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No caminho da fama

Dinheiro, sucesso, popularida-
de e glamour. Palavras que 
querem constar no dicionário 

daqueles que estão no caminho da 
fama. Ser reconhecido na rua pode 
ser o sonho de muita gente. Daí se 
vê o aumento de reality shows, como 
o Big Brother e o American Idol, que 
são uma porta de entrada para o 
mercado televisivo. Mas nem todos 
têm a oportunidade de aparecer em 
programas como esses. Sendo assim, 
eles têm que buscar outras alterna-
tivas para mostrar o seu talento.

O fato é que para se chegar ao su-
cesso é preciso muita força de von-
tade e dedicação. São mudanças na 
rotina, ensaios, cuidado com a apa-
rência e com a voz – dependendo de 
qual carreira se deseja seguir. Ainda 
sim, existe espaço para quem real-
mente quer entrar nesse caminho, 
mas a fama só será possível se a 
pessoa realmente estiver empenha-
da para que isso aconteça. 

Já na estrada...
Anna Cláudia Hannickel pode 

não ser conhecida por muita gen-
te, mas já participou do Coral das 
Meninas de Petrópolis, do Projeto 
Aquarius – ao lado do maestro 
Isaac Karabtchevsky – além de ter 
cantado o Hino Nacional, no Tri-
bunal de Contas do Rio de Janeiro, 
para o prefeito Eduardo Paes. 

Como a maioria dos jovens, 
Nina como é mais conhecida, 
adora dançar funk, ir às boates, 
festas e shows. Mas, para manter 
o vozeirão em dia, precisa tomar 
cuidado com as saídas e evitar a 
“rouquidão”, que pode atrapa-
lhar sua participação nos eventos. 
“Às vezes tenho que ficar em casa 
para cuidar da minha voz e da 
saúde”. 

A estudante de música da Uni-
versidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ) acredita que outra difi-
culdade nessa estrada é o fato de 

o mercado para a música – princi-
palmente da clássica – ter poucas 
oportunidades. Sabendo disso, ao 
entrar na UFRJ resolveu fazer um 
curso de administração. A concor-
rência também é outro fator que 
Anna Cláudia considera uma difi-
culdade para se alcançar a fama. 
“É muita gente boa tentando a 
mesma coisa que você, todo mun-
do está estudando para isso”. 

Mesmo com a rotina apertada, 
Nina sonha em ser uma grande 
cantora lírica e cantar óperas em 
teatros famosos. Para conquistar o 
seu objetivo, a estudante tem usa-
do a propaganda “boca a boca” 
e investido em eventos fechados, 
como jantares e casamentos. A 
soprano desenvolveu também um 
site, que ainda está em constru-
ção, para divulgar os seus vídeos 
on-line.

Para Nina, o diferencial que 
possui em relação às demais 

Os desafios e conquistas de quem resolveu seguir nessa estrada
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Anna Cláudia canta no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e com Isaac Karabtchevsky no Projeto Aquarius
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cantoras líricas é a alegria, a de-
dicação, ter um estereótipo dife-
rente e ser jovem. Além dessas 
vantagens, ela ainda conta com 
o apoio de uma equipe muito es-
pecial. “Acho que o apoio da fa-
mília e dos amigos é fundamen-
tal, porque passamos por muitas 
dificuldades. São testes que nos 
negam, críticas, etc. E a força que 
recebo de todos é o que não me 
deixa desistir”.

Assim como Nina, Mariana 
Alho está percorrendo o caminho 
da fama. Além de estudar turis-
mo na Universidade Veiga de Al-
meida (UVA), a jovem de 20 anos 
toca guitarra, violão, bateria, pia-
no, pandeiro e cavaquinho. Se já 
não bastassem os instrumentos, 
ela ainda é cantora e tem duas 
bandas: Focco e Hyt. A segunda 
é de composições próprias e par-
ticipam no quadro Garagem do 
Faustão.

Mariana deseja viver seu sonho. 
Para isso, ela teve que mudar sua 
vida social em função da carreira, 
uma vez que vive para os ensaios 
e suas bandas. “Tenho que trocar 
várias vezes a festinha, a viagem, 
o cinema, o churrasco, os amigos 
em geral, para me dedicar aos en-
saios. Economicamente falando 
também é complicado, porque no 
começo se investe muito, e o retor-

no, quando vem, é só alguns anos 
depois”.

A cantora tem consciência das 
dificuldades enfrentadas pelos 
artistas. Sendo assim, é mais do 
que natural que Mariana tenha 
alguns temores em relação ao 
futuro: não conseguir se destacar 
na mídia, devido ao número de 
concorrentes; não conseguir se 
manter financeiramente quando 
alcançar o sucesso; e perder sua 
privacidade, já que a considera 
fundamental. Com esse futuro in-
certo, ela passa a valorizar ainda 
mais o apoio que recebe em casa. 
“Acho que o apoio é a melhor aju-
da que alguém pode receber nesse 
tipo de profissão.”

Depois da conquista da fama, 
quais são os novos desafios?

Ernesto Xavier percorreu um ca-
minho tão duro quanto o de Nina 
e Mariana. Mas ele já subiu al-
guns degraus a mais na escada da 
fama. Depois de atuar em peças 
de teatro, fez um teste para elenco 
de apoio da Rede Globo. Foi aceito 
e fez pequenas participações em 
novelas. Em Duas Caras, novela 
das oito que estreou em 2007, ele 
contracenou com sua avó, Xica 
Xavier.

Seu trabalho desenvolvido no 
horário nobre lhe rendeu um con-

vite muito especial de Miguel Fa-
labella: participar da novela Ne-
gócio da China, que estreou em 
2008. O autor escreveu uma per-
sonagem especialmente para ser 
interpretada por Ernesto. Agora, 
com mais visibilidade na mídia, 
o ator sentiu algumas diferenças 
causadas pelo sucesso. “A vida 
não muda tanto. Claro que acon-
tecem coisas novas como ser re-
conhecido na rua, festas, lugares 
novos, mas é importante manter 
o rumo normal da vida, com ami-
gos e família”.

Ernesto nunca buscou a fama. 
Seu desejo era trabalhar. Traba-
lhar e não ficar parado. E sem-
pre com esperança, porque é um 
caminho com muitos desafios. 
São audições atrás de audições, 
alguns feedbacks positivos e mui-
tos negativos. E depois disso tudo, 
teve que lidar com as mudanças 
de referencial de dia de trabalho. 
“O artista trabalha quando os ou-
tros se divertem. Sábado e domin-
go são dias normais de trabalho, 
mas uma segunda-feira pode ser 
ótima para ir à praia.”

Como tudo na vida, a fama tem 
vantagens e desvantagens. Por um 
lado, o reconhecimento público 
pode ser considerado motivo de 
orgulho, auto-realização e poder. 
No entanto, ela limita a liberdade 

Mariana no ensaio da banda Hyt e no  show no pub Mud Bug, em Copacabana
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individual, por torná-la uma figu-
ra pública. Esse medo também faz 
parte da vida de Ernesto. “Tenho 
medo de perder a privacidade. Não 
por mim, mas pelas pessoas que po-
dem estar próximas a mim. Algum 
dia quero ter filhos, família e essas 
pessoas podem ser afetadas. Mas 

Chicago
Uma sonhadora cantora que 
busca a fama dos palcos da 
Broadway conhece na prisão uma 
ex-famosa. Juntas elas tentam 
chamar a atenção da imprensa, 
para voltar aos holofotes da 
Broadway.   

Filmes que falam sobre o caminho para a fama

Na trilha da fama 
A atriz e cantora Hillary Duff, no papel da 
jovem Terri, sai de uma cidade pequena 
para fazer um curso de verão em uma das 
escolas de música mais conceituada de 
Los Angeles. Uma história emocionante 
sobre como acreditar num sonho é meio 
caminho para torná-lo realidade

Fama
O clássico musical dos anos 
1980, FAMA, mostra os desafios 
que jovens dançarinos, cantores e 
artistas enfrentam para alcançar 
o sucesso, enquanto ainda 
são estudantes da tradicional 
New York City High School of 
Performing Arts.

A malvada
Em busca de sucesso, uma jovem 
e ambiciosa atriz procura entrar 
no show business com a ajuda de 
uma famosa diva dos palcos. Para 
alcançar a fama ela tenta ocupar 
o lugar da estrela do teatro, 
manipulando sua vida e seus 
amigos mais próximos.

isso depende de como você leva a 
vida. Quem procura não se expor e 
leva uma vida tranquila não é in-
teressante para a imprensa”.

Ernesto pode ainda não ser ob-
jeto de interesse dos paparazzi. 
Mesmo assim, já se prepara para 
lidar com a perseguição da mídia. 

Sempre que pode, se reúne com 
sua família, composta por alguns 
artistas, para pedir conselhos e 
lembrar sempre dos exemplos que 
tem em casa. Uma dessas dicas já 
é considerada por ele um diferen-
cial para sua carreira. “Ter estu-
dado muito e me dedicar a outras 
atividades é o meu segredo. Quem 
estuda e se informa tem vanta-
gem. E ser simpático, fazendo 
amizades por onde passo é ótimo. 
Assim você sempre será lembrado 
para um novo trabalho”.

Ernesto pretende agora voltar 
aos palcos de teatros, sua grande 
paixão. E para o futuro, um pou-
co mais distante, pretende entrar 
para o cinema. E não somente 
como ator, com papéis que exijam 
cada vez mais dele, mas também 
como produtor. “Eu espero que al-
gum dia eu possa produzir filmes 
dos roteiros que eu escrevo”.

Por trás da fama
Clara Süssekind é bailarina pro-

fissional há 16 anos. Já fez balé 
clássico, balé moderno, sapateado, 
jazz, dança do ventre, dança india-

Ernesto (à direita) no intervalo da gravação da novela Negócio da China



Talento, pra quê? 9

na e dança cigana. Ela tentou uma 
carreira na área durante muitos 
anos e acabou virando professora. 
Em 2006, foi para a Turquia estu-
dar o giro Sufi, que faz parte do fol-
clore turco. Mas como o país é mu-
çulmano, ela não encontrou em 
Istambul alguém que a ensinasse.

Desistiu do estudo e resolveu ir à 
Capadócia para andar de balão. 
Essa viagem foi sem volta: arru-
mou um emprego no restaurante 
Harmandali e está lá até hoje. “Eu 
cheguei aqui só para fazer turis-
mo. Entrei numa loja de artigos de 
dança do ventre e o vendedor me 
falou que seu amigo era dono de 
um restaurante. Eu fui lá, me apre-
sentei e acabei sendo contratada. 
Danço lá todas as noites e com o 
restaurante sempre cheio.”

Clara já é atração turística na 
região. Aplaudida por pessoas do 
mundo inteiro, ela é considera-
da hoje a primeira-bailarina da 
Turquia. Para manter o cargo, a 
bailarina e ex-moradora de Copa-
cabana, precisa ser discreta para 
que o público não descubra sua 
verdadeira identidade. “Seria tão 
frustrante para eles se soubessem 
que sou brasileira, quanto seria se 
descobrissem que a musa do car-
naval carioca é na verdade turca”. 

Por mais que tenha alcançado o 
sucesso, Clara não vive o conto de 
fadas que ela sonhava. Primeiro 
porque mora em um país de cul-
tura completamente diferente da 
sua, no qual a mulher não tem 
espaço na sociedade. E depois, ela 
teve que deixar sua família no Rio 
de Janeiro: pai, mãe, sobrinhas, ir-
mãos e a filha de 10 anos. “A Sofia 

Ernesto Xavier, ator: Alcançar a fama é fácil, difícil é 
ser reconhecido pelo seu trabalho efetivamente. Qualquer 
um pode ficar famoso em um reality show. Acreditar no 
próprio talento e esforço é o segredo. O lema é persistir 
sempre.

Selma Correia, psicóloga: Não desistir jamais. Ir 
atrás do seu objetivo. Isso exige obstinação, ou seja, 
“não olhar para trás”. 

Frederico Baumann, médico: Nunca se contente com o que já fez, por 
melhor que possa parecer. Sempre há margem para fazer alguma coisa ainda 
melhor. 

Adriana Ferreira, chefe de reportagem da TV PUC: Para chegar ao 
sucesso tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. É preciso muita sorte, porque a 
pessoa precisa estar na hora certa e no lugar certo. Mas é necessário ter senso 
de oportunidade, para perceber o que é um bom projeto para o futuro. 

Anna Cláudia Hannickel, estudante e soprano: Não tenha vergonha 
de fazer sucesso. Isso é sinal de que seu trabalho é bom e foi reconhecido. As 
pessoas adoram conhecer alguém que faz sucesso e, por isso, vão transformar 
você no centro das atenções. Muitos podem sentir certo incômodo com isso. 
Mas esta é uma etapa que deve ser superada.

Mariana Alho, estudante e cantora: Determinação e humildade. Essas 
são as palavras-chave para quem quer ter sucesso na carreira.  

Elan Brasil, engenheiro: Tenha perseverança e aceite desafios. Estabeleça 
objetivos. Cumpra metas.  

Clara Süssekind, dançarina: A fama só vem com a persistência. São 
muitas dificuldades no caminho e é preciso lutar sempre. Por mais que muitos 
digam que é questão de sorte, para chegar ao sucesso e se manter lá é preciso 
muito empenho, dedicação e amor à profissão. 

Marcia Fontes, arquiteta: Para se chegar ao sucesso é preciso antes de 
mais nada estudo. Seja em humanas, exatas ou até na arte. Não se chega 
a lugar algum sem uma boa formação acadêmica e uma cultura ampla das 
coisas.

é a minha vida. Ela é tudo para 
mim. Mas como o destino me se-
parou dela, eu preciso lutar para 
superar sua falta. Nós nos falamos 
pela internet todos os dias, e eu 
posso vê-la e ouvir sua voz. E ela 
vem à Turquia nas férias da esco-
la e fica aqui um mês. No verão 
carioca, eu vou ao Rio e a vejo du-
rante mais um mês.”

10 dicas para se alcançar a fama

Foto do book de divulgação de Clara


