
 

Norma Nascimento 

Demonstrou aptidão musical aos seis anos quando ganhou seu primeiro instrumento: um 

violão. Foi nessa época que iniciou seu estudos em violão popular e posteriormente 

erudito. Aos 12 anos começou a cantar em bandas de baile como cantora principal 

mostrando que a música realmente seria o seu destino. Foi nessa época também em que 

começou estudar Teatro, fazendo parte de diversos grupos até 2001. Estudou canto 

erudito e coral com Maria Tereza. Profissionalizou-se durante sua adolescência, com 

professores particulares, desenvolvendo leitura, percepção e harmonia de canto popular, 

fazendo parte de diversas bandas do universo paulista, passando a se apresentar em 

casas noturnas cantando clássicos da MPB. Em 2002, é selecionada entre as 25 

finalistas, concorrendo com 35 mil candidatas inscritas para participar do programa Pop 

Star, produzido pela Disney Channel, RGB Entretainment e a emissora de televisão 

brasileira, SBT. Nesse ambiente de diversidade, participou de alguns projetos paralelos 

de classic rock, pop entre outros estilos, o que a fez evoluir musicalmente. Com grande 

interesse nas raízes e diversidade da música brasileira, tornou-se pesquisadora do tema 

e formou-se como Historiadora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Dessa maneira, começou o seu grande interesse por samba de raiz, quando em 2004, 

partiu em definitivo para a carreira de cantora popular. Focou sua carreia nos Clássicos 

do Samba e MPB difundindo um repertório elaborado com o que há de melhor em nossa 

música com seu timbre imponente e inconfundível. Desde 2011 faz parte da organização 

do Festival de Música e Poesia do Estaleiro em Ilhabela, projeto que possui tradição em 

revelar jovens talentos na cidade.  Desde 2014 faz parte da organização do Festival de 

Música nas Escolas de Ilhabela juntamente com seu idealizador João Santana e a 

Secretaria Municipal de Educação de Ilhabela, projeto que tem como objetivo trazer 

Aos 6 anos iniciou seus estudos em violão popular e  erudito. Aos 12 
iniciou sua carreira como vocalista em eventos. Estudou Teatro, Canto 
Erudito, Coral e profissionalizou-se durante toda sua adolescência 
desenvolvendo leitura, percepção e harmonia. 

Em 2002, é selecionada entre as 25 finalistas, concorrendo com 35 mil 
candidatas inscritas para participar do programa Pop Star, produzido pela 
Disney Channel, RGB Entretainment e a emissora de televisão brasileira, SBT.

Tornou-se pesquisadora sobre a diversidade da música brasileira e 
formou-se como Historiadora pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Focou sua carreira nos Clássicos do Samba e MPB difundindo rico 
repertório com seu timbre imponente e inconfundível. Desde 2011 
apresenta e faz parte da organização do Festival de Música e Poesia do 
Estaleiro em Ilhabela, projeto que possui tradição em revelar jovens 
talentos na cidade. Desde 2014 faz parte da organização do Festival de 
Música nas Escolas de Ilhabela, projeto que tem como objetivo trazer 
jovens para o universo da música. É vocalista do mais tradicional bloco de 
carnaval do Banho da Dorotéia em Ilhabela, o Tirando a Kraca.

A cantora já fez apresentações em Santiago do Chile, Uruguai, Itália, 
Espanha e Polônia construindo sua personalidade artística marcada por 
sonoridades brasileiras, cultura retrô e fortes interpretações. Atualmente 
aposta também em seu repertório autoral e foi apontada como destaque 
da mídia em diversos veículos de imprensa como "O Estado de S.P" e 
"Folha de S.P após a sua apresentação no Vento Festival de Música 
Independente juntamente com Tulipa Ruiz, Céu, dentre outros artistas 
influentes do cenário musical brasileiro. Por possuir personalidade 
dinâmica e criativa constantemente está em criação de novos projetos 
com diversos estilos e diferentes formações musicais.



crianças, adolescentes e jovens para o universo da música. É vocalista do mais 

tradicional bloco do Banho da Dorotéia em Ilhabela, o Tirando a Kraca. Leva na bagagem 

parceiros musicais como Mozaico Instrumental, Vinicius Surian, Marcelo Cotarelli, Fidura 

Cardial, Digué Pinheiro, Baile Iluminado, Cardiais de Ilhabela, Lele da Viola, Gafiera do 

Maestro, Bhut Jolokia, Vênus Ataca!, Incorporando Hyldon, Beto di Franco, entre outros.  

A cantora já fez apresentações em Santiago do Chile, Uruguai, Itália, Espanha e Polônia 

construindo sua personalidade artística marcada por sonoridades brasileiras, cultura retrô 

e fortes interpretações. Atualmente Norma Nascimento aposta num repertório autoral, 

novos compositores, clássicos da música brasileira e ganha fãs fiéis, arrebatados por sua 

poderosa voz. Vive um momento de encontro musical autoral com a energética Vênus 

Ataca! onde interpretam música brasileira com influência contemporânea, jogando com a 

memória afetiva do público e o fator surpresa nos arranjos. 

Imprensa e destaques 

novembro - 2016, canta no Locomoção e Música, realizado pela CPTM/SP e Fnac Brasil  

julho - 2016, realiza show na 43a. Semana de Vela de Ilhabela convidando O Grande Grupo 

Viajante 

junho - 2016,  show em Salvador/BA - Vinoteca 

junho- 2016, é apresentadora do Open Mic no Vento Festival 2016  

http://atarde.uol.com.br/cultura/noticias/1766390-vento-festival-tera-johnny-hooker-e-russo-

passapusso 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,festival-em-sao-paulo-promove-nova-safra-da-

mpb,10000056108 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/musica/show/norma-nascimento-25-03-2016-

estaleiro-bar-norma-nascimento.html  

fevereiro - 2016, inicia seus trabalhos no Cantoras da Ilha, projeto que originado em Ilhabela 

aclamado pela cidade  

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/08/fim-de-semana-tem-shows-

de-ludmilla-e-pericles-no-vale-do-paraiba.html  
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novembro - 2015, é destaque no Jornal Brisa da cidade de Ilhabela como "Diva da Voz". 

"Na década de 1950, surgiu nos Estados Unidos o termo "divas do jazz e do blues", com 

o surgimento da bossa nova, o Brasil também debotou nossas divas nacionais. Mais de 

sessenta anos se passaram e outra leva de cantoras (divas) vieram ocupar o espaço com 

nomes como Amy Winehouse, Norah Jones, Noora Noor dentre outras. E na ilha temos 

a talentosa Norma Nascimento. Norma é presença frequente nas noites da ilha, tanto em 

bares como nos festivais, com repertório heterogêneo que trafega entre o autoral, novos 

compositores e clássicos da música brasileira. A artista traz com o seu talento o interesse 

das novas gerações por músicas emblemáticas do repertório nacional. Iniciativas como 

estas não deixam grandes compositores morrerem ou entrarem no esquecimento. Íntima 

das música desde os seis anos de idade, a cantora já fez apresentações no Chile, 

Uruguai, Itália, Espanha e Polônia. Desenvolveu sua carreira com várias influências e 

com uma personalidade artística marcada pelo traço nacional da musicalidade, da cultura 

retrô e de uma forte interpretação" (JORNAL BRISA, ILHABELA, EDIÇÃO 10, PÁG.19, 

NOVEMBRO/2015, CLARRISA MARIOTTI, PAULO STANICH)   

 

 

julho- 2015, seu trabalho autoral foi destaque em diversos veículos de imprensa como O 

Estado de S.P e Folha de S.P. em julho de 2015 após a sua apresentação no Vento 

Festival de Música Independente. 

 



"A surpresa do festival ficou por conta da jovem cantora Norma Nascimento. Com rimas 

fáceis e letras doces, ela abriu a segunda noite do evento, na sexta-feira. O talento da 

cantora ficou evidente já nas primeiras músicas.  

Influenciada pela riqueza poética de Cartola e a malandragem de Noel Rosa, a artista 

mesclou força e sutileza na medida certa. Ao chamar o sanfoneiro Felipe Macarrão para 

subir ao palco, Norma conseguiu atrair um bom público. A artista também brincou com a 

temperatura agradável que fazia na cidade. “Estamos vivendo o verão em pleno inverno”, 

disse antes de tocar uma versão inusitada deSamba de Verão, clássico de Marcos Valle. 

Também apresentou Encontros e Despedidas." (O ESTADO DE S. PAULO, 20/07/2015, 

JOÃO PAULO CARVALHO) 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,festival-em-ilhabela-termina-com-bom-
publico-e-apresentacoes-mais-experimentais,1728262  

 

 

"Na sexta, uma boa surpresa foi a poderosa voz da cantora Norma Nascimento, que abriu 

a noite." (FOLHA DE S.P, 20/7/2015) 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/07/1657971-clima-intimista-marca-festival-

de-musica-no-litoral-de-sao-paulo.shtml  
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"A cantora Norma Nascimento, ‘intima’ do público de Ilhabela, abriu o segundo dia do 

festival cantando as músicas do seu novo álbum de músicas brasileiras com influências 

contemporâneas que agitaram o público.  Norma Nascimento ainda trouxe um convidado 

e amigo pessoal para o palco do Vento Festival, Felippe Lins "Macarrão", para tocar 

sanfona." 

http://www.spoty.com.br/segundo-dia-do-vento-festival 

julho - 2015, concede entrevista sobre o Vento Festival na Band TV 

Youtube - Entrevista para a Band TV 

janeiro - 2015, começa sua parceria com a Vênus Ataca! 

dezembro - 2014, entra para o projeto Incorporando Hyldon 

https://catracalivre.com.br/sp/agenda/barato/estreia-do-projeto-incorporando-hyldon-

acontece-no-espaco-ze-presidente/ 

desde 2014, é uma das organizadoras do Festival Música nas Escolas de Ilhabela  

"Eles acompanharam a apresentação musical do educador e músico, João Santana, e 

do músico Sérgio Pereira. Vale lembrar que todas as escolas participantes contam com 

a colaboração de “padrinhos” e “madrinhas” do festival. Os colaboradores auxiliam na 

articulação do evento e na organização geral. É o caso da musicista Norma Nascimento 

e do músico Victor Hugo, madrinha e padrinho da E.M. Ruth Cardoso."  

http://www.ilhabela.sp.gov.br/noticias/e-m-ruth-cardoso-recebe-esquenta-para-festival-

de-musica-nas-escolas-de-ilhabela#.Vg7ztvn4_IU 

Vídeo com o depoimento de Norma Nascimento sobre o Festival de Música nas Escolas  

 Youtube - Entrevista Música nas Escolas  

 

junho - 2015, é destaque na XV Semana da Cultura Caiçara 

http://www.ilhabela.sp.gov.br/noticias/xv-semana-da-cultura-caicara-comeca-na-terca-

com-grande-programacao-em-ilhabela#.Vg76J_n4_IU 
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agosto - 2014, entra para o Projeto Gafeira do Maestro com direção musical de Marcelo 

Cotarelli 

www.youtube.com/watch?v=uTGBt1Wp7f8 

novembro - 2014, se apresenta com a Banda Bhut Jolokia de direção musical de Marcelo 

Cotarelli no Festival Latino Illharriba 

http://www.ilhabela.sp.gov.br/noticias/prefeitura-destaca-titulo-de-capital-nacional-da-

vela-durante-abertura-da-38-semana-internacional-de-vela#.Vg78c_n4_IU 

www.youtube.com/watch?v=4EASGvNJN9k 

julho - 2014, é destaque no 2o. Festival Internacional de Jazz de Ilhabela 

http://www.ilhabela.sp.gov.br/noticias/2-festival-internacional-de-jazz-promove-

esquenta-com-atracoes-locais-em-ilhabela#.Vg75ZPn4_IU 

julho - 2013, é convidada de Effe Brasil no 1o. Festival Internacional de Jazz de Ilhabela 

http://www.ilhabela.sp.gov.br/noticias/1-festival-de-jazz-de-ilhabela-sera-no-mes-de-

julho-e-ja-tem-programacao-definida#.Vg77k_n4_IU 

julho a novembro - 2012,  sai em busca novas inspirações para uma viagem de 

experiências diversas, conhecendo novos músicos e musicalidades como uma mini turnê, 

o que resultou em diversas apresentações em cidades da Itália, Espanha e Polônia.  

janeiro - 2012, desde o carnaval de 2012 é a "cantora puxadora" do mais antigo e tradicional 

bloco de carnaval de rua em Ilhabela, o "Tirando a Kraka", do Banho da Dorotéia que 

acontece há mais de 60 anos 

https://youtu.be/AjW2e5LZa4c 

www.facebook.com/tirandoakraca 
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maio - 2011, é destaque na Festa de São Pedro 

http://blogdagildapinna.blogspot.com.br/2011/06/feriadao-em-ilhabela.html 

julho - 2011, é destaque 38ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela 

http://www.ilhabela.sp.gov.br/noticias/prefeitura-destaca-titulo-de-capital-nacional-da-

vela-durante-abertura-da-38-semana-internacional-de-vela#.Vg78c_n4_IU 

agosto - 2011 - viaja para Montevideo, Uruguai e se apresenta em casas noturnas. 

abril a junho - 2009 - se apresenta em Milão, Itália, em diversos bares e casas noturnas. 
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Todas atualizações, fotos e agenda pública de Norma Nascimento podem ser 

encontrados em sua fanpage no Facebook:  

www.facebook.com/normanascimentocantora 

ou  através do site: 

www.normanascimento.com.br      E-mail: contato@normanascimento.com.br 
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