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Eu não quero realidade. 
Quero magia.

Tennessee Williams
(Dramaturgo americano, 1911-1983)

O problema da ficção 
é que ela precisa fazer sentido. 

A realidade, não.

Aldous Huxley
(Escritor inglês, 1894-1963)
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Prefácio

Fazer um prefácio, ou apresentar um livro sobre quem escreve, criou em mim uma 

expectativa absolutamente nova, pois não sabia nem como começar. Não sou escritor. 

Não tenho essa pretensão. Mas fiquei feliz porque é o meu trabalho, o meu ofício. Fa-

zer novelas é difícil, complicadíssimo, um trabalho árduo e de uma solidão absoluta. 

Com o compromisso de entregar às produções seis capítulos por semana, os autores de 

novela têm uma vida totalmente reclusa. É claro que vão a um cinema, ou a um jantar 

na casa de amigos, mas tudo muito limitado a horários e prazos, o que não permite a 

eles uma vida social normal. Isso dito parece loucura. E é. Entendam que não estou 

supervalorizando esse trabalho; apenas narro o que de fato significa o ofício de criar um 

grande folhetim. Fazer chorar, emocionar, rir, gargalhar, informar etc. etc. etc.

Todos aqui citados têm uma história muito particular, de cumplicidade popular, e 

todos nós rendemos e renderemos, sempre, nossas homenagens a essas grandes figuras. 

A cada nova novela – e me sinto confortável em dizer, pois gosto muito de atuar em 

novelas (o que faço há exatos 45 anos) – tento buscar nos novos perfis de personagens 

a alma de cada um e as encontro, porque podem parecer iguais devido ao que chamo 

de grande triângulo (amor, paixão e suspense), mas são sempre intrigantes, ruidosos, e 

cumpre a toda uma equipe compreender isso, pois o que nos move é sempre o texto, o 

famoso texto, e lá está novamente o autor. Por isso, repetirei sempre: o grande autor é 

aquele que entende a grande alma popular e consegue, homeopaticamente, nos remeter 

a sonhos, risos e emoções.

Espero poder continuar a trabalhar em novelas por muito tempo e ir ao encontro 

dessa grande identidade brasileira. Não vou destacar nenhum dos autores, pois com uns 

trabalhei mais vezes do que com outros, mas, sim, dizer da importância deles, que, aliás, 

já foram objeto de análises, teses e de livros como este. Espero que mergulhem nessas 

narrativas e entendam o novelista brasileiro, o autor de novelas, o brasileiro, o escritor.

Até o próximo capítulo. 

 Tony Ramos, 

 um ator brasileiro.
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 Eleito pelo Partido 

Trabalhista Brasi-

leiro (PTB), Getúlio 

Vargas volta à Pre-

sidência da Repú-

blica. 

 Café Filho assume a Presidência após 

o suicídio de Getúlio Vargas no Palá-

cio do Catete, no Rio de Janeiro. 

Juscelino Kubitschek toma posse 

como presidente da República.

 João Gilberto introduz a bossa-nova 

na gravação das músicas Chega de sau-

dade e Outra vez. 

 O presidente Juscelino Kubitschek inagu-

ra Brasília, a nova capital da República. 

 Anselmo Duarte fil-

ma O pagador de 

promessas e ganha a 

Palma de Ouro no 

Festival de Cannes. 

 Um movimento militar destitui o 

presidente João Goulart e o general 

Castelo Branco é eleito em votação no 

Congresso Nacional. 

1950

1951

1954

1956

1958

1960

1962

1963

1964

LINHA DO TEMPO

 O jornalista Assis Chateaubriand inau-

gura a TV Tupi, a primeira emissora de 

televisão da América do Sul. No mes-

mo ano, exibe “A vida por um fio”, o 

primeiro teleteatro da TV brasileira.

 A Tupi exibe Sua vida me pertence, de 

Walter Forster, a primeira novela da 

TV brasileira. Nela, Walter Forster e 

Vida Alves trocam o primeiro beijo da 

história da telenovela brasileira. 

 A Excelsior exibe 2-5499 ocupado, 

de Dulce Santucci, a primeira nove-

la diária da TV brasileira e a primei-

ra a reunir o casal Tarcísio Meira e 

Glória Menezes. 

 A Tupi exibe O direito de nascer, de Fé-

lix Caignet, o primeiro grande suces-

so de audiência da TV brasileira, com 

direção de Lima Duarte.
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 O cantor Roberto Carlos torna-se ído-

lo nacional após estrear o programa 

Jovem Guarda, da TV Record. 

 O presidente Arthur da Costa e Silva 

fecha o Congresso e decreta o Ato Ins-

titucional nº 5. No Rio de Janeiro, o 

estudante Edson Luiz é morto à quei-

ma-roupa durante repressão policial. 

 O general Emílio Garrastazu Médici 

assume o poder e comanda o período 

mais brutal da ditadura militar no país. 

 O Brasil conquista o tricampeonato 

mundial de futebol ao derrotar a Itália 

por 4 X 1 na Cidade do México.

 O ex-capitão Carlos Lamarca, um dos 

líderes da luta armada contra o regime 

militar, é morto na Bahia.

 

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

O jornalista Roberto Marinho inaugu-

ra a TV Globo. 

 A Excelsior exibe Redenção, de Rai-

mundo Lopes, a novela mais longa da 

TV brasileira: 596 capítulos. 

 Glória Magadan escreve O sheik de Aga-

dir, a primeira novela da TV brasileira a 

usar o recurso do “Quem matou?”.

 Geraldo Vietri e Walther Negrão es-

crevem Antônio Maria, novela da Tupi 

que consolida o ator Sérgio Cardoso 

como um dos primeiros galãs da TV 

brasileira. 

Bráulio Pedroso escreve Beto Rockfel-

ler, na Tupi, novela que revoluciona o 

gênero no Brasil. 

Janete Clair escreve Irmãos Coragem, a 

primeira novela da TV brasileira a anga-

riar a simpatia do público masculino. 

 Janete Clair escreve Selva de pedra, na 

Globo, a primeira e única da TV brasi-

leira a registrar 100% de audiência. 

 Walther Negrão escreve O primeiro 

amor, a primeira novela da TV bra-

sileira a inserir ação de merchandising 

na história. 
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O jornalista Wladimir Herzog é 

morto no interior do DOI-CODI em 

São Paulo. 

 A escritora Rachel de Queiroz torna-

-se a primeira mulher a ingressar na 

Academia Brasileira de Letras. 

 O sindicalista Luiz Inácio Lula da 

Silva lidera a primeira greve do ABC 

paulista desde 1964.

O presidente João Figueiredo aprova a 

anistia e decreta o fim do AI-5. 

O papa João Paulo II inicia visita de 

12 dias ao Brasil. 

1973 

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

 Janete Clair escreve O semideus, pri-

meira novela da TV brasileira a reunir 

os dois maiores galãs do gênero, Tar-

císio Meira e Francisco Cuoco. 

 Dias Gomes escreve O bem-amado,  

a primeira novela em cores da TV 

brasileira. 

 Walter George Durst escreve Gabrie-

la, a primeira novela da TV brasileira 

adaptada da obra de Jorge Amado. 

 A Censura Federal veta a exibição  

da novela Roque Santeiro, de Dias 

Gomes, por ofensa à moral e aos  

bons costumes.

O bem-amado, da Globo, torna-se a 

primeira novela da TV brasileira a ser 

vendida para o exterior. 

 Lauro César Muniz escreve O casarão, 

novela que revoluciona o gênero ao 

narrar, simultaneamente, três fases 

distintas na vida dos personagens. 

 Gilberto Braga escreve A escrava Isau-

ra, novela recordista em reprises da 

TV brasileira: cinco. 

 Gilberto Braga escreve Dancin’ Days, a 

primeira novela da TV brasileira a ga-

nhar matéria de capa da revista norte-

-americana Newsweek. 

A TV Tupi sai do ar, prestes a comple-

tar trinta anos. 

 Benedito Ruy Barbosa escreve Os imi-

grantes, na Bandeirantes, novela que 

inaugura série dedicada ao tema da 

imigração no Brasil. 
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 A Globo exibe “Lampião e Maria  

Bonita”, de Aguinaldo Silva e Doc 

Comparato, a primeira minissérie da 

TV brasileira. 

O SBT apresenta Os ricos também cho-

ram, a primeira novela mexicana a ser 

exibida no Brasil. 

O empresário Adolpho Bloch funda a 

TV Manchete. 

 Silvio de Abreu escreve Guerra dos se-

xos, novela que revoluciona o horário 

das sete da Globo. 

 Dias Gomes e Aguinaldo Silva escre-

vem Roque Santeiro, a primeira novela 

da TV brasileira a registrar a histórica 

audiência de 98 pontos no Ibope. 

 Glória Perez escreve Carmem, na 

Manchete, a primeira novela da TV 

brasileira a abordar o tema da aids.

Gilberto Braga escreve Vale tudo e mo-

biliza o país em torno do assassinato 

de Odete Roitman. 

 Cassiano Gabus Mendes escreve Que rei 

sou eu?, novela de capa e espada que sa-

tiriza a realidade política brasileira.

 Benedito Ruy Barbosa escreve Panta-

nal, na Manchete, a primeira novela 

a ultrapassar a casa dos 40 pontos de 

audiência fora da Globo.

 O primeiro comício em favor das dire-

tas para presidente da República reú-

ne 10 mil pessoas em São Paulo. 

Joaquim Cruz ganha medalha de ouro 

nas Olimpíadas de Los Angeles. 

 Tancredo Neves é eleito presidente da 

República pelo Colégio Eleitoral, mas 

morre poucos meses depois, sem che-

gar ao poder. 

 José Sarney torna-se o primeiro pre-

sidente civil da República após o re-

gime militar e lança o Plano Cruzado 

para combater a inflação. 

O escritor Paulo Coelho lança o livro 

O diário de um mago.  

A oitava Constituição Brasileira é pro-

mulgada durante o governo Sarney. 

 Fernando Collor de  

Mello torna-se o 

primeiro presiden-

te eleito pelo voto 

direto após o golpe 

de 1964.

1982 

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990
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 Antônio Calmon escreve Vamp, no-

vela sobre vampiros que faz tanto su-

cesso com o público infantojuvenil 

que é reprisada no ano seguinte no 

horário vespertino. 

 A novela infantil Carrossel, exibida 

pelo SBT, ultrapassa a casa dos 20 

pontos de audiência e obriga a Globo 

a reformular O dono do mundo. 

 Gilberto Braga escreve Anos rebeldes, 

minissérie que encoraja a juventude 

“cara-pintada” a sair às ruas para pe-

dir o impeachment do presidente Fer-

nando Collor de Mello. 

 Glória Perez escreve Explode coração, 

a primeira novela totalmente gravada 

nos estúdios do Projac, na Globo. 

 Silvio de Abreu escreve A próxima ví-

tima e mobiliza o país em torno do 

assassino do horóscopo chinês. 

 Walcyr Carrasco escreve Xica da Silva, 

na Manchete, sob o pseudônimo de 

Adamo Angel. 

O piloto Ayrton Senna torna-se tri-

campeão mundial de Fórmula 1. 

 O vice-presidente Itamar Franco assu-

me a Presidência após o impeachment 

de Fernando Collor de Mello. 

 O sociólogo Herbert de Souza, o Beti-

nho, lança o movimento Ação de Ci-

dadania Contra a Miséria e Pela Vida. 

 Nos Estados Unidos, a Seleção Brasi-

leira torna-se a primeira a vencer qua-

tro vezes a Copa do Mundo. Romário 

é o destaque.

 Carla Camurati lança Carlota Joaquina 

– a princesa do Brasil, o filme torna- 

-se um marco na retomada do cinema 

brasileiro. 

 Central do Brasil, de Walter Salles, con-

quista o Urso de Ouro de Melhor Filme 

no Festival de Berlim, e a atriz Fernan-

da Montenegro ganha o Urso de Prata 

de Melhor Atriz.

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1998

2000
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O tenista Gustavo Kuerten, o Guga, en-

tra para a elite do tênis mundial ao se 

tornar o número 1 do ranking da ATP 

(Associação de Tenistas Profissionais).

 O Brasil ganha o pentacampeonato 

mundial de futebol com sete vitórias 

em sete jogos. Na final, Ronaldo mar-

ca dois gols contra a Alemanha.

Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, 

recebe quatro indicações ao Oscar: Me-

lhor Diretor, Fotografia, Edição e Ro-

teiro Adaptado.

Luiz Inácio Lula da Silva é reeleito 

presidente da República com mais de 

60% dos votos.

O nadador César Cielo conquista a 

primeira medalha de ouro da natação 

brasileira nos 50 metros livres nos Jo-

gos Olímpicos de Pequim.

  Glória Perez escreve O clone, que 

aborda o tema do islamismo, e estreia 

a novela a poucos dias dos atentados 

de 11 de setembro, nos EUA. 

Walcyr Carrasco escreve Alma gêmea, 

um dos maiores sucessos de audiên-

cia da Globo no horário das seis. 

 Benedito Ruy Barbosa escreve a nova 

versão de Sinhá Moça, a primeira no-

vela da TV brasileira a concorrer ao 

prêmio Emmy Internacional. 

Gilberto Braga escreve Paraíso tropical 

e transforma o casal Olavo e Bebel em 

mania nacional.

Glória Perez escreve Caminho das Ín-

dias, novela que aborda costumes 

típicos da Índia e discute temas mé-

dicos, como esquizofrenia e psicose. 

Manoel Carlos assina Viver a vida e 

transforma a atriz Taís Araújo na pri-

meira Helena negra da teledramatur-

gia brasileira.

 

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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FICHA TÉCNICA

Nome: Aguinaldo Ferreira da Silva.

Nascimento: 7 de junho de 1944.

Local: Carpina (PE).

Pais: Joaquim e Maria do Carmo. 

Primeiro trabalho: Repórter policial do jornal O Globo. 

Estreia na TV: Seriado “Plantão de polícia”, na TV Globo, em 1979. 

Parceiros: O diretor Paulo Ubiratan (Roque Santeiro, Tieta, Fera ferida, Pedra sobre 

pedra, A indomada e “Riacho doce”), e os autores Doc Comparato (“Lampião e Maria 

Bonita”, “Bandidos da falange” e “Padre Cícero”), Ana Maria Moretzsohn (Tieta, Pe-

dra sobre pedra e Fera ferida) e Ricardo Linhares (Tieta, Pedra sobre pedra, Fera ferida, 

A indomada e Porto dos Milagres). 

Manias: Conversar com os funcionários de um supermercado próximo à casa onde 

mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para saber o que eles têm a dizer sobre 

a sua novela que está no ar. 

Hobbies: Cozinhar, assistir a séries americanas, como “Família Soprano”, e atualizar 

o seu blog. 

Pares românticos: Sinhozinho Malta e Viúva Porcina (Lima Duarte e Regina Du-

arte em Roque Santeiro), Osnar e Tieta (José Mayer e Betty Faria em Tieta), Raimundo 

Flamel e Linda Inês (Edson Celulari e Giulia Gam em Pedra sobre pedra), Emanuel e 

Grampola (Selton Mello e Karla Muga em A indomada), Giovanni Improtta e Maria do 

Carmo (José Wilker e Susana Vieira em Senhora do destino), e Juvenal Antena e Alzira 

(Antônio Fagundes e Flávia Alessandra em Duas caras). 

Cidades imaginárias: Asa Branca (Roque Santeiro), Resplendor (Pedra sobre pedra), 

Santana do Agreste (Tieta), Tubiacanga (Fera ferida) e Greenville (A indomada). 

Bordões famosos: “Tô certo ou tô errado?” (Lima Duarte em Roque Santeiro), “Mis-

téééério!” (Myriam Pires em Tieta), “Ôxente, my God!” (Eva Wilma em A indomada), 

“Abalou, Bangu!” (Luiz Carlos Tourinho em Suave veneno), “Felomenal!” (José Wilker 

em Senhora do destino), “Justamente” (Antônio Fagundes em Duas caras) e “Êpa, êpa, 

êpa” (Antônio Fagundes em Duas caras). 

Vilões memoráveis: Zé das Medalhas (Armando Bógus em Roque Santeiro), Perpé-

tua (Joana Fomm em Tieta), Maria Altiva (Eva Wilma em A indomada), Adma (Cássia 

Kiss em Porto dos Milagres), Maria Regina (Letícia Spiller em Suave veneno), Nazaré (Re-

nata Sorrah em Senhora do destino) e Silvia Barreto (Alinne Moraes em Duas caras).

Personagens fantásticos: Professor Astromar (Ruy Rezende em Roque Santeiro), 

Mulher de Branco (Cláudia Alencar em Tieta), Sérgio Cabeleira (Osmar Prado em 

Pedra sobre pedra), O Cadeirudo (Sônia de Paula em A indomada) e O Sufocador (Wolf 

Maya em Duas caras). 
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Cenas antológicas: Viúva Porcina (Regina Duarte) e Sinhozinho Malta (Lima 

Duarte) terminam juntos e vão embora de Asa Branca em Roque Santeiro; Tieta 

(Betty Faria) arranca a peruca de Perpétua (Joana Fomm) em Tieta; o corpo de Jorge 

Tadeu (Fábio Jr.) é cercado de borboletas em Pedra sobre pedra; Maria Altiva (Eva 

Wilma) jura vingança enquanto se transforma em fumaça em A indomada; Maria 

do Carmo (Susana Vieira) reencontra a filha, Lindalva (Carolina Dieckmann), em 

Senhora do destino; e Barretão (Stênio Garcia) humilha o namorado da filha, Evilásio 

(Lázaro Ramos), durante jantar em sua casa em Duas caras. 

UM CAPÍTULO À PARTE

1.  Aguinaldo Silva sofre de asma desde criança. Na infância, era obrigado 
a trocar as partidas de futebol com os amigos da vizinhança pela leitura 
de clássicos. Entre os seus autores favoritos destaca o francês Gustave 
Flaubert, o inglês Charles Dickens e o brasileiro Machado de Assis. 

2.  Aguinaldo Silva lançou seu primeiro livro, Redenção para Job, com 17 
anos. Na época, aproveitou a visita dos donos da Editora do Autor ao 
Recife para enviar uma cópia do livro a eles. Ousado, abriu a carta que 
acompanhava o material com a seguinte frase: “Sou um caso raro de 
precocidade e intuição...”. Uma semana depois, Fernando Sabino, um 
dos proprietários da editora, já demonstrava interesse pelo livro. 

3.  Dos tempos de repórter policial, Aguinaldo Silva não se esquece das car-
tas que trocou com o bandido Lúcio Flávio, um dos mais procurados da 
época, ou da cobertura do sequestro do embaixador americano Charles 
Elbrick por um grupo de estudantes de esquerda. Antes de largar o jor-
nalismo, em 1977, ainda ganhou o primeiro Prêmio Abril de Jornalismo 
com a reportagem “Os homens de ouro da polícia carioca”.

4.  Em 1977, Aguinaldo Silva editou o primeiro jornal gay do país. O Lam-
pião da Esquina durou apenas quarenta edições, mas chegou a vender 
15 mil exemplares. 

5.  Aguinaldo Silva inspirou-se em Octávio Ribeiro, o famoso “Pena Bran-
ca”, para criar Waldomiro Pena, o protagonista da série “Plantão de po-
lícia”. Octávio Ribeiro morreu em 1986, aos 54 anos, vítima de infarto. 
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6.  Em 1981, Aguinaldo Silva escreveu o caso especial “Maria Bonita”, que 
deu origem à primeira minissérie da Globo, “Lampião e Maria Bonita”, 
escrita em parceria com Doc Comparato. Juntos escreveram, ainda, as 
minisséries “Bandidos da falange” e “Padre Cícero”, ambas na TV Glo-
bo, e a peça “As tias”.

7.  Aguinaldo Silva adaptou duas novelas, Tieta e Porto dos Milagres, e 
uma minissérie, “Tenda dos milagres”, da obra do escritor baiano Jorge 
Amado. Porto dos Milagres foi inspirada nos livros Mar Morto e A des-
coberta da América pelos turcos.

8.  O texto da novela O campeão, exibida pela Band em 1996, é de Agui-
naldo Silva. Como era contratado da Globo, ele não pôde desenvolver 
a sinopse, mas indicou Ricardo Linhares para a produtora independente 
TV Plus. 

9.  Um dos mais recentes livros de Aguinaldo Silva é 98 tiros de audiência, 
lançado em 2006. O título faz referência à histórica audiência de 98 
pontos alcançada pela novela Roque Santeiro, em 1985. 

10.  Um dos hobbies de Aguinaldo Silva é colecionar obras de arte. 
Atualmente, ele tem um acervo com mais de oitenta peças. Uma de 
suas últimas aquisições, uma escultura do século XIX, custou a baga-
tela de 77 mil reais.

 3 SERIADOS

 3 PEÇAS DE TEATRO

 6 MINISSÉRIES

 9 FILMES

 11 CASOS ESPECIAIS

 13 NOVELAS

 15 LIVROS

AGUINALDO 
SILVA 

em números
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 Dos dez maiores autores da televisão brasileira, você é o único que só es-
creveu novelas para o horário das oito. Por quê?

Eu acho que sou o mais “denso” deles. O Gilberto (Braga) costuma brincar dizen-

do que acham ele o mais “moderno”. No meu caso, me consideram o mais “denso”.  

Mas eu não penso isso. Na minha opinião, a minha mão é um tanto pesada mesmo. 

Desconfio que a minha mão pesa para qualquer outro horário. Você quer um exemplo?  

Eu acho que eu teria um troço se me mandassem fazer uma novela para o horário  

das sete. Acho que não sei fazer aquilo. Novela das sete, na minha opinião, é a mais  

difícil de todas. Porque o público é heterogêneo: tem muita garotada, muita dona de 

casa, tem o pessoal que está vendo, mas, na verdade, não está. Se a Globo me encomen-

dasse uma novela das sete, eu estaria perdido.

Durante muito tempo, o realismo fantástico foi uma de suas marcas 
registradas. O que você pretendia com a mulher de branco que atacava os 
homens em Tieta ou o homem que uivava para a lua em Pedra sobre pedra?

Vou falar uma coisa que nunca falei para ninguém. Depois de Roque Santeiro fiz Tieta, 

Pedra sobre pedra, Fera ferida e A indomada. Fiz essas quatro novelas no mesmo tom só 

para mostrar para as pessoas que quem escreveu Roque Santeiro fui eu... (risos) Eu gostava 

do realismo fantástico porque tinha um grande parceiro, que era o Paulo Ubiratan1, que 

embarcava comigo naquelas loucuras. Só vim a encontrar outro diretor igual ao Paulo 

agora, que é o Wolf2 (Maya). Normalmente, o diretor tem uma certa tendência de se co-

locar contra o texto do autor. “Ah, mas isso aqui eu não sei fazer...”. Quando um diretor 

diz isso, acabou. Você vai fazer o quê? Já o Paulo Ubiratan, não. Era uma loucura atrás 

da outra. Em Fera ferida eu escrevi uma cena em que a personagem da Cláudia Ohana 

acordava depois de quase três meses dormindo. Ela acordava com o cheiro do bacalhau 

que a tia havia preparado e levitava no quarto. No dia seguinte, o Paulo me ligou: “Olha 

só, Aguinaldo, ela vai levitar só no quarto?”. Eu disse: “É. Por quê?”. Aí, ele respondeu: 

“Porque eu vou fazê-la sair do quarto, descer as escadas e ir levitando até a cozinha.  

Que tal?”. Havia cumplicidade entre nós. Mas isso nem sempre acontece. Depois que o 

Paulo morreu, tive que esquecer um pouco o realismo fantástico. Mesmo porque a reali-

dade hoje está tão avassaladora que, perto dela, homem que voa, mulher que levita, essas 

coisas, viraram uma grande bobagem. Enfim, eu acho que o realismo fantástico ficou 

totalmente para trás.

Você descarta a hipótese de, um dia, voltar a utilizar o realismo fantástico?

Descarto. A realidade tornou-se tão forte, tão intensa, que o realismo fantástico 

virou uma coisa meio ingênua. Diante do mundo atual, não há realismo fantástico que 

aguente. Eu li Cem anos de solidão3, do Gabriel García Márquez, pela primeira vez em 

Autores01_Aguinaldo.indd   20 11/10/09   4:35:25 PM




