mútuo perdão no astral resultou em eventos
reais e palpáveis. Nesse período viajávamos com
a peça Além da Vida a todos os rincões do Brasil.
Depois dos espetáculos, fui abraçada por pessoas
com quem eu havia praticado o perdão. Em Manaus, Petrópolis, Caxias do Sul, Belo Horizonte, interior de São Paulo. Na maioria dos casos eu nem
sabia que haviam se mudado para essas cidades.
Se eu tivesse empreendido um esforço consciente
para procurá-las grande parte desses abraços de
conciliação jamais poderiam ter ocorrido. Como
já dizia Shakespeare Há mais mistérios entre os
céus e a terra do que supõe nossa vã filosofia.
460

Sou grata ao Universo por me permitir realizar
essa jornada.
Coincidências? Talvez Não
Apesar das viagens com Além da Vida, continuava a sentir uma inquietação espiritual. Achava
que eu deveria fazer algo pelos outros. Mas o
quê? Essa era a questão.
Nos anos 1980 nos tratávamos com um médico
maravilhoso, dr. Marcelo Jovcelevich, que aplicava medicina chinesa. O consultório dele ficava
na Rua Oscar Freire, acima de uma loja de enormes cristais onde havia uma pequena livraria de
livros esotéricos.
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Enquanto minha filha Mariana era atendida no
consultório, sentei nas mesinhas da livraria para
pesquisar o que eu compraria a seguir. Uma senhora se apresentou, dizendo chamar-se Latiffe
e vinda de Fortaleza naquele dia para participar
do Jogo da Transformação no dia seguinte. Todas
as campainhas de alarme dispararam em meu
cérebro. Transformação? Um Jogo? Perguntei o
que era.
– É um jogo que foi criado na Escócia, na Comunidade Alternativa de Findhorn. Foi trazido
ao Brasil por Trigueirinho. Mas quase ninguém
aplica em São Paulo. Minha filha que mora aqui
já fez e recomendou muito.
– Estou interessadíssima. Pode me dar o telefone
do local onde aplicam aqui em São Paulo?
– Claro. Mas a turma de amanhã está completa
e a próxima turma será daqui a três meses.
– Não tem importância. Entro em lista de espera.
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Fui para casa. Era terça-feira. No dia seguinte
pela manhã, toca o telefone para avisar que uma
das inscritas no jogo não poderia comparecer
naquela tarde.
– A senhora deseja a vaga?
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Óbvio, sem pestanejar. E foi assim que participei
da turma da Latiffe. Descobri os receios que me
impediam de buscar um trabalho mais espiritualizado. E quais os recursos que eu já possuía
para fazê-lo.
O jogo foi muito revelador. Mas eu não podia
prever as consequências que ele provocaria em
minha vida.
A Força do Pensamento
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Um mês depois de fazer o Jogo da Transformação, a casa ao lado da minha em Perdizes foi
desocupada. Uma equipe de pedreiros e pintores entrou lá para uma reforma. Eu passava em
frente e ficava babando. A casa era maior do
que a minha e tinha uma enorme sala dupla,
uma grande edícula nos fundos, uma varanda
envidraçada na entrada, e no andar superior
três salas menores.
Aquilo daria um maravilhoso espaço para dinâmicas de transformação pessoal, massagem nos
fundos, ioga no quintal e três consultórios no
andar de cima.
A varanda envidraçada na entrada serviria de
recepção. A primeira saleta ao lado poderia
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ser uma lojinha com cristais, livros, material de
radiestesia, roupas indianas, etc.
O salão duplo era ideal para dinâmicas de grupo.
Durante dias fiquei imaginando o que eu faria
com aquele espaço se eu tivesse coragem para
alugá-lo. Mas como conseguir essa ousadia?
Sem marido, com três filhas na faculdade e
a caçula em escola particular, lutando para
sobreviver e pagar o aluguel de nossa casa,
não me atrevi a embarcar em aventura de tão
grande porte.
Mais um mês, e retornando de uma reunião,
chego em casa e vejo, para meu espanto, uma
placa no jardim da casa vizinha:

463

Sangha Center
Psicologia
Terapias alternativas
Entrei em casa, chamei as filhas e desabei no
sofá de tanto rir.
– Ai como sou idiota! Eu plasmei o espaço ao
lado. Só esqueci de um pequeno detalhe: informar ao Universo que seria para mim.
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Dois dias depois, a psicóloga Heloísa, dona do
Sangha Center, me parou na rua para se apresentar.
Como política de boa vizinhança, convidei-a
para um chá.
Conversa vai, conversa vem, ela me contou que a
terapia com um de seus pacientes esteve empacada até que ele levou à sessão uma fita cassete
gravada com a interpretação de seu mapa natal,
que eu havia feito um tempo atrás.
Parece que aquilo foi o estopim para a terapia
voltar a progredir.
464

– Norma, achei seu trabalho muito bom. Não
tenho astróloga. Você gostaria de trabalhar no
meu espaço?
Quem mandou zoar do Universo? Ele me providenciou o espaço plasmado por mim, exatamente como eu o imaginara, onde comecei
meu trabalho paralelo ao de atriz e, melhor de
tudo, sem arcar com as despesas do aluguel e da
manutenção da casa.
Atribuí esse evento ao fato de ter feito o Jogo
da Transformação pedindo uma direção naquele
sentido.
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E foi no berço do Sangha Center que desenvolvi
minhas dinâmicas de fim de semana: Viagem ao
Centro do Ser, Amor Incondicional e Perdão. E
onde tive a alegria de ajudar inúmeras pessoas
que vieram fazer o Jogo da Transformação comigo como facilitadora.
AIP – Amor Incondicional e Perdão
É claro que fiquei doida para compartilhar com
o maior número de pessoas minha vivência de
perdoar e ser perdoada. Aliás, ela nunca atinge
uma conclusão porque no dia-a-dia podemos sofrer revezes que novamente exigem essa terapia.
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Numa meditação, o formato de um workshop
intensivo de Perdão e Amor Incondicional se
estabeleceu em minha mente. Tive o prazer de
inaugurar a dinâmica transformadora em um fim
de semana no Sangha Center, ao lado de minha
casa em Perdizes, que já me abrigava como astróloga e facilitadora do Jogo da Transformação.
Pouco tempo depois, eu já estava sendo muito
solicitada a proferir palestras espiritualistas em
espaços alternativos e grandes eventos como
seminários e congressos. Meu carro chefe era a
palestra Amor Incondicional e Perdão.
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A mídia nos apoiava e durante um tempo tive um
programa na Rádio Mundial em que convidava
os ouvintes para as palestras. Vários programas
de rádio divulgavam meus cursos e eventos em
flashes de um minuto.
No antigo espaço Saber Ser, em Moema (hoje
Primordial), fazíamos encontros mensais com
o tema.
Ronnie Von com seu programa no Canal 21 me
convidava a participar às quintas-feiras.
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Uma vez, numa palestra na livraria embaixo do
prédio da Gazeta, uma moça chorava copiosamente. Acabara de ser abandonada pelo esposo.
Não posso perdoar fulano! Ele não merece o
meu perdão!
Ao que retruquei: E você, não merece perdoar?
As pessoas acreditam que perdoar alguém é
um favor dispensado, uma magnanimidade, um
benefício generosamente entregue a terceiros.
Grande equívoco. Perdoar liberta o perdoador.
Às vezes também favorece o perdoado, é claro,
especialmente em relacionamentos familiares,
amorosos e profissionais. Mas esse não é o foco.
Não podemos obrigar ninguém a nos perdoar
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embora seja aconselhável sempre pedir perdão.
Mas podemos dissolver mágoas com aqueles que
voluntária ou involuntariamente nos machucaram. Talvez você não precise perdoar um estuprador. Mas precisa investir muita energia para
dissolver a raiva, a tristeza e a dor do evento.
Um dos exercícios mais difíceis é o trabalho de
autoperdão. Limpar as culpas, encarar sua sombra, perceber as áreas em que você não é uma
boa pessoa. E tentar crescer a partir disso.
As atividades relacionadas ao tema perdão se
multiplicavam em palestras quase diárias nessa
época dos anos 1990.

467

Viajei o Brasil inteiro aplicando a oficina de
Amor Incondicional e Perdão. Pequenos milagres
aconteceram durante essas dinâmicas.
O primeiro foi perceber o quanto os elementos
da natureza se colocam a nosso serviço durante
um trabalho de amor. Quando invoco o vento, o
ar parado se movimenta fazendo cantar o bambuzal. Quando invocamos a Chama Violeta, a
fogueira troca seus tons avermelhados pelo roxo
e pelo azul. Quando falamos com a água, as fontes cantam. Isso está documentado na memória
de todos os participantes que trilharam conosco
essa jornada e também em fotos das fogueiras.
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A primeira vez que conduzimos essa dinâmica
fora de São Paulo foi num sítio em Itapecerica da
Serra. Às vésperas do evento meu carro quebrou.
A quantidade de material de curso era muito
grande e eu não sabia como chegaríamos lá para
a preparação do ambiente. Tínhamos fretado
um ônibus que levaria os participantes no dia
seguinte. De repente toca o telefone. Um rapaz
diz que ouviu falar do curso no rádio. Precisa
desesperadamente participar. Não tem dinheiro
por estar desempregado. Oferece sua camionete
para ajudar. Pronto, o Universo acabava de providenciar nossa condução numa troca vantajosa
para ambas as partes.
468

Nessa ocasião tivemos uma participação intensa
porque na semana anterior Elke Maravilha me
entrevistara em seu programa vespertino na
tevê. O telefone não parou de tocar. E os participantes naquele dia resultaram numa configuração sui generis (42). Dois suicidas em potencial,
um empresário de terno e gravata muito reprimido e uma moça que sofrera um acidente de carro
e estava havia dez anos presa a uma cadeira de
rodas e sofria de grave depressão.
Sinceramente, se não houvesse uma proteção
espiritual muito superior não sei como teríamos
lidado com esse público.
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A dinâmica do Amor e do Perdão tem momentos de profundo mergulho nas dores da alma,
mas também altos momentos de alegria. Muita
música e dança nos intervalos dos exercícios e
das meditações.
No final do segundo dia nosso empresário estava
de camiseta e chinelos e os suicidas se declararam
envergonhados de suas intenções ao presenciar
as explosões de alegria de nossa cadeirante dançando mais do que todos.
Outra vez, em um espaço de São Paulo, conseguimos promover o perdão de uma moça ao seu
pai estuprador.
Em Florianópolis, no Hotel Cabanas da Praia
Mole, existe um orquidário. Fui intuída a fazer um
exercício dentro desse espaço de beleza. Conduzi
cada participante com a intenção de encontrar
uma flor específica que abriria seu coração para
o amor incondicional. Foi uma das dinâmicas de
maior impacto das quais participei. Recentemente
li que os chineses consideram a orquídea uma flor
de cura espiritual. Posso atestar que é verdade.
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Em outra ocasião, num espaço especial situado
no Embu, passei por uma saia-justa. Durante um
exercício para liberação de raiva, uma moça recémseparada estava tendo imensa dificuldade em superar aquela etapa. O grupo, solidário, se juntou
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para somar energias num círculo de proteção. Finalmente, depois de muito tempo ela se entregou.
O perdão ao ex veio aos borbotões, seguido de um
pânico que o grupo não estava compreendendo.
Ela tentava desesperadamente ligar do celular
para dar um telefonema de vida ou morte conforme disse. Depois pediu para telefonar do aparelho
fixo no escritório da sede. Aliviada voltou para o
salão da dinâmica e desabou no choro. Corajosamente compartilhou conosco que dera esse último
telefonema a um bandido a quem já pagara para
assassinar seu ex-marido. Estava inscrita no curso
para estabelecer um álibi. O assassino de aluguel
não queria cancelar a empreitada.
470

Arrependeu-se durante a dinâmica e conseguiu
limpar parte da encrenca cármica com o exmarido. Felizmente, para ela, teve sucesso em
cancelar o acordo.
Perdões históricos aconteciam ao final dos cursos. Como entre uma mãe e uma filha que não
se falavam havia 17 anos.
A cada final de workshop do Perdão saíamos
de alma lavada, eu, minhas filhas e os anjinhos
humanos que atuavam como auxiliares e sempre
participavam na equipe de apoio.
(42) sui generis – inusitado
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Cursos e Anjinhos Ajudantes
Durante os anos em que criei cursos de crescimento pessoal e viajei com essas dinâmicas,
inúmeros anjinhos ajudantes se agregaram a nós
nesse caminho. Eu não teria conseguido realizar
nem metade se não tivesse contado com a ajuda
de minha filha psicóloga Monik, da caçula e dinâmica Mariana, de Lana que nos acompanhou
durante longo tempo e especialmente de minha
querida Fafá.
Muitos outros anjinhos auxiliares se apresentavam em momentos cruciais para prestar ajuda
com transporte, digitação, participação nas
dinâmicas. Era uma troca feliz. Faziam os cursos
e prestavam apoio de infraestrutura nos cursos
seguintes.
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Outra amiga que se incorporou à equipe durante
um tempo foi a querida Elenir, prestando uma
valorosa contribuição.
Rosana e Sara do espaço Saber Ser (hoje, Primordial) também foram grandes apoiadoras e
promoveram incontáveis cursos meus em seu
endereço da Alameda dos Aicás.
A terapeuta holística Cristina Félix foi outro
anjinho auxiliar.
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Também foi anjo Fafá, ou melhor Dra. Fátima,
advogada que entrou em minha vida num dia
de temporal em São Paulo quando proferi a
palestra de Amor Incondicional e Perdão, na
Editora Totalidade, de Elisa Guerra Malta Campos. Era uma segunda-feira e no fim de semana
aconteceria o curso do Amor Incondicional na
sede da editora. Fafá estava presa a uma perda
muito grande do passado. Veio assistir à palestra
porque ouviu falar dela no rádio. Inscreveu-se no
curso e conseguiu uma libertação. A partir desse
momento foi meu braço direito em tudo. Seu
carinho, seu apoio, seu cuidado foram vitais para
a minha jornada. Viajamos juntas muitas vezes.
Atendi pessoas no seu escritório da Vila Mariana.
Grande parte do suporte para as atividades era
providenciado por ela. Dedicou seu tempo, seus
recursos e seu amor. Sou profundamente grata.
Hoje Fafá é mais uma filha do coração.
Tem Certeza que Deseja Convocar um Mestre?
Cometi um novo pecado de hubris (43) durante
meu aprendizado espiritual. Eu meditava, lançava livros, viajava com uma peça espírita, tinha experiências místicas. Comecei a me achar a rainha
da cocada preta. Nas meditações eu pedia um
mestre. Claro que, acostumada a sentir energias
angelicais, eu imaginava que me apareceria um
ser iluminado de outras esferas.
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Em Porto Alegre, antes da estréia de Além da
Vida, na coletiva de imprensa lotada, um repórter me perguntou se eu era kardecista. Respondi
que era espiritualista sentindo que isso representava um escopo mais amplo.
Quase caí do cavalo. Nosso colega Felipe Carone
me passou uma espinafração na frente dos colegas e da mídia. Perguntou o que eu fazia no
elenco, se não era espírita. Que seria melhor arrumar as malas e ir embora. Foi uma humilhação
pública. Subi para meu apartamento no hotel
com o rabinho entre as pernas e me sentindo a
última das criaturas. Chorei muito.
Como eu praticava regularmente o exercício do
perdão, comecei imediatamente a aplicá-lo para
perdoar a situação humilhante e ao colega Felipe
Carone. Levei três dias meditando e chorando
até sentir que tinha zerado aquela escrita.
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Mas que viagem na maionese! Não é que comecei a me sentir orgulhosa de ter perdoado o
colega? À noite, no teatro, resolvi lhe dar uma
lição. Humildemente pedi desculpas acreditando
que ele também se desculparia. Ledo engano.
Tomei outra espinafração.
– E nunca mais diga que não é espírita enquanto
está fazendo este espetáculo.
Toma distraída.
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À noite, felizmente caiu a ficha. Eu havia convocado a presença de um mestre. Ele se materializara na figura do querido Carone. De lambuja
recebi duas lições em uma. Fiquei curada do
pecado da hubris e compreendi que perdoar
a bronca só me fez bem. Eu não tinha nada a
ensinar para o Felipe. Ele é que me havia proporcionado a maior lição de humildade de minha
vida. Exatamente aquela que o Universo julgou
que eu necessitava no momento.
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(*) hubris ou hybris – palavra grega que significa
arrogância extrema, autoconfiança exagerada,
orgulho sem limites. Geralmente um pecado
cometido por simples mortais ou heróis da
mitologia grega ao afrontarem os deuses. O
pecado da hybris era severamente punido pelos
habitantes do Olimpo.
Poderosa é a Comunicação Vibratória
do Amor Incondicional
Numa das inúmeras vezes que viajamos a Manaus para apresentar o espetáculo teatral Além
da Vida, os promotores da excursão nos brindaram com um presente. Conseguiram um barco
para levar elenco e técnicos ao encontro das
águas do Solimões com o Rio Negro. O Solimões
é barrento, quase vermelho, e o Rio Negro faz
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jus ao nome por suas águas da cor de Coca-Cola.
Quando colhemos sua água com um copo de
vidro nos surpreendemos com sua transparência
incolor.
Ao viajar de barco adoro sentar na redinha da
popa para sentir a água nos pés. Os marinheiros
avisaram que as águas poderiam ter piranhas,
mas não tive medo.
Depois de ter sido iniciada em meditação transcendental aproveito cada ocasião de contato
com a natureza para meditar e vibrar paz e
amor para o mundo. Assim, deslumbrada com
o encontro das águas que por quilômetros correm lado a lado sem se misturar, a exuberância
da vegetação nas margens e as altas copas das
árvores da floresta, aproveitei para cerrar os
olhos e mergulhar em meditação profunda.
Uma paz indescritível se apoderou de mim e
comecei a vibrar amor incondicional para meus
entes queridos, os colegas, o público que nos
assistiria naquela noite, aos poucos expandindo
as vibrações para a Amazônia, o Brasil, o mundo.
Sempre mais fundo na meditação, sempre mais
paz, sempre mais amor. Senti um toque suave
nos pés mergulhados na água, depois mais e
mais. Abri olhos curiosos e fui surpreendida pela
visão de dois botos-cor-de-rosa, parentes fluviais
dos golfinhos, tocando meus pés e nadando em
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volta do barco. Chamei os colegas Rosana Penna,
Renato Prieto, Alexandre Barbalho, Lúcio Mauro
e Felipe Carone. Ficamos deliciados com a visão
daqueles animais fazendo peripécias em volta
do barco e tocando nossas mãos com os seus
focinhos rosados.
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Dizem que os golfinhos são criaturas que vibram
na energia do amor incondicional e têm a missão de elevar as vibrações dos humanos. Estou
convencida de que eles se aproximaram do barco
atraídos pela energia de amor que eu e Rosana
vibrávamos por meio da meditação. Aqueles anjinhos em forma de boto acompanharam nosso
barco de volta até Manaus somente desaparecendo ao topar com as águas poluídas do cais.
Últimos Momentos com Guta Mattos
Ela era a produtora de elenco da TV Globo. Um
ser excepcional, baixinha, encurvada, com uma
mente afiada e um coração enorme. Guta Mattos, a madrinha dos artistas.
Do outro lado da Rua Von Martius havia algumas
lojas no térreo do edifício. Na esquina a padaria
dos artistas. Na sala térrea foi instalado o departamento de elenco. Lá buscávamos os textos e
os roteiros de gravação. Lá tomávamos água e

12083494 miolo Norma.indd 476

22/10/2010 11:33:33

cafezinho. Lá nos reuníamos com os colegas de
outros programas. Lá dávamos entrevistas. Lá
conversávamos com Guta ouvindo sugestões e
conselhos. Para a sala da madrinha convergia
todo o elenco.
Ela sugeria nomes para as novelas e convocava
os artistas enquanto envolvia a todos com o seu
carinho.
Em seu apartamento nos recebia com jantares
e amizade.
Era um dínamo profissional.
477

Mudei para São Paulo, trabalhei com traduções,
legendagem de novelas, livros e cursos. Fiquei
distante da sala de elenco e da madrinha.
Um dia soube que Guta adoecera. Um tumor
no cérebro. Estava internada em São Paulo, no
Hospital Sírio-Libanês.
Eu acabara de ser iniciada no Reiki, canalização
de energia pelas mãos, prática que alcançava
bons resultados terapêuticos. Naquela época eu
ainda acreditava no milagre da cura total. Mas
era novata na técnica. Não me sentia capacitada
a ajudá-la sozinha.
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Fiz uma visita. Guta estava debilitada, mas totalmente lúcida. Com entusiasmo expliquei em que
consistia o Reiki. Perguntei se ela gostaria de receber algumas aplicações. Seus olhos brilharam.
Ela se apegava à vida e desejava intensamente
uma cura.
Conversei com minha colega de Reiki Margarida
Balsinelli. Dia sim dia não durante a tarde íamos
ao hospital e aplicávamos a energia.
Foram quase dez dias. Não houve o milagre. A
madrinha dos artistas nos deixou.
478

Experimentei um pequeno consolo ao saber por
sua sobrinha que nos últimos dias Guta parecia
totalmente em paz. Quem sabe Margarida e eu
facilitamos a sua passagem.
Mas a época em que Guta Mattos reinava na
TV Globo impregnou de saudades a todos nós,
atores veteranos daquele tempo.
O Misterioso Sumiço das Bananas
Nossa amiga Elenir nos convidou para passarmos
o Ano-novo num pequeno paraíso em Ubatuba.
A casa pertencia a um capitão aposentado e
ficava na encosta de um morro numa enseada
onde só podíamos chegar de lancha.
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Fomos de carro até Ubatuba, Elenir, nossa amiga
Lana, minha filha Mariana e nossa cachorrinha
labradora Diana que tinha então cinco meses
de idade.
Em Ubatuba, num ancoradouro, pegamos a
lancha a motor que pertencia ao capitão. Seu
marinheiro/caseiro viera nos buscar.
Durante o percurso Diana queria por tudo pular
ao mar e Mariana teve que conter a labradora.
Fomos recebidas com carinho pelo capitão e
sua esposa. Ficamos hospedados fora da casa
principal numa cabana pré-fabricada com todo
o conforto.
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No dia seguinte após um gostoso café da manhã descemos até a praia. Águas mornas quase
sem ondas e Diana se atirou nelas e aprendeu a
nadar. Enquanto descansava na areia perto de
nossas roupas qualquer um que passasse levava
uma rosnada a indicar que seus instintos de cão
de guarda já estavam aflorando.
Passamos o dia nos divertindo no mar e voltamos
à casa do Capitão.
Ao lado de sua casa havia um terreno baldio que
ele cultivara para plantar mandioca e muitas ba-
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naneiras. Uma vez por semana o Capitão cortava
um grande cacho de bananas e pendurava num
gancho no alto do caramanchão. De manhã cedo
macaquinhos e esquilos desciam da mata e se
deliciavam com as frutas.
Na manhã seguinte à nossa chegada verificamos
que todas as bananas haviam sido comidas. O
Capitão estranhou o seu sumiço prematuro.
Seus miquinhos e esquilos não comiam tudo
tão depressa.
Outro dia e a mesma coisa se passou. Um cacho
inteiro comido durante a madrugada.
480

No terceiro dia o Capitão levantou mais cedo e
ficou na espreita para dar o flagrante no ladrão
misterioso. Qual não foi a surpresa quando pegou nossa cadela Diana no pulo, quer dizer em
pulos espetaculares para puxar as bananas uma
a uma que eram devoradas com casca e tudo.
Até a sua partida muitos anos depois continuou
sendo nosso cão-macaco. Era absolutamente
louca por bananas.
Terapias e Cursos
Sempre em busca de melhora pessoal, fui rato
de cursos e fiz muitas terapias.
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Depois de quatro anos de análise com o Dr. Fábio
Lacombe, no Rio, terapia intensiva responsável
por muitos resgates, também fiz parte de um
grupo terapêutico com o Dr. Roberto Shinyashiki
em São Paulo, além de participar em suas poderosas maratonas de fim de semana.
Fiz terapia junguiana de análise de sonhos com
Cecília França. Estudei mitologia grega, astrologia e análise dos contos de fadas com esta
psicóloga que hoje é ótima amiga.
Prosseguindo no estudo de mitologia e Jung,
estudei na PUC de São Paulo com o Professor
Efraim Boccalandro.
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Curso de PNL (programação neuro-linguística) e
de hipnose com diversos profissionais do setor.
Curso de Silva Mind Control. Terapia de PNL com
Dr. Flávio Junqueira.
Nessas andanças, uma das mais gratas surpresas
que tive foi conhecer a dra. Edith Stauffer, autora do livro Amor Incondicional e Absolvição
publicado pela Editora Totalidade no Brasil. A
Dra .Edith estudou psicossíntese com Roberto
Assaglioli e também mergulhou fundo nos
conceitos essênios, com quem dizem que Jesus
estudou. Elisa Guerra Malta Campos foi quem
nos apresentou quando a convidou para dar
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cursos no Brasil. A felicidade foi fazer o seu curso
de Amor Incondicional e descobrir que muitos
dos exercícios aplicados eram quase iguais aos
que eu criara para o meu curso de amor incondicional e perdão. Parece que as dicas estavam
soltas e o inconsciente coletivo à disposição de
quem as intuísse.
Também foi excelente o curso do Dr. Claude
Steiner, médico e autor americano que Roberto
Shinyashiki trouxe ao Brasil.
A autora americana Cris Griscom foi outra mentora de peso.
482

O Dr. Lair Ribeiro e eu ficamos amigos e fui
convidada a participar de todos os seus cursos.
Participei de cursos na Pax Universal, de Carmem
Ballestero, e também apliquei muitas de minhas
dinâmicas no seu espaço no bairro da Casa Verde. Suas conferências internacionais no Anhembi
traziam muitos profissionais de vários países e
conheci pessoas muito interessantes. Senti-me
honrada de proferir palestras e conduzir meditações em alguns desses eventos.
As décadas de 1980 e 1990 foram muito frutíferas para meu crescimento pessoal.
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Criação, Produção e Apresentação do
Programa Terceiro Milênio
Em agosto de 1994 estreou na Rede Mulher, canal 21. Com patrocínio de Schmuckler Editores,
criei para a Rede Mulher um programa de entrevistas sobre assuntos pertinentes ao Terceiro
Milênio. Este era também o nome do programa
transmitido diariamente das 18 horas às 18h30,
com reprise à meia-noite. Teve excelentes índices
de audiência enquanto permaneceu no ar.
Minha amiga e artista plástica Lou Cassanha
pintou um enorme painel para o cenário, retratando um anjo transmitindo conhecimento
para um humano. Carmen Ballestero, da Pax
Universal, generosamente fornecia a decoração
ambiente, além de ter sido entrevistada. Minhas
assistentes de produção foram minha filha Mariana e nossas amigas Fafá e Lana. Gravávamos
os cinco programas semanais às quintas-feiras.
Recebíamos muitas cartas e sorteávamos livros
para os telespectadores.
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Tive o prazer de entrevistar artistas, cientistas
que desenvolvem novas tecnologias, terapeutas,
autores de livros.
Entre os entrevistados tivemos as presenças do
querido Dr. José Maria Nogueira do Círculo Eso-
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térico da Comunhão do Pensamento, a artista
Lou Cassanha, o músico Áureo Corrá, minha
mestra de Reiki Úrsula Pondorf, Dr. Eduardo
da Cunha Farias, a terapeuta Cristina Félix dos
Santos, o escritor César Romão, Dr. Lair Ribeiro,
Dr. Roberto Shinyashiki, Dr. Eduardo Gomes,
Dra. Edith Stauffer, Elisa Guerra Malta Campos,
o artista plástico Henry José Gedeon, Dr. Flávio
Junqueira, os autores Rodrigo Romo e Airton
Bicas, a apresentadora de um programa esotérico de tevê nos Estados Unidos, Valli Aman, que
me entrevistou em Hollywood em abril de 1995
(quando participei do Congresso Internacional
de Astrologia na Califórnia), Ronnie Von, os autores Herni Domingues Filho e Nelson Granado,
a psicóloga e autora Cecília França, o artista
plástico Pétia, o casal do calendário maia José
e Lloydine Argüelles, o radiestesista Dr. Renato
Guedes de Siqueira, a criadora do Aurasomma
de nacionalidade alemã, o iridologista Celso Batello, a autora Zulma Reyo e o diretor da Editora
Madras, Wagner Venezziani Costa.
Francisco e Clara, o Musical
Em 1996, Evê Sobral assumiu a direção do Centro
Cultural do Hospital Santa Catarina. O grande
auditório foi reformado e em seu teatro apresentamos o espetáculo musical sobre a vida de São

12083494 miolo Norma.indd 484

22/10/2010 11:33:33

A personagem Jacoba do musical Francisco e Clara, com
Evê Sobral e Phillipe Levy
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Francisco de Assis. Lotávamos o teatro de quinta a
domingo e permaneci dois anos nesse espetáculo
alegre. Meu personagem Jacoba era uma senhora
rica e devota que ajudava Francisco e seus companheiros. Eu entrava em cena cantando Santo
Anjo do Senhor, acompanhada por um piano de
cauda do teatro. No final do espetáculo eu cantava à capela a música Adeste Fidelis, em latim.
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No papel de São Francisco, Evê Sobral, também
produtor e diretor do Centro Cultural do Hospital. No elenco Andréa Alves, Joyce Roma, Rubens
Rivelino (codiretor), Hermes Barolli, Emerson
Granado, Amanda Prada, Inez de Franco, Osmar
Guerra, Reinaldo Ribeiro, Ricardo Vargas, Fábio
Guilherme, Andrés Liz, Marcelo Diniz no papel
do Lobo, José Ailton, Karina Félix, Adriana Gerizani, Erica Hijo, Fabiana de Souza, João Pirai,
Daniela Coutinho, Luis Toscano, Dulce Salles,
Márcio Cardoso, Wagner Padovani, Mariângela
Prada. As cenas cômicas estavam a cargo de
Phillipe Levy e Luis Zamprônio que interpretavam duas rolinhas espevitadas. Eram cenas
hilárias graças ao talento desses dois atores.
Direção de produção de Jucely Antunes, direção musical Padre Joãozinho, coreografia Carla
Alexandrine.
Ficou em cartaz até o final de 1997.
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Última Tentativa Inútil
Em 1997, a roda-viva de trabalho me enroscou
em suas engrenagens. Estava ocupadíssima com
a legendagem dos capítulos de O Rei do Gado em
inglês e francês. Sempre havia um prazo apertado
para a inserção das legendas na ilha de edição do
Rio de Janeiro. Os episódios teriam que seguir
naquela semana para uma feira internacional.
Fui para o Rio com o texto das legendas já
pronto. Operadores e técnicos, sob a supervisão
de Ubiratan Martins, viraram as madrugadas
comigo na ilha de edição do quarto andar da
emissora no Jardim Botânico.
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O ar condicionado violento que funciona nessas
salas tem a finalidade de proteger o maquinário,
mas detona a saúde de quem dorme pouco e
come apenas uns pedaços de pizza de madrugada. O esquema durou cinco tardes e quatro
noites. Tivemos sucesso e o produto ficou pronto
para a venda internacional. No final da epopeia
eu estava com gripe e uma tosse forte.
Viajei do Rio a Belo Horizonte para o casamento
do cunhado de minha filha Monik.
Após o casamento, retornei a São Paulo de ônibus leito. Passei muito mal na viagem. Devo ter
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incomodado os demais passageiros com uma
tosse que não passava com nada.
Já em casa, continuei mal e de cama. Era uma
gripe excepcionalmente forte, foi o que pensei
até sentir taquicardia e uma fraqueza atípica
para mim.
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Escoltada por minha amiga Fafá fui parar no
pronto-socorro do Hospital São Luiz, já com o
coração fibrilando. Não conseguiram reverter o
quadro e fui empurrada numa maca através de
uma porta basculante. No alto as letras UTI que
correspondem ao CTI do Rio de Janeiro.
Ainda de bom humor, falei: Agora entendi. UTI
quer dizer última tentativa inútil.
Dei entrada no CTI realmente nas últimas. Naquela tarde tive que tomar transfusão de duas
bolsas de sangue. Ainda lembro de minha discussão com a médica diretora do hospital. Não
quero a transfusão. Tenho pavor de pegar AIDS.
– Nosso sangue é garantido. Não podemos salvar
você se não tomar a transfusão. Seu coração está
fraco e falhando.
– Está bem. Mas me permita dois minutos.
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Com as bolsas de sangue sobre minha barriga,
apliquei dois minutos de Reiki (44) nelas antes de
me submeter à transfusão. Tenho uma fé inabalável nos tratamentos energéticos e alternativos.
Apesar da transfusão, ainda naquela tarde tive
que passar por cardioversão com o desfibrilador.
Na manhã seguinte nova cardioversão. Depois
de ressuscitada, passei dois meses com a estampa
dos ferros de passar em meu peito.
O diagnóstico foi pneumonia dupla. Dois terços
dos meus pulmões continham líquido e a membrana que envolve o coração estava inflamada.
Permaneci cinco dias na UTI. Em alguns momentos fui desenganada pelos médicos que conversaram com minhas filhas.
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Tive alucinações medonhas com corpos humanos
em decomposição que sugavam o resto de minha
energia vital pelo umbigo.
Também fui brindada com visões de médicos do
espaço dando passes e aplicando terapias de luz.
Com fios espetados nos dois braços e nas pernas,
tubos enfiados em diversos orifícios, mesmo assim não perdi o bom humor e a capacidade de
rir de mim e da situação.
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Margarida Balsinelli, minha colega de Reiki
com muito mais experiência do que eu, veio
numa tarde trazida por Fafá e me aplicou um
tratamento de socorro. A partir dali comecei a
melhorar.
Minha estadia na UTI estava prevista para pelo
menos dez dias e pude sair no quinto. Fênix que
sou mais uma vez ressuscitei das cinzas para
espanto dos excelentes médicos do São Luiz.
Foram todos carinhosos e muito competentes.
O Dr. Francisco continuou a me cuidar como
cardiologista até a recuperação total. Sou grata
a toda a equipe médica.
490

Também preciso registrar a gratidão ao produtor
Evê Sobral que manteve meu salário da peça
Francisco e Clara, o Musical, durante os trinta
dias em que precisei ficar afastada dos palcos.
O maior benefício que usufruí desse evento
foi um momento de expansão da consciência
quando meu coração parou pela segunda vez.
Fui arrastada por um túnel de luz e senti minha
dissolução como pessoa. Aconteceu uma integração com cada átomo do Universo, cada ser,
cada grão de areia, cada gota do mar. Foi como
ser amalgamada à consciência universal. Quando retomei a consciência e meu coração voltou
a bombar sangue fiquei muito pilhada com a
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responsabilidade de nossas escolhas. Na passagem do túnel de luz, pensei nos netos que ainda
queria ver crescer, nos cursos que quero dar, nos
livros que ainda preciso escrever. Entreguei-me
totalmente à vontade de Deus, mas expressei a
vontade pessoal de permanecer na Terra para
completar minha missão. Imediatamente fui sugada de volta pelo túnel e recobrei a consciência
após a cardioversão. Se o livre-arbítrio tem todo
esse poder o que estamos fazendo com os nossos
pensamentos? Por que não transformamos a
realidade? Ainda sinto estar devedora ao Universo. Felizmente guardei comigo o sentimento
de completa fusão. Em si é uma experiência
transformadora.
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(44) Reiki – aplicação de energia pela imposição
de mãos. Técnica introduzida por mestre Usui,
do Japão.
Patrulha Canguru
Durante a temporada de Francisco e Clara – o
musical no Teatro do Hospital Santa Catarina,
uma grande amizade brotou entre Andréia,
Zamprônio e eu. Alguns meses depois de encerrada a temporada começamos a nos reunir. Queríamos montar uma companhia para espetáculos
gratuitos em escolas, asilos, creches e hospitais.
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De fundamental importância foi o empenho
de Marcela Donato para a concretização deste
sonho.
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O primeiro texto fui eu que escrevi. Uma peça
de teatro chamada A Magia da Amizade que
alegrou muitas crianças, adultos e idosos durante vários anos na interpretação de Andréia
Alves, Luis Zamprônio, Marcelo Vinicius, Cleyton
Silveira, Renato Ribeiro e Emerson Kuffman. A
peça conta a história de dois vizinhos implicantes e seus bichinhos de estimação que brigam
por tudo e por nada. Um mago disfarçado de
carteiro chega para ensinar o valor da amizade
e da cooperação.
A estreia aconteceu para as turmas da escola da
Legião da Boa Vontade.
Devido a fatores de sobrevivência, a Patrulha
Canguru se transformou em empresa e até hoje
faz eventos com sucesso.
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Norma e a Patrulha Canguru com Marcelo Vinicius
Cleyton Silveira, Andréa Alves, Luis Zamprônio
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Sexta edição brasileira e primeira da Espanha do livro
Exorcize Sua Bruxa Madrinha
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Capítulo XIX
Contando Histórias
Exorcize sua Bruxa Madrinha
Quando comecei a trabalhar com pessoas visando crescimento pessoal meu e dos participantes
das dinâmicas, criei um curso com o título acima.
Sua finalidade era a de reconhecer os embruxamentos que cada um recebeu na infância e as
bênçãos positivas que nossas fadas madrinhas
imprimiram em nossa mente.
O curso começava com uma teatralização resumida do conto de fadas da Bela Adormecida,
aquela que uma de suas madrinhas amaldiçoou
no batismo.
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Com exercícios os participantes tomavam consciência das mensagens negativas e positivas
que estavam afixadas em seu piloto automático
inconsciente. A dinâmica conduzia as pessoas a
cancelar o negativo e substituir pelo positivo.
Eu mantinha contato com o Dr. Roberto
Shinyashiki e sua irmã Rosely. Roberto havia
sido meu terapeuta de grupo logo após a minha
separação do Zé Rodrix. Com sua irmã Rosely
Boschini criou a Editora Gente. Fui convidada

12083494 miolo Norma.indd 495

22/10/2010 11:33:34

por ela a escrever um livro e transformei a experiência com o curso da bruxa em livro de mesmo
nome. A capa foi um trabalho do artista plástico
Henry José Gedeon que me presenteou com uma
luminária de vidro produzida por ele, representando uma fada de delicadas asas transparentes.
Fotografou a fadinha e preparou a capa do livro.
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O lançamento aconteceu no bairro de Pinheiros
na sede do Instituto Gente. Naquela noite de
13 de dezembro de 1993, caiu um toró e as ruas
de São Paulo ficaram alagadas. Mesmo assim os
amigos compareceram em massa. Foi um evento
muito feliz e contou com as presenças da cantora
Rosa Maria e do ator Gerson Brenner que ainda
não havia sofrido o assalto que o vitimaria.
Exorcize sua Bruxa Madrinha teve sucessivas
edições e vendas expressivas para uma autora
principiante.
Também foi editado na Espanha em versão para
o castelhano pela Ediciones Obelisco sob o título
Transforme em Hada su Bruja Madrina – Cambie
El Lenguaje y Transforme Su Vida.
Palavra de Anjo
Meu segundo livro, publicado pela Editora Gente, trazia mensagens de anjos. Um livrinho para
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Capa do livro Palavra de Anjo

12083494 miolo Norma.indd 497

22/10/2010 11:33:35

carregar no bolso e consultar em momentos de
tensão.
Novamente a capa foi desenhada pelo artista
Henry José Gedeon.
O lançamento aconteceu em 16 de agosto de
1995 no Buffet Croissant d’Or, em São Paulo e
foi muito concorrido. Todos os amigos compareceram inclusive Mauro Alencar. Alugamos um
telão e minha filha caçula Mariana passou três
noites fazendo uma colagem de algumas cenas
de novelas.
498

Lembro dos canapés produzidos com muito capricho. Todos representavam anjinhos.
Esse livro também teve várias edições.
Falando com Anjos
Terceiro e último livro editado pela Editora
Gente teve seu lançamento durante a Bienal de
São Paulo.
Os participantes da Patrulha Canguru animaram
o evento no estande da editora. Tivemos ainda
dois modelos fantasiados de anjo que percorreram os corredores da Bienal divulgando o livro.
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No dia seguinte um ator representou um anjo
prateado como estátua viva.
Falando com Anjos é um livro de mensagens.
Cada página é dividida em duas. Funciona como
um jogo de cartas onde há mensagens de problemas e o leitor pode sortear a mensagem positiva
que servirá de antídoto para a dificuldade.
Energia Positiva
O autor César Romão me apresentou para o pessoal da Editora Elevação onde editei dois livros.
Energia Positiva foi lançado na Bienal do Rio
de Janeiro em 1999. Foi um sucesso de vendas
durante dez anos.

499

O curioso desse livro de mensagens e mantras
positivos é que foi baseado num caderninho que
eu cultivara na década de setenta. Em momentos de tristeza ou de desânimo eu pegava meu
caderninho e procurava escrever uma frase animadora. Escrevia muito e lia o caderno sempre
que necessitava de uma energia positiva.
Quando resolvi escrever um livro para a Editora
Elevação resgatei meu caderninho em espiral,
amarelado pelo tempo. Fiz uma nova redação
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Capa do livro de mensagens positivas
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para as frases, organizei de modo a ter uma Mensagem na página da esquerda e uma Afirmação
positiva para ela na página direita. Um livro de
bolso ou de cabeceira.
O Dragãozinho Sonhador
Sempre gostei de contar histórias para crianças.
Com meus filhos desenvolvi uma brincadeira
de contar histórias de fadas conhecidas modificando o final. Os contos sempre evoluíam para
brincadeiras e coautoria das crianças.
Também adorava inventar contos novos.

501

Num dos momentos de vida em que estive sem
emprego, ofereci-me como voluntária numa
escola para crianças especiais no bairro do Pacaembu, perto de minha casa em Perdizes. Passava
o recreio com as crianças inventando histórias e
fazendo teatrinho com os personagens.
A maioria das crianças com síndrome de Down
tinha irmãos sem essa característica. Percebi que
eles eram estranhos no ninho em suas famílias.
Criei a saga do Dragãozinho que é muito amoroso, como são essas crianças, mas muito diferente
dos irmãos, dragões zangados que cospem fogo.
A história conta as decepções do pequeno dra-
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Capa do primeiro livro infantil publicado
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gão na escola, seu sentimento de não pertencer
ao grupo, e sua fuga para a floresta onde tenta
desesperadamente se transformar em outro
animal. No final encontra seu valor pessoal e
aceita sua identidade.
Entre todas as histórias compartilhadas com
essas crianças, a do Dragãozinho fazia o sucesso maior. Eles representavam os papéis com
entusiasmo e mudavam de personagens a cada
brincadeira.
Depois de seis meses dessa experiência fui trabalhar e tive que me despedir dos meus amiguinhos
da Escola Cisne.

503

Já como autora da Editora Elevação, resolvi
escrever a história do Dragãozinho Sonhador.
Novamente Henry José Gedeon criou o personagem e a capa do livro. As ilustrações coloridas ele
produziu com seu irmão Mariano Lisboa.
Infelizmente o livro foi projetado para um
tamanho maior. Enviamos à gráfica todo formatado no tamanho ideal. Por uma economia
de papel ou por qualquer outro motivo que
desconheço, foi impresso truncado e num
formato que dificultou a leitura por reduzir
demais as letras.
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Lancei na Bienal de São Paulo em 2000 e foi um
evento auspicioso. Todos os dias da Bienal eu
e meus amigos apresentávamos um teatrinho
de fantoches com a história. Os bonecos foram
criados por duas talentosas amigas artesãs para
o deleite da criançada.
Já tenho mais duas histórias escritas e ainda não
publicadas com os personagens do dragãozinho. O segundo livro conta sua ida à Lua onde
ajuda São Jorge a vencer o dragão da maldade.
Na terceira história, os personagens visitam o
Olimpo dos deuses e heróis gregos. Ainda estou
à procura de um editor.
504

Transcrevo aqui, com permissão de sua família,
a apresentação do livro em texto carinhoso de
Geraldo Casé.
Por ter sido sempre princesa e fada, se aprincesou definitivamente pela vida afora e agora
conta histórias com um toque mágico de encanto
e beleza.
Norma é, na retina de uma geração, a meiga
figura dos contos da carochinha na televisão.
Ainda menina, na TV Tupi, conquistou os corações e se fez atriz-princesa do teatrinho Trol.
Impregnada desta aura de talento e dedicação,
vem realizando uma carreira de sucesso em
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que despontam interpretações magistrais na
dramaturgia.
Tomei conhecimento de sua literatura por intermédio do brilhante Arena de Espelhos, um livro
instigante e de rara beleza.
Agora me pega, sem surpresa, com a deliciosa
história do dragãozinho que não queria ser
dragão.
Princesar é a maneira de Norma ser e viver.
Que continue a se dedicar a esta faceta de sua
talentosíssima carreira em que ser fada não é
privilégio, é obrigação.

505

Geraldo Casé
Diretor do Sítio do Picapau Amarelo
TV Globo

Versões de Livros
O escritor César Romão me iniciou em outro
ramo de atividade. Confiou-me seu sucesso de
vendas A Semente de Deus para uma versão em
inglês.
Adorei fazer mais este trabalho utilizando o
idioma de Shakespeare.
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Depois César recomendou meu trabalho a vários
autores.
Verti o livro de Reinaldo Polito Superdicas para
Falar Bem.
Também verti os livros instigantes do médico
psiquiatra dr. Flávio Gikovate Superdicas para
Viver Bem e Ser Feliz, “O Bem, O Mal e Mais
Além – Egoístas, Generosos e Justos, e Dá Para
Ser Feliz Apesar do Medo.
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Para Cristina Cairo verti dois livros A Cura pela
Meditação e seu carro-forte Linguagem do
Corpo.
De autoria de Sonia Maria Nogueira Mesquita O
Chamado do Avatar Sathya Sai Baba relata suas
viagens à Índia para encontros com seu mestre.
Também recebeu meu tratamento em inglês.
Adorei o trabalho de versões dessas obras. Além
de usar a expertise no inglês, o contato com o
pensamento dos autores traz dividendos para
estimular nosso crescimento.
O trabalho de versão é sutil. Tem que ser extremamente fiel ao original. Não pode ser uma
tradução literal por causa das idiossincrasias dos
idiomas envolvidos. Precisa manter a qualidade
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literária do autor e da obra de origem. Um desafio.
Uma das obras fascinantes com que trabalhei foi
o livro do psicanalista Dr. Paulo Blank Cabala, o
Mistério dos Casais, que serviu de incentivo para
aprofundar meus estudos da cabala.

507
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Capítulo XX
Vencendo Um Câncer
E a Vida Continua
2000 a 2001. Peça de Chico Xavier com adaptação
de Cyrano Rosalem e direção de Renato Prieto.
Teatro Itália e excursão pelo Brasil.
Elenco composto por Chico Martins, Rejane
Marques, Orlando Vieira, Herni Domingues Filho, Gabriel Veiga Catellani, Cristina Mazzuca,
Fernando Lyra e Hélcio Vidal.
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Mais uma peça de temática kardecista da qual
participei ao lado do saudoso Chico Martins.
O elenco viajou para muitas cidades do interior
e do litoral de São Paulo e também para outros
estados do Brasil. Casas lotadas na maioria das
praças onde se apresentou.
Saia Deste Corpo que Não lhe Pertence
Em 2000 senti umas pontadas esquisitas no seio.
Feito um exame e uma biópsia foi constatado
câncer de mama. Fiquei atônita. Jamais poderia
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Herny Domingues Filho, Norma, Orlando Vieira, Fernando
Lyra e Chico Martins na peça E a Vida Continua
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imaginar que desenvolveria essa doença. Depois
de tantos anos de prática do perdão de onde
aparecera uma doença de mágoa e culpa? Acho
que as pessoas passam por esse susto porque
há uma crença generalizada de que a culpa é
sempre do paciente.
Minha reação foi mandar o câncer sair do meu
corpo porque não havia sido convidado.
Meus amigos da Patrulha Canguru, Zamprônio
e Andréia, me levaram ao interior de São Paulo
onde passei por uma cirurgia espiritual. Tive
certeza de estar completamente curada, mas por
pressões dos médicos e da família acabei passando pela cirurgia e por sessões de radioterapia.
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Fui abençoada pela descoberta prematura do
câncer. Até hoje faço o controle anual. Acho que
o mantra Saia deste corpo que não lhe pertence
fez efeito e espantei o fantasma.
Solidariedade e Bisbilhotice
A suspeita de câncer de mama necessitou de
cirurgia exploratória para biópsia. Passei por
esse procedimento e foi constatado câncer no
seio esquerdo. Teria que ser submetida a outra
cirurgia de remoção do tumor.
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Um incidente retardou a cirurgia necessária. Eu
participava da peça E a Vida Continua no Teatro
Itália. Numa tarde quando estava na coxia do
teatro para pegar o figurino, porque o elenco
se apresentaria numa cidade do interior de São
Paulo, pisei em falso nos degraus e escutei um
clique no joelho direito, acompanhado de uma
dor excruciante. Caí nos degraus e não consegui
levantar. Demorou um tempo até que meus colegas Orlando Vieira e Gabriel Catellani fossem
investigar o motivo de minha demora. Lá estava
eu arriada na escada. Precisaram improvisar uma
cadeirinha com os braços para me transportar
até a van que aguardava o elenco na rua. Direto para o Hospital Oswaldo Cruz. A perna foi
engessada, tinha rompido o ligamento. Mesmo
assim viajamos para apresentar o espetáculo,
feito inteirinho em cadeira de rodas.
Precisei ser substituída na peça a partir do dia
seguinte e usar muletas durante quinze dias. O
uso das muletas impediu a cirurgia já marcada
para extração do tumor. Tivemos que esperar até
dezembro para realizar o procedimento.
Quando a bruxa faz um voo rasante em nossa
vida parece que tudo dá errado. A casa onde
eu morava de aluguel foi vendida e as pressões
para deixar o imóvel de uma hora para outra
foram terríveis.

12083494 miolo Norma.indd 512

22/10/2010 11:33:36

513

Com Glória Maria após entrevista do Fantástico
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Também fiquei sem trabalho. Soube que alguns
produtores comentaram que não poderiam me
contratar já que eu estava às portas da morte.
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Naquele tempo minha mãe estava com 93 anos.
Morava sozinha no apartamento do Rio de Janeiro. Eu não tinha boa situação financeira e era
meu filho quem providenciava tudo que ela precisava. Ele adorava mamãe e era grato porque
morou com ela durante alguns anos enquanto
se preparava para os concursos públicos antes
de seu casamento. Cuidava dela com dedicação,
prestando auxílio financeiro, carinho e presença.
Como eu poderia lhe colocar uma carga extra,
revelando minha situação crítica? Por diversos
motivos profissionais minhas filhas estavam sem
folga de caixa. Sempre fui independente e jamais
quis representar um peso para meus filhos.
Comentei com Priscila Camargo sobre as dificuldades que estava passando porque não temos
segredos entre nós. Ela tomou a iniciativa de
comunicar o fato a alguns colegas por email
sem me avisar. O alerta caiu nas mãos da amorosa Suzy Rego que resolveu ajudar e espalhou
a notícia. Não demorou para a mídia fazer um
senhor auê. Morri de vergonha. Evitei entrevistas
capciosas. Escondia-me de repórteres e curiosos.
Meu filho ficou chocado ao descobrir minha situação pela imprensa. Foi uma saia-justa. Tudo que
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eu queria era sair daquele papel de coitadinha
moribunda.
Os colegas estenderam uma rede de segurança
e solidariedade.
A muitos nem pude agradecer porque minha
conta bancária não identificou os doadores.
Recebi um telefonema muito preocupado de Daniel Filho que prestou um auxílio fundamental.
O pessoal do Círculo Esotérico da Comunhão do
Pensamento também foi da maior importância.
A solidariedade coletiva permitiu uma mudança
de casa.
Glória Maria viajou a São Paulo algum tempo
depois quando eu já estava no elenco de O Despertar dos Anjos no Teatro Bijou. Entrevistou-me
para o Fantástico e foi com muita emoção que
constatou que eu não falava de desgraça. Minha
atitude durante a crise foi otimista. Não é atoa
que me identifico com a Fênix da mitologia.

515

A crise passou graças aos apoios recebidos e
renasci em saúde e trabalho. Minha gratidão
eterna aos amigos conhecidos e anônimos que
me estenderam seu carinho.
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A Leonor da novela Pícara Sonhadora,
do SBT, com Josmar Martins
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Capítulo XXI
Um Novo Surto de Trabalho
Pícara Sonhadora
Novela do SBT. A partir de 1994, morando em
São Paulo no bairro de Santa Terezinha, Zona
Norte, fiz teatro, dublagens, locuções e ainda
alguns trabalhos de legendagem e versões para
o Departamento Internacional da TV Globo.
Em 2001 fui convidada por Jacques Lagoa para
integrar o elenco da novela Pícara Sonhadora,
uma comédia. Foi exibida de 27 de agosto a 18
de dezembro de 2001 no horário das 20h15.
Escrita pelo argentino Abel Santa Cruz em 95
capítulos e dirigida por Henrique Martins, Antonino Seabra e Jacques Lagoa.
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Protagonizada por Bianca Rinaldi e Petrônio
Gontijo, uma delícia de colegas.
Meu papel era o da perua Leonor Luchini de
ascendência italiana e casada com Salvatore
Luchini interpretado por Josmar Martins.
Foi a primeira novela da parceria SBT/Televisa
com média geral de 15 pontos, sendo um dos
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maiores sucessos dessa parceria. Nos estúdios
tínhamos a supervisão de representantes mexicanos. Interessante é que os atores brasileiros não
podiam inserir nenhum caco (*) no texto porque
a exigência era de total respeito à tradução do
espanhol. Isso tolhia a espontaneidade da comédia e frequentemente minha língua coçava nas
cenas mais engraçadas com o marido.
De 19 de abril a 6 de agosto de 2004, a Pícara
foi reprisada pelo SBT após uma votação no site
da emissora sendo a escolhida entre outras cinco
novelas.
518

A novela trazia as interpretações de Serafim Gonzalez, Carlo Briani, Karina Bacchi, Martha Mellinger, Giselle Itié, Carmo Dalla Vecchia, Rubens
Caribé, Vanessa Vholker (filha do casal Luchini),
Luis Carlos de Moraes, Felipe Martins, Chica Lopes,
Victor Wagner e ainda um grande elenco.
(*) caco – palavra ou expressão que os atores
acrescentam ao texto. Alguns cacos viram bordões que caracterizam um personagem.
O Despertar dos Anjos
Peça de teatro apresentada de 2002 a 2004, no
Teatro Bijou, e em seguida excursão por várias
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Na peça O Despertar dos Anjos (à esquerda) no Teatro
Bijou, e o cartaz de uma das muitas viagens do espetáculo
(à direita)
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cidades do Estado de São Paulo. Texto e direção
de Gabriel Veiga Catellani.
O elenco era composto de alguns atores profissionais e outros vindos da Escola de Teatro que
Gabriel mantém na Vila Madalena. Participaram Ricardo Leite, Francisco Martins, Wendel
Pinheiro, Graziella della Nina, Sol Ribeiro, Carlos
Gimenez e Juliana Pinheiro.
Minha personagem era muito bacana, passava por
várias fases. Em uma cena eu entrava cantando o
grande sucesso de Edith Piaff Non, rien de rien.
520

Lá, tive a felicidade de conhecer um ator que hoje
é um dos meus melhores amigos, Zeca Prudente.
Também conheci a produtora Solange Venturini
que logo foi alçada à condição de amiga-irmã
por seu apoio incansável na produção da festa
dos meus 50 anos de carreira e do casamento de
minha caçula Mariana.
Documentários Históricos
Imperatriz Leopoldina do Brasil
Neste documentário idealizado para as televisões
educativas, atuei como narradora e apresentadora
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para contar a vida de Dona Leopoldina, nascida
arquiduquesa da Áustria que se casou com o príncipe Dom Pedro de Alcântara e veio para o Brasil.
O documentário foi resultado de pesquisa, roteiro e texto de Dimas de Oliveira Junior e gravado
em 2000. Fartamente ilustrado com litogravuras
e pinturas da época contou com a consultoria
histórica e depoimento de Viviane Tessitore.
Janaína Leite representou a imperatriz Leopoldina. Roberto Francisco e João Andreaze interpretaram outros personagens.
Princesa Isabel, a Redentora de um Povo. Concepção, texto, produção e direção de Dimas de
Oliveira Junior e Luis Felipe Harazim para a Rede
STV Sesc Senac.
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Em 2001 gravei este episódio interpretando a
própria princesa Isabel. O programa teve duas
horas de duração e contava a história da Lei
Áurea. Filmado em prédios históricos e museus.
Produção da WeDo Comunicação.
Entre o Amor e a Espada
Seriado em cinco capítulos contando a história
da Marquesa de Santos e de Tobias de Aguiar.
Texto, roteiro e produção de Dimas de Oliveira
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Convite para o lançamento do Tele-drama Princesa Isabel,
a Redentora de um Povo, da TV Senac
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Junior. Trabalhei na preparação e direção dos
atores.
A marquesa foi interpretada por Rejane Marques. Tobias de Aguiar foi representado pelo
ator Régio Monteiro. Também estiveram presentes os ótimos atores Etty Frazer e Chico Martins,
um casal para lá de bacana. O elenco ainda se
compunha de Flávio Guarnieri, Cida Marques,
Leila Lopes, Pedro Palli, Vera Nunes, Delourdes
Moraes e minha filha Mariana Blum.
O cantor Falcão também participou e surpreendeu.
Depois desses trabalhos, Dimas organizou uma
bela festa no Teatro São Pedro em São Paulo.
Convidou atores para darem depoimento sobre
mim e fiquei muito sensibilizada com as palavras
de Sebastião Vasconcellos, Ana Lúcia Torre e
Eduardo Moskovis.

523

Muito feliz fiquei com a presença de Eduardo
Tornaghi.
Celebridade
Em 2003, quando eu completava 50 anos de
carreira, Gilberto Braga me deu um grande pre-
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sente. Participar da novela das oito na TV Globo,
Celebridade. Com direção geral de Dennis Carvalho, foi exibida de 13 de outubro de 2003 a 26
de junho de 2004. Marcos Schechtman e Amora
Mautner também dirigiram. É sempre um prazer
ser dirigida pela competência, energia e bom
humor de Dennis. Foi a primeira vez que tive
a oportunidade de trabalhar com Marquinhos,
especialmente nas externas da mansão em que
ele imprimia uma qualidade cinematográfica às
cenas. Amora Mautner, também pela primeira
vez, foi uma grata surpresa que se solidificou
em Cama de Gato.
524

Os 221 capítulos foram escritos por Gilberto Braga em coautoria com Leonor Bassères e Ricardo
Linhares. Na Globo Internacional foi compactada
em 180 capítulos.
Os protagonistas foram Malu Mader, Marcos Palmeira, Fábio Assunção, Marcio Garcia, Deborah
Secco, Juliana Paes, Marcelo Faria, Hugo Carvana
e Deborah Evelyn. Cláudia Abreu, a vilã Laura,
nos presenteou com uma das interpretações
mais marcantes de sua carreira. Tive o privilégio
de fazer Hercília, avó da vilã. Ela trabalha como
faxineira numa concessionária de veículos e é
envolvida pela neta em seus golpes, dos quais
participa meio a contragosto. Depois da puxada
de tapete que Laura dá em Maria Clara, perso-
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A Hercília de Celebridade, na fase pobre, novela da TV
Globo de 2004
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nagem de Malu Mader, Hercília se muda com a
vilã para a mansão. De pobretona arrasada para
perua pseudochique foi uma comédia. Nosso núcleo na mansão contava ainda com Ana Beatriz
Nogueira e Paula Pereira, criando uma sinergia
perfeita. É sempre maravilhoso quando o elenco atinge esse grau de integração. O prazer do
trabalho só faz aumentar.
Celebridade também possibilitou o reencontro
com Nathália Timberg com quem eu aprendera
muito nos tempos do Grande Teatro Tupi.
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Contou ainda com as interpretações de Marcelo
Faria, Taumaturgo Ferreira, Roberto Bonfim,
Isabela Garcia, Daniel Dantas, Bruno Gagliasso,
Paulo Vilhena, Juliana Knust, Juliana Paes, Henri
Castelli, Kadu Moliterno, Lavínia Vlasak, Roberto
Pirillo, Nelson Dantas, Oswaldo Loureiro, Nildo
Parente, Sheron Menezes e Antônio Pitanga
além das celebridades do universo musical que
deram sua palhinha.
Bons companheiros de elenco e de café da
manhã no hotel foram Marcelo Laham e Fábio
Araújo.
Celebridade marcou uma das maiores audiências de novelas das oito na década e recebeu
inúmeros prêmios.
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A Escrava Isaura
Em 2004, Herval Rossano foi convidado pela TV
Record a criar um núcleo de teledramaturgia.
Resolveu fazer uma nova versão da novela de
sucesso internacional gravada em 1976 pela TV
Globo.
Essa nova versão em 167 capítulos, também
adaptada do livro A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, foi escrita por Tiago Santiago e
Anamaria Nunes e exibida de 18 de outubro de
2004 a 29 de abril de 2005 às 19h30.
Na direção estavam Herval Rossano, Emilio Di
Biasi e Flávio Colatrello.
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Nessa versão, o papel de Isaura, que consagrou
Lucélia Santos na TV Globo, foi vivido por Bianca
Rinaldi.
Herval convidou Rubens de Falco, o Leôncio original, para o papel do comendador Almeida, pai
do vilão. E a mim, que fora a Malvina em 1976,
coube o papel de sua esposa Gertrudes, mãe de
Leôncio. Esse personagem, a madrinha da escrava Isaura, morria logo no início da trama para
deixar sua afilhada desprotegida e entregue à
sanha do vilão.
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Personagem Dona Gertrudes de A Escrava Isaura, novela
da TV Record em 2005
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O elenco principal era composto por Leopoldo
Pacheco (Leôncio), Patrícia França, Maria Ribeiro (Malvina), Jackson Antunes, Mayara Magri,
Miriam Mehler, Fernanda Nobre, André Fusko,
Gabriel Gracindo, Aldine Müller, Fábio Junqueira, Cláudio Curi, Odilon Wagner, Jonas Mello,
Ivan de Almeida e Sylvia Bandeira além de um
grande elenco de apoio.
A importância desse trabalho refletiu os grandes
investimentos da TV Record em teledramaturgia,
iniciando um novo ciclo e abrindo mais o mercado de trabalho para atores, diretores, autores
e técnicos. Atingiu ótimos índices de audiência
para a emissora no horário, merecendo uma
reapresentação de 15 de novembro de 2005 a 9
de junho de 2006, pouco tempo depois de sua
transmissão original, editada para 175 capítulos.
Uma terceira versão foi compactada para 120
episódios. Em Portugal marcou 59% de audiência na RTP1 no horário das 14h30.
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A instauração de um novo núcleo e a gravação
dessa novela representou um desafio para Herval
e toda a equipe. Estávamos iniciando um novo
polo de produção em área quase desativada da
TV Record. Foi preciso construir novos estúdios
e contratar engenheiros, técnicos, cenógrafos,
maquiadores. A emissora investiu pesado em
equipamentos de última geração e as imagens
da novela ficaram lindíssimas.
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Com Bianca Rinaldi (acima) e com Rubens de Falco
(abaixo) em A Escrava Isaura da TV Record
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Antes dos estúdios ficarem prontos em galpões
da emissora na sede em São Paulo, viajamos
para Rio Claro onde passamos mais de dois
meses gravando as cenas externas numa antiga
fazenda de café. A paisagem era encantadora.
A antiga casa colonial ficava perto de um lago
e um bosque. Como a produção alugara apenas essa fazenda, Herval decidiu que o casarão
serviria para representar duas casas. Na casa do
comendador Almeida e sua esposa Gertrudes,
aproveitou a fachada, a varanda e o roseiral que
ficavam de frente para o terreiro de secar café. A
fachada dos fundos, pintada de outra cor, e seus
jardins, foi a casa do Coronel Sebastião Cunha,
interpretado por Paulo Figueiredo.
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O elenco e a equipe se hospedavam num hotel
em Rio Claro e pela manhã cedo iam de ônibus
fretado para a fazenda. O almoço era servido no
grande refeitório no terreno da fazenda. Para
aproveitar o sol do dia nas externas diurnas muitas vezes almoçamos às cinco da tarde. Regressávamos ao hotel à noite, isto é, os atores que
não estavam escalados para as cenas noturnas.
Depois da exibição do último capítulo em sua primeira apresentação e que marcou picos de 29%
de audiência, Herval Rossano que já estava debilitado por problemas de saúde não renovou seu
contrato com a Rede Record. Passou um período
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na TV Bandeirantes para criar um novo projeto
e antes de sua realização mudou-se para o SBT
onde começou a dirigir uma novela. No meio
desse trabalho precisou se retirar por problemas
de saúde e veio a falecer pouco tempo depois.
Floribella
Grande alegria foi interpretar uma avó doida e
pra frentex com um delicioso elenco nessa comédia. Tenho as mais gratas lembranças desta
personagem, Corina Bittencourt.
532

Produzida pela TV Bandeirantes em parceria com
a Cris Morena Group e a RGB Entertainment, sob
o comando de Elisabetta Zenatti. Novela infantojuvenil musical escrita por Patrícia Moretzsohn e
Jacqueline Vargas, foi protagonizada por Juliana
Silveira, Roger Gobeth, Maria Carolina Ribeiro,
Suzy Rego, Zezé Motta e Vic Amor Militello.
Dirigida por Sacha, uma pessoa maravilhosa.
Codirigida por Favilla.
Estreou em 4 de abril de 2005 e terminou a
primeira temporada em 25 de novembro do
mesmo ano.
Participei da primeira temporada com o divertido personagem Corina, avó de uma penca de
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A hilária Vovó Corinirucha da novela Floribella da TV
Bandeirantes, 2006
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crianças. No final da temporada descobre-se que
também Maria Flor, a personagem de Juliana
Silveira, é sua neta.
Gravamos no Pólo de Cinema e Vídeo na Barra
da Tijuca do Rio.
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O texto era bom e as cenas hilárias. Que trabalho
divertido! Durante os meses de gravação fiquei
morando no Rio. Fui acolhida por duas queridas
amigas Dora e Flora Costa que dispensaram uma
hospitalidade emocionante. Depois de um mês
mudando de endereço, me abriguei por mais
três meses no apartamento de minha tia Grete
no Leblon que estava passando uma temporada
junto com a irmã Lotte em sua casa de Poços de
Caldas.
Gravávamos todos os dias inclusive aos sábados
e só tive duas oportunidades de regressar a São
Paulo durante algumas folgas mais prolongadas
de fim de semana. A razão para gravarmos todos os dias é que o cenário da mansão dos Fritzenwalden ficava montado permanentemente
nos estúdios do Pólo e as cenas percorriam todos
os cenários diariamente com a movimentação
das crianças.
Floribella, história alegre com muitos números
musicais, foi sucesso de audiência e na venda de
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CDs e shows do elenco. Reprisada pela primeira
vez pelo canal pago Disney Channel, de 16 de
outubro de 2006 a 8 de junho de 2007. Também
foi exibida nos Estados Unidos pela Band Internacional. A TV Bandeirantes ainda reprisou a
novela entre 2007 e 2008.
O elenco jovem com Bruno Miguel, Eline Porto,
Úrsula Corona, Isabella Cunha, Yara Sardenberg,
Johnny Massaro, Mariah Rocha, Gabriel Lasmar
e Gustavo Leão era muito talentoso. Alguns
deles foram novamente meus colegas durante
os dois anos em que permaneci em Malhação,
na TV Globo.
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Teatro Empresa
Desenvolvi com minha filha Mariana a empresa Horus Produções Artísticas para trabalhos
corporativos. Escrevi várias peças de teatro que
apresentamos em diversas corporações com a
nossa Companhia Teatral Rir Também É Sério.
Temas sobre saúde, prevenção de doenças,
segurança do trabalho, superação de vícios,
qualidade de vida, inteligência emocional,
atitude e conduta profissional, cooperação e
pró-atividade.
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Horus Produções Artísticas, Teatro Empresa
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Também aplicamos o curso de Expressão Teatral
para Comunicadores, somando várias técnicas
ao conhecimento da arte de interpretar para
desenvolver as competências da comunicação.
Malhação 2007/2008
Faço questão de registrar aqui minha eterna
gratidão a Mário Lúcio Vaz, na época diretor
artístico da TV Globo. Escrevi para ele em 2006
dizendo que eu queria retornar à emissora.
Respondeu-me gentilmente que encaminharia a
sugestão para os diversos núcleos de produção.
Em dezembro de 2006, enquanto eu passava o
Natal com minha filha Monik e sua família, em
Belo Horizonte, recebi um telefonema da produção de Malhação. Um verdadeiro presente de
Papai Noel. No dia 27 de dezembro voei ao Rio
para dar início a dois anos de intenso trabalho no
meio de jovens atores nas temporadas 14 e 15.
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Fui contratada para fazer a personagem Dionísia, avó de uma das jovens protagonistas, a Vivian, interpretada por Fiorella Matheis. Grande
alegria foi ser escalada para esposa de Antonio
Pedro com quem eu tinha trabalhado havia tempos. O casal deu liga, estabelecemos uma ótima
parceria. Na primeira temporada nossas cenas
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Vários momentos de Dionísia Pimenta, personagem
de Malhação
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eram mais tristes porque logo nos primeiros capítulos um acidente de carro vitima fatalmente
nosso neto preferido por culpa da neta que se
torna a vilã da história. Na segunda temporada
o casal Dionísia/Capitão é contratado para cuidar
dos dormitórios na escola e a maioria das cenas
passou a ser de comédia.
Malhação é um produto muito diferente dos
núcleos de telenovela. A equipe técnica permanece muito mais tempo na novela e o elenco se
mantém por um ano ou mais. Isso permite uma
convivência mais estreita e acabamos por formar
uma verdadeira família.
539

Logo no início, fomos dirigidos por Roberto Vaz
com quem eu ainda não havia trabalhado. Uma
afinidade se estabeleceu de imediato entre nós.
Ele é uma pessoa muito querida. Quando alçou
voos mais altos, indo codirigir a novela das oito
com Ricardo Waddington, fomos brindados com
a direção de Carlo Milani, filho de Francisco
Milani, meu colega dos velhos tempos da Tupi
e início da TV Globo. Na segunda temporada
contamos com o dinâmico e divertido Mário
Márcio Bandarra, outra grata surpresa como
diretor. A diretora Paola Palossier se juntou à
equipe em que Leo Nogueira já estava desde o
meu ingresso no produto.
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Com o talentoso João Vitor (acima) e com o amigo
Antônio Pedro, o Capitão (abaixo) em Malhação da
TV Globo
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A 14ª temporada durou de 15 de janeiro a 12 de
outubro de 2007 sendo escrita pelas autoras Patrícia Moretzsohn e Jaqueline Vargas que foram
as autoras da adaptação de Floribella para a TV
Bandeirantes. O núcleo ficou a cargo de Ricardo
Waddington a quem eu também agradeço a
contratação.
O elenco era formado por Thaila Ayala, Maria
Eduarda Machado, Rômulo Arantes Neto, Klebber Toledo, Victor Ferreira, Gabriel Wainer,
Ricardo Tozzi, Bruno Udovic, Gabriella Vigol,
José Rubens Chachá, Fernanda de Freitas, Giovana Ewbank, Bianca Byington, Guilherme Fontes,
Soraya Ravenle, Daniel Boaventura, Claudia
Ohana, Java Mayan, Marcos Pitombo, Bernardo
Mendes, Ícaro Silva, Gian Bernini, Karen Junqueira, Monique Alfradique, Karla Nogueira,
Jarbas Toledo, Larissa Bacher, Guilherme Winter,
Charles Paraventi, Otto Júnior, Cidinha Milan,
Bia Montez, Evelyn Oliveira, Joe Wolfart, Ricardo
Tozzi e participações de Roberto Frota, Karina
Mello, Elias Gleizer, Lucio Mauro, Sylvia Massari,
Jacqueline Laurence e outros.
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Uma grande alegria durante essa temporada
foi a adoção de um menino de rua pelo casal
Dionísia/Capitão. O papel de Goiaba coube ao
talentoso e profissionalíssimo João Vitor Silva
com quem foi sempre um prazer gravar.
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A décima quinta temporada estreou em 15 de
outubro de 2007 e foi encerrada em 9 de janeiro
de 2009, talvez a mais longa na trajetória do
programa.
Até quase o final o núcleo permaneceu a cargo
de Ricardo Waddington sendo depois substituído por Marcos Paulo.
As autoras Patrícia Moretzsohn e Jaqueline Vargas continuaram a escrever os textos. Direção
geral de Mário Márcio Bandarra, com Leonardo
Nogueira e Paola Palossier como diretores.
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Os atores dessa temporada foram os protagonistas Rafael Almeida, Sophie Charlotte, Nathália
Dill e Mariana Rios. O elenco ainda contou com
Cleiton Morais, Daniel Boaventura, Carolina
Kasting, Licurgo Spínola, Caio Castro, Jonatas
Faro, Mariah Rocha, Keli Freitas, Antonio Pedro, Bernardo Mendes, Johnny Massaro, Daniel
Uemura, Sophia Abrahão, Maxwell Nascimento,
Raisa Gaio, Rael Barja, Eliane Costa, Beth Lamas,
Guilherme Winter, Sóstenes Vidal, Dulcinéia
Dibo, Déborah Kalume, Karla Nogueira, Evelyn
Oliveira, Sidney Sampaio, Keli Freitas, Henrique
Taipas, Silvia Salgado, Isabel Fillardis, Camila Rodrigues, Priscila Camargo, Serjão Loroza, Zécarlos
Machado e Paulo Giardini.
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Estimulante foi trabalhar durante dois anos com
jovens, perceber seus anseios, aprender novas
gírias. Passei por uma reciclagem.
Tudo Novo de Novo
Em maio de 2009 fui convidada para uma participação especial na minissérie Tudo Novo de
Novo da TV Globo.
Escrita por Carlos Gregório, Duba Elia, Fernando
Rebello, Flávia Lins e Silva e Maria Camargo, com
redação final de Lícia Manzo e com supervisão
de texto de Maria Adelaide Amaral. Foi dirigida
por Flávia Lacerda, Natália Grimberg e Allan Fiterman, com direção geral de Denise Sarraceni.
Estreou em 17 de abril com 12 episódios.
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Os protagonistas foram Julia Lemmertz e Marco
Ricca. A história enfocava a situação de famílias
com filhos de vários casamentos, pais divorciados e novos relacionamentos. Uma crônica de
costumes bastante atual e divertida.
No elenco Daniela Piepszyk, Marina Ruy Barbosa, Guilherme Fontes, Marcelo Specktor,
Poliana Aleixo, Felipe Santos, Analu Prestes,
Viviane Pasmanter, Arieta Correa, Maria Eduarda, Cristina Flores, Paula Braun, Mario Cardoso,
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Gustavo Trestini, Matheus Gabriel, Ada Chaseliov, Betina Viany, Emiliano Queiroz, Genésio
Machado, com participações de Miriam Mehler,
Yoná Magalhães, Irene Ravache e eu fazendo o
papel de dona Luci, uma vizinha que inicia um
relacionamento com o pai do personagem de
Júlia Lemmertz.
Foi um trabalho curto, mas muito gostoso. Agradeço o carinho especial da equipe de produção.
Impossível não registrar aqui o quanto Julia Lemmertz é querida. Dispensou carinho e cuidados
especiais para as veteranas do elenco.
544

Cama de Gato
Em 2009, pouco tempo depois de minha pequena participação no seriado Tudo Novo de Novo,
na TV Globo, fui convidada para participar da
novela de Duca Rachid e Thelma Guedes, com
supervisão de texto de João Emmanuel Carneiro.
A direção do núcleo estava sob o comando do
diretor artístico Ricardo Waddington. Amora
Mautner, com quem eu trabalhara em Celebridade, assumiu a direção geral, em que também
colaboraram os diretores Gustavo Fernandez, Vinicius Coimbra, André Felipe Binder e Roberto Vaz.
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A Irmã Andréia da novela Cama de Gato, da TV Globo
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Cama de Gato foi exibida no horário das 18h00,
de 5 de outubro de 2009 a 9 de abril de 2010.
A novela tinha um elenco imenso, uma profusão
de núcleos divertidos. Meu personagem Irmã
Andréia, era uma freira e educadora de mente
aberta, diretora da escola onde estudavam os
filhos da protagonista interpretada por Camila
Pitanga.
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O elenco principal contava com Marcos Palmeira,
o protagonista, Paola Oliveira, Heloisa Perissé,
Carmo Dalla Vecchia, Isabela Garcia, Marcelo
Novaes, Daniel Boaventura, Rosi Campos, Ailton
Graça, Paulo Goulart, Tony Tornado, Yoná Magalhães, Suely Franco, Pedro Paulo Rangel, Paula
Burlamaqui, Jorge Cerutti, Ângelo Antonio.
Contou ainda com um grande elenco jovem e
muito talentoso que compunha os filhos dos
protagonistas e alunos da escola.
Um dos núcleos mais divertidos estava no cenário da Casa de Repouso, onde atores veteranos
davam um show de comédia. Confesso que
senti uma ponta de inveja de não estar no meio
daquelas feras, Berta Loran, Luiz Gustavo, Lupe
Gigliotti, Beta Perez, Chico Tenreiro, Aramis
Trindade.
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Bem no comecinho, antes de iniciar as gravações,
quando eu estava no hotel aguardando a hora
de ir para os laboratórios de interpretação conduzidos por Ricardo Waddington, tive a alegria
de conhecer as duas autoras no café da manhã.
Encontramos muitos pontos de afinidade, especialmente nosso amor pelos animais. Grande
encontro e minha gratidão pelo personagem.
A novela fez muito sucesso e manteve uma excelente audiência.
Ganhou o prêmio Banff World Television como
melhor telenovela internacional na categoria
drama. Em Portugal a novela foi batizada de A
Armadilha.
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Convite da festa beneficente em comemoração aos seus
50 anos de Carreira
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Capítulo XXII
Muitas Carreiras, Muitas Vidas
e Mais Realizações
50 Anos de Carreira
Que festão! Como sou privilegiada por ter tantos
amigos fiéis.
Solange Venturini. Sem essa amiga-irmã não
teria acontecido a megacomemoração.
Ela organizou e promoveu a festa dos meus 50
anos de carreira em 15 de dezembro de 2003.
Aconteceu no hotel Trip Meliá Higienópolis
graças à parceria firmada com a gerente Golda
Burochevsky. Ali ganhei mais uma amiga na pessoa de Deborah Vaidergorn, relações-públicas do
hotel e assessora de imprensa do evento.
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Solange providenciou tudo, inclusive um carro
vintage fabricado no mesmo ano em que nasci,
1939, trazido pelo senhor Toninho.
Mais de 700 convidados compareceram para
compartilhar a alegria dessa comemoração.
Ronnie Von e Miguel Airam com seu conjunto
de chorões tocaram e cantaram.
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Em comemoração aos seus 50 anos de Carreira
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Geusa Redó produziu um bolo imenso e belíssimo repleto de anjos.
Belle alta moda sposa me vestiu de branco.
O evento foi documentado em fotos e vídeo pela
Grande Estillo.
O salão Jaques e Janine fez a produção de maquiagem e cabelo.
Prestei homenagem a muitos artistas que foram
importantes em minha carreira. A empresa Cristais São Marcos, de Poços de Caldas, produziu
lindos troféus de cristal que foram entregues aos
homenageados. Agradeço a gentileza de Antonio Carlos Molinari, Paulo e Jefferson Molinari,
Marcos Tonelli, Ellen, Juliana e Jussara Molinari
pelo carinho com que nos receberam em Poços
de Caldas e pela linda concepção e produção
dos troféus.
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Fiquei muito feliz com as presenças de tantos
amigos e também de Eva Wilma, Etty Fraser,
Arlete Montenegro e Suely Franco. E com o carinho de Leão Lobo.
Foi linda a participação de todos os convidados
trazendo brinquedos para as crianças da Casa
Transitória Fabiano de Cristo, idealizada por
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Com as amigas Etty Frazer, Arlete Montenegro e Suely
Franco na festa beneficente em comemoração aos seus 50
anos de Carreira
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Com Eva Wilma, Ronnie Von e sua esposa Cristina na
festa beneficente em comemoração aos seus 50 anos de
Carreira
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Chico Xavier e fundada por José Gonçalves Pereira e sua esposa.
Filhos Arteiros, Filhos Artistas
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Marcos foi uma criança muito ativa e sociável.
Assumia a liderança do grupo de amiguinhos
das casas vizinhas. Estava sempre à frente de
alguma brincadeira de grupo. Era arteiro e foi
responsável por vários sustos. Um dia prendeu
o pé no elevador entre os andares. Felizmente
o chinelo foi prensado e a perna salva. Em São
Paulo, quando ele me acompanhou para a filmagem do filme Vidas Estranhas, levou um tombo
no hotel e teve um corte profundo na testa ao
bater no vidro de uma mesa de centro. Aquele
dia, na hora do pico de trânsito da noite, foi um
sufoco para achar um táxi que nos levasse ao
pronto-socorro. Também machucou o queixo e
quebrou um dente ao mergulhar na piscina do
clube durante a aula de natação no Rio.
Um dos piores sustos que sofri foi amamentando
Monik bebê. Eu estava no segundo andar da casa
e ouvi o baque surdo da queda de um corpo no
quintal dos fundos. Chamei mas não obtive resposta. Gelei. Será que Marcos tinha machucado
a cabeça, estaria desmaiado? Tive que interromper a mamada para descer correndo as escadas
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e investigar. Ele estava um pouco tonto, mas
em plena recuperação de um tombo do alto da
caixa-d’água onde fora caçar calangos.
Cedo demonstrou sua capacidade de desapego
e generosidade. Ele ganhara uma prancha de
praia no Natal. Um menino pobre pediu para
brincar com ela. Marcos o presenteou com seu
brinquedo recente. Sua justificativa foi que o
rapazinho provavelmente não tinha brinquedo
algum.
Monik foi uma criança calma. Sobressaltos somente na saúde. Tinha nascido com um sopro
no coração que exigia visitas frequentes ao médico. Este fato me colocou diante de um dilema
terrível. Deveria cercear suas brincadeiras junto
aos irmãos? Resolvi correr um risco. Achei que
a natureza se incumbiria de lhe dar um aviso
quando parar de correr para descansar. Foi o
que aconteceu e ela cresceu sem o trauma de se
imaginar doente ou incapacitada. Ao ingressar
na puberdade o quadro foi totalmente revertido
e o seu coração funciona normalmente.
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Marcella também foi uma criança ativa. Subia
muito em árvores e adorava imitar os animais.
Era muito criativa nessas representações. Adora
bichos e hoje é uma veterinária de sucesso. Um
dia, quando estávamos recém-instalados no
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apartamento da Rua Visconde de Ouro Preto,
Marcos trouxe o vizinho Ricardo que se tornaria
seu melhor amigo. Marcella estava de quatro
imitando um cachorro e levou sua interpretação
às últimas consequências. Sem hesitar tascou
uma mordida bem dada na canela do invasor.
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Nesse apartamento térreo de fundos, que possuía um quintal, aconteceram muitas travessuras.
Havia um telhado baixo sobre os quartos das
crianças. Meus filhos e os amiguinhos escalavam
esse telhado quando eu saía para trabalhar.
Praticavam guerra de papel higiênico molhado.
Quando descobri entendi porque papel higiênico não durava em casa.
Em outra ocasião cheguei do trabalho e encontrei uma balada em pleno movimento. Era
aniversário da Monik. Estavam promovendo um
bailinho com música, luz negra e tudo. A aniversariante tivera uma idéia brilhante. Por que não
cobrir o chão da sala e do escritório com talco?
Assim deslizariam melhor ao som da disco music.
Levou semanas para ser limpo.
Outra brincadeira foi equilibrar um balde de
água fria em cima da soleira da porta. Quando
cheguei com meu namorado, ele foi contemplado com o banho gelado.
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Frequentemente precisei levar meus filhos ao
trabalho. Marcos me acompanhava à TV Globo
para a transmissão diária do programa Romance
na Tarde. Às vezes era entretido pela turma do
jornalismo que ficava no terceiro andar.
Monik e Marcella também participavam de
minha vida de atriz, frequentando ensaios ou
gravações quando minha mãe não podia ficar
com elas.
A temporã Mariana virou rato de teatro. Gostava
de ficar nos camarins e se maquiar ou usar as
perucas dos espetáculos. Foi minha companheira constante. Já um pouquinho mais crescida
exerceu o papel de braço direito durante nossos
cursos ou palestras. Até hoje trabalhamos juntas
com prazer.
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Sua arte maior foi querer botar fogo no terreno
baldio ao lado de nossa casa no bairro da Chácara Monte Alegre aos seis anos.
O capinzal pegara fogo naquela semana e Mariana ficou encantada com os bombeiros. Queria muito que eles voltassem à nossa casa. Mas
consegui fazer com que desistisse.
Enquanto moramos no Rio de Janeiro tive a sorte
de contar com os pais do Zé Rodrix, Lourdes e
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Hermano Trindade. Lourdes me ajudou nos primeiros meses do bebê. Na casa dos avós, Mariana
se encontrava com suas irmãs mais velhas por
parte de pai. Hermano era um avô maravilhoso
e levava as netas a passear nos fins de semana.
Embora meus filhos adultos tenham seguido
outras profissões, todos demonstraram talento
artístico.
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Na adolescência, Marcos se interessou por cinema de animação. Com os amigos Ricardo, José
Luiz e Paulinho fizeram muitos filmes Super-8
com animação de massinha ou bonecos. Criaram
produtos interessantes. Participou do grupo
de teatro na escola e foi muito grande minha
emoção ao assistir à sua apresentação de Vida
e Morte Severina. Tinha talento para ator. Direcionou essa competência mais tarde à sua vida
de promotor público diante do júri. Também
enveredou pela vida de escritor. Especialista em
Direito Eleitoral, já possui dez livros editados.
Seguindo os passos do avô Robert Blum tornouse um requisitado palestrante e professor em
sua área.
Monik exerceu a profissão de modelo durante
alguns anos e montou uma empresa de confecção de uniformes para eventos e feiras nas
quais também tinha participação intensa. Foi
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num desses eventos que conheceu seu marido
Marcelo. Formou-se em Psicologia e é sócia da
Escola Alternativa em Belo Horizonte onde também exerce o ofício de professora. Atualmente
escreve um livro dentro de sua especialidade.
Marcella desenvolveu talento para desenho e
criou muitas histórias em quadrinhos. Também
levava jeito para o teatro, especialmente a
imitação de animais. Seu amor ao reino animal conduziu a uma carreira de veterinária.
Foi professora no extremo oeste de São Paulo.
Atualmente vive em Atibaia onde dirige a clínica
Bichos & Rabichos.
Mariana seguiu durante um tempo a carreira de
atriz. Ainda pequenininha, aos cinco anos, foi
escolhida em testes para um especial do programa A Grande Família da TV Globo no episódio O
Natal da Grande Família. Depois participou do
núcleo protagonista na minissérie O Cometa na
TV Bandeirantes. Participou como atriz mirim
no filme de Tereza Trautman Sonhos de Menina
Moça.
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Aos dez anos foi escolhida pela TV Cultura de
São Paulo para o papel de Juliana Silva e Silva
no seriado Mundo da Lua onde permaneceu por
dois anos até a temporada final da produção,
atuando ao lado de Antônio Fagundes, Gian-
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francesco Guarnieri e Mira Haar, no personagem
de irmã do protagonista mirim Lucas Silva e Silva,
interpretado por Luciano Amaral. O seriado é
reprisado até hoje. Quando me acompanhava
aos teatros sabia todas as falas de cor. Hilária
era a sua imitação de Pedro de Lara na peça Os
Amores de Casanova.
Sua vocação principal é a área da saúde e desde
pequenininha aplicava os curativos na família.
Formou-se auxiliar de enfermagem e instrumentadora cirúrgica. Completou o curso de Obstetriz
na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
USP, Universidade de São Paulo.
560

Depois das travessuras da infância meus filhos
são motivo de constante e renovado orgulho.
E a Vida Segue Seu Curso
Muito apegada à família sofri quando os filhos
saíram de casa.
Meu mais velho Marcos, que já iniciara sua vida
universitária e afetiva no Rio, não quis acompanhar a mudança da família para São Paulo.
Casou com a namorada e colega da faculdade
de Direito. Chorei de emoção no seu casamento
ao ar livre no clube à beira da Lagoa Rodrigo de
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O filho Marcos com a nora Lidia e as netas Christiana e
Ana Luiza
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Freitas. Mas uma atriz não é dona de sua vida
quando está fazendo teatro e tive que deixar a
festa cedo para viajar com o elenco de Além da
Vida e apresentar a peça em Teresópolis. Hoje
meu filho Marcos Ramayana é procurador de
justiça e escritor de livros além de professor. Sua
mulher Lídia é juíza de família. Duas filhas lindas,
Ana Luiza e Christiana completam minha família
no Rio. Sempre que trabalho na TV Globo busco
a oportunidade de matar as saudades.
Thelma, nossa filha de criação, casou em 1989
e me deu o presente do primeiro neto, Rafael.
Chorei muito no seu casamento.
Monik conheceu seu marido em São Paulo quando ele gerenciava uma empresa nesta cidade.
Mineiro de nascimento, com uma imensa família
de ascendência italiana, Marcelo voltou para
Belo Horizonte depois de dez anos em São Paulo
para abrir um restaurante com seus irmãos. Hoje
é um empresário bem-sucedido no ramo de alimentos. Claro que roubou minha filha. Casaram
no civil em São Paulo e fizemos um almoço de
comemoração em casa.
Depois viajaram para a capital mineira onde
aconteceu o casamento religioso. Viajamos de
São Paulo para BH para a cerimônia e uma linda
festa na casa dos padrinhos Marlene e Gastão
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Thelma e o marido José Antonio
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O genro Marcelo e a filha Monik (acima) e o genro Pedro
e a filha Mariana (abaixo)

12083494 miolo Norma.indd 564

22/10/2010 11:33:41

Ribeiro. Adivinhem se chorei muito nesse casamento. O casal tem dois filhos maravilhosos,
Guilherme e Érika, e uma família enorme que
acolheu Monik com carinho. Passamos os natais
juntos e também me sinto parte do enorme clã
Camarano.
Marcella também nos deixou tempos depois para
morar com seu namorado Tadeu em Campinas.
Além de veterinária ela é faixa preta e instrutora de caratê. Duas atividades que exerceu em
Campinas. Presenteou-me com dois netos lindos
Monique e Filipe. Hoje moram na aprazível
Atibaia onde fica sua clínica Bichos e Rabichos.
Minha caçula Mariana casou em janeiro de 2004
com Pedro. Foi outro casamento muito emocionante. Seu pai, Zé Rodrix, tocou e cantou uma
música especialmente composta. A juíza de paz
fez um discurso emocionado.
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Estávamos cercados de amigos especiais. O jornalista Gustavo Siqueira e a Dra. Lisiane Anzanello Meira vieram especialmente de Blumenau.
Para variar, chorei horrores. Os padrinhos foram
nossos amigos Solange Venturini que organizou a festa de casamento e Gabriel Catellani. A
condição imposta por Mariana para casar com
Pedro foi que ela não me abandonaria. Amigas
e parceiras de trabalho que somos gostaríamos
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A filha Marcella com seus filhos Monique e Filipe
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de permanecer juntas. Pedro casaria com ela na
condição de herdar a sogra. Ele aceitou e tem
sido um arranjo feliz. Calmo, centrado e uma
excelente alma, ele se tornou um filho para mim.
Fui muito abençoada pelo Universo no quesito
família estendida. Minha nora Lídia representa
um ponto de equilíbrio para meu filho Marcos
e é uma mãe de primeira linha.
Thelma e seu divertido marido José Antônio, advogado como ela e especialista em programação
de informática, são uma bênção. Que bom que
moram em São Paulo.
Meu genro Marcelo, que considero como filho,
e sua calorosa família são motivo de alegria nos
momentos em que podemos estar juntos em
minha casa ou em BH.
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Pedro é um companheiro constante em seu carinho e apoio diário.
Família ocupa o lugar de prioridade absoluta
em minha vida. Eu não poderia ter escolhido
uma melhor.
Um Novo Papel – Avó
Quando meu filho Marcos e sua esposa Lídia
anunciaram a vinda de um neto fiquei surpresa.
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A avó Norma em foto de Ivan Pontes
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Ainda estava às voltas com a criação de minha
caçula temporã e me sentia muito firme no papel
de mãe. Como seria o papel de avó?
Tão lindo ver o bebê Ana Luiza no carrinho.
Infelizmente quando ela veio ao mundo eu já
morava em São Paulo. Assim não tivemos aquela
convivência constante. Mas existe uma grande
alegria em nossos encontros. Ela ganhou uma
irmã Christiana. Ambas lindas e inteligentes.
Chris tem olhos azuis expressivos e adora animais. Cria uma cachorrinha chamada Sandy.
Viajam muito com os pais e são estudiosas.
Ana Luiza também pratica vela e é muito bemsucedida nessa modalidade esportiva. Este ano
vai prestar vestibular.
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Thelma foi a primeira a produzir um rebento.
O lourinho de olhos azuis Rafael. Foi um prazer
vê-lo crescer e admirar o rapagão universitário
de hoje.
Monik teve o Guilherme que já nasceu mineiro de Belo Horizonte. Fiquei em sua casa nas
primeiras semanas. Ele é motivo de orgulho.
Como trabalho escolar precisou escrever um
livreto sobre a avó. Fui escolhida e o texto é um
verdadeiro ato de amor. Joga um bolão e criou
um time de futebol além de um site totalmente
concebido e realizado por ele.
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O neto Rafael
12083494 miolo Norma.indd 570

22/10/2010 11:33:42

A irmãzinha do Guilherme é a netinha caçula por
enquanto. Érika, em homenagem à minha mãe,
está com seis anos. Muito falante dança e canta.
Minha filha Marcella me presenteou com Monique que agora já é uma linda mocinha e craque
como bailarina de sapateado, já tendo participado de vários shows. Filipe é um artista criativo
com materiais de sucata. Também herdou o
talento de sua mãe para o desenho. Destaca-se
no caratê seguindo os passos de seus pais. São os
netos que mais nos visitam nos fins de semana.
Sinto que não fui tão boa avó como deveria ter
sido. Com setenta anos ainda trabalho e viajo
muito. Não pude cumprir o sonho de uma casa
grande onde todos os netos pudessem conviver.
Nossa família nômade está espalhada por quatro cidades distantes entre si. Este é um fator
complicador.
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Amigos, Amigos
Ao longo da vida e da carreira tive muitas alegrias por conta de amigos verdadeiros.
Sonia, coleguinha de ginásio permanece comigo
até hoje.
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Os netos Monique, Érika, Filipe e Guilherme
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Daphna, minha amiga israelense que conheci
quando participamos do Fórum para a Paz em
nossa adolescência é até hoje uma amiga fiel.
Zilka Salaberry foi quase uma mãe postiça durante os tempos da TV Tupi e do Teatrinho Trol.
Enquanto trabalhei no Rio como divulgadora
tive o apoio e a ajuda de Vera, jornalista que
cobria os eventos da TV Globo.
Durante aqueles tempos, de muito trabalho e
um casamento conturbado, minha vizinha de
prédio na Rua Barata Ribeiro em Copacabana foi
uma das pessoas mais generosas e lindas que conheci. Irma Alvarez, vedete escultural do teatro
de revista que fazia sucesso ao lado de Norma
Benguell na Companhia Carlos Machado, era
uma mulher meiga e amiga até debaixo d’água.
Ficou viúva do seu grande amor muito cedo, um
engenheiro de uma grande construtora, e criou
sozinha sua filha Krishna. Seu apartamento vivia
repleto de seus vizinhos e amigos que filavam a
comida que ela preparava e repartia com amor.
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Na TV Globo, descobri a pessoa linda que é Priscila Camargo, amiga, confidente, irmã.
Lisette, atriz e companheira de lutas, foi outro
presente durante os anos de chumbo até sua
mudança para Pernambuco.
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Com os grandes amigos Marcelo Del Cima, Nathalia
Timberg, Theresa Amayo e Beatriz Lyra na festa de
aniversário de 70 anos de Norma
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Com o Dr. Aldo Deucher e Zeca Prudente, dois amigos
maravilhosos
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Em São Paulo, logo após o término do meu casamento, tive o apoio de Lello que introduziu minha
filha Monik ao mundo dos desfiles e das feiras.
Teca Oliveira, terapeuta holística, é uma pessoa
com quem sempre podemos contar.
Fafá foi braço direito amoroso e sempre presente. Ocupa lugar de destaque em meu coração.
Solange Venturini é outra amiga-irmã preciosa
a quem dedico muito amor.
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Zeca Prudente, meu companheiro ator, também
é parceiro nas peças de teatro-empresa que apresentamos. Está sempre a postos para me apoiar.
Carinhosamente me apresentou ao amigo Dr.
Aldo Deucher, médico ortomolecular, que se
tornou mais um dos nossos grandes amigos, além
de cuidar de minha saúde.
Marcelo del Cima se tornou amigo-irmão através dos anos de convivência. Devo muito a essa
pessoa generosa e especial.
Carta a uma Jovem Atriz
No momento em que reviso este texto acabo
de vir do Rio de Janeiro onde tive reunião com
Dennis Carvalho. Novamente terei o prazer de
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ser dirigida por ele. Recebi os capítulos iniciais
da novela Insensato Coração, de Gilberto Braga, que será exibida após Passione, de Sílvio de
Abreu. Mais um presente do meu querido autor,
este personagem Olga com quem ainda estou
me familiarizando.
Tomo a liberdade de terminar minhas memórias
com esta cartinha para jovens atrizes.
Nós atores somos operários do autor, do diretor
e principalmente do público. Colocamos nossas
emoções a serviço dos personagens que interpretamos. Emprestamos a voz e a alma para que
pessoas possam ser entretidas ou inspiradas.
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Durante meu tempo de aprendizado como atriz
(aprendizado de toda uma vida) dei permissão
aos personagens para se mostrarem firmes na
fragilidade, humildes na arrogância, viscerais na
racionalidade, dilacerados pelo ódio e devastados pelo amor. Aprendi a ouvir as emoções dos
companheiros com quem contracenei, a ler nas
entrelinhas, a reagir a cada suspiro. Busquei a luz
dos holofotes para refletir a luz do meu olhar.
Funcionei em múltiplas dimensões. Descobri que
palco e plateia são nossos professores mais intensos. Aprendi que o teatro é o revelador final
de nossa alma. Mas jamais considerei a televisão
ou o cinema como arte menor de nosso ofício.

12083494 miolo Norma.indd 577

22/10/2010 11:33:42

Norma em produção de Toninho Ruiz e foto de Thelma
Gatuzzo
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São linguagens diferentes e requerem o mesmo
empenho na criação artística.
Minha mensagem final para você jovem atriz é
que seja suficientemente generosa e desvairada
para, a cada momento de interpretação, entregar apaixonadamente a sua alma a serviço do
sopro divino da criação.
Boa sorte.
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Cronologia
Teatro
2005
• Show com Miguel Airam – Coração Seresteiro
Teatro do Club Hebraica SP
2003
• O Despertar dos Anjos de Gabriel Veiga Catellani
Teatro Recriarte Bijou SP e diversas praças fora
de SP – Personagem: Eleonora.
2001/2002
• E a Vida Continua, de Chico Xavier
Direção de Renato Prieto e Cyrano Rosalem – Teatro
Itália SP e excursão pelo Brasil – Dois personagens.
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1996/1998
• Francisco e Clara – O Musical
Direção de Evê Sobral e Rubens Rivelino – Teatro
Santa Catarina SP – Personagem: Jacoba.
1989/ 1993
• Além da Vida, de Chico Xavier
Direção de Augusto Cesar Vanucci – Teatro
Brasileiro de Comédia SP – excursão por todo o
Brasil – Vários personagens.
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1989
• Tutti Buona Gente, de José Miziara
Direção de José Miziara – Teatro da Federação
Paulista de Futebol SP.
1988
• Os Amores de Casanova
Adaptação de Frederico d’Eu – Direção de Sebastião Apollonio – Teatro Márcia de Windsor
SP – Personagem: Marquesa.
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1982/1983
• Adorável Júlia, de Somerset Maugham
Adaptação de Domingos de Oliveira – Direção
de Domingos de Oliveira e Marília Pera – Teatro
Copacabana RJ – Personagem: Zina Devry.
1981/1982
• A Bomba da Elizabeth, de Álvaro Valle
Direção de Aderbal Freire Junior – Teatro Mesbla
RJ – Personagem: Madame Garaudy.
1976/1977/1978
• Cinderela do Petróleo, de João Bethencourt
Direção de João Bethencourt – Teatro Ginástico
RJ – Personagem: Cinderela, protagonista.
1976
• Show de Sérgio Bittencourt
Boate Lapinha – Personagem: Garota de Ipanema.
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1966
• As Inocentes do Leblon, de Barillet e Gredy
Direção de Antonio de Cabo – Teatro de Bolso
RJ/ Teatro Leopoldina PA/ Teatro Nídia Lícia SP –
Personagem: Lucilinha.
1965/1966
• Electra, de Sófocles
Direção de Antonio Abujamra – Teatro do Rio RJ/
Teatro de Brasília DF – Personagem: Crisótemis,
irmã de Electra.
1964
• Weekend, de Noel Coward
Direção de Fábio Sabag – Teatro Dulcina RJ –
Personagem: Silvia Bliss.
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• A Quinta Cabeça, de Marcel Aymé
Tradução de Norma Blum – Produção de Chico Anysio – Direção de Maurício Sherman – Teatro Rival RJ.
1963
• A Terceira Pessoa, de Andrew Rosenthal
Direção de Walmor Chagas – Companhia Cacilda Becker – Teatro Copacabana RJ – Personagem: Emmie.
1962/1963
• Oscar, de Claude Magnier
Direção de Walmor Chagas – Companhia Cacilda
Becker – Teatro Copacabana RJ.
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1962
• Você Pode Ser O Pai, de Alexandre Bisson e
Vast Ricouard
Direção de Milton Moraes – Teatro Rival RJ.
1958
• Nossa Cidade, de Thornton Wilder
Direção de Geraldo Queirós – Teatro da Praça
RJ – Personagem: Emily, protagonista.
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Fotos de moda
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Cinema
1989
• The Guest
Coprodução Brasil/ Itália/ EUA – Personagem:
Senhora Estrangeira.
1988
• Sonhos de Menina Moça
Direção de Teresa Trautman – Personagem: Lílian.
1985
• A História de Vera
Direção de Sergio Segall.
586

1982
• Jeitosa, um Assunto Muito Particular
Direção de Nello de Rossi.
• Amor de Perversão
Direção de Alfredo Sternheim –Personagem:
mãe do protagonista.
1967
• As Sete Faces de um Cafajeste
Direção de Jece Valadão – Personagem: Lílian.
1964
• O Beijo
Direção de Flávio Tambellini – Personagem: Dália
– Prêmio Cidade de São Paulo de Melhor Atriz
Coadjuvante em 1965.
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• Vidas Estranhas
Direção de Itamar Borges – Personagem: protagonista.
1961
• Assassinato em Copacabana
Direção de Eurides Ramos – Personagem: Lalá.
• Sócio de Alcova / Carnival of Crime
Coprodução americana, dirigida por George
M.Cahan – Personagem: secretária.
• O Dono da Bola
Direção de J.B.Tanko – Personagem: protagonista Eva.
1960
• Mulheres e Milhões
Direção de Jorge Ileli – Personagem: namorada.
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1958
• Cala a Boca, Etelvina
Direção de Eurides Ramos – Personagem: a mocinha.
• Minervina Vem Aí
Direção de Eurides Ramos – Personagem: a mocinha.
1954/1955
• Sai de Baixo
Direção de J.B.Tanko – Personagem protagonista: a mocinha
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Capas de revistas (O Globo, Querida, Grande Hotel e
Filmelândia, O Cruzeiro)
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Televisão
Tevê Tupi – RJ
1978
• Programa A Buzina do Chacrinha – Júri
1972
• Programa Flávio Cavalcanti – Coapresentadora
1959/1960
• Programa Clube das Garotas – Apresentadora
1957/1963
• Programa Teatrinho Infantil – Direção de Fábio
Sabag
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Entre muitos outros episódios sem registro
1963
• O Lago dos Cisnes
Autor Roberto Coutinho – Personagem: Princesa
Odete.
• A Bela e a Fera
Autora Tatiana Belinki – Personagem: a Bela
• A Escrava da Judéia
Autor Sérgio Viotti – Personagem: Rainha Neferere.
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1962
• Os Três Cisnes
Autor Fábio Gaia – Personagem: Princesa Sirene.
• O Príncipe e o Mendigo
Autora Zaira Rebello – personagem: Princesa.
• O Sino da Capela
Autor Oswaldo Waddington – Personagem:
Menina.
• Dona Felicidade
Personagem: A Felicidade.
590

• Aventuras de Marco Pólo
Personagem: A esposa de Marco Pólo – O filho do
casal foi meu filho Marcos, com um ano de idade.
1961
• O Pintor e a Florista – Personagem: A florista.
1960
• O Colar das Vontades – Autor Fábio Gaia –
Personagem: A rainha.
• O Barba Azul – Autor Fábio Gaia
Personagem: Helena.
• Procura-se um Ministro
Autora Ligia Nunes – Programa comemorativo
dos 5 anos de Teatrinho Trol.
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1959
• O Príncipe Pássaro
Autor Fábio Gaia – Personagem: Menina Olga.
1958
• Turandot
Personagem: Princesa Su-hir.
• A Bruxinha que Era Boa
Autora Maria Clara Machado – Personagem:
A bruxinha boa.
1957
• A Pequena Sereia – Personagem: A sereia.
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1958/1962
• Programa Grande Teatro Tupi
Direção Sérgio Britto e Fernando Torres – Muitos
episódios.
1956/1959
• Programa Noite de Gala
Direção Geraldo Casé – Os Jograis/ Apresentação
de Artistas Internacionais.
1958/1960
• Programa Teatro de Equipe
Direção Paulo Porto – Vários episódios.
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1959/1960
• Programa Teatro de Comédia
Direção Maurício Sherman – Vários episódios.
1955
• Programa Câmera Um
Direção de Jacy Campos
Entre muitos outros sem registro
• Nossa Cidade
Autor Thornton Wilder – Personagem protagonista: Emily.
592

1955/1960
• Bailes de Carnaval
Apresentadora
1953/1963
• Aulas de Inglês do Professor Robert Blum.
TV Tupi – SP
1958/1959
• Programa Teatro de Equipe e Programa Teatro
de Vanguarda – Vários episódios.
TV Globo
1977/1980
• Programa Trapalhões
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1978
• Programa Chico Anysio Show
1977/1979
• Programa Jô Soares
1976/1977
• Programa A Buzina do Chacrinha – Júri.
1968/1969
• Festival Internacional da Canção
Coapresentadora.
• Bailes de Carnaval – Repórter e apresentadora.
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1967/1968
• Cabeças do Fantástico
• Programa Dercy Gonçalves
1965/1966
• Programa Romance na Tarde
TV Bandeirantes
1988
• Programa A Praça da Alegria
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Novelas
2010/2011
• Insensato Coração – TV Globo
Autores: Gilberto Braga e Ricardo Linhares –
Personagem: Olga.
2009/2010
• Cama de Gato – TV Globo
Autoras Duca Rachid e Thelma Guedes – Direção
Amora Mautner – Personagem: Irmã Andréa.
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2007/2008
• Malhação – TV Globo
Temporadas 14 e 15 – Autoras: Patrícia Moretzsohn e Jacqueline Vargas – Núcleo: Ricardo
Waddington e Marcos Paulo – Personagem:
Dionísia.
2006
• Floribella – TV Bandeirantes
Autoras: Patrícia Moretzsohn e Jacqueline Vargas – Direção: Sacha – Personagem: Vovó Corina.
2005/2006
• A Escrava Isaura – TV Record
Adaptação de Thiago Santiago – Direção de
Herval Rossano – Personagem: Dona Gertrudes.
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2004/2005
• Celebridade – TV Globo
Autores: Gilberto Braga, Leonor Bassères e
Ricardo Linhares – Direção: Dennis Carvalho –
Personagem: Hercília.
2001
• Pícara Sonhadora – SBT
Autor: Abel Santa Cruz – Direção: Henrique
Martins, Jacques Lagoa e Antonino Seabra –
Personagem: Leonor Lucchini.
1993
• Lua Cheia de Amor – TV Globo
Autores: Ana Maria Moretzsohn, Ricardo Linhares e Maria Carmen Barbosa – Personagem:
Maria Cecília.
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1989
• Cortina de Vidro – SBT
Produção independente e direção de Guga de
Oliveira – Autor: Walcyr Carrasco – Personagem:
Clarice.
1987
• Bambolê – TV Globo
Autor Daniel Más – Direção de Wolf Maya – Personagem: Carmen.
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1986
• Sinhá Moça – TV Globo
Autor: Benedito Rui Barbosa – Direção: Reynaldo
Boury – Personagem: Nina Teixeira.
1983
• A Maçã do Amor – TV Bandeirantes
Autores: Wilson Aguiar Filho e Alex Polari – Direção: Roberto Talma – Personagem: Condessa Lílian.
1982
• Elas por Elas – TV Globo
Autor: Cassiano Gabus Mendes – Direção: Paulo
Ubiratan – Personagem: Marieta.
596

1981/ 1982
• Ciranda de Pedra – TV Globo
Adaptação de Teixeira Filho – Direção: Reinaldo
Boury e Wolf Maya – Personagem: Frau Herta.
1980
• Marina – TV Globo
Autor: Wilson Aguiar Filho – Direção: Herval
Rossano – Personagem: Sonia.
1976
• Escrava Isaura – TV Globo
Adaptação de Gilberto Braga – Direção: Herval
Rossano e Milton Gonçalves – Personagem: Malvina Fontoura.
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• Vejo a Lua no Céu – TV Globo
Autor Sylvan Paezzo – Direção: Herval Rossano
– Personagem: Suzana, protagonista.
1975
• Bravo – TV Globo
Autores: Janete Clair e Gilberto Braga – Direção:
Fábio Sabag – Personagem: Elvira.
• Senhora – TV Globo
Adaptação de Gilberto Braga – Direção: Herval
Rossano – Personagem: Aurélia Camargo, protagonista.
1969
• A Última Valsa – TV Globo
Autora: Glória Magadan – Direção: Fábio Sabag
– Personagem: Clara de Olemberg.
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1968
• A Gata de Vison – TV Globo
Autora: Glória Magadan – Direção: Fábio Sabag
1967
• O Homem Proibido – TV Globo
Autora: Glória Magadan Direção: Daniel Filho –
Personagem: Lady Pamela.
1966/1967
• Os Irmãos Corsos – TV Tupi SP
Direção: Juca de Oliveira – Personagem: Isabela,
protagonista.
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1962
• O Acusado – TV Tupi RJ
Direção: Fábio Sabag – Primeira novela gravada
em videoteipe.
1958/59
• O Preço do Erro – TV Tupi RJ
Autora: Aparecida Menezes – Personagem: protagonista.
1958
• A Canção De Bernardete – TV Tupi RJ
Autora: Ilza Silveira – Personagem: Nossa Senhora de Lourdes.
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Minisséries
1992
• Anos Rebeldes – TV Globo
Autor: Gilberto Braga – Direção: Dennis Carvalho
– Personagem: Valquíria Gouveia.
1988
• O Cometa – TV Bandeirantes
Autores: Manoel Carlos e Ricardo de Almeida
– Direção: Roberto Vignati – Personagem: Prostituta francesa.
1975
• Pluft, O Fantasminha – TV Globo e TV Educativa RJ
Autora: Maria Clara Machado – Direção: Geraldo
Casé – Personagem: Maribel.
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Seriados
2009
• Tudo Novo de Novo – TV Globo
Redação final de Lícia Manso – Direção: Denise
Sarraceni – Personagem: Luci.
1993
• Retrato de Mulher – TV Globo
Episódio: Era uma vez... Madalena – Autor: Doc
Comparato – Direção: Del Rangel – Personagem:
Freira.
1992
• Você Decide – TV Globo
Episódio: Na Marca do Pênalti – Autor: Sérgio
Sbragia – Direção de Luiz Antonio Piá.
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1985/82
• Caso Verdade – TV Globo
Núcleo: Herval Rossano – Direção geral: Reynaldo Boury.
Episódios
1985
• Vivendo e Aprendendo – TV Globo
Autora: Marcia Prates – Direção: J. Marreco.
• Os Gêmeos – TV Globo
Autora: Margareth Boury – Direção: Reynaldo
Boury.
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1984
• Não Roubarás – TV Globo
Autora: Heloneida Studart – Direção: Paulo
Figueiredo
• Blumenau, Tudo Azul – TV Globo
Autora: Margareth Boury – Direção: Reynaldo
Boury.
• Renúncia – TV Globo
Autor: Eduardo Clark – Direção: Reynaldo Boury.
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1982
• A Caçadora de Vampiros – TV Globo
Autor: Eloy Santos – Direção: Reynaldo Boury.
• Um Peixe Fora D’Água – TV Globo
Autoras: Ana Helena Gomes e Isabel Magalhães
– Direção: Reynaldo Boury
• O Menino do Olho Azul – TV Globo – Programa
de estréia do seriado – Autor: Walter Negrão –
Direção: Walter Campos.
• Sítio do Picapau Amarelo
Episódio: A Grande Vingança da Cuca
1979
• Carga Pesada – TV Globo
Episódio: Adeus Dequinha – Autor Walter Jorge
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Durst – Direção de Milton Gonçalves: Personagem Freira.
• Sítio do Picapau Amarelo
Episódio: Quem Quiser que Conte Outra
1960/1961
• Ceci, Porã e Poti – Tevê Tupi RJ – Personagem:
Ceci.
1986
Fundação Roberto Marinho – Telecurso de Inglês
– Professora.
Documentários
• Entre o Amor e a Espada
Seriado em cinco capítulos – Roteiro de Dimas
de Oliveira Junior – Produção independente –
Preparei e dirigi os atores.
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• Princesa Isabel, a Redentora de um Povo
Rede STV Sesc Senac – Produção e direção de
Dimas de Oliveira Junior e Luis Felipe Harazim –
Personagem: Princesa Isabel.
• Imperatriz Leopoldina do Brasil
TV Educativa – Narradora.
2001/2002
Cursos de Interpretação para Teatro, Cinema e
Tevê em São Paulo.
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Fotonovelas
Entre muitas outras sem registro
1980
• Super Fotonovela
Autora Janete Clair
Episódio I – Um Estranho Muito Querido – Sétimo Céu 85
Episódio II – O Nono Mandamento – Sétimo Céu
284.
1976
• Um Estranho em Minha Vida
Autor Donato Donati – Revista Sétimo Céu.
• A Força do Amor
Autora Janete Clair – Revista Sétimo Céu – Central Bloch de Fotonovelas.
• Desculpe, Amor
Autor Deoclécio Vianna – Central Bloch de Fotonovelas.
• O Amor Resiste ao Tempo
Autor Frediman Ribeiro – Central Bloch de Fotonovelas.
1959
• Os Três Enigmas – Turandot
Autora Tatiana Belinki – Direção de Fábio Sabag
– Revista Polichinelo.
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Capas de fotonovelas
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Fontes
Memória pessoal
Arquivo Norma Blum
A Hollywood Brasileira – um Panorama da
Telenovela no Brasil, de Mauro Alencar
Cadernos, O Grande Teatro Tupi, de Manoel
Carlos
Dicionário de Filmes Brasileiros, de Antonio
Leão da Silva Neto
Fabio Sabag – Uma vida sob holofotes, de
Luciana Sabbag
604

Almeida Castro
Aparecida Menezes
Projeto Memória Globo
TV Globo-Cedoc – Centro de Documentação
Google
Wikipédia
Coleção Marcelo Del Cima
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Coleção Aplauso
Série Cinema Brasil
Alain Fresnot – Um Cineasta sem Alma
Alain Fresnot

Agostinho Martins Pereira – Um Idealista
Máximo Barro

Alfredo Sternheim – Um Insólito Destino
Alfredo Sternheim

O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias
Roteiro de Cláudio Galperin, Bráulio Mantovani, Anna Muylaert
e Cao Hamburger

Anselmo Duarte – O Homem da Palma de Ouro
Luiz Carlos Merten

Antonio Carlos da Fontoura – Espelho da Alma
Rodrigo Murat

Ary Fernandes – Sua Fascinante História
Antônio Leão da Silva Neto

O Bandido da Luz Vermelha
Roteiro de Rogério Sganzerla

Batismo de Sangue
Roteiro de Dani Patarra e Helvécio Ratton

Bens Confiscados
Roteiro comentado pelos seus autores Daniel Chaia e Carlos
Reichenbach

Braz Chediak – Fragmentos de uma Vida
Sérgio Rodrigo Reis

Cabra-Cega
Roteiro de Di Moretti, comentado por Toni Venturi e Ricardo
Kauffman
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O Caçador de Diamantes
Roteiro de Vittorio Capellaro, comentado por Máximo Barro

Carlos Coimbra – Um Homem Raro
Luiz Carlos Merten

Carlos Reichenbach – O Cinema Como Razão de Viver
Marcelo Lyra

A Cartomante
Roteiro comentado por seu autor Wagner de Assis

Casa de Meninas
Romance original e roteiro de Inácio Araújo

O Caso dos Irmãos Naves
Roteiro de Jean-Claude Bernardet e Luis Sérgio Person

O Céu de Suely
Roteiro de Karim Aïnouz, Felipe Bragança e Maurício Zacharias

Chega de Saudade
Roteiro de Luiz Bolognesi

Cidade dos Homens
Roteiro de Elena Soárez

Como Fazer um Filme de Amor
Roteiro escrito e comentado por Luiz Moura e José
Roberto Torero

O Contador de Histórias
Roteiro de Luiz Villaça, Mariana Veríssimo, Maurício Arruda e
José Roberto Torero

Críticas de B.J. Duarte – Paixão, Polêmica e
Generosidade
Luiz Antonio Souza Lima de Macedo

Críticas de Edmar Pereira – Razão e Sensibilidade
Org. Luiz Carlos Merten
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Críticas de Jairo Ferreira – Críticas de invenção:
Os Anos do São Paulo Shimbun
Org. Alessandro Gamo

Críticas de Luiz Geraldo de Miranda Leão –
Analisando Cinema: Críticas de LG
Org. Aurora Miranda Leão

Críticas de Ruben Biáfora – A Coragem de Ser
Org. Carlos M. Motta e José Júlio Spiewak

De Passagem
Roteiro de Cláudio Yosida e Direção de Ricardo Elias

Desmundo
Roteiro de Alain Fresnot, Anna Muylaert e Sabina Anzuategui

Djalma Limongi Batista – Livre Pensador
Marcel Nadale

Dogma Feijoada: O Cinema Negro Brasileiro
Jeferson De

Dois Córregos
Roteiro de Carlos Reichenbach

A Dona da História
Roteiro de João Falcão, João Emanuel Carneiro e Daniel Filho

Os 12 Trabalhos
Roteiro de Cláudio Yosida e Ricardo Elias

Estômago
Roteiro de Lusa Silvestre, Marcos Jorge e Cláudia da Natividade

Feliz Natal
Roteiro de Selton Mello e Marcelo Vindicatto

Fernando Meirelles – Biografia Prematura
Maria do Rosário Caetano
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Fim da Linha
Roteiro de Gustavo Steinberg e Guilherme Werneck; Storyboards
de Fábio Moon e Gabriel Bá

Fome de Bola – Cinema e Futebol no Brasil
Luiz Zanin Oricchio

Francisco Ramalho Jr. – Éramos Apenas Paulistas
Celso Sabadin

Geraldo Moraes – O Cineasta do Interior
Klecius Henrique

Guilherme de Almeida Prado – Um Cineasta
Cinéfilo
Luiz Zanin Oricchio

Helvécio Ratton – O Cinema Além das Montanhas
Pablo Villaça

O Homem que Virou Suco
Roteiro de João Batista de Andrade, organização de Ariane
Abdallah e Newton Cannito

Ivan Cardoso – O Mestre do Terrir
Remier

João Batista de Andrade – Alguma Solidão
e Muitas Histórias
Maria do Rosário Caetano

Jorge Bodanzky – O Homem com a Câmera
Carlos Alberto Mattos

José Antonio Garcia – Em Busca da Alma Feminina
Marcel Nadale

José Carlos Burle – Drama na Chanchada
Máximo Barro

Liberdade de Imprensa – O Cinema de Intervenção
Renata Fortes e João Batista de Andrade
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Luiz Carlos Lacerda – Prazer & Cinema
Alfredo Sternheim

Maurice Capovilla – A Imagem Crítica
Carlos Alberto Mattos

Mauro Alice – Um Operário do Filme
Sheila Schvarzman

Máximo Barro – Talento e Altruísmo
Alfredo Sternheim

Miguel Borges – Um Lobisomem Sai da Sombra
Antônio Leão da Silva Neto

Não por Acaso
Roteiro de Philippe Barcinski, Fabiana Werneck Barcinski
e Eugênio Puppo

Narradores de Javé
Roteiro de Eliane Caffé e Luís Alberto de Abreu

Olhos Azuis
Argumento de José Joffily e Jorge Duran
Roteiro de Jorge Duran e Melanie Dimantas

Onde Andará Dulce Veiga
Roteiro de Guilherme de Almeida Prado

Orlando Senna – O Homem da Montanha
Hermes Leal

Pedro Jorge de Castro – O Calor da Tela
Rogério Menezes

Quanto Vale ou É por Quilo
Roteiro de Eduardo Benaim, Newton Cannito e Sergio Bianchi

Ricardo Pinto e Silva – Rir ou Chorar
Rodrigo Capella

Rodolfo Nanni – Um Realizador Persistente
Neusa Barbosa
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Salve Geral
Roteiro de Sergio Rezende e Patrícia Andrade

O Signo da Cidade
Roteiro de Bruna Lombardi

Ugo Giorgetti – O Sonho Intacto
Rosane Pavam

Viva-Voz
Roteiro de Márcio Alemão

Vladimir Carvalho – Pedras na Lua e Pelejas no
Planalto
Carlos Alberto Mattos

Vlado – 30 Anos Depois
Roteiro de João Batista de Andrade

Zuzu Angel
Roteiro de Marcos Bernstein e Sergio Rezende

Série Cinema
Bastidores – Um Outro Lado do Cinema
Elaine Guerini

Série Ciência & Tecnologia
Cinema Digital – Um Novo Começo?
Luiz Gonzaga Assis de Luca

A Hora do Cinema Digital – Democratização
e Globalização do Audiovisual
Luiz Gonzaga Assis De Luca

Série Crônicas
Crônicas de Maria Lúcia Dahl – O Quebra-cabeças
Maria Lúcia Dahl
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Série Dança
Rodrigo Pederneiras e o Grupo Corpo – Dança Universal
Sérgio Rodrigo Reis

Série Música
Maestro Diogo Pacheco – Um Maestro para Todos
Alfredo Sternheim

Rogério Duprat – Ecletismo Musical
Máximo Barro

Sérgio Ricardo – Canto Vadio
Eliana Pace

Wagner Tiso – Som, Imagem, Ação
Beatriz Coelho Silva

Série Teatro Brasil
Alcides Nogueira – Alma de Cetim
Tuna Dwek

Antenor Pimenta – Circo e Poesia
Danielle Pimenta

Cia de Teatro Os Satyros – Um Palco Visceral
Alberto Guzik

Críticas de Clóvis Garcia – A Crítica Como Oficio
Org. Carmelinda Guimarães

Críticas de Maria Lucia Candeias – Duas Tábuas e
Uma Paixão
Org. José Simões de Almeida Júnior

Federico Garcia Lorca – Pequeno Poema Infinito
Antonio Gilberto e José Mauro Brant

Ilo Krugli – Poesia Rasgada
Ieda de Abreu
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João Bethencourt – O Locatário da Comédia
Rodrigo Murat

José Renato – Energia Eterna
Hersch Basbaum

Leilah Assumpção – A Consciência da Mulher
Eliana Pace

Luís Alberto de Abreu – Até a Última Sílaba
Adélia Nicolete

Maurice Vaneau – Artista Múltiplo
Leila Corrêa

Renata Palottini – Cumprimenta e Pede Passagem
Rita Ribeiro Guimarães

Teatro Brasileiro de Comédia – Eu Vivi o TBC
Nydia Licia

O Teatro de Abílio Pereira de Almeida
Abílio Pereira de Almeida

O Teatro de Aimar Labaki
Aimar Labaki

O Teatro de Alberto Guzik
Alberto Guzik

O Teatro de Antonio Rocco
Antonio Rocco

O Teatro de Cordel de Chico de Assis
Chico de Assis

O Teatro de Emílio Boechat
Emílio Boechat

O Teatro de Germano Pereira – Reescrevendo
Clássicos
Germano Pereira
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O Teatro de José Saffioti Filho
José Saffioti Filho

O Teatro de Alcides Nogueira – Trilogia: Ópera
Joyce – Gertrude Stein, Alice Toklas & Pablo Picasso –
Pólvora e Poesia
Alcides Nogueira

O Teatro de Ivam Cabral – Quatro textos para um tea
tro veloz: Faz de Conta que tem Sol lá Fora – Os Cantos
de Maldoror – De Profundis – A Herança do Teatro
Ivam Cabral

O Teatro de Noemi Marinho: Fulaninha e Dona
Coisa, Homeless, Cor de Chá, Plantonista Vilma
Noemi Marinho

Teatro de Revista em São Paulo – De Pernas para o Ar
Neyde Veneziano

O Teatro de Samir Yazbek: A Entrevista –
O Fingidor – A Terra Prometida
Samir Yazbek

O Teatro de Sérgio Roveri
Sérgio Roveri

Teresa Aguiar e o Grupo Rotunda – Quatro Décadas
em Cena
Ariane Porto

Série Perfil
Analy Alvarez – De Corpo e Alma
Nicolau Radamés Creti

Aracy Balabanian – Nunca Fui Anjo
Tania Carvalho

Arllete Montenegro – Fé, Amor e Emoção
Alfredo Sternheim
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Ary Fontoura – Entre Rios e Janeiros
Rogério Menezes

Berta Zemel – A Alma das Pedras
Rodrigo Antunes Corrêa

Bete Mendes – O Cão e a Rosa
Rogério Menezes

Betty Faria – Rebelde por Natureza
Tania Carvalho

Carla Camurati – Luz Natural
Carlos Alberto Mattos

Cecil Thiré – Mestre do seu Ofício
Tania Carvalho

Celso Nunes – Sem Amarras
Eliana Rocha

Cleyde Yaconis – Dama Discreta
Vilmar Ledesma

David Cardoso – Persistência e Paixão
Alfredo Sternheim

Débora Duarte – Filha da Televisão
Laura Malin

Denise Del Vecchio – Memórias da Lua
Tuna Dwek

Elisabeth Hartmann – A Sarah dos Pampas
Reinaldo Braga

Emiliano Queiroz – Na Sobremesa da Vida
Maria Leticia

Emilio Di Biasi – O Tempo e a Vida de um Aprendiz
Erika Riedel

Etty Fraser – Virada Pra Lua
Vilmar Ledesma
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Ewerton de Castro – Minha Vida na Arte:
Memória e Poética
Reni Cardoso

Fernanda Montenegro – A Defesa do Mistério
Neusa Barbosa

Fernando Peixoto – Em Cena Aberta
Marília Balbi

Geórgia Gomide – Uma Atriz Brasileira
Eliana Pace

Gianfrancesco Guarnieri – Um Grito Solto no Ar
Sérgio Roveri

Glauco Mirko Laurelli – Um Artesão do Cinema
Maria Angela de Jesus

Ilka Soares – A Bela da Tela
Wagner de Assis

Irene Ravache – Caçadora de Emoções
Tania Carvalho

Irene Stefania – Arte e Psicoterapia
Germano Pereira

Isabel Ribeiro – Iluminada
Luis Sergio Lima e Silva

Isolda Cresta – Zozô Vulcão
Luis Sérgio Lima e Silva

Joana Fomm – Momento de Decisão
Vilmar Ledesma

John Herbert – Um Gentleman no Palco e na Vida
Neusa Barbosa

Jonas Bloch – O Ofício de uma Paixão
Nilu Lebert
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Jorge Loredo – O Perigote do Brasil
Cláudio Fragata

José Dumont – Do Cordel às Telas
Klecius Henrique

Leonardo Villar – Garra e Paixão
Nydia Licia

Lília Cabral – Descobrindo Lília Cabral
Analu Ribeiro

Lolita Rodrigues – De Carne e Osso
Eliana Castro

Louise Cardoso – A Mulher do Barbosa
Vilmar Ledesma

Marcos Caruso – Um Obstinado
Eliana Rocha

Maria Adelaide Amaral – A Emoção Libertária
Tuna Dwek

Marisa Prado – A Estrela, O Mistério
Luiz Carlos Lisboa

Mauro Mendonça – Em Busca da Perfeição
Renato Sérgio

Miriam Mehler – Sensibilidade e Paixão
Vilmar Ledesma

Naum Alves de Souza: Imagem, Cena, Palavra
Alberto Guzik

Nicette Bruno e Paulo Goulart – Tudo em Família
Elaine Guerrini

Nívea Maria – Uma Atriz Real
Mauro Alencar e Eliana Pace

Niza de Castro Tank – Niza, Apesar das Outras
Sara Lopes
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Paulo Betti – Na Carreira de um Sonhador
Teté Ribeiro

Paulo José – Memórias Substantivas
Tania Carvalho

Paulo Hesse – A Vida Fez de Mim um Livro
e Eu Não Sei Ler
Eliana Pace

Pedro Paulo Rangel – O Samba e o Fado
Tania Carvalho

Regina Braga – Talento é um Aprendizado
Marta Góes

Reginaldo Faria – O Solo de Um Inquieto
Wagner de Assis

Renata Fronzi – Chorar de Rir
Wagner de Assis

Renato Borghi – Borghi em Revista
Élcio Nogueira Seixas

Renato Consorte – Contestador por Índole
Eliana Pace

Rolando Boldrin – Palco Brasil
Ieda de Abreu

Rosamaria Murtinho – Simples Magia
Tania Carvalho

Rubens de Falco – Um Internacional Ator Brasileiro
Nydia Licia

Ruth de Souza – Estrela Negra
Maria Ângela de Jesus

Sérgio Hingst – Um Ator de Cinema
Máximo Barro
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Sérgio Viotti – O Cavalheiro das Artes
Nilu Lebert

Silnei Siqueira – A Palavra em Cena
Ieda de Abreu

Silvio de Abreu – Um Homem de Sorte
Vilmar Ledesma

Sônia Guedes – Chá das Cinco
Adélia Nicolete

Sonia Maria Dorce – A Queridinha do meu Bairro
Sonia Maria Dorce Armonia

Sonia Oiticica – Uma Atriz Rodriguiana?
Maria Thereza Vargas

Stênio Garcia – Força da Natureza
Wagner Assis

Suely Franco – A Alegria de Representar
Alfredo Sternheim

Tatiana Belinky – ... E Quem Quiser Que Conte Outra
Sérgio Roveri

Theresa Amayo – Ficção e Realidade
Theresa Amayo

Tony Ramos – No Tempo da Delicadeza
Tania Carvalho

Umberto Magnani – Um Rio de Memórias
Adélia Nicolete

Vera Holtz – O Gosto da Vera
Analu Ribeiro

Vera Nunes – Raro Talento
Eliana Pace

Walderez de Barros – Voz e Silêncios
Rogério Menezes
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Walter George Durst – Doce Guerreiro
Nilu Lebert

Zezé Motta – Muito Prazer
Rodrigo Murat

Especial
Agildo Ribeiro – O Capitão do Riso
Wagner de Assis

Av. Paulista, 900 – a História da TV Gazeta
Elmo Francfort

Beatriz Segall – Além das Aparências
Nilu Lebert

Carlos Zara – Paixão em Quatro Atos
Tania Carvalho

Célia Helena – Uma Atriz Visceral
Nydia Licia

Charles Möeller e Claudio Botelho – Os Reis dos
Musicais
Tania Carvalho

Cinema da Boca – Dicionário de Diretores
Alfredo Sternheim

Dina Sfat – Retratos de uma Guerreira
Antonio Gilberto

Eva Todor – O Teatro de Minha Vida
Maria Angela de Jesus

Eva Wilma – Arte e Vida
Edla van Steen

Gloria in Excelsior – Ascensão, Apogeu e Queda do
Maior Sucesso da Televisão Brasileira
Álvaro Moya
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Lembranças de Hollywood
Dulce Damasceno de Britto, organizado por Alfredo Sternheim

Maria Della Costa – Seu Teatro, Sua Vida
Warde Marx

Mazzaropi – Uma Antologia de Risos
Paulo Duarte

Ney Latorraca – Uma Celebração
Tania Carvalho

Odorico Paraguaçu: O Bem-amado de Dias
Gomes – História de um Personagem Larapista e
Maquiavelento
José Dias

Raul Cortez – Sem Medo de se Expor
Nydia Licia

Rede Manchete – Aconteceu, Virou História
Elmo Francfort

Sérgio Cardoso – Imagens de Sua Arte
Nydia Licia

Tônia Carrero – Movida pela Paixão
Tania Carvalho

TV Tupi – Uma Linda História de Amor
Vida Alves

Victor Berbara – O Homem das Mil Faces
Tania Carvalho

Walmor Chagas – Ensaio Aberto para Um Homem
Indignado
Djalma Limongi Batista
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