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“Levei um susto imenso nas asas da Panair 
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Cerveja que tomo hoje é apenas em memória 
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Nas asas da Panair 

A maior das maravilhas foi voando sobre o mundo 

“Nas asas da Panair”. 
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RESUMO 

 
 

Esta tese investiga as razões que levaram a TV Excelsior, canal 9 de São Paulo, 

inaugurada em 1960, a sucumbir dez anos depois e ser quase esquecida quando se fala 

hoje da história da TV brasileira. O objetivo é reconstruir a trajetória da emissora e 

analisar em que condições políticas, econômicas e culturais a glória virou um pesadelo, 

além de contribuir para um melhor entendimento dos meios de comunicação na década 

de 1960 no Brasil. Este trabalho se desenvolve a partir do estudo de textos e fontes 

acadêmicas, documentais, históricas e jornalísticas, bem como de entrevistas em 

profundidade com profissionais que vivenciaram esse período. Os resultados levam a um 

resgate da história da primeira emissora a apresentar um profissionalismo que até então 

não era comum na televisão brasileira. Por meio especialmente de entrevistas em 

profundidade, apontamos as razões que a levaram a defender uma posição nitidamente 

constitucionalista e enfrentar o regime militar implantado em 1964. Procuramos 

compreender melhor a dinâmica das relações entre os meios de comunicação e o 

autoritarismo do regime militar. Trazemos à tona como o surgimento da TV Globo, que 

se tornou um exemplo de televisão de ponta, assumiu o papel na história que deveria ser 

por mérito e justiça da TV Excelsior.  

 

Palavras-chave: Comunicação, TV Excelsior, História da TV, Anos 1960 no Brasil, 

Mídia e Política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis investigate the reasons why Excelsior TV, channel 9 in Sao Paulo, 

launched in 1960, succumbed ten years later, being overlooked when the history of 

Brazilian television is mentioned these days. The goal is to reconstruct the TV channel’s 

path and evaluate in which political, economic and social conditions its glory became a 

nightmare, contributing also to a better understanding of the media in the 60’s in Brazil. 

This study begins with the analysis of texts and academic, documental, historical and 

journalistic resources, as well as in-depth interviews with professionals that experienced 

this period. The results lead to a rescue of the history of the first TV channel to show an 

unprecedented professionalism in the Brazilian television. Through mostly in-depth 

interviews, we point to the reasons that took it to advocate a position notably 

constitutionalist and defy the military regime implemented in 1964. We seek to 

understand the dynamics of the relations between media and the authoritarianism of the 

military regime. We bring to light how the rising of Globo Television, which became an 

example of state-of-the-art TV network, took the role in history that should be Excelsior 

TV’s by merit and justice. 

 

Keywords: Communication, Excelsior Television, History of Brazilian Television, 60’s 

in Brazil, Media and Politics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESUMEN 

 
 
Esta tesis investiga las razones que llevaron a TV Excelsior, canal 9 de São Paulo, 

inaugurada en 1960, a sucumbir diez años después y ser casi olvidada cuando se habla 

hoy de la historia de la televisión brasileña. El objetivo es reconstruir la trayectoria de la 

emisora y analizar en qué condiciones políticas, económicas y culturales la gloria se 

volvió una pesadilla, además de contribuir a un mejor entendimiento de los medios de 

comunicación en la década de 1960 en Brazil. Este trabajo se desarrolla a partir del 

estudio de textos y fuentes académicas, documentales, históricas y periodísticas, así como 

de entrevistas en profundidad con profesionales que vivían ese período. Los resultados 

conducen a un rescate de la historia de la primera emisora a presentar un profesionalismo 

que hasta entonces no era común en la televisión brasileña. Por medio de las entrevistas 

en profundidad, apuntamos las razones que la llevaron a defender una posición 

nítidamente constitucionalista y enfrentar el régimen militar implantado en 1964. 

Buscamos comprender mejor la dinámica de las relaciones entre los medios de 

comunicación y el autoritarismo del régimen militar. Apuntamos como el surgimiento de 

la TV Globo, que se convirtió en un ejemplo de televisión de punta, asumió el papel en 

la historia que debería ser por mérito y justicia de la TV Excelsior. 

 

  
Palabras Clave: Comunicación, TV Excelsior, Historia de la Televisión, Años 1960 en 

Brazil, Medios y Política. 
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INTRODUÇÃO 

 
Há uma grande lacuna na história das primeiras emissoras de televisão no Brasil, 

e com isso, a memória da nossa TV vai desaparecendo pela falta de registros, da 

sistematização das fontes originais e pela morte daqueles que viveram esses momentos, 

sem que eles tivessem seus depoimentos e suas histórias devidamente colhidos, 

registrados e preservados. 

 

Durante muitos anos, a história da televisão brasileira não era considerada um 

tema relevante para historiadores e pesquisadores, talvez por ela ser vista como um meio 

de comunicação de massa menor e com características muito comerciais. Isso justifica a 

escassez de estudos mais aprofundados sobre a televisão.  

 

Arlindo Machado no seu livro A televisão levada a sério, lançado em 2000 pela 

Editora Senac, e que é uma obra de grande relevância para quem estuda o fenômeno da 

televisão brasileira, explica que muito se fala e já se falou sobre a televisão, mas na 

maioria das vezes,  sem se saber exatamente do que se fala, pois o termo permite uma 

abordagem diferente para cada autor. 

 

Dentro dessa mesma linha, é possível afirmar que por muitos anos a televisão 

ficou sem história, especialmente no período anterior à chegada do videoteipe, e 

justamente por não ser levada a sério nessa época, ninguém se preocupou em documentar 

os seus passos, em deixar relatos e material capaz de nos contar com detalhes os seus 

primeiros anos de vida em solo nacional. 

 

Esta tese defende que escrever sobre os primórdios da televisão brasileira e seus 

principais personagens, em especial sobre o que eles representam nos anos 1950 e 1960 

é um grande desafio, mas uma necessidade em termos de memória da vida e da produção 

cultural dessa época no Brasil e isso justifica amplamente termos escolhido a história da 

TV Excelsior como protagonista do nosso estudo. 

 

Apenas a partir da segunda metade dos anos 1970, e em especial após a TV Globo 

se transformar em rede nacional e alcançar altos índices de audiência, o tema passa a ser 
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referenciado, mas mesmo assim, se confundindo com a própria história da emissora da 

família Marinho, ressaltando sempre o modelo empresarial de produção que a emissora 

cria. Mas e a importância dos primeiros vinte anos da televisão nacional?  

 

A partir de setembro de 1950, com a estréia da TV Tupi de São Paulo, o ponto de 

referência da comunicação de massa no Brasil, que até então era o rádio, começa a mudar. 

Programas que fazem sucesso no rádio ganham novas roupagens e vão para a televisão e 

as multidões de fãs que se aglomeram nos auditórios das emissoras de rádio iniciam o 

mesmo processo agora nas portas das primeiras emissoras, que depois da TV Tupi de São 

Paulo são a TV Paulista e a TV Record, ambas na capital paulista também. 

 

Os anos 1960 marcam a ascensão da televisão sobre o rádio em esfera nacional. 

Ao mesmo tempo em que o rádio perde prestígio e tem que optar por ser regional para 

poder sobreviver, a TV se torna cada vez mais popular e conquista o mercado publicitário 

e as casas dos brasileiros de todas as faixas etárias e econômicas. 

 

Nos últimos anos, muitas vezes escritos pelos próprios diretores e produtores que 

vivenciaram o desenvolvimento da TV brasileira, e até como uma maneira de se valorizar 

e contar essa trajetória a partir de suas experiências e de que como eles querem ser 

lembrados, a história da televisão conquista mais espaço em livros, artigos e 

documentários. 

 

Mesmo assim, quando se fala dos quase 70 anos de vida da TV brasileira, os 

destaques e as atenções ficam sempre com a pioneira, a TV Tupi criada por Assis 

Chateaubriand em 1950 ou as novidades tecnológicas e de programação contadas a partir 

do surgimento da TV Globo em 1965 e sua liderança a partir de 1969/1970. 

 

Alguns personagens importantes dessa história foram relegados à ironia do 

esquecimento, e muitas vezes, não apenas como dissemos anteriormente, porque não se 

levava a sério o novo meio de comunicação de massa, mas também porque interessava a 

novos personagens, emissoras ou grupos de comunicação esse “esquecimento” em favor 

de uma nova trajetória que deveria ficar mais presente na memória dos telespectadores.  
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Essa é também a justificativa para esta tese, cujo tema central é reconstruir a 

trajetória da TV Excelsior, que existiu de 9 de julho de 1960 a 30 de setembro de 1970, e 

é a precursora da idéia de televisão industrial, com a implantação de uma grade horizontal 

e outra vertical de programação; horários rígidos de entrada de programas no ar; o 

estabelecimento de tempo determinado para veiculação de propaganda; o ineditismo do 

lançamento da primeira novela diária da televisão brasileira e de uma linha de shows, 

além de se propor a ser também uma plataforma de debate para as questões políticas e 

sociais do País, assumindo para isso uma posição nitidamente constitucionalista e que 

apóia publicamente a ida de João Goulart para a Presidência da República, o que a leva 

ao confronto direto e aberto com os militares que assumem o poder do País em 1964. 

 

Há neste trabalho uma contextualização do momento político e cultural por que 

passa o País quando da inauguração da TV Excelsior, em 1960, e, principalmente, após o 

golpe militar de 1964, quando as retaliações políticas começam a se tornar frequentes, o 

que vamos abordar com maior clareza no terceiro e quarto capítulos. A partir de 

1967/1968, surgem claramente as restrições à livre expressão de pensamento, o que se 

choca com a ideologia de uma emissora que defende a ideia de liberdade.  

 

Este é o cenário em que esta tese se move para falar do poder político e de suas 

muitas vezes “estranhas” relações com donos de emissoras de televisão ou de 

conglomerados de comunicação, bem como na forma como as concessões desses canais 

foram e são realizadas até hoje. Uma história que se repete desde a implantação do rádio 

nos anos 1920, e que cuidaremos de mostrar com detalhes no segundo capítulo desta tese. 

 

Essa interferência se torna mais clara e real após o golpe militar de 1964, levando 

à destruição do sonho de termos uma televisão organizada, atualizada com as mudanças 

mundiais daqueles conturbados anos 1960, e ao mesmo tempo respeitada 

internacionalmente, como poderia ter acontecido com a TV Excelsior. 

 

Ao mesmo tempo, outro problema é a análise de como outra rede de TV, a Globo, 

apoiada pelos militares e com capital e investimento americano, se instala dentro das 

regras impostas pelo novo governo, e se torna o exemplo de televisão de ponta no País, 

que deveria ser por mérito e justiça da TV Excelsior.  
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Na metade dos anos 1960, a ditadura militar que assume o governo no Brasil 

percebe o potencial e o alcance daquele meio de comunicação chamado televisão e com 

medo de outros empresários “independentes” como Assis Chateaubriand (TV Tupi) ou 

Mário Wallace Simonsen (TV Excelsior), acha por bem facilitar a vida para outro grupo 

que acabara de implantar a TV Globo, a família Marinho, de forma que ela pudesse fazer 

frente a qualquer ameaça que poderia surgir desses outros empresários. 

 

Álvaro de Moya, que foi o primeiro diretor artístico da emissora afirma no seu 

livro Glória in Excelsior, publicado em 2004 pela Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo, e que é até hoje o único livro dedicado à história da emissora paulista, que a TV 

Globo imita desde os anos 1970 o que a Excelsior foi, e, mesmo assim, sem nenhuma 

criatividade. O livro de Álvaro de Moya, falecido em 2017, é em termos de pesquisa, a 

mais completa fonte sobre o dia da emissora nos seus 10 anos de existência. 

 

Ao contrário das outras emissoras de TV da época, a Excelsior não consegue ser 

manipulada pelo governo militar e se torna oposição ao novo regime, como vamos 

destacar em todo o terceiro e quarto capítulos. Ao partir para o confronto, ela sacramenta 

a sua decadência e o encerramento das suas atividades. 

 

O Grupo que comandava a TV Excelsior, pertencente à família Wallace 

Simonsen, também dono da Panair do Brasil, que foi não só uma das companhias áreas 

pioneira do país, mas também a principal empresa aérea entre 1930 e 1950, além de outras 

50 empresas, representava o pensamento econômico nacionalista, enquanto boa parte do 

governo e outros empresários concorrentes como o Grupo Roberto Marinho eram 

intransigentes defensores do liberalismo econômico. Estaria aí a explicação que moveu o 

governo militar a também perseguir a emissora e dar todo o apoio a um novo grupo e a 

uma nova emissora de televisão, sempre usando a justificativa de que era em prol da 

integração nacional. 

 

Este trabalho também procura contribuir para um melhor entendimento da história 

dos meios de comunicação no Brasil a partir dos anos 1950 e 1960 e daqueles que se 

colocavam em defesa da liberdade de expressão. Procura-se uma análise mais profunda 

de um momento importante da cultura e da sociedade brasileiras a partir de uma 
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experiência concreta da expansão da massificação cultural no Brasil após o golpe militar 

de 1964. 

 

Como destaca Alcir Henrique da Costa em seu ensaio “Rio e Excelsior: projetos 

fracassados”, publicado em 1986 como um capítulo do livro Um país no ar - história da 

tv brasileira em 3 canais, a Excelsior construiu seu êxito, mas desapareceu como 

consequência do confronto que estabeleceu com os monopólios estrangeiros ao 

posicionar-se favoravelmente ao populismo do governo de João Goulart, que foi 

impedido de governar o país após o Golpe Militar de 1964.. 

 

Entre os vários livros publicados sobre a televisão brasileira, principalmente nos 

últimos 30 anos, bem como teses ou artigos acadêmicos, a maior parte se concentra em 

memórias dos seus autores; retratos de personalidades da TV; levantamentos e estatísticas 

sobre novelas, programas e audiência; estudos sobre a televisão como veículo de 

comunicação da massa; a específica história da pioneira TV Tupi; a história da 

radiodifusão brasileira a partir da implantação da TV Globo; os aspectos sociais da 

televisão nacional e das telenovelas ou a força desse meio de comunicação como 

transformador de valores e costumes locais. 

  

Nesses materiais, a TV Excelsior merece referências, mas no máximo ela ganha 

um capítulo ou um intertítulo dentro desse contexto de retratar a história ou a importância 

da televisão brasileira. Ela é sempre tratada como coadjuvante, e as análises em sua 

maioria se restringem a falar da sua programação e de algumas inovações que trouxe para 

o cenário televisivo, sem destacar a importância que consideramos que a emissora 

merece, como defendemos no terceiro capítulo. 

 

Como protagonista, a emissora só mereceu cinco momentos: um livro, o Gloria 

in Excelsior: ascensão, apogeu e queda do maior sucesso da televisão brasileira, escrito  

por Álvaro de Moya, lançado em 2004 pela Coleção Aplauso, mas que está esgotado, e 

que é um painel sobre o surgimento, as produções e curiosidades da emissora; o ensaio 

“Rio e Excelsior: projetos fracassados”, escrito por Alcir Henrique da Costa em 1986 para 

o livro Um país no ar: história da tv brasileira em três canais, publicado pela Editora 

Brasiliense e a Funarte e também esgotado; o artigo “Sem aviões da Panair e imagens da 

Excelsior no ar” do professor Áureo Busetto, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
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publicado nos anais da XXIV Semana de História, em 2009; uma dissertação de mestrado 

“Simonsen: um império que foi pelos ares”, defendida por Carlos Henrique Novis, em 

1996, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que aborda a formação, o apogeu e o 

desaparecimento do Grupo Simonsen, o controlador da TV Excelsior; e uma pesquisa do 

Departamento de Informação e Documentação Artística da Secretaria Municipal de 

Cultura da Prefeitura de São Paulo (Idart), que foi criado em 1975, incorporado depois ao 

Centro Cultural São Paulo em 1982 e desativado em 2007, que tem um texto do jornalista 

e pesquisador Edgard Ribeiro Amorim dentro de um dos seus Cadernos de Pesquisa com 

o título “História da TV Excelsior”, que fala da trajetória da emissora, mas que acaba 

privilegiando a realização das primeiras telenovelas diárias e programas de entrevistas e 

de entretenimento na nossa TV. 

 

Nossa proposta com esta tese é dar o devido valor a TV Excelsior e colocá-la 

como protagonista de uma história que as novas gerações não conhecem, pois como bem 

declarou o diretor Geraldo Casé em uma entrevista dada em 1986, a emissora marcou o 

apogeu da televisão romântica no país, tendo sido campeã de audiência entre 1965 e 1968, 

além de ter formado os profissionais que ainda hoje atuam e lideram no mercado 

televisivo. 

 

A metodologia a ser desenvolvida envolve fontes primárias (a recuperação de 

documentos, livros e artigos publicados sobre o tema, tanto naquela época como nas 

décadas posteriores), além do investimento em memória oral com depoimentos abertos e 

entrevistas em profundidade de profissionais da área televisiva, estudiosos do fenômeno 

televisão, atores, diretores e técnicos que atuaram na emissora e jornalistas que 

vivenciaram essa época.  

 

A opção pela memória oral leva em conta o caráter dialético que ela permite ao 

nos obrigar a traçar um diálogo entre as fontes de informações obtidas, os entrevistados 

e o próprio pesquisador. Como explica a professora e escritora Ecléa Bosi no livro 

Memória e sociedade: lembrança de velhos, lançado originalmente em 1979, ao 

pesquisador cabe, além da sensibilidade e respeito ao ouvir, o compromisso de que aquilo 

que ele coleta do passado deve reverberar e fecundar o futuro.  
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O investimento na memória oral dos entrevistados permitiu um apoio sólido para 

a construção desta tese e para o que queremos deixar para as novas e as mais velhas 

gerações que acompanharam o desenvolvimento da televisão no Brasil. 

 

Ainda segundo o que a autora Ecléa Bosi defende, nesta tese enxergamos a 

memória não apenas como uma restauração do passado, mas sim como uma memória 

geradora do futuro. O vínculo com o passado é vital, porque é dele que extraímos a seiva 

para a formação das identidades. 

 

Sendo assim, a opção pela memória oral como metodologia nos permitiu construir 

a história da TV Excelsior a partir do olhar hoje de vários personagens que fizeram parte 

desse passado, o que ganha uma dimensão social maior. E esse pensamento segue a linha 

defendida pelo escritor Gabriel García Márquez, que em 2002 lançou sua autobiografia 

Viver para contar pela Editora Record afirmando que viver algo notável gera a 

necessidade de contar, pois tudo o que nos acontece é notável porque nos concerne. 

 

A opção pela metodologia de entrevistas em profundidade, ou seja, aquelas 

realizadas individualmente e pessoalmente e que permitem ao entrevistador explorar e 

conhecer melhor o comportamento, os hábitos e conhecimentos dos seus entrevistados, 

garantiu um resultado melhor no material coletado.  

 

Para isso nos apoiamos na obra Entrevista: o diálogo possível, de Cremilda 

Medina, lançada em 1986, onde a autora defende que quando ocorre o fenômeno de 

identificação entre a fonte de informação, o entrevistador e o receptor, a entrevista se 

aproxima do diálogo interativo, e assim o receptor consegue sentir a autenticidade e 

emoção da entrevista tornando a comunicação mais humana.  

 

A entrevista em profundidade deixa o entrevistado mais à vontade para falar e 

contar suas histórias e experiências, além de ser democrática. A opção por questionários 

pré-estabelecidos, na maioria das vezes, se torna uma espécie de monólogo, não gera 

interatividade e não permite que trabalhemos os sentidos a partir da experiência desses 

entrevistados. 

 



19 
 

O primeiro critério para a escolha dos entrevistados foi o fato de terem 

efetivamente, por um determinado período, trabalhado na TV Excelsior, em uma linha de 

tempo que vai de 1960 a 1970. O segundo critério foi ter feito parte do início da TV Globo 

em 1965 ou no período compreendido entre 1965 e 1970, quando a Excelsior fecha as 

suas portas e a Globo passa a liderar a audiência nacional. 

 

Não foi uma tarefa fácil porque muitos desses profissionais, pensados desde a 

concepção da tese, faleceram nesse período, os casos de Vida Alves, Álvaro de Moya e 

José Marques de Melo, ou tiveram problemas de saúde sérios que impossibilitaram uma 

entrevista em profundidade, como, por exemplo a cantora, atriz, apresentadora e diretora 

Bibi Ferreira, que por estar com 96 anos de idade se recusa a dar entrevistas e só o fez 

por telefone; ou o caso do desenhista e produtor Mário Fanucchi, que aos 91 anos de idade 

já não se lembra mais dos primeiros anos da TV, onde foi figura ativa, mas pode contribuir 

por meio de uma entrevista que concedeu há alguns anos ao Museu da TV e das 

informações contidas em seu blog, criado há anos.  

 

A maior parte dos possíveis entrevistados está na faixa dos 80 a 90 anos de idade, 

o que acaba dificultando poder contar com todos eles para este trabalho simplesmente por 

meio de uma entrevista em profundidade realizada hoje. 

 

Alguns deles concederam as entrevistas logo no início do Doutorado, mesmo sem 

ainda uma definição clara dos caminhos que a tese iria seguir, mas isso foi importante 

para o pesquisador porque dois deles que nos deixaram recentemente ainda tiveram a 

oportunidade de passar informações imprescindíveis para entender melhor todo aquele 

movimento da televisão e do governo militar. Foram eles a atriz, roteirista, diretora e 

produtora Vida Alves, o jornalista, especialista em história em quadrinhos e primeiro 

diretor artístico da TV Excelsior, Álvaro de Moya e Bibi Ferreira.  

 

Mesmo com toda essa dificuldade foi possível ouvir outros personagens 

importantes desse período, e as fontes foram então catalogadas como teóricas, 

acadêmicas, históricas, jornalísticas e documentais. As principais entrevistas se 

encontram na íntegra no apêndice desta tese. 
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Como fontes históricas estão os diretores de programas Manoel Carlos e Reynaldo 

Boury, que passaram pela emissora logo no seu início e até hoje estão na ativa; os autores 

e novelistas Lauro César Muniz e Vicente Sesso que escreveram importantes novelas para 

a emissora; Laura Santucci, filha da autora Dulce Santucci, já falecida, que escreveu a 

primeira novela diária da TV, “2-5499 Ocupado”, exibida pela TV Excelsior em setembro 

de 1963 e a apresentadora, cantora e atriz Bibi Ferreira que foi a principal atração da 

emissora nos seus primeiros anos com o programa “Brasil 60” nas noites de domingo. 

 

Em depoimentos prestados pessoalmente ao autor desta tese ou então ao Museu 

da TV/Pró-TV estão relatos dos atores Glória Menezes, Regina Duarte, Arlete 

Montenegro e Márcia Real que participaram de várias produções da emissora, além de 

outros depoimentos significativos de profissionais que estiveram presentes nos primeiros 

anos da história da televisão, via TV Tupi, a emissora pioneira, como Lima Duarte, Lolita 

Rodrigues, Vida Alves, Rolando Boldrin, João Restiffe, Léa Camargo, Yara Lins, Wálter 

Forster e Lia de Aguiar, alguns deles já falecidos. 

 

Há também outros nomes representativos dessa história da televisão, e, em 

especial da TV Excelsior, que foram ouvidos: José Bonifácio de Oliveira, o Boni, nome 

fundamental nessa história que passou pela TV Excelsior/TV Rio por volta de 1963/1964 

e depois foi um dos principais responsáveis pela implantação de um padrão globo de 

qualidade na programação da emissora da família Marinho, e que também contribui por 

meio de uma entrevista via e-mail; Vitória Cury, filha do apresentador e animador Edson 

Bolinha Cury, outro nome importante da programação da emissora, responsável por um 

dos programas de maior audiência da Excelsior; Joana Cosmo Fernandes, viúva do 

jornalista e escritor Ismael Fernandes que fez várias entrevistas com artistas que foram da 

TV Excelsior e recolheu muito material na década de 1970 para escrever o livro Memória 

da telenovela brasileira, cuja primeira edição foi lançada em 1982 pela Editora Proposta; 

Mauro Gianfrancesco que durante anos trabalhou na TV Tupi e escreveu o livro De noite 

tem...um show de teledramaturgia na tv pioneira, lançado em 2007 pela Giz Editorial e 

Livraria, além de técnicos que trabalharam por alguns anos na emissora. 

 

Como fontes jornalísticas foram entrevistadas o professor, pesquisador e consultor 

de TV, Elmo Francfort, que faz parte do Museu da TV/Pró-TV e está sempre na mídia; 

os jornalistas Flávio Ricco e José Armando Vannucci, que escrevem sobre televisão e em 



21 
 

2017 lançaram pela Matrix Editora o livro Biografia da televisão brasileira e Ademir 

Médici que escreveu a biografia dos irmãos Simonsen e a história da Panair e do Banco 

Noroeste de São Paulo a pedido da família. 

 

No campo acadêmico as fontes ouvidas foram o Prof. Dr. Marques de Melo pelos 

seus estudos sobre a TV na América Latina e os 50 anos da televisão brasileira; a 

professora doutora Anamaria Fadul da Universidade de São Paulo (USP) com seus 

estudos sobre comunicação, a dimensão da linguagem na televisão e a ficção seriada e o 

professor doutor Áureo Busetto da Universidade Estadual Paulista (Unesp) pelo seu 

trabalho nas relações entre mídia e política no Brasil e da história social da TV brasileira. 

 

Nas fontes teóricas a pesquisa ganhou corpo com Muniz Sodré e sua teoria da 

função e linguagem da televisão, com o autor enxergando a TV como parte da 

instrumentalização da cultura nacional e, por isso mesmo, atuando como um fator de 

homogeneização e despolitizante. Com Saul Randazzo trabalhamos o estudo e a criação 

de mitos e simbolismos na Comunicação. Na obra de Raymond Williams buscamos as 

novas relações estruturais propostas pela televisão como meio de comunicação. Em 

Agnes Heller e Michel Certau utilizamos seus estudos sobre a vida cotidiana, o lazer e o 

papel da TV nesse contexto e com Jesus Martín-Barbero, o impacto dos meios 

audiovisuais e da significação social das mídias na América Latina. 

 

Eugênio Bucci, Gabriel Priolli e Esther Hamburger serviram como fontes pelas 

suas análises e trabalhos sobre como a TV tem contribuído para a construção das 

principais representações que compõem o imaginário coletivo da população brasileira; 

Sérgio Mattos e seus vários artigos e livros pela contextualização histórica da televisão 

no Brasil; Laurindo Leal Filho e as relações entre Estado, Cultura e Televisão; a dimensão 

da cidadania em função do consumo cultural e da telenovela veio na visão de Néstor 

García Canclini; a televisão vista a partir do foco central no seu conteúdo e na qualidade 

que ela apresenta a partir de Arlindo Machado e Othon Jambeiro.  

 

Também contribuiu para a pesquisa neste trabalho a consulta às biografias de 

Assis Chateaubriand, Chatô, o rei do Brasil, de autoria de Fernando Morais, publicada 

em 1994 pela editora Schwarcz e as escritas por Samuel Wainer em Minha razão de viver, 

de 1987, lançamento da Editora Planeta; Wálter Clark e Gabriel Priolli em O campeão de 
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audiência que chegou ao mercado em 1991 pela Editora Best Seller  e José Bonifácio 

Oliveira Sobrinho, o Boni,  em O livro do Boni, lançado em 2011 pela Casa da Palavra. 

 

No aspecto especificamente político/econômico foi importante trazer à tona a 

visão e o olhar de Luiz Carlos Bresser Pereira e a sua construção política do Brasil; do 

historiador americano e brasilianista Thomas Skidmore, autor de um respeitado estudo 

sobre o Brasil de Getúlio Vargas ao Marechal Castelo Branco; de Cláudio Ferreira sobre 

a censura durante a ditadura militar; de Áureo Busetto e a sua construção do Estado Novo 

e os meios de comunicação no País ou de Sérgio Mattos com a história da televisão 

brasileira a partir de uma visão social e econômica e sobre a história da censura no Brasil 

e seus efeitos no setor televisivo. 

 

Como fontes secundárias foram utilizados reportagens, entrevistas e notas 

publicadas em veículos de expressão como os jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S. 

Paulo e Diário de São Paulo, além de Última Hora do Rio de Janeiro e das revistas 

InTerValo, Radiolândia e O Cruzeiro. Esse material coletado envolve o surgimento, 

evolução, sucesso e fracasso do projeto dessa emissora de televisão, reportagens e 

entrevistas com artistas e diretores da TV Excelsior, bem como possibilitou a análise da 

sua programação diária e mensal. 

 

Analisar os estudos históricos e o momento político-social por que o Brasil 

passava, na época do surgimento da TV Excelsior, ganha relevância quando estudamos o 

plano de integração nacional que conduziu a política brasileira desde a volta de Getúlio 

Vargas ao poder em 1950, e que se empenhava na criação de uma identidade nacional. 

 

Entre as fontes consultadas está também o Relatório Final da Comissão Nacional 

da Verdade (CNV), uma comissão instituída pelo governo brasileiro em 2011 para 

investigar as violações de direitos humanos cometidas no País entre 1946 e 1988, que no 

seu Volume II, que trata da relação da sociedade civil com o regime militar, traz 

conclusões importantes sobre a perseguição do governo militar às empresas do grupo 

Wallace Simonsen, entre elas a companhia aérea Panair do Brasil e a TV Excelsior, e 

recomenda que o governo brasileiro deve um pedido formal de desculpas aos herdeiros 

de Simonsen. 
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Esta tese consiste de quatro capítulos que vão desde o surgimento do rádio e 

depois da televisão como instrumentos e projetos de integração nacional até o desmonte 

e desmanche da TV Excelsior, em 1970, por meio de um decreto do governo militar.  

 

No primeiro capítulo trazemos a televisão como um retrato do cotidiano e da 

sociedade. Como ela tem o poder de transformar as relações sociais e o imaginário das 

pessoas. Trabalhamos com a idéia de que a televisão não é apenas uma imagem que entra 

na casa dos telespectadores, mas um laço social, uma forma de abertura para o mundo.  

 

É o cotidiano se refletindo na telinha de um aparelho que começou colocado no 

centro da sala e hoje está nos carros, nos tabletes e nos celulares. É o poder da televisão 

massiva dos dias de hoje em confronto com o sonho idealizado no início da vida dela, em 

pleno período de certa utopia nacionalista, de que no Brasil ela seria um novo instrumento 

de comunicação capaz de contribuir para o desenvolvimento de uma população ainda 

subdesenvolvida. 

 

No segundo capítulo acompanhamos o surgimento do rádio e da televisão como 

veículos de comunicação de massa e o uso do governo, em ambos os casos, para interferir 

nos mesmos sempre com a idéia fixa da integração nacional. Ao mesmo tempo em que 

cresce e ascende à sociedade a chamada classe média, que se torna o grande público da 

televisão, temos também um novo cenário econômico, muito mais voltado para um 

desenvolvimento nacionalista.  

 

Os governos brasileiros, desde a volta de Getúlio Vargas, em 1950, passam a usar 

a TV como um instrumento fundamental para a comunicação dos seus projetos políticos, 

sociais e econômicos, e o maior exemplo disso é o presidente Juscelino Kubitschek, 

conhecido como o presidente bossa nova e que utilizou a TV como um elemento 

importante da divulgação dos seus atos de governo e para firmar uma imagem pessoal 

positiva em toda a população brasileira. É a inscrição da televisão nacional na esfera 

pública do País que contribui para reforçar o senso de pertencimento de toda uma 

comunidade. 
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Um retrato do surgimento e do sucesso da TV Excelsior é o tema central do 

terceiro capítulo que vai desde a sua inauguração em 9 de julho de 1960 até meados de 

1965, quando a crise chega à emissora. Aqui também destacamos a história do Grupo 

Simonsen que fundou e administrou a emissora nesse período, bem como apresentamos 

um retrato do poderio do Grupo que possuía mais de 50 outros empreendimentos, entre 

eles a companhia aérea Panair.  

 

Destacamos os investimentos na equipe e na programação com uma abordagem 

cronológica da trajetória da emissora. Apresentamos também os diferenciais competitivos 

que a emissora insere no mercado televisivo e publicitário e sua idéia desde o início de 

ser a primeira televisão industrial do País, em como as estratégias inovadoras e as lições 

que ela deixou antes do surgimento da TV Globo em 1965, pertencente ao Grupo Roberto 

Marinho.  

 

Há também uma descrição e análise dos artistas e profissionais que passaram pela 

emissora e os programas que a fizeram em apenas três anos de existência a emissora líder 

de audiência na cidade de São Paulo, desbancando a pioneira TV Tupi e a tradição da TV 

Record. Destacamos sua relação com as emissoras concorrentes e sua importância ao 

analisarmos o cenário da televisão brasileira nos anos 1960 e como o  papel da TV 

Excelsior foi, principalmente, o de desenvolver uma nova mentalidade nos profissionais 

de televisão que trabalharam no Brasil na década de 1960.  

 

Entre o terceiro e o quarto capítulos construí um ensaio com fotos marcantes da 

fase dourada da TV Excelsior. Além de contextualizar nas fotos escolhidas os momentos 

mais marcantes da emissora, esse ensaio visa também ilustrar um possível livro como 

resultado de toda esta pesquisa e tese para o grande público também poder conhecer a 

história da emissora.  

 

O quarto e último capítulo apresenta um cenário da cultura e da comunicação após 

o Golpe Militar de 1964 e como as relações entre o poder então constituído e os jornais, 

revistas, emissoras de rádio e televisão determinaram a decadência da TV Excelsior e a 

ascensão da TV Globo. Começa o processo de derrocada da TV Excelsior e todo o grupo 

econômico criado pela família Simonsen.  
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É um período difícil de censura implantada em todos os veículos de comunicação 

e de um embate entre a emissora e o governo militar, que acabou com a destruição de 

parte da cultura nacional da época e do sonho da TV Excelsior se tornar um exemplo de 

televisão moderna no Brasil. Do sucesso à derrocada em um curto período de tempo de 

apenas 10 anos, com a lacração dos seus transmissores e a cassação da concessão em 1º 

de outubro de 1970 por ordem dos militares. 

 

As referências no final desta tese estão divididas em referências bibliográficas e 

nas entrevistas e depoimentos de artistas, técnicos e profissionais que vivenciaram os 20 

primeiros anos da nossa TV, tanto no início de tudo com a inauguração da TV Tupi como 

posteriormente com o surgimento da TV Excelsior. 

 

No anexo se encontra o documento final da Comissão Nacional da Verdade, no 

seu capítulo II na íntegra, que trata especificamente da perseguição dos militares a 

empresas e empresários, com destaque para a TV Excelsior e a Panair do Brasil, empresas 

do Grupo Simonsen, e no Apêndice temos a íntegra das principais entrevistas realizadas 

com profissionais que viveram e acompanharam ao vivo essa história da TV Excelsior. 

 

Com este trabalho, espero ter contribuído não só para os estudos da televisão 

brasileira no campo da Comunicação de uma forma geral, como da minha Área de 

Concentração, a dos Processos Comunicacionais, dentro de Linha de Pesquisa  que trata 

da Comunicação Midiática, Processos e Práticas Culturais. Acredito também que este 

trabalho pode ajudar e incentivar que outros jovens pesquisadores possam dar 

continuidade a este resgate de momentos e passagens importantes da história da tv no 

Brasil que ainda não tiveram o devido espaço e reconhecimento.  
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Capítulo I 

 

TV COMO REFERÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DE MASSA 

  

1 – Um artigo de luxo 

A palavra televisão vem do grego tele, que significa distante, e do latim visione, 

visão. Como aponta Esther Hamburger (2014, p. 294), “o aparelho de televisão, ou visão 

a distância, é uma das invenções que revolucionaram as concepções de tempo e de espaço 

entre o final do século XIX e início do XX”. 

As primeiras transmissões experimentais da televisão no mundo acontecem na 

década de 1920, mais precisamente em 1926-1927, no Japão, na Inglaterra e nos Estados 

Unidos. São imagens em baixíssima resolução e não há público para testar a sua 

programação. É na década de 1930 que surgem as primeiras grandes emissoras, como a 

BBC na Inglaterra e a CBS nos Estados Unidos. 

Na França e na Alemanha a TV é lançada oficialmente em 1935. No ano seguinte 

surge a BBC na Inglaterra, e ela fez a primeira transmissão ao vivo na cerimônia de 

coroação do Rei inglês George VI. Calcula-se que é vista por quase 50 mil pessoas na 

cidade de Londres. Nos Estados Unidos as primeiras imagens oficiais são de 1939. 

Mas o boom acontece mesmo no final da década de 1940 e início da década de 

1950, quando a televisão se transforma, nos Estados Unidos, em um símbolo de status e 

do que os americanos definem como american way of life, ou seja, um estilo de vida onde 

a felicidade de uma pessoa ou família está na quantidade de bens que ela adquire.  

É o estopim para o fortalecimento do cinema via Hollywood e da televisão por 

meio da exportação de programas que levam para o mundo o novo estilo americano de se 

viver, após os traumas da Segunda Guerra Mundial. Mas a TV surge como um veículo 

que, ao mesmo tempo em que tem como sustentáculo a cultura de massa, se torna uma 
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das principais produtoras dessa cultura. É vista ainda como um artigo de luxo, com muitos 

programas culturais e destinados para um público específico: a família. 

Desde a exibição das suas primeiras imagens, a TV registra um percurso marcado 

por muitas evoluções tecnológicas e se firma dentro dos lares como o grande veículo de 

difusão de informações e de opção de entretenimento.  

Nas primeiras pesquisas sobre a Comunicação ou Mass Communication Research, 

todos os estudiosos americanos se preocupam apenas com os efeitos que os meios de 

comunicação de massa podem causar nos telespectadores1. Com o passar dos anos, no 

entanto, o advento das tecnologias da comunicação de massa leva os estudiosos do 

fenômeno a pesquisarem e a estabelecerem uma relação de estímulo-resposta entre esses 

meios e os consumidores. 

Um exemplo desse novo momento e olhar para os veículos de comunicação de 

massa é o Modelo de Lasswell, que cria um fluxo de comunicação em dois tempos2. 

Segundo Harold Lasswell (1971, p. 105): “Uma maneira conveniente para descrever um 

ato de comunicação consiste em responder às seguintes perguntas: Quem? Diz o quê? Em 

que canal? Para quem? Com que efeito?”. 

Ele define como traços básicos da comunicação social, a importância do meio e a 

relação dos componentes sociais para produzir uma resposta perante os estímulos do 

contexto, além de reconhecer o entretenimento como um dos traços circunstanciais de um 

produto de massa.  

Mas foi a partir dos estudos de Paul Lazarsfeld, um judeu austríaco que emigra 

para os Estados Unidos para fugir de perseguições nazistas, após uma pesquisa no estado 

de Ohio sobre a decisão de votos dos eleitores, em 1944, que as teorias dos meios de 

                                                             
1O Mass Communication Research é um termo que define o aglomerado de pesquisas e teorias americanas, 

surgidas a partir da década de 1920. São os primeiros estudos sobre comunicação de massa, encomendados 

pelos governos ou pelas forças armadas em um período de guerras e de uma grave crise econômica nos 

Estados Unidos. A Escola de Chicago é quem realiza esses primeiros estudos.   

 
2 Harold Lasswell é um cientista político e sociólogo americano que cria, em 1948, o Modelo de Lasswell, 

um pioneiro modelo de comunicação. Ele é um dos fundadores da Escola Americana de Comunicação ou 

Mass Communication Research, e participa durante a Segunda Guerra Mundial de um projeto de pesquisa 

em comunicação de guerra solicitado pelo governo americano. 
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comunicação de massa passam a entender que acontece um fluxo de comunicação em 

dois tempos: as pessoas podem ser muito mais influenciadas nas decisões políticas pelo 

contato face a face com os políticos ou líderes de opinião do que diretamente pela 

comunicação de massas.  

Para Lazarsfeld (1971, p. 231), “na formação da opinião, há influências mais 

poderosas do que a comunicação de massas. A imprensa, a rádio e a televisão não atuam 

num vácuo social, mas numa rede complexa de relações sociais”.  

A televisão assim não se limita apenas ao lazer ou à diversão, e desenvolve a 

capacidade de construir uma realidade e de fazer com que as pessoas construam suas 

visões de realidade a partir do que absorvem dela. 

A informação divulgada pela televisão tem como principal objetivo atingir a 

grande massa de telespectadores, por isso mesmo ela precisa sempre ser acessível, clara 

e concisa, e ainda apresentar um caráter lúdico e curioso, porque essa é a melhor receita 

para agregar cada vez mais telespectadores. 

Para Itania Gomes (2004, p. 225), “os receptores são entendidos de início como 

uma massa de indivíduos anônimos, fácil de conduzir, absolutamente à mercê dos 

poderosos meios emissores”, mas, como a própria doutora em Comunicação e Cultura 

afirma em seguida, “aos poucos se começa a levar em consideração características sócio 

estruturais e culturais dos indivíduos que integram a audiência. Vai-se mostrando, pouco 

a pouco, que os receptores não comparecem vazios à relação com emissores, meios e 

mensagens”. 

Como define Mauro Wolf (1985, p. 47), “os estudos de orientação sociológica, 

como o Modelo de Lazarsfeld, falavam em influência. Eles compreenderam que os efeitos 

da comunicação de massa são parte de um processo mais complexo que é o da influência 

pessoal”.   

 Estudioso e crítico do impacto dos meios audiovisuais na América Latina, Jesús 

Martín-Barbero (2004, p.73) destaca que “a significação social das mídias mudou. Junto 
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com sua capacidade de representar o social e construir a atualidade, persiste sua função 

socializadora e de formação das culturas políticas”. 

 Portanto, a importância da televisão na contemporaneidade, e mesmo no seu 

início, em um passado que no Brasil tem quase 70 anos, é de que ela precisa ser vista 

como um meio de comunicação ou uma instância que não só representa o real, mas tem 

o grande poder de construir a partir dele a realidade de uma sociedade, principalmente 

em um país como o Brasil, onde há ainda uma parcela significativa da população que tem 

um sistema precário de educação. 

 O processo de recepção via programação de uma emissora ou um aparelho de TV, 

portanto, acontece em um nível que é amplo e, ao mesmo tempo, socialmente difundido. 

E aqui tanto faz se estamos pensando no modelo clássico de uma família ou um grupo de 

pessoas em frente ou em volta de um aparelho de televisão, ou mesmo em dezenas ou 

centenas de telespectadores que podem estar em diferentes cidades ou espaços, mas 

mesmo separados e distantes, compartilham de uma cultura comum ao assistirem a uma 

mesma determinada programação.  

2 – A família como foco central 

 Voltando no tempo ou no seletor de canais, principalmente nas décadas de 1950 

e 1960, a televisão no Brasil tem um papel importante na transformação das relações 

sociais, interferindo nas relações familiares e na maneira de agir e de pensar das pessoas, 

transformando e eliminando inclusive alguns hábitos como o das conversas após o jantar 

ou até da leitura nas noites familiares. 

 Ao contrário da TV norte-americana que se desenvolve graças ao apoio da forte 

indústria cinematográfica, no Brasil, as nossas primeiras emissoras de televisão, segundo 

Sérgio Mattos (2002, p. 49), “tiveram de submeter-se à influência do rádio, valendo-se da 

sua estrutura, formato de programação, técnico e artistas”. 

 A TV brasileira é marcada, nos seus primeiros dez anos, pela precariedade, o 

improviso, mas também a garra e a vontade de aprender com cada problema novo que 
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surge, a partir de um elenco de artistas e técnicos que formavam até então a mão de obra 

radiofônica. 

 A televisão surge no Brasil em 1950 como parte de um plano político, econômico 

e pessoal do empresário Assis Chateaubriand (1892–1968), que não mede esforços para 

colocar o seu projeto no ar, embora não se crie uma estrutura social, econômica e cultural 

para que a manutenção desse veículo aconteça sem interferências políticas e favores 

governamentais, o que faz com que a nossa TV viva uma fase muito elitista nos seus 

primeiros anos.  

É a elite falando para a elite, até porque o número de televisores nas residências é 

muito pequeno se compararmos com o número de aparelho de rádios que existem nas 

casas. Esse quadro só vem a mudar a partir do final dos anos 1950, e em especial nos anos 

1960, como vamos ver mais à frente. 

É um ato ousado do jornalista e empresário Chateaubriand, mas sem o devido 

planejamento. Renato Ortiz (1988, p. 45) define esse momento do início da nossa TV: 

Em termos culturais temos que o processo de mercantilização da cultura 

será atenuado pela impossibilidade de desenvolvimento econômico. Dito 

de outra forma, a indústria cultural e a cultura popular de massa 

emergente se caracterizam mais pela sua incipiência de que pela 

amplitude (ORTIZ, 1988, p.45). 

Nos seus primeiros anos, a televisão brasileira cria dois novos personagens na 

nossa sociedade. O primeiro deles é o telespectador, a pessoa que assiste a um programa 

de TV, e o segundo, o televizinho, aquele que por falta de condições financeiras para 

possuir a novidade, muitas vezes leva a família inteira para a sala do vizinho privilegiado 

que já tem no centro dela o mais novo eletrodoméstico. 

No primeiro ano no Brasil, aquele aparelho de "alta" tecnologia chama a atenção 

de todos, só que ele ainda é um sonho muito distante para a imensa maioria da população. 

Nessa época, 1950, um televisor custa 59 mil cruzeiros antigos, uma pequena fortuna, 

quatro vezes mais do que uma boa vitrola, até então o aparelho que domina as salas da 

nossa sociedade.  

Segundo o Almanaque da Folha, na sua edição de 14/08/1989, “na época existiam 

apenas 200 televisores no País e para que mais pessoas pudessem assistir à primeira 
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transmissão, que ocorreu em 18 de setembro de 1950, diversos receptores foram 

instalados em locais públicos, num raio de 80 quilômetros de alcance”.  

Yara Lins (1929–2004), uma jovem radioatriz pertencente ao elenco das Rádios 

Tupi e Difusora, contava que na noite de estréia da televisão brasileira, em 18 de setembro 

de 1950, assumiu uma grande responsabilidade: falar ao vivo, sem pestanejar ou gaguejar, 

de uma vez, os prefixos das emissoras associadas, e cumprimentar e reverenciar os novos 

ouvintes, que ganharam um novo termo: telespectadores3: 

__ Parecia um palavrão! A gente vinha do rádio onde se lia um script e 

se falava várias vezes a palavra ouvintes, e de repente eu tinha que falar 

ao vivo, sem nenhum papel na mão e de forma tranquila aquela palavra 

imensa: telespectadores. Eu acho que fiquei quase uma semana para 

conseguir falar sem pestanejar.4 

Para muitos daqueles radioatores, acostumados a trabalhar apenas com as 

tonalidades da voz, já que o texto vinha pronto e bastava lê-lo, a televisão representa o 

grande exercício da memorização, pois a partir daquele momento era necessário decorar 

tudo e sempre gravar ao vivo, sem direito a cometer erros. 

Outra conhecida radioatriz da época e uma das principais estrelas e apresentadoras 

da TV nos seus primeiros anos, Lia de Aguiar (1927-2000), revelou: 

__ Nós nos atiramos àquela novidade como uma criança que ganha um 

brinquedo novo. Era tudo uma grande loucura, mas uma loucura 

maravilhosa. Nós nunca tínhamos visto uma câmara de TV antes e nem 

sabíamos como gravar. Nós apenas sabíamos falar bem como 

radioatores que éramos, e todo o resto tivemos que aprender na raça 

(MUSEU DA TV, 1998).5 

 

Analisados nos dias de hoje, em pleno século XXI, esses depoimentos podem 

parecer irreais, mas são a prova de uma televisão que começa de forma muito artesanal, 

porém, provocando um impacto forte nos telespectadores e nos televizinhos. Há uma 

                                                             
3Depoimento concedido para o Museu da TV - Pró-TV que pode ser acessado em 

https://institucional.museudatv.com.br/depoimentos. 

 
4 Todos os depoimentos ouvidos vão obedecer a seguinte padronização: começam com um travessão e as 

declarações estarão em itálico. Os demais textos recuados seguem as normas da ABNT. 

 
5 Depoimento concedido para o Museu da TV - Pró-TV que pode ser acessado em 

https://institucional.museudatv.com.br/depoimentos. 

 

https://institucional.museudatv.com.br/depoimentos
https://institucional.museudatv.com.br/depoimentos
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empolgação muito grande com o surgimento da TV. Aquele aparelho que nos primeiros 

anos é responsável por reunir, por várias horas, famílias inteiras em frente àquela telinha, 

começa ali a tentar moldar estilos e formas comportamentais novas na nossa sociedade. 

Pelo menos das 18h às 22h, todos os dias, as pessoas se unem em torno de uma grande 

novidade: a telinha mágica da TV 

Os primeiros programas da nossa televisão, como aconteceu nos Estados Unidos 

e na Europa, têm como foco a família e não o indivíduo. Sendo assim, desde o seu 

princípio, ela cria uma parceria e uma cumplicidade com os telespectadores, já que não 

exige que eles sejam alfabetizados: basta que se deixem hipnotizar e aceitem aquilo que 

lhes está sendo oferecido. Uma fonte básica de entretenimento, independente do conteúdo 

que apresenta.  

Para o ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin (com 82 anos em 

2018), e que está na televisão desde 1954, quando começa a carreira participando do 

Grande Teatro Tupi: 

__ A TV Tupi, como pioneira, teve seu início histórico. Ela foi, sem 

dúvida, a escola da televisão brasileira que temos hoje. Éramos tão 

apaixonados por aquela loucura chamada televisão que nem prestamos 

atenção que as condições eram primárias. Era paixão. E paixão é 

paixão. A gente ensaiava e já ia pro estúdio para pôr no ar” (BOLDRIN, 

2015).6 

No início, a programação é só da pioneira TV Tupi, que surge em 18 de setembro 

de 1950 (Figura 1). A seguir vêem a TV Paulista, que estréia quase dois anos depois em 

14 de março de 1952, e a TV Record, que faz sua primeira transmissão em 27 de setembro 

de 1953. A programação das três emissoras consta de atrações com pessoas falando ou 

entrevistando outras ao vivo, esportes, filmes e documentários cedidos pelas embaixadas 

e teleteatro filmado. Os equipamentos são muito pesados e com pouca mobilidade 

(Figura 2).  

É uma programação composta por shows de auditório com apresentadores e 

cantores de todos os gêneros, programas humorísticos que podem acontecer em um único 

cenário como uma praça ou uma rua. Os teleteatros também praticamente possuem um 

                                                             
6 Depoimento oral concedido ao autor desta tese em 19 de setembro de 2015, durante as comemorações dos 

65 anos da inauguração da TV no Brasil, realizadas na Biblioteca do Memorial da América Latina, em São 

Paulo, e que reuniu mais de 60 profissionais da televisão. 
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cenário apenas. Nos programas esportivos os comentários dominam e quase não há 

imagens, e nos telejornais, como o “Repórter Esso” (Figura 3), o noticiarista passa todas 

as informações e as notícias do dia, também com uma economia grande de imagens. 

 

Figura 1 – Primeira propaganda sobre a chegada da TV no Brasil, em 19507 

 

O anúncio, patrocinado pela RCA Victor, foi divulgado em jornais e revistas, em 

setembro de 1950, saudando a inauguração da primeira emissora de televisão brasileira. 
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Figura 2 – Equipamentos são muito pesados nos primeiros anos da TV8 

 

Em 1952, no início das atividades da TV Paulista, a segunda emissora brasileira, os 

técnicos tinham dificuldades em manejar as câmeras que eram muito pesadas. 

 

A programação consiste em um esquema inteiramente copiado do rádio, e que é 

popular entre os ouvintes e, portanto, uma receita certa também para os agora 

telespectadores, que aparentemente só precisam mudar o veículo para assistir aos seus 

programas favoritos. 

Nos anos 50 a televisão era operada como uma extensão do rádio, de 

quem herdou os padrões de produção, programação e gerência, 

envolvidos num modelo de uso privado e exploração comercial. Nos 

anos 60 a televisão começou a procurar seu próprio caminho, a adquirir 

processos de produção mais adequados às suas características enquanto 

meio e transformou-se assim num poderoso veículo de transmissão de 

                                                             
8 Fonte: Museu da TV/Pró-TV. Disponível em: 

 <http://www.museudatv.com.br/a-historia-da-tv-paulista>. Acesso em: 15 set. 2018.  

 



35 
 

idéias e de venda de produtos e serviços que é hoje (JAMBEIRO, 2002, 

p. 53). 

 

Nos três primeiros meses de atividades da TV Tupi, as atrações são transmitidas 

de segunda a sábado, das 20h às 22h. E com o passar dos meses, a duração da emissora 

no ar foi aumentando. Neste período, uma característica da programação da PRF-3-TV 

são os frequentes atrasos, que acontecem tanto na abertura como entre um programa e 

outro. 

Figura 3 – “Repórter Esso”, mais importante telejornal diário da TV, surge em 19529 

 

O noticiarista Kalil Filho (1930-1970) na apresentação do “Repórter Esso”, em 1952, na 

TV Tupi, um marco no telejornalismo brasileiro. 

 

 Segundo o desenhista e produtor de TV Mário Fanucchi (91 anos em 2018), e que 

faz carreira na TV Tupi e na TV Cultura por anos: 

__ Os atrasos aconteciam devido à ausência de experiência em fazer televisão e 

a fraca estrutura de equipamentos e mão de obra. Mas as pessoas que 

conseguiam comprar um aparelho de TV ficavam maravilhadas com os 

programas e nem se importavam que demorassem para entrar no ar. Era um 

                                                             
9Fonte: Jornal O Globo, disponível em:  

<https://acervo.oglobo.globo.com/incoming/reporter-esso-no-radio-na-tv-19923646>. Acesso em 26 set 

2018. 

 

https://acervo.oglobo.globo.com/incoming/reporter-esso-no-radio-na-tv-19923646


36 
 

mundo novo para elas e para nós. As crianças, por exemplo, se mostraram 

encantadas com o novo veículo. E não apenas pelos programas voltados 

exclusivamente para elas, como os desenhos animados, mas se interessavam por 

tudo que era transmitido. Esse interesse pela novidade que era a TV criou um 

problema para as famílias, já que as crianças passaram a se recusar a ir dormir 

antes do fim da programação. Foi neste contexto, após muitas cartas enviadas 

pelos pais fazendo um apelo aos dirigentes da TV, que foi criado um jingle, 

veiculado diariamente, às 21h, com a seguinte informação: ‘Já é hora de 

dormir... Não espere mamãe mandar. Um bom sono pra você e um alegre 

despertar!10 

 

 Apesar da precariedade da programação da televisão brasileira nos seus primeiros 

anos de vida, a disposição e perseverança de funcionários e contratados vencem a 

técnica. É um tempo em que tudo está por ser feito, e a precariedade é driblada pela 

criatividade.  

Na programação ao vivo é exigida sincronia perfeita de todos os participantes para 

evitar erros porque eles aparecem para os telespectadores de maneira clara, mesmo que 

esses, do outro lado, não entendam muito bem o que está acontecendo por trás daquela 

tela. Os profissionais dos primeiros anos da nossa TV aprendem o ofício um dia após 

o outro, ou seja, trabalhando e procurando resolver cada problema na medida em que 

eles aparecem.  

É na base da experimentação, da persistência e da ousadia. Para as emissoras que 

surgiram no Brasil, a partir de 1950, tão ou mais importante que a programação são as 

questões técnicas que exigem soluções e que interferem diretamente na produção dos 

programas. Como a televisão brasileira surge poucos anos depois das emissoras norte-

americanas e européias, não existem modelos prontos que sirvam de guia tanto para a 

implementação da nossa TV como para suas atividades cotidianas de produção. 

O comediante e ator João Restiffe (93 anos em 2018), está no primeiro programa 

humorístico da televisão brasileira, o “Rancho Alegre” (Figura 4). Ele é o que se 

chama na época o “escada”, aquele que contracena com o astro principal e dá as dicas 

para ele fechar a piada ou a história que está sendo contada. E no caso do programa 

                                                             
10Depoimento oral concedido ao autor desta tese em 26 de setembro de 2015, em uma entrevista realizada 

na casa do profissional Mário Fanucchi. 
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“Rancho Alegre”, a estrela principal é o humorista Mazzaropi, depois um nome 

campeão de bilheteria no cinema brasileiro nas décadas de 1960 e 1970.  

João Restiffe explica que todos eles vinham de muita experiência no rádio. “Então 

o diretor do programa ou do teleteatro temia que a gente esquecesse o texto e nos alertava: 

‘Se esquecerem a fala, digam qualquer coisa. Lembrem-se que é ao vivo, vai direto ao ar. 

Não pode ficar buraco, vazio. Falem. Estão entendendo? Falem’.”11 

      Figura 4 – “Rancho Alegre”, o primeiro programa humorístico da TV, em 195012 

 

A atriz Geny Prado e o humorista Mazzaropi, dançando no centro, e o ator João 

Restiffe, à direita de terno e em pé, no programa “Rancho Alegre” que estreou na TV 

Tupi, um dia depois da inauguração da emissora. 

 

Para a atriz, apresentadora e comediante Léa Camargo (85 anos em 2018), outra 

pioneira dos teleteatros, novelas e programas de humor: “naquele tempo era tudo 

                                                             
11 Depoimento concedido para o Museu da TV – Pró-TV que pode ser acessado em: 

 <https://institucional.museudatv.com.br/depoimentos>. Acesso em: 13 out. 2018. 
12 Arquivo> Museu Mazzaropi. Disponível em:  

<https://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&authuser=0&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=NmnwW-

6lFMGcwgST37q4CA&q=rancho+alegre+museu+mazzaropi&oq=rancho+alegre+museu+mazzaropi&gs

_l=img.3...132214.141962..142947...10.0..3.126.4317.28j16......2....1..gws-wiz-

img.....0..0j35i39j0i67j0i30j0i8i30j0i24.JO9inbanljk#imgrc=_ >. Acesso em: 13 out. 2018.  
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artesanal, imediato. Quando acendia a luzinha vermelha, para nós artistas, uma força, um 

calor inesperado nos tomava inteiros. Fazíamos o que sabíamos e até o que não sabíamos. 

Era essa a televisão ao vivo”.13   

Tinha que ser criativo para driblar a falta de recursos dos primeiros anos da 

televisão brasileira. Hoje, um efeito mirabolante pode ser feito com apenas o toque de um 

botão. Que diferença! Mas posso garantir que, para compensar a falta de recursos, havia 

mais qualidade e melhor conteúdo”, afirma a atriz e diretora Annamaria Dias (72 anos 

em 2018)14, que atua na TV desde 1960.  

 Para a veterana atriz, autora, diretora e apresentadora Vida Alves (1928-2017), 

fundadora e presidente da Pró-TV, o Museu da TV Brasileira, uma associação que reúne 

pioneiros, profissionais e incentivadores do meio televisivo nacional:  

__ A televisão brasileira venceu o desafio. De uma aventura inicial 

chegou a ser o grande sucesso dos lares brasileiros. De uma emissora 

pioneira humilde, a TV Tupi de São Paulo, nos tornamos uma das 

melhores televisões do mundo. Nossas novelas e programas hoje são 

produtos de exportação e premiados no exterior15 (MUSEU DA TV, 

1998). 

 

 A melhor definição do surgimento da TV no Brasil vem do primeiro diretor 

artístico da emissora pioneira, a TV Tupi, e que depois se transforma em um dos mais 

requisitados autores de novelas na TV Globo nas décadas de 1970 e 1980, Cassiano Gabus 

Mendes (1927-1993), ao jornalista, radialista e pesquisador Elmo Francfort, no livro 

Gabus Mendes: grandes mestres do rádio e da televisão:  

__ Se a TV nascesse de um museu, uma biblioteca ou uma universidade 

talvez fosse culturalmente melhor, mas não teria a agilidade que tem 

hoje, não seria moderna como hoje. Essa improvisação que a gente 

fazia, por falta de recursos, nos deu uma agilidade tal que movimentou 

                                                             
13Depoimento oral concedido ao autor desta tese em 19 de setembro de 2015, na festa em comemoração 

aos 65 anos da televisão brasileira, no Memorial da América Latina. 

14 Depoimento oral concedido ao autor desta tese também em 19 de setembro de 2015. 

15 Depoimento concedido para o Museu da TV - Pró-TV, disponível em: 

<https://institucional.museudatv.com.br/depoimentos>. Acesso em: 13 out. 2018. 
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a televisão (...) Não havia ninguém para ensinar, tudo era na base da 

intuição. Eu definiria, assim, o começo da televisão: tínhamos um 

brinquedo novo nas mãos e fomos brincando com ele até aprender a usá-

lo como devia (GABUS MENDES apud FRANCFORT, 2015, p. 176). 

  

 Para Gabus Mendes (apud Francfort, 2015, p. 177), os pioneiros da nossa televisão 

se beneficiam também da época. “Havia ausência de censura e inexistia uma legislação 

rígida de direitos autorais. Podíamos recorrer livremente a adaptações de filmes, livros e peças, 

sem maiores problemas. E também ninguém se preocupava com a conquista de audiência, pois 

não tínhamos concorrentes”. 

Nos seus primeiros 10 anos de vida, a televisão brasileira se comporta como um 

fenômeno primordialmente urbano, isso porque para se ter uma qualidade de imagem e 

de recepção é necessário que o sinal transmissor de som e imagem esteja relativamente 

perto, não atingindo mais do que um raio de 50 quilômetros a partir da torre transmissora. 

Não se pode relevar o fato de que, em seus primeiros anos, a nossa TV tem a sua 

grade de programação determinada pelos patrocinadores e agências de publicidade. Eles 

não só colocam o dinheiro comprando espaço publicitário, como também dão nomes aos 

programas, e muitas vezes são responsáveis também por co-produzirem essas atrações e 

opinar sobre quais profissionais devem ser contratados. 

Exemplos dessa “intervenção” da propaganda e dos anunciantes são programas 

que marcaram a história da televisão como o “Teatrinho Trol”, programa infantil da TV 

Tupi, exibido sempre aos domingos, às 14 horas nos anos 1950; o “Repórter Esso”, que 

estréia em 1952 também na TV Tupi e é o primeiro telejornal de abrangência nacional, 

comandado em São Paulo por Kalil Filho (1930-1970) e depois Randal Juliano (1925-

2006) e no Rio de Janeiro por Gontijo Teodoro (1924-2003); “Circo Bombril” (Figura 

6), conduzido pelo palhaço Carequinha (1915-2006) e “A Estrela é o Limite”, programa 

que reúne estudantes de colégios cariocas e é produzido pela TV Tupi do Rio e 

patrocinado pela fábrica de brinquedos Estrela. 

Fazem parte ainda desse período, “Telejornal Pirelli”, uma produção da TV Rio, 

coligada da TV Excelsior de São Paulo; “Telecatch Vulcan”, programa de lutas 

profissionais pela TV; “Teleteatro Brastemp”, atração da TV Excelsior produzida por 

Bibi Ferreira; “Grande Gincana Kibon”, o primeiro programa infantil da TV, exibido pela 
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TV Record a partir de 1955 (Figura 5); “Telenovela Kolynos”, produção da TV Excelsior 

para o horário das 19h30; “Debates Vigorelli”, que começa na TV Tupi e depois vai para 

a TV Excelsior; “Telejornal Cássio Muniz”, produção da TV Excelsior do Rio e 

patrocinado pelas Lojas Cássio Muniz, além das próprias novelas, que na década de 1960 

são produzidas pelos anunciantes: a Colgate-Palmolive, a Kolynos ou a Gessy-Lever. 

   Figura 5 – Programas infantis levam nome do patrocinador nos anos 1950 

 

“Grande Gincana Kibon” da TV Record ficou 16 anos no ar, apresentado por Durval de 

Souza (1944-2012), na parte superior  do anúncio; Neyde Alexandre (79 anos em 2018) na parte 

central do lado esquerdo e Blota Junior (1920-1999), na parte central do lado direito.16 

 

A reação do público à novidade é muito positiva segundo os pioneiros 

entrevistados. É o que conta Lima Duarte (88 anos em 2018), ator, diretor e um “faz tudo” 

nos primeiros anos da TV Tupi: 

__ Durante uma década produzimos para a TV Tupi os grandes clássicos 

da dramaturgia mundial. Fiz o primeiro Hamlet, de Shakespeare, para 

                                                             
16 Fonte: Museu da TV/Pró-TV – Disponível em:  

<http://www.museudatv.com.br/revelar-talentos-infantis-foi-uma-ideia-da-grande-gincana-kibon/>. 

Acessado em 29 set. 2018.  

http://www.museudatv.com.br/revelar-talentos-infantis-foi-uma-ideia-da-grande-gincana-kibon/


41 
 

o programa TV de Vanguarda (Figura 7). Foi uma época de ouro para 

a televisão com os teleteatros com todas as peças de Shakespeare, 

como Macbeth e Otelo. O que era fascinante é que os telespectadores 

assistiam e gostavam de todos aqueles teleteatros 

baseados nos grandes clássicos, inclusive pessoas mais humildes. Mas 

não só os clássicos da literatura mundial, adaptamos muitas coisas da 

nossa literatura. O que é revelador é saber que a televisão brasileira 

logo no seu começo adaptou os maiores clássicos da literatura mundial 

e brasileira com grande sucesso de audiência. Lembro que as pessoas 

discutiam nas ruas as histórias que eles assistiam. E não era só gente de 

classe média, intelectuais ou os profissionais da televisão, eram as 

pessoas também simples, as empregadas domésticas, os padeiros, os 

porteiros, as prostitutas, os camelôs etc. O povo também assimilava o 

que estávamos produzindo naqueles 'verdes anos'  da televisão 

brasileira (DUARTE, 2015). 17 

 

 

          Figura 6 – “Circo Bombril” estréia na Tupi em 1950 com o palhaço Carequinha18 

 

 

 
 
Os palhaços Fred (à esquerda com chapéu na cabeça) e Carequinha (à direita de roupa 

listrada) comandavam o “Circo Bom Bril” que ficou 15 anos no ar na TV Tupi. Eles criaram  

bordões para as crianças como: “Tá certo ou não tá, garotada?”. 

Figura 7 – Teleteatros surgem em 1952. É o início da teledramaturgia na TV 

 
                                                             
17  Depoimento concedido para o Museu da TV - Pró-TV. Disponível em: 

<https://institucional.museudatv.com.br/depoimentos>. Acesso em 13 out. 2018. 

 
18 Fonte: Blog InfanTV. Disponível em: 

<https://www.google.com/search?q=grande+circo+bombril&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

KEwiY8Lr59-

DeAhWGE5AKHUE9AgoQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=QgIzCJ5W4l4MAM:>. Acesso 

em: 13 out. 2018. 

https://institucional.museudatv.com.br/depoimentos
https://www.google.com/search?q=grande+circo+bombril&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY8Lr59-DeAhWGE5AKHUE9AgoQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=QgIzCJ5W4l4MAM:
https://www.google.com/search?q=grande+circo+bombril&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY8Lr59-DeAhWGE5AKHUE9AgoQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=QgIzCJ5W4l4MAM:
https://www.google.com/search?q=grande+circo+bombril&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY8Lr59-DeAhWGE5AKHUE9AgoQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=QgIzCJ5W4l4MAM:
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Laura Cardoso (90 anos em 2018) e Rildo Gonçalves (1930-2017) na primeira versão 

de “Hamlet”, na TV Tupi, no programa “Teatro de Vanguarda”, marcando o 

investimento da emissora em teledramaturgia, antes das novelas19. 

 

  

Para o diretor de TV Nilton Travesso (84 anos em 2018), que está na ativa desde 

1953, a televisão é um hábito: “Nos primeiros anos da nossa TV, faltava-nos uma noção 

maior do poder de alcance daquela caixinha com antenas espetadas. Mas, também, do 

dinheiro que os investimentos engoliam naquela brincadeira”. Segundo ainda o 

experiente Travesso, “havia aquele entusiasmo pela magia da TV, tudo era novidade, e 

muita gente entrava no negócio sem saber quanto se gastava para levar uma programação 

ao ar”.20 

 

Segundo Raymond Williams (1974, p. 11), “a televisão foi inventada a partir do 

resultado de pesquisas técnicas e científicas, mas seu poder como meio de comunicação 

e notícias foi tão grande que alterou os outros veículos anteriores”.  

 

                                                             
19Fonte: Blog Astros em Revista. Disponível em:  

<http://astrosemrevista.blogspot.com/2012/03/laura-cardoso-nas-novelas-da-tv-tupi-e.html>. Acesso em: 

29 set. 2018. 
20  Depoimento concedido para o Museu da TV - Pró-TV. Disponível em:  

< https://institucional.museudatv.com.br/depoimentos>. Acesso em: 13 out. 2018. 

 

http://astrosemrevista.blogspot.com/2012/03/laura-cardoso-nas-novelas-da-tv-tupi-e.html
https://institucional.museudatv.com.br/depoimentos
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Williams (1974, p. 11) também assegura que a TV surgiu no mundo “em uma 

sociedade complexa, urbana, aglomerada e ainda assim atomizada, com necessidades de 

entretenimento e notícias que os tradicionais meios de informação eram incapazes de 

prover”. 

 

Em muitos lares brasileiros, a televisão, ainda nos dias de hoje, é a única fonte de 

notícias e de entretenimento, se tornando a companhia mais presente no cotidiano das 

pessoas, o que permite que ela interfira na formação e no modo de agir dos seus 

telespectadores na sociedade.  

 

É preciso, portanto, entender a televisão a partir da sua programação e do interesse 

com que as pessoas entendem e trabalham todas as mensagens que recebem diariamente 

por ela. As opiniões sobre o impacto da TV, no entanto, se dividem entre o campo da 

teoria e o da pesquisa. 

Neste aspecto vamos encontrar correntes teóricas da comunicação que defendem 

que os telespectadores são facilmente manipulados pelas programações das TVs, como 

outras que consideram que esse meio de comunicação influencia o seu público, porém 

este sabe não se comportar de maneira passiva àquilo que está vendo. 

 

Por exemplo, para o jornalista Marcelo Coelho, em artigo publicado no jornal 

Folha de S.Paulo em 16 de setembro de 2000, “a televisão é o que é: uma máquina de 

emburrecimento coletivo, de manipulação política e de criação de necessidades 

imaginárias”.  

 

Ainda segundo o jornalista, “isso vale para franceses, russos, americanos ou 

brasileiros. Qualquer cotidiano violento e estressante justifica o uso da TV como 

narcótico”, afirma Marcelo Coelho. 

 

Mais do que o rádio, porque agora ela tem também o poder da imagem, a televisão 

leva incontáveis histórias a um número sem precedente de pessoas no mundo todo, 

permitindo assim que, em qualquer lugar do planeta, enormes contingentes populacionais 

tenham acesso às mais diferentes situações e narrativas. 
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3 – Integrante da vida cotidiana de todos 

 

A TV se torna, desde o seu início, parte integrante da vida cotidiana de todos, 

ocupando um lugar que ela só vai dividir nos dias de hoje com a internet e as redes sociais. 

Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do ABC em 2010, com moradores da 

Grande São Paulo mostra que 66,7% das pessoas entrevistadas assistem mais do que uma 

hora de televisão por dia e que 48,5% fazem suas refeições em frente à televisão. Ainda 

de acordo com a pesquisa, 85,3% possuem no mínimo duas televisões. Ela se torna assim 

um membro permanente na vida familiar e preenche um vazio social que as pessoas têm, 

podendo servir como uma fuga para as dificuldades do cotidiano.  

 

Segundo Michel de Certeau (1998, p. 118), “o cotidiano é aquilo que nos é dado 

cada dia, nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão no presente. É 

uma história a partir de nós mesmos”.E Agnes Heller (2000, p. 34) completa: “As 

questões do cotidiano estão presentes independentemente da época que se vive. A vida 

cotidiana não está fora da história, mas no centro do acontecer histórico: é a verdadeira 

essência da substância social”. 

 

A televisão sempre procura se sustentar da vida cotidiana, seja na informação que 

transmite, nos enredos das suas telenovelas ou mesmo pelo seu lado comercial, que se 

apóia na publicidade ou nas propagandas para convocar os telespectadores para o 

consumo. Ela cria assim diversos tipos de representações, de identidades e também de 

estereótipos que os consumidores ou telespectadores inserem naturalmente no seu dia a 

dia.  

 

Para Marcondes Filho (1988, p.109), “Quanto mais a sociedade (capitalista) 

tornava-se uniformizadora, padronizadora, mais a TV transformava seus produtos em 

conteúdos universais, válidos para todos”. Em consequência dessa forma de atuação, a 

nossa televisão ganha cada vez mais espaço na sociedade e como completa Marcondes 

Filho, “tanto mais valioso passou a ser o tempo, mais anunciantes e interesses políticos 

passou a reunir. Qualquer acusação maior à TV deve voltar-se à sociedade que a criou e 

a desenvolveu até esse ponto”. 
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Ainda segundo Marcondes Filho (1988, p. 110), “a televisão não altera 

radicalmente nenhum quadro já existente, mas é a própria cultura e todas as relações 

sociais que moldam os comportamentos e as atitudes”. Para o autor, além de distrair as 

pessoas, a televisão funciona como um meio de comunicação e de atualização desses 

telespectadores, entrando nas casas deles e se tornando membro das suas famílias. 

 

Vista como um produto supérfluo na casa das pessoas nos seus primeiros 10 anos 

de existência, a partir dos anos 1960, a televisão passa a ser um aparelho eletrônico 

essencial, capaz de fornecer uma gama de informações e atrações para os mais diferentes 

públicos, bem como para variados gostos e estilos. Vem desse período, os anos 1960, o 

posicionamento que cada vez mais ganha dimensão, o da televisão como o veículo que 

decide o que é bom e o que não é bom para o dia a dia da nossa sociedade. 

 

A TV fantasia situações necessárias ao dia a dia do homem. Os homens 

vivem em dois mundos: aquele em que se situam todas as suas 

obrigações, como trabalho, estudos, etc. e o das fantasias, cheio de 

sonhos e é esse mundo que move o mundo real (MARCONDES FILHO, 

1988, p. 112).  

 

E vai ser justamente nesse segundo mundo que a televisão se encaixa plenamente, 

trazendo para os telespectadores as fantasias e muitas vezes situações irreais que eles 

precisam para viverem e vivenciarem os seus mundos reais. O veículo passa a construir 

heróis e vilões em tempo recorde, transformando muitas vezes fatos banais em 

acontecimentos relevantes e inocentando e culpando pessoas e personalidades pelas 

evidências que ela, a televisão, apresenta. É a TV se antecipando à agenda setting21 e 

selecionando a pauta dos nossos assuntos no dia a dia. 

 

Com quase setenta anos de existência no Brasil, a TV se firma como importante 

instrumento de representação dos indivíduos na sociedade, em suas mais diversas 

categorias como de gêneros (masculino ou feminino), de estética (feio ou bonito) ou de 

geração (novo ou velho). 

 

                                                             
21 Agenda Setting ou Teoria do Agendamento é um conceito criado pelo jornalista e pesquisador norte-

americano Walter Lippman, na metade do século passado, ao estudar a cultura de massa e opinião pública, 

que pressupõe que as notícias são como são porque os veículos de comunicação nos dizem em que pensar, 

como pensar e o que pensar sobre os fatos noticiados. 
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 Para Muniz Sodré (1971, p. 61), “com a televisão, temos um monólogo 

controlável e uma representação do real que nos é imposta. O veículo impõe ao receptor 

a sua maneira especialíssima de ver o real”. Ainda segundo o autor, “ao ligarmos a 

televisão, ela é forma social, mas a imagem, porém, não denuncia o social e nem responde 

que significação cultural há nesta relação entre sistema televisivo e receptor”. 

 

 Ainda é normal hoje, mas isso se tornou muito comum a partir das décadas de 

1960 e 1970, que o aparelho de televisão fique ligado na sala ou no quarto das residências 

sem que ninguém a assista, apenas a ouça. É a TV funcionando como um companheiro 

das horas de solidão da dona de casa, do estudante ou dos mais velhos. 

 

 “Ligue o botão da TV. Gire os canais. Novelas, filmes, notícias, desenhos, música, 

culinária, shows, aulas, esporte, debates: informação e entretenimento. O universo da TV 

em constante evolução e o alvo é o homem”, diz Vera Íris Paternostro (1987, p. 16). 

 

 O telespectador tem a ilusão, ao ligar sua TV, de que ele pode, de certa forma, 

controlar tudo com o poder de mudar de canal no momento em que ele quiser. Ali é “ele 

quem manda”.  

 

Para muitos estudiosos e teóricos sobre comunicação de massa, a televisão tem o 

poder mágico e narcótico de estabelecer uma relação com os telespectadores onde a 

história e as mudanças comportamentais da nossa sociedade, bem como suas soluções, 

podem estar ao alcance de um simples controle remoto. 

 

O homem sempre teve uma necessidade nata de estar em constante comunicação. 

Talvez ele tenha começado lá na pré-história com os sinais de fumaça até chegar a meios 

mais eficazes de propagar as informações. Nesse contexto chega a televisão com um 

processo que podemos chamar de avassalador, que é informar através da imagem. 

 No Brasil, a televisão se constitui efetivamente como um meio de comunicação 

de massa no início dos anos 1960, quando ela passa a atrair verbas publicitárias e 
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campanhas que vão permitir investimentos na capacidade de expandir o número de 

programas, alcance de audiência e no seu aperfeiçoamento técnico e artístico. 

A influência da TV é real. Até mesmo quem costuma afirmar que não vê TV ou 

não se deixa afetar por ela acaba se contradizendo quando, no dia a dia, nas suas 

discussões e nas conversas com outros acaba usando um exemplo transmitido ou 

veiculado na TV para basear seus argumentos, justamente por ela ser o veículo de 

comunicação mais acessível, mais presente na vida cotidiana. Com ela não há o processo 

de exclusão social, onde não há o acesso por parte da população a fatores que representam 

uma qualidade de vida. 

A TV se torna para muitos um veículo invasor que chega sem pedir licença e que 

atravessa as fronteiras da vida das pessoas sem ter necessariamente um limite. Para Jésus 

Martín-Barbero (2000, p. 79), “a televisão não nos afeta só quando estamos olhando para 

ela. (…) A maior influência da televisão não se produz através do tempo material que lhe 

dedicamos, mas através do imaginário que ela gera e pelo qual estamos sendo 

penetrados”. 

Pierre Bourdieu (1997) também é um crítico do papel ocupado pela televisão na 

sociedade moderna, na medida em que ela deve se propor a ser um instrumento de 

registros e não um instrumento que acaba criando a realidade. Para ele, “a TV mostra uma 

coisa diferente do que seria preciso mostrar caso fizesse o que supostamente faz, isto é, 

informar (...) constrói a informação de tal maneira que adquire um sentido que não 

corresponde absolutamente à realidade” (1997, p. 25). 

Mas, por outro lado, em especial no Brasil, a televisão se torna o mais importante 

instrumento na socialização das informações, ao conseguir atrair um grande público, que 

é, na maior parte das vezes e situações estudadas, muito maior ou superior do que 

qualquer outro veículo de comunicação. Consumido por uma população que lê pouco, a 

TV efetivamente contribui para compor o imaginário coletivo nacional. Por isso mesmo, 

ela tem que ser vista também como um instrumento formador, informador e até educador. 

Pesquisa do Instituto Marplan Brasil de 2010 mostra que 98% da população entre 

10 e 65 anos de idade vê TV pelo menos três vezes por semana e que milhões de crianças 

passam mais horas diante do aparelho de televisão do que dentro da sala de aula. É 
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impossível, então, desconsiderar a televisão como um instrumento de formação e de 

educação de toda uma sociedade. 

Aqui, a televisão com mais de meio século de presença entre nós, 

compartilha com a escola e a família o processo educacional, tendo-se 

tornado um importante agente de formação. Ela até mesmo leva 

vantagem em relação aos demais agentes: sua linguagem é mais ágil e 

está muito mais integrada ao cotidiano. O tempo de exposição das 

pessoas à televisão costuma ser maior do que o destinado à escola ou à 

convivência com os pais (BACCEGA, 2000, p. 95). 

 

 Um dos mais importantes educadores brasileiros de todos os tempos, Paulo Freire, 

em 1987, afirma que a educação é mediatizada pelo mundo e que a televisão se impõe 

como uma instância conformadora da realidade. Para Freire (1987, p. 68), “ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados 

pelo mundo”. 

Nas primeiras décadas no Brasil, as imagens veiculadas pela TV permitem muito 

mais a possibilidade de sonhar dos telespectadores. Ela se transforma em um espaço 

propício para a concretização dos sonhos, utopias e de um tempo que não passa, é sempre 

o presente. 

Ver TV pode ser classificado como um vício perturbador na nossa sociedade, ou 

então como uma mania saudável já que assistir televisão, em um primeiro momento, não 

faz mal a ninguém. O problema reside em de que forma cada telespectador vai reagir à 

informação ou mensagem que está sendo transmitida. 

A televisão é e será aquilo que fizermos dela, pois nem ela, nem qualquer 

outro meio estão predestinados a ser qualquer coisa fixa. Ao decidir o 

que vamos ver ou fazer na televisão, ao eleger as experiências que vão 

merecer a nossa atenção e o nosso esforço de interpretação, ao discutir, 

apoiar ou rejeitar determinadas políticas de comunicação, estamos, na 

verdade, contribuindo para a construção de um conceito e uma prática de 

televisão (MACHADO, 2001, p. 12) 

 

 Vera Íris Paternostro (1987, p. 16), afirma que ”a TV pode abrir o apetite dos 

receptores da mensagem e estimular a investigação, a busca diversificada da informação, 
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uma vez que seu público, tendo tomado conhecimento da dimensão de um fato, pode não 

se ter satisfeito de forma total”. 

4 – A TV na visão das escolas e teorias de Comunicação 

 O fenômeno da Comunicação começa a ser estudado com a popularização das 

tecnologias midiáticas e o seu consequente uso por governos e autoridades totalitárias, 

principalmente na Europa, no início do século XX.  

Em um primeiro momento, o foco dos estudos é sobre a mensagem da mídia para 

a sociedade, em especial do rádio, que é efetivamente o primeiro meio de comunicação a 

alcançar proporções de atingir a uma massa de pessoas22. Posteriormente, surge a 

necessidade de se analisar o processo não só de produção como também de divulgação 

das informações pela mídia.  

Na década de 1940, principalmente nos Estados Unidos e na Alemanha, os 

pesquisadores da comunicação passam a desenvolver metodologias de como estudar e 

analisar de que forma impactam as mensagens dos veículos de massa, e aqui a televisão 

já se torna presente em conjunto com o rádio, o cinema e a mídia impressa, junto ao seu 

público-alvo.  

Segundo o sociólogo e ensaísta Armand Mattelart (2014, p. 20), “era o 

aprimoramento de técnicas que influenciavam o grande potencial de consumo decorrente 

da industrialização. Eram mecanismos que serviam para a regulação da sociedade e para 

a reprodução dos valores do sistema social, do estado das coisas”. 

 

É ainda nos anos 1940, que surge o conceito de indústria cultural que vem 

substituir os estudos e a compreensão do que até então era definido como uma cultura de 

massa. Indústria cultural está intimamente ligada ao que os alemães, com a ascensão de 

                                                             
22 Segundo o cientista político Harold Lasswell, a “massa” representava um conjunto de indivíduos isolados 

de suas referências sociais, agindo em nome de sua própria satisfação. Uma vez perdido na massa, a única 

referência que um indivíduo possui da realidade são as mensagens dos meios de comunicação. Dessa forma, 

a mensagem não encontra resistências por parte do indivíduo, que as assimila e se deixa manipular de forma 

passiva. Ainda segundo Lasswell, compreender o alcance e efeito das mensagens transmitidas pela mídia 

requer responder às seguintes questões: Quem? Diz o quê? Através de que canal? A quem? Com que efeito? 

Para ele, a comunicação era intencional, individual e voluntária.  
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Adolf Hitler ao poder, definem como uma “cultura industrializada”, ou seja, toda a arte, 

e aqui em destaque o cinema, é dirigida para valorizar o sistema político em vigência.  

É a produção da arte não como uma manifestação única, mas sim como uma 

mercadoria que tem como principal objetivo desviar os olhares da população para os 

problemas sociais. 

Para os sociólogos e filósofos Theodor Adorno e Max Horkheimer (1985), 

membros fundadores da Escola de Frankfurt, “o conhecimento se tornava produto de uma 

elite com a indústria cultural, com a arte se tornando veículo de fácil manipulação e a 

produção de bens culturais analisada como uma produção de mercadorias”.23 

Segundo os teóricos da Escola de Frankfurt, toda e qualquer reprodução da arte é 

uma forma de significação capitalista, e, portanto, a televisão passa a ser vista como um 

instrumento de comunicação que perde o seu valor, assim como o cinema e a música, 

porque se subordina a uma indústria cultural que transforma toda arte em um mero objeto 

de consumo. 

Arlindo Machado (2005, p. 18) explica que, para Theodor Adorno, “a televisão 

era de natureza má, mesmo que seu conteúdo tivesse boa qualidade”. Para Adorno e os 

frankfurtianos, ainda segundo Machado, “a televisão era a imagem e a expressão de uma 

sociedade que entregou sua alma ao demônio do capital”. 

Em um artigo e uma entrevista concedida em 1968 junto com o presidente das 

Escolas Superiores de Educação Popular da Alemanha, Hellmut Becker, para a revista 

Merkur, principal publicação intelectual alemã e que existe desde 1947, Theodor Adorno 

afirma: 

Em primeiro lugar, compreendo televisão como ideologia, simplesmente 

como o que pode ser verificado, sobretudo nas representações televisivas 

norte-americanas, cuja influência entre nós é grande, ou seja, a tentativa 

de incutir nas pessoas uma falsa consciência e um ocultamento da 

realidade, além de, como se costuma dizer tão bem, procurar-se impor às 

pessoas um conjunto de valores como se fossem dogmaticamente 

                                                             
23 A Escola de Frankfurt, vinculada ao Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, era formada por filósofos 

e cientistas sociais de mentalidade marxista e que desenvolveram a Teoria Crítica da Sociedade, uma linha 

de pensamento aberta a outras correntes e áreas de estudo e que propunha uma teoria multidisciplinar 

buscando uma solidariedade com tudo o que é humano. O primeiro objetivo que norteou a criação da Escola 

foi o de tentar explicar como se dava a organização e a consciência dos trabalhadores das indústrias nos 

anos 1930/1940. 
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positivos, enquanto a formação a que nos referimos consistiria 

justamente em pensar problematicamente conceitos como estes que são 

assumidos meramente em sua positividade, possibilitando adquirir um 

juízo independente e autônomo a seu respeito. Além disto, contudo, 

existe ainda um caráter ideológico formal da televisão, ou seja, 

desenvolve-se uma espécie de vício televisivo em que pôr fim a 

televisão, como também outros veículos de comunicação de massa, 

converte-se pela sua simples existência no único conteúdo da 

consciência, desviando as pessoas por meio da fartura de sua oferta 

daquilo que deveria se constituir propriamente como seu objeto e sua 

prioridade”. 24 

 

Na visão de Adorno, a televisão, da forma como é utilizada nos anos 1960, tem 

uma programação totalmente voltada para incentivar o consumo, fazendo com que as 

pessoas, no caso os telespectadores, tenham preguiça de pesquisar e de se informar de 

outras formas, aceitando com naturalidade as mensagens recebidas. 

Por outro lado, para Marshall McLuhan, teórico da comunicação e filósofo 

canadense, talvez o mais conhecido integrante da Escola de Toronto, uma corrente de 

pesquisadores que defende a influência que os meios de comunicação exercem na 

reconfiguração das percepções humanas, a televisão é essencialmente boa, mesmo que 

tudo o que estiver sendo veiculado seja de nível inferior.  

Para McLuhan (1969, p. 36), “a mensagem de qualquer meio ou tecnologia é a 

mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas 

humanas (...) As sociedades sempre foram moldadas mais pela natureza dos meios que os 

homens usam para comunicar-se que pelo conteúdo da comunicação”. 

Mesmo contestado nos dias de hoje pelo seu conceito de “aldeia global” - para ele 

os meios eletrônicos de comunicação à distância permitem não apenas ampliar os poderes 

de organização social da população, mas também que qualquer acontecimento numa parte 

remota do mundo tenha reflexos noutra distante geograficamente – McLuhan é o primeiro 

                                                             
24 A íntegra da entrevista de Theodor Adorno para a revista Merkurpode ser acessada em:  

 <https://bibliotecasocialvirtual.files.wordpress.com/2010/06/adorno-televisao-e-formacao.pdf>. Acesso 

em 11 out. 2018. 

 

https://bibliotecasocialvirtual.files.wordpress.com/2010/06/adorno-televisao-e-formacao.pdf
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a colocar a televisão como uma potencializadora de uma comunicação global capaz de 

envolver e de criar opiniões. 

Segundo o sociólogo espanhol Manuel Castells, criador do conceito de “consumo 

coletivo” nos anos 1970 e, posteriormente, estudioso das novas tecnologias de informação 

e de comunicação na sociedade25:  

A difusão da televisão nas três décadas após a Segunda Guerra Mundial 

(...) criou uma nova galáxia de comunicação, permitindo-me usar a 

terminologia de McLuhan. Não que os outros meios de comunicação 

desaparecessem, mas foram reestruturados em um sistema cujo coração 

compunha-se de válvulas eletrônicas e cujo rosto atraente era uma tela 

de televisão. O rádio perdeu sua centralidade, mas ganhou em 

penetrabilidade e flexibilidade, adaptando modalidades e temas ao ritmo 

da vida cotidiana das pessoas (...) O que era fundamentalmente novo na 

televisão? A novidade não era tanto seu poder centralizador e potencial 

como instrumento de doutrinação [afinal o rádio já o era]. (...) O que a 

TV representou, antes de tudo, foi o fim da Galáxia de Gutenberg, ou 

seja, de um sistema de comunicação essencialmente dominado pela 

mente tipográfica e pela ordem do alfabeto fonético” (CASTELLS, 

1999, p. 417). 

 

 A maior crítica hoje aos estudos e à perspectiva defendida por McLuhan para as 

mídias é que ele as define como extensões dos sentidos e das potencialidades do corpo 

humano, ou seja, entendidas de um ponto de vista fundamentalmente tecnológico. Para 

ele, o mais importante é a análise da dimensão tecnológica das mídias e não de como elas 

são usadas efetivamente. 

 Como explica Afonso de Albuquerque (2014, p. 262), “durante muito tempo, os 

produtos elaborados para a mídia dita de massa foram considerados esteticamente 

inferiores em relação às formas de expressão mais reconhecidas como a literatura”, o que 

identifica porque as pesquisas sobre a linguagem televisiva e sua influência na sociedade 

são tão inexpressivas, por exemplo, nas décadas de 1960 e 1970. 

Embora em posições contrárias, Adorno e McLuhan partem do pressuposto de 

que a televisão deve ser vista e analisada muito mais pela sua condição tecnológica e 

mercadológica do que pelo conteúdo que efetivamente oferece aos telespectadores e à 

                                                             
25 Para Manuel Castells, docente da Universidade de Paris e da Universidade de Madrid e autor de vários 

livros sobre a sociedade do conhecimento, o termo consumo coletivo é um conceito desenvolvido para 

pensar o consumo produtivo de bens e serviços relacionados à indústria, principalmente aquelas de alta 

tecnologia.  



53 
 

sociedade, ou até mesmo pela forma como esse público se apropria das mensagens que 

ela transmite. 

Enquanto na Europa a televisão é vista com desprezo pela elite, que a considera, 

nos anos 1940 e 1950, um meio a serviço das massas, no Brasil, os primeiros anos da TV 

são considerados elitistas porque foi justamente a classe A que possibilita que ela surja e 

se desenvolva. No final da década de 1960, com os estudos do sociólogo e filósofo francês 

Edgar Morin, há uma combinação no entendimento da visão pessimista da Escola de 

Frankfurt com o relativo otimismo dos teóricos norte-americanos. 

Para Edgar Morin (2003, p. 94), “a indústria cultural não é apenas a racionalidade 

da cultura, mas também o modo peculiar com que vão se organizar os novos processos 

de produção cultural (...) ela é um conjunto de dispositivos de intercâmbio cotidiano entre 

o real e o imaginário”. 

 Raymond Williams, um dos fundadores dos estudos culturais que se constituem 

em uma nova teoria cultural a partir dos anos 1960, e que procura analisar as 

manifestações da cultura de massa, se torna um crítico do posicionamento de Marshall 

McLuhan e realiza uma série de estudos a partir da dinâmica de organização, distribuição 

e recepção das programações televisivas que incluem relações entre práticas sociais, 

tecnologia e formas culturais. 

O que está sendo exibido não é, nos antigos termos, uma programação 

de unidades separadas com inserções específicas, mas um fluxo 

planejado, em que a verdadeira série não é a sequência publicada de 

programas, mas essa sequência transformada pela inclusão de outro tipo 

de sequência, de modo de que essas sequências juntas compõem o fluxo 

real, a real radiodifusão (...) Há uma nova sensibilidade preparada para a 

gestão potencializadora da programação fragmentada da TV 

(WILLIAMS, 2016, p. 100).  

 

 Williams defende que a tecnologia televisiva tem propósitos muito claros, ligados 

a atender demandas sociais, políticas e econômicas então emergentes, e a principal delas 

é o fortalecimento do lar e do núcleo familiar.  

Para Raymond Williams, “a televisão do século XX foi um fenômeno 

notadamente doméstico”. Em seus estudos, tem como objetivo principal a preservação da 
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cultura da classe operária frente à cultura de massa produzida pela indústria cultural norte-

americana que invade a Europa após a 2ª Guerra Mundial. 

Na mesma linha, o professor britânico John Ellis (1982, p. 113) defende que “o 

aparelho de TV é outro objeto doméstico, em que, frequentemente, colocam-se, em cima, 

fotos de família (...) a televisão é íntima e cotidiana, mais uma parte da vida do lar do que 

um tipo especial de evento”. 

Williams afirma que não se pode separar a tecnologia da sociedade, por isso é 

categórico em dizer que “a televisão alterou o nosso mundo” (2003, p. 1). Se ainda 

estivesse entre nós talvez ele hoje mudasse essa frase para algo como “a internet alterou 

o nosso mundo”. 

Na visão do acadêmico norte-americano Douglas Kellner, a cultura não encontra 

um público extremamente pacífico como defendem os frankfurtianos e nem um público 

muito ativo como pregam os da Escola de Birmingham como Raymond Williams. Para 

ele, a cultura e os meios de comunicação como a televisão, o cinema ou o rádio oferecem 

os dois: uma forte força de dominação, mas, ao mesmo tempo, muita resistência e luta.  

 Outro dos fundadores dos Estudos Culturais Britânicos ou Escola de Birmingham, 

o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall defende que a televisão não pode ser definida 

como portadora de um conjunto de conteúdos neutros, já que ela está efetivamente 

engajada na produção de sentidos. Para Hall, a comunicação e os meios de comunicação 

de massa têm dois diferentes momentos nos seus processos, o de produção e de recepção. 

 “Os programas de televisão são textos relativamente abertos, capazes de serem 

lidos de diferentes modos por diferentes pessoas” (Hall, 2003, p. 68). Nas publicações 

dos teóricos dos Estudos Culturais Britânicos, a televisão é vista como uma importante 

apoiadora dos sentidos e prazeres que circulam pela sociedade, mas, ao mesmo tempo, 

produz sentidos que servem aos interesses dominantes dessa sociedade. 

 A proposta dos Estudos Culturais e, principalmente de Raymond Williams, 

sempre foi de estudar a televisão não só a partir do que ela transmite, mas do processo 

pelo qual os conteúdos se realizam no fluxo televisivo, ou seja, compreendê-los no 



55 
 

processo em que não só integram os programas, mas como eles se apresentam e são 

entendidos pelos telespectadores. 

 Neste contexto, a televisão passa a ser vista como um meio de comunicação de 

massa que precisa atuar dos dois lados: ao mesmo tempo em que procura sustentar a 

ideologia dominante, tem que subvertê-la. “Para os estudos culturais, entender os 

processos comunicativos é uma forma de entender a cultura e o modo como ela se 

organiza na sociedade contemporânea” (GOMES, 2004, p. 29).  

 Na visão de Umberto Eco (2004, p. 36), “a base da intolerância com relação à 

cultura de massa tem uma raiz aristocrática num desprezo que se dirige, aparentemente, 

a essa cultura, mas que, na verdade, se volta específica e diretamente contra as massas”. 

 Os estudiosos da comunicação, na sua grande maioria, não discutem ou analisam 

a televisão como um assunto ligado à cultura, mas sim, de comunicação. Jésus Martín-

Barbero é um dos poucos que vê a televisão como a própria noção de cultura. “A dinâmica 

da televisão atua pelos gêneros, e a partir daí ativa a competência cultural e dá conta das 

diferenças sociais. Os gêneros se tornam mediação entre as lógicas do sistema produtivo 

e do sistema de consumo” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 310). 

 Para Martín-Barbero (2003, p. 296), “a televisão é primeiramente, cultural, e 

assim, poderia ser considerada como determinante nas discussões sobre política cultural”. 

Ela não representa a decadência cultural e nem pode se igualar aos paradigmas da arte, 

mas deve ser vista como uma das maiores responsáveis pela reprodução cultural. 

5 – Investindo em produtos e projetos regionais 

 No início dos anos 1970, com Brasil, Argentina, Chile e Uruguai vivendo sob as 

ordens de ditaduras militares, surge a Escola Latino-Americana de Comunicação, um 

movimento que faz uma reflexão sobre a comunicação a partir das realidades desses e de 

outros países latino-americanos. 

 Em uma Escola cuja produção contempla denúncias sobre a dominação cultural 

americana e propõe o fortalecimento de culturas locais e regionais, a televisão ganha 

importância como um meio de comunicação capaz de abandonar modelos importados, 

criados nos contextos europeus ou norte-americanos e investir em produtos e projetos 
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regionais próprios. E nesse modelo ganha destaque o investimento na implantação de TVs 

comunitárias e da telenovela como um produto típico da cultura de massas. 

 No caso das telenovelas, nenhum outro gênero televisivo é tão popular na América 

Latina. Os enredos delas apresentam muito do que somos e do que queremos nos tornar. 

Segundo Martín-Barbero (2008), “é importante a necessidade de se entender a telenovela 

na construção da identidade individual, principalmente dos povos latino-americanos. A 

telenovela por muitas vezes faz o papel de cumprir um legado para além da diversão, 

identificando a realidade”.  

No Brasil e no México, principalmente, as telenovelas representam aspectos da 

cultura nacional, retratando fatos cotidianos e servindo com espelho das realidades 

vivenciadas pelos indivíduos. O sucesso delas está justamente no fato de que suas 

temáticas e narrativas se relacionam ao cotidiano de seus receptores. 

Produto mais rentável das principais emissoras de TV da América Latina, a 

telenovela é uma experiência cultural acessível a toda a população e transporta seus 

telespectadores para mundos imaginários. Ela expõe comportamentos sociais e 

sentimentos que podem ser aprendidos e compartilhados por todos.  

A telenovela faz parte e preenche o cotidiano das pessoas de forma mais rica e 

emocionante do que a própria vida delas. É um produto da televisão que tem o intuito de 

provocar emoções que aproximem mais o emissor e o receptor. 

É na década de 1960 que acontece um fator importante para o domínio das 

telenovelas nas programações das emissoras de TV no Brasil. Inicialmente criadas para 

seduzir as donas de casa para frente da telinha, elas ganham um processo de 

abrasileiramento e passam a se distanciar aos poucos dos melodramas tradicionais 

importados de Cuba ou do México. 

Para Anamaria Fadul (2001, p. 11), “a telenovela sofreu uma série de mudanças 

tanto do ponto de vista da temática como da audiência e da produção. À medida que as 

telenovelas se aproximavam cada vez mais da vida real, o seu sucesso junto ao público 

se fortalecia”. 

Um exemplo marcante para a história da televisão e das telenovelas é “Beto 

Rockfeller”, escrita por Bráulio Pedroso (1931-1990) e dirigida por Lima Duarte, 
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apresentada pela TV Tupi em 1968/69 (Figura 8) e que marca um novo tempo nos 

folhetins brasileiros, com o ator Luis Gustavo (84 anos em 2018) interpretando um anti-

herói que procura se aproximar das pessoas comuns e que tem atitudes boas ou más de 

acordo com a situação que se apresenta.  

Figura 8 – “Beto Rockfeller”, a novela que revoluciona a linguagem televisiva 

 

Luis Gustavo e Bete Mendes  na foto à esquerda, e o ator com Débora Duarte na foto à 

direita, em propaganda da novela da TV Tupi, grande sucesso da emissora em 1968, 

que revolucionou o gênero com uma nova narrativa26. 

 

Se abandona assim na nossa teledramaturgia, pela primeira vez, as atitudes 

dramáticas e superficiais dos galãs e heroínas de até então para se criar um personagem 

mais próximo das pessoas, no dia a dia de uma sociedade que nos anos 1960 passa por 

profundas mudanças de comportamento.  

A novela “Beto Rockfeller” rompeu com uma série de regras do gênero. 

O distanciamento no tempo e no espaço, uma das principais 

características das telenovelas tradicionais, é abandonado em nome de 

                                                             
26 Fonte: Blog Expolab – Disponível em: 

<http://blog.expolab.com.br/2018/09/25/case-de-novela-um-segundo-sol-de-merchandising/beto-

rockfeller/>. Acesso em 5 out. 2018. 

http://blog.expolab.com.br/2018/09/25/case-de-novela-um-segundo-sol-de-merchandising/beto-rockfeller/
http://blog.expolab.com.br/2018/09/25/case-de-novela-um-segundo-sol-de-merchandising/beto-rockfeller/
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uma aproximação com a vida cotidiana. Os temas dessa telenovela 

estavam relacionados com os problemas de uma sociedade que se 

urbanizava e se industrializava rapidamente (FADUL, 2000, p. 19). 

Entre os meios de comunicação, a telenovela garante a audiência e a sua 

importância por retratar temas atuais, situações e vivências quotidianas com as quais os 

telespectadores se identificam. Ela forma a opinião pública, pois capta e expressa padrões 

de comportamento, produzindo sempre debates que envolvem telespectadores em todo o 

país.  

Indiscutivelmente, as telenovelas ou os folhetins latinos são um produto típico da 

cultura de massas, definidos por alguns teóricos como o melhor exemplo de uma 

concepção lúdica da vida. “Funcionam como fonte de alimentação das necessidades 

escapistas do cidadão urbano (...). O enredo, seus personagens, seus cenários, 

incorporam-se de tal maneira à vida dos telespectadores, como se de fato fossem 

realidade” (MARQUES DE MELO, 2010, p. 65). 

Por causa do peso que atribuem às telenovelas, as emissoras de televisão fazem 

com que sua programação diária gravite em torno delas. O sucesso de uma determinada 

novela leva a aumentar consideravelmente a audiência dos programas que vêm depois. 

Em compensação, o fracasso faz com que se repensem os investimentos e a programação. 

Artigo publicado pelo jornal The Washington Post, em 2010, analisa a 

importância e a influência das novelas no cotidiano dos brasileiros: 

No Brazil, um país que, na média, assiste mais à televisão que 

qualquer outro país, exceto o Reino Unido, as novelas têm um 

efeito mais duradouro ao influenciar escolhas no estilo de vida, 

dizem os pesquisadores. As novelas se tornaram uma parte muito 

importante na sociedade brasileira (WASHINGTON POST, 2010). 

 

 “É possível afirmar que a telenovela no Brasil conquistou reconhecimento 

público como produto artístico e cultural e ganhou a visibilidade como agente central do 

debate sobre a cultura brasileira e a identidade do país” (Lopes, 2003, p. 17). 

 Nos estudos sobre a importância da telenovela e seus efeitos na sociedade 

brasileira, um dos mais significativos é o da pesquisadora e professora da Universidade 

de São Paulo (USP), Immacolata Vassalo de Lopes (2003, p. 17), que argumenta que “a 
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telenovela pode ser considerada um dos fenômenos mais representativos da modernidade 

brasileira, por combinar o arcaico e o moderno, por fundir dispositivos narrativos 

anacrônicos e imaginários modernos”. 

 Outro efeito das telenovelas nos telespectadores e na sociedade como um 

todo é o fato de que ela desperta emoções e sentimentos nas pessoas que muitas vezes 

elas não conseguem desenvolver no seu atribulado dia a dia. Elas produzem emoções que 

mexem com os mecanismos mentais de uma sociedade, fazendo com que as pessoas 

passem a conhecer melhor e a discutir as próprias regras dessa sociedade, de certa forma 

garantindo uma espécie de controle social. 

Diante de uma vida problemática e sem esperanças, da necessidade 

de ganhar dinheiro, de ter uma casa ou um negócio próprio, de 

encontrar um companheiro, diante das exigências do trabalho, das 

contas a pagar e dos compromissos, a esfera emotiva das pessoas 

retrai-se. A vida que a televisão mostra é então, para o homem e 

para a mulher, uma verdadeira troca, com vantagens, de sua vida 

real” (MARCONDES FILHO, 1988, p. 60). 

 

Apesar da concorrência com outros meios de comunicação de massa, a televisão, 

principalmente em países como o Brasil, que possui um sistema precário de ensino oficial, 

ainda atrai um público muito superior ao de qualquer outra mídia (pesquisas mais recentes 

mostram que ela, no entanto, perde terreno hoje para a internet), se impondo como um 

instrumento, por excelência, da mediação entre seus telespectadores e a realidade ao 

redor. Ela tem também um grande poder na construção de uma determinada memória 

social, ditando modas e universalizando conceitos e idéias. 

Grande parte do que cotidianamente é transmitido pela televisão vai se 

depositando no subconsciente dos telespectadores, se não de forma total, em grandes 

parcelas, dependendo do interesse de cada um. Nesse aspecto, o que é falado ou discutido 

na TV serve como um caminho para cada um buscar mais informação e opiniões. 

Na visão de Michel de Certeau, entram aqui as “microrresistências” de uma 

sociedade que recebe, via televisão, certa sedução advinda da produção capitalista de bens 

de consumo. “Essas resistências fundam micro liberdades e deslocam fronteiras de 

dominação, deslocando a atenção do consumo supostamente passivo para uma criação 
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anônima, nascida na prática, do desvio no uso destes produtos culturais” (CERTEAU, 

2007, p. 118). 

Nessa perspectiva, por mais que o Estado ou os meios de comunicação como a 

televisão tentem estabelecer regras de conduta e a forma de pensar dos indivíduos, o 

homem que Certeau chama de “homem ordinário”, ou seja, aquele anônimo que está na 

base da sociedade moderna, pode e deve inventar o seu cotidiano de várias maneiras 

possíveis, escapando a uma conformação pura e simples. É o que Certeau chama de 

“táticas de resistência”.  

O jornalista Eugênio Bucci aponta que mesmo na era da globalização, o Brasil 

ainda tem um tipo de televisão e uma reação por parte dos seus telespectadores que beira 

os mais antigos projetos políticos autoritários, ou seja, aquele em que a nossa população 

cada vez mais condenada à desigualdade social, mais vibra com os grandes momentos de 

confraternização nacional que a telinha de uma TV nos impõe.  

É o país que vibra unido na integração imaginária: na Copa do Mundo, 

no final da novela, na morte do ídolo do automobilismo, na festa cívica 

das eleições presidenciais. Não por acaso, todos esses momentos de 

confraternização são espetáculos de TV (...) A auto-imagem da 

sociedade brasileira ainda é dada por esse modelo. Agora, como na 

época da ditadura. Ou quase. Não por acaso, por fim, a TV Globo ainda 

reina soberana sobre o país. A Globo não é a única, mas a mais perfeita 

expressão do modelo gerado pelo autoritarismo, e é também a prova de 

que ele deu certo (BUCCI, 2000, p.17). 

 

Não há como contestar essa influente presença da televisão no nosso cotidiano e 

o seu poder de influência no comportamento de toda uma sociedade. E nesse aspecto, 

como bem define Eugênio Bucci acima, não há muita diferença do que acontecia nos anos 

1960, em plena ditadura militar, do que acontece hoje. 

Muitos outros meios de comunicação como o rádio ou os jornais e revistas 

antecederam a televisão no dia a dia e no cotidiano das pessoas, mas é ela sem dúvida que 

tem maior poder para penetrar na vida das pessoas e com isso redefinir objetivos, vontades 

desejos e satisfazer ansiedades.  
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6 -  A reprodução dos valores dominantes 

O poder de manipulação e de alienação da televisão está proporcionalmente ligado 

à maneira como determinadas notícias, reportagens ou entrevistas se tornam verdades 

absolutas para a comunidade, principalmente aquela que não possui outras formas de 

buscar a informação ou outros referenciais informativos. 

Não podemos deixar de reconhecer a importância dos meios de comunicação 

como parte ativa na nossa evolução pessoal ou até na evolução de uma sociedade, mas 

devemos lutar por criarmos uma própria identidade, uma autonomia ou micro resistência 

que nos permita fugir dessa “manipulação” imposta. 

Para que isso não ocorra, é primordial uma educação de qualidade, capaz de incitar 

as pessoas a terem um pensamento crítico sobre aquilo que vêem e ouvem. Segundo 

Bourdieu (1997, p. 13), “a televisão, em busca de audiência, expõe a um grande perigo 

não só as diferentes esferas de produção cultural como também a política e a democracia”. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Nestor Garcia Canclini (2002, p. 40), 

indica que “a maioria das investigações que dizem respeito aos meios de comunicação 

aponta que o rádio, a televisão e a imprensa, reproduzem muitos valores dominantes e 

não favorecem sua transformação”. Ambos concordam ao afirmar a importância e 

influência que tem a televisão nas alterações sociais e culturais da modernidade.  

Pela facilidade com que é acessada por todos os extratos da sociedade, a televisão 

procura atender as necessidades humanas fantasiando situações necessárias ao dia a dia 

do homem. Ou como define o sociólogo Octavio Ianni: 

A televisão é um meio de comunicação, informação e propaganda 

presente e ativo no cotidiano de uns e outros, indivíduos e 

coletividades, em todo mundo. Registra e interpreta, seleciona e 

enfatiza, esquece e sataniza o que poderia ser a realidade e o 

imaginário. Muitas vezes transforma realidade, seja em algo 

encantado, seja em algo escatológico, em geral virtualizando a 

realidade em tal escala que o real aparece como uma forma espúria 

do virtual (IANNI, 2000, p. 150). 

 

A presença da televisão no cotidiano do brasileiro é impressionante. Segundo a  

Pesquisa Brasileira de Mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela população 
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brasileira, realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 

(Secom), aponta que a televisão é o meio de comunicação mais utilizado pela população 

e que ela reina como catalisadora dos maiores investimentos publicitários; fonte de 

informação, de entretenimento e de mobilização central da atenção de receptores em todo 

o território nacional. 

Os números finais da Pesquisa mostram que 95% dos brasileiros assistem TV 

regularmente e 74% a vêem todos os dias. A pesquisa apontou também que o crescimento 

da internet nos últimos cinco anos, a fez superar o rádio como o segundo meio de 

comunicação mais utilizado.  

A Pesquisa PBM 2015 entrevistou mais de 18 mil pessoas em todo o País e 

confirmou a predominância dos meios eletrônicos nos hábitos de consumo da população 

brasileira. Os espectadores brasileiros passam em média 4h31 em frente à TV durante a 

semana e 4h14 nos finais de semana.  

O período de maior exposição à TV é no chamado horário nobre, das 18h às 23h, 

e o tempo de exposição a ela sofre influência de gênero, idade e escolaridade. As 

mulheres, por exemplo, passam mais tempo em frente à TV (4h48), diariamente, do que 

os homens (4h12). Além disso, os mais jovens (de 16 a 25 anos) assistem cerca de uma 

hora a menos de televisão por dia do que os mais velhos (acima dos 65 anos). 

A televisão também fica mais tempo ligada na casa das pessoas com escolaridade 

menor, até a 4ª série (4h47), do que no domicílio daqueles que possuem nível superior 

(3h59). Por outro lado, há uma expansão do acesso à TV por assinatura no Brasil, que já 

atinge quase 30% dos lares brasileiros. No entanto, seu acesso ainda é mais frequente nos 

grandes centros urbanos e na população com maior poder aquisitivo e escolaridade.  

Segundo Eugênio Bucci (2000, p. 9) “a presença dos meios de comunicação é um 

fator incontornável para os educadores. Isso, para uma população que lê pouco, dá à TV 

uma condição de monopólio da informação, ou seja, a TV monologa sem que outros lhe 

façam contraponto”.   

Já para o sociólogo francês, especialista em Ciências da Comunicação, Dominique 

Wolton (1996, p. 294), “a originalidade da televisão é de poder fazer as duas coisas: ser 

um elemento de laço social no seio de uma comunidade nacional e um elemento de 

comunicação entre as diversas identidades nacionais”. 
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Ainda se amparando em Wolton, para ele, o sucesso da televisão como meio de 

massa está justamente no fato de que muitos assistem às mesmas imagens e ao mesmo 

conteúdo, porém, assimilam de maneira diferente esses conteúdos, ou seja, parece que 

não enxergam a mesma coisa. “O público filtra as imagens em função dos seus valores, 

ideologias, lembranças e conhecimentos” (WOLTON, 1996, p. 6). 

Por meio da televisão e, principalmente, das telenovelas, os telespectadores 

aprofundam discussões que contribuem para mudanças efetivas na sua vida atual e na da 

sociedade em que vivem. Temas como conflitos amorosos, familiares e sexuais são hoje 

uma constante nos argumentos das nossas novelas. Por possuir um alcance social grande, 

as telenovelas se transformam no gênero na programação televisiva brasileira que mais 

consegue exprimir um ideal de felicidade.  

 Com seu poder de encantar e envolver todos os tipos de telespectadores, a 

televisão e a telenovela como um dos seus principais produtos têm como característica 

marcante dar visibilidade a certos temas e comportamentos que acabam definindo a pauta 

das pessoas e da nossa sociedade, o que provoca um grande envolvimento entre a vida 

pública e a privada. 

 O que é inegável, no entanto, é que a televisão é muito mais do que um mero 

objeto de comunicação. É um fator cultural já que ao influenciar uma sociedade 

constituída, ela influencia e transforma diretamente as significações sociais, o que 

caracteriza sua íntima ligação com a cultura dessa sociedade. 

 Mas há também outro fator importante que é analisarmos que há uma 

reciprocidade de influências entre a televisão e o seu público. Ao mesmo tempo em que 

ela estimula mudanças no comportamento social, também é certo afirmar que ela recebe 

estímulos do telespectador, ou seja, há nesse processo, interação entre a televisão e a 

sociedade. 

 A cultura televisiva, principalmente as telenovelas e os programas de auditório, 

dialogam o tempo todo com os telespectadores, o que caracteriza não uma simples 

recepção passiva deles, mas uma real reciprocidade de influências. Portanto, as 

transformações se realizam de ambos os lados. São hábitos e feedbacks que foram sendo 

criados ao longo de quase setenta anos de convivência.  
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As telenovelas são especialistas em criar alguns modismos efêmeros no que diz 

respeito à moda, corte de cabelos e adereços femininos, por exemplo, mas recebem em 

troca estímulos dos telespectadores para que invistam mais em outras novidades ou temas 

que são de interesse também de quem está do outro lado da produção televisiva. 

 É essa reciprocidade também que leva a televisão, por meio de alguns produtos 

específicos como as telenovelas, atingir com a mesma eficiência, grupos sociais 

diferentes e muitas vezes caracterizados como “incomunicáveis” entre si.  

Elas estabelecem que ao contrário da vida real, o telespectador consiga ver na 

telinha um espaço comum de convivência em que os contrastes do dia a dia não pareçam 

chocantes ou tão distantes. É como se ricos ou pobres, cultos e não cultos, urbanos ou 

rurais estivessem submetidos à mesma lógica em um processo de homogeneização de um 

mesmo código para todos. 

Como sintetiza Bucci (1996, p. 164), “hoje, o que não existe na TV, não existe no 

mundo. É a TV quem nos dá o mundo, é ela quem o confecciona diante dos nossos olhos, 

procura sempre nos ensinar quando e como devemos agir no mundo”. 

A televisão é capaz não só de criar grupos sociais específicos como também de 

influenciar esses grupos e os telespectadores no que vestir, comer, assistir e enfim, o que 

seguir como forma de vida. Ela também cria ídolos nacionais com muita facilidade e 

transforma notícias do dia a dia em grandes representações. 

Segundo Douglas Kellner (2006, p. 32), “o que em uma emissora é veiculado 

como algo normal ou banal, em outra pode dar uma dimensão absurda pela necessidade 

de ver a tudo e a todos, ali como uma forma rentável de se estabelecer uma relação”. 

Para Canclini (2005, p. 29), “muitas perguntas dos cidadãos são respondidas antes 

via consumo privado de bens e dos meios de comunicação de massa”. Ele enxerga a 

sociedade atual a partir de um modelo no qual a participação social é muito mais em 
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função do consumo do que mediante o exercício de formas tradicionais de participação 

cidadã. 

7 – A TV como veículo de uma juventude consumista 

Nos anos 1960, com uma programação que procura se tornar mais popular, a 

televisão acompanha a explosão de uma geração que, influenciada pelas idéias de 

liberdade, começa a se opor à sociedade de consumo vigente. Conscientes de um novo 

mercado consumidor que surge, as empresas criam produtos específicos para esses 

jovens. E enquanto nos Estados Unidos e na Europa o cinema melhor sabe retratar toda 

essa mudança de estilo, no Brasil é a televisão que busca atender a demanda desse novo 

público.   

Na moda, as jaquetas e os blusões coloridos e os paletós sem colarinho e a gola 

rolê para os rapazes contracenam com as botas, a meia-calça, o vestido tubinho e a 

minissaia para as moças. Como definia a inglesa Mary Quant, criadora da minissaia, “a 

ideia dela não é minha, foi a rua que a inventou”. E se nas nossas novelas essa moda ainda 

demora um tempo para surgir, foi nos grandes musicais da televisão dos anos 1960 que 

elas se tornaram moda obrigatória nas grandes capitais brasileiras. 

O Programa “Jovem Guarda”, que estréia na TV Record em 22 de agosto de 1965 

e fica no ar até o final de 1968, é uma prova de que a televisão pode mobilizar multidões 

por meio da música, mesmo que essa música e esse novo ritmo pudessem ser considerados 

alienantes por parte daqueles que escrevem sobre música.  

Aproveitando a modernização do Brasil e das telecomunicações que propiciam o 

crescimento das cidades e o desenvolvimento de uma forte cultura urbana, ao mesmo 

tempo que nos aproxima da sintonia com os principais acontecimentos políticos, sociais 

e culturais de outros países, a TV Record cria um programa musical apresentado por 
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jovens cantores e músicos e que tem como receita certeira um rock’n’roll nativo e mais 

inocente. 

   Figura 9 – “Jovem Guarda” define padrões de comportamento em 1965 

 

O programa era apresentado, ao vivo, todos os domingos, pelo Canal 7 de São Paulo, do 

Teatro Record Augusta,  com apresentação de Roberto Carlos, em destaque ao fundo do 

palco, e reunia um grande número de fãs no auditório.27 

 

O sucesso do programa “Jovem Guarda” (Figura 9) é avassalador e, além de 

revelar ídolos como Roberto Carlos, Wanderléa e Erasmo Carlos, entre outros, mobiliza 

uma multidão de jovens no seu auditório e nas cercanias do mesmo, transformando a Rua 

Augusta, na cidade de São Paulo, como o centro das atenções nacionais, e abre um espaço 

sem precedentes para a comercialização de produtos ligados àquele movimento. 

Não cabe aqui o julgamento do conteúdo musical que esse movimento trouxe para 

a história da Música Popular Brasileira, mas sim a importância dele e da televisão com 

esse e outros programas similares que começam a aparecer nas outras emissoras em 

                                                             
27 Fonte: Arquivo Portal Splish Splash. Disponível em: 

<https://www.portalsplishsplash.com/2015/08/artistas-da-jovem-guarda-recusam-rotulo.html> Acesso em 

10 out. 2018. 

https://www.portalsplishsplash.com/2015/08/artistas-da-jovem-guarda-recusam-rotulo.html
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seguida, para marcarem uma participação peculiar na construção social da juventude do 

Brasil nos anos 1960. 

Com o auxílio da televisão, surge nessa década, a partir do programa “Jovem 

Guarda”, a figura representativa de uma juventude brasileira consumista. Os jovens ídolos 

do programa servem como base para o lançamento e o frenético consumo de minissaias, 

bolsas, camisetas, paletós esportivos, chaveiros, botas, bonecos e até artigos escolares, 

com fotos dos principais cantores e conjuntos ou do calhambeque, um símbolo de status 

para aqueles jovens. 

Uma forte máquina publicitária se forma em torno desses programas e desses 

artistas que são alçados ao status de ídolos. E são ídolos que se originam de uma baixa 

classe média, o que também contribui para que eles sejam cada vez mais bem aceitos pela 

sociedade da época. Ao mesmo tempo que cantam, vendem discos e shows e muitos 

artigos ligados a seus nomes, esses artistas também impulsionam o mercado das revistas 

e das colunas diárias de jornais especializados em fofocas. É a televisão, pela primeira 

vez, no Brasil, ditando modas, comportamentos e o mercado consumidor. 

Para Marcelo Fróes (2000, p. 154), “as músicas de Roberto Carlos, apesar de 

possuírem um conteúdo possivelmente desviante, não afrontavam diretamente as 

instituições clássicas da modernidade. A família, por exemplo, era explicitamente 

defendida nas falas de Roberto e no afeto público que demonstrava por sua mãe”. 

Com a figura de Roberto Carlos (76 anos em 2018), principalmente, cria-se a ideia 

do desenvolvimento de uma imagem de muita popularidade que pode ser usada a serviço 

de um determinado produto. E a televisão se torna, nos anos 1960, o veículo ideal para 

integrar no universo familiar aquelas pessoas e produtos que ela projeta de forma positiva 

no seu vídeo.  

Publicidade e televisão unidas para a construção de heróis que se tornam muito 

vistos e ouvidos em todos os lares, criando assim uma necessidade de consumo e de um 

encontro periódico entre o telespectador/consumidor e aquele herói/vendedor. 

A televisão atinge assim, na segunda metade dessa década, o status de  meio de 

comunicação que mais desperta o fascínio e a vontade de consumir nas pessoas. É dona 

de técnicas capazes de criar padrões de comportamento para a sociedade, e faz imperar a 
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máxima de que o que aparece na televisão já vem com um mínimo de aceitabilidade e um 

certo grau de importância para a vida e o dia a dia dos telespectadores.  

Notadamente no Brasil, a televisão tem se constituído em um dos principais 

agentes que organizam boa parte da movimentação cultural, política e consumidora dos 

cidadãos. Como afirma Esther Hamburger (2005, p. 119), “a intensa penetração da 

televisão na sociedade brasileira contribui para reforçar o senso de pertencimento a uma 

comunidade imaginada, que se torna menos abstrata e mais familiar na exibição de 

paisagens visuais”.  

A TV assim assume um papel que extrapola o campo só da diversão e do 

entretenimento. Ela atua muito mais além do simples lazer ou divertimento. Ela se torna 

o principal vetor de uma comunidade nacional imaginada28 

Ela pode ser classificada como a forma mais primária de se vender produtos, de 

se mudar hábitos e de se criar ídolos nacionais. Vender via TV é mudar hábitos por meio 

de uma insistência comportamental segundo as regras da publicidade e propaganda. O 

poder de entrar no dia a dia das pessoas permite que a televisão venda tudo a quase todos. 

Por meio de uma bem pensada programação televisiva, o consumo é alavancado 

no Brasil a partir dos anos 1960. São novidades ligadas aos automóveis, eletrodomésticos, 

produtos de beleza e saúde, alimentícios, bebidas, telefonia e produtos bancários como 

cartões de crédito, poupanças e outros investimentos. 

A TV se torna rapidamente um espaço para o exercício da publicidade mediada, 

ou seja, por meio da propaganda eu também posso pautar temas para a sociedade; refletir 

                                                             
28 Usamos aqui a definição do cientista político Benedict Anderson, que em 1983, no livro Comunidades 

imaginadas, diagnosticou que as nações são como “comunidades imaginadas”, porque mesmo os membros 

das menores nações nunca irão conhecer a maioria dos seus companheiros, encontrá-los, ou mesmo ouvi-

los, ainda que nas mentes de cada um exista a imagem da comunhão deles. Ainda segundo Anderson, essas 

comunidades imaginadas são pensadas por meio de práticas culturais que estimulam os homens a buscarem 

suas identidades e a definirem suas obrigações com o Estado. Por meio de uma gramática comum, os 

homens reconhecem nos jornais e na TV imagens comuns e narrativas coletivas. Nessas imagens e 

narrativas, diversos eventos e relatos formam uma espécie de romance real e se entrecruzam com a vida do 

leitor. Dessa forma, ele se vê como parte de uma comunidade imaginada, com um espaço circunscrito e 

sujeitos nunca vistos, onde se desenrolam os enredos e as narrativas que guiam parte de suas vidas.  
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opiniões de determinados grupos, alguns muitas vezes minoritários em outros veículos de 

comunicação, ou mesmo formar hábitos de consumo ou de comportamento. 

Ainda segundo Canclini (2005, p. 38), “desiludido com as burocracias estatais, 

partidárias e sindicais, o público recorre ao rádio e à televisão para conseguir o que as 

instituições cidadãs não proporcionam: serviços, justiça, reparações ou um pouco de 

atenção”.  

Como vamos ver no próximo capítulo, a televisão representa ainda hoje um 

poderoso instrumento de integração nacional, criando um processo de unificação da 

sociedade brasileira, e a telenovela, em especial, passa a representar o país através das 

ficções narrativas que ela foi criando e foi transformando com o intuito de se modernizar 

e de modernizar a sua linguagem e o recado que leva aos telespectadores. 

A ficção televisual consegue, a partir dos anos 1960, e, principalmente após os 

anos 1980, estabelecer conexões bem estreitas com a realidade. Ela constrói suas histórias 

baseadas no contexto social do momento e se torna fonte de temas que serão discutidos 

na sociedade a partir daquele momento. 

Para Esther Hamburger (2005, p. 57), “se por um lado, algumas novelas tiveram 

papel destacado na formação de consumidores ao difundir a moda e o uso de aparelhos 

eletrodomésticos, por outro, temas como eleições, campanhas sociais, racismo e 

homossexualismo também são recorrentes nas tramas”. 

E a maior prova da hegemonia da televisão em países com graves problemas 

sociais como o Brasil, está na sua capacidade de aglutinar pessoas de diferentes níveis 

culturais, sociais e políticos. Como afirma Martín-Barbero: 

O desproporcional espaço social que essa mídia ocupa é proporcional à 

diminuição de espaços políticos tradicionais de expressão e negociação 

dos conflitos e a não-representação no discurso da cultura oficial, da 
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complexidade e diversidade dos mundos de vida e dos modos de sentidos 

das pessoas (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 39).  

  

8 - A TV perde espaço para a Internet 

 

 A televisão como conhecemos desde a criação da primeira emissora brasileira em 

setembro de 1950, sempre foi um veículo de massa que privilegia uma comunicação 

unilateral, que parte sempre de poucos ou de uma elite para muitos consumirem, e que 

não abre muito espaço para uma real participação dos telespectadores. 

Há 10 anos, com a rápida popularização e crescimento da internet29, surge na área 

da comunicação um novo processo de expansão de mercado que traz com ele a real 

possibilidade de uma informação globalizada ao alcance de todos. É uma comunicação 

com novas especificidades, por meio de uma interação sem fronteiras entre consumidores 

e novos meios de comunicação de massa. 

 Com a internet, ao contrário de certa passividade do telespectador da TV, surge a 

figura de um consumidor que pode se manifestar e buscar mais informações sobre aquilo 

que está sendo apresentado. É uma interatividade que procura criar a figura de um 

consumidor mais consciente e participativo.   

 Ela foi pensada, desde os seus primeiros passos, para permitir a comunicação de 

uma forma muito distinta dos anteriores meios de comunicação. Ela possibilita que 

pessoas de todo o mundo se conectem e se comuniquem entre si, trocando informações e 

pesquisando assuntos que lhes interessem.  

Como explica Manuel Castells (2004, p. 16), “com a internet, pela primeira vez a 

comunicação de muitos para muitos em tempo escolhido à escala global”.  

A internet vem causando no mercado da comunicação um impacto muito grande 

em um espaço até então ocupado, sem muita concorrência, pela televisão. Um estudo feito 

pela empresa de auditoria Deloitte, em janeiro de 2018, mostra que a TV convencional 

                                                             
29 Na verdade, a Internet surgiu em 1991, criada pelo cientista norte-americano Tim Berners-Lee como uma 

rede que permitia a publicação, a busca e o armazenamento de conteúdos diversos em diferentes tipos de 

mídia, mas o crescimento efetivo se deu a partir do segundo semestre de 2005, quando foi inaugurada a 

plataforma do Youtube, que passou a permitir, gratuitamente, o compartilhamento de vídeos via Internet. 
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está perdendo público para o streaming (tecnologia que envia informações multimídia por 

meio da transferência de dados, utilizando redes de computadores, especialmente a 

Internet, e que foi criada para tornar as conexões mais rápidas). Um exemplo do uso do 

streaming é o site Youtube, que transmite vídeos em tempo real. 

Segundo a pesquisa da Deloitte, cada vez mais os consumidores assistem filmes, 

seriados ou jogos de futebol em streaming. Os norte-americanos, por exemplo, dedicam 

39% das horas que passam diante de um televisor só para assistirem conteúdos da Netflix 

ou da Amazon. 

O estudo também revela que mais de 50% dos telespectadores dos Estados Unidos 

continuam assistindo televisão só porque está atrelado a ela um pacote que inclui uma 

internet de alta velocidade.  

Ainda de acordo com a mesma pesquisa, no Brasil o cenário não é muito diferente: 

os brasileiros passam 13,6 horas assistindo a vídeos digitais – sendo que 37,5% desse 

tempo (5,1 horas) é gasto vendo conteúdo em smartphones. Enquanto isso, os usuários 

estão passando apenas 5,5 horas semanais na frente da TV, seja ela aberta ou paga.  

Outro estudo, esse realizado em 2016 pela empresa norte-americana eMarketer 

revela que, em diversas ocasiões, os dois meios de comunicação, televisão e internet, são 

usados juntos, mas que nos últimos dois anos, os adultos americanos passam mais tempo 

na internet do que vendo televisão.  

O novo meio de comunicação não deve aposentar definitivamente os anteriores, 

mas é inegável que “roubou” a audiência e interferiu no poder que a televisão o rádio  

tinham de estarem no topo dos veículos de comunicação de massa.  

Com a internet há um aproveitamento das linguagens e das formas de se apresentar 

conteúdos que a antecederam, mas há também uma maneira nova de se falar com as 

pessoas e com o mundo em constante transformação em que vivemos. 

No novo veículo de comunicação de massa há textos como nos jornais; som como 

nas rádios; imagens estáticas como na fotografia e em movimento como na televisão ou 
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no cinema. Só que agora simultaneamente e com muito mais rapidez, por meio de uma 

comunicação multimídia.  

Para o analista Jim Nail, da Forrester Research, uma empresa norte-americana de 

pesquisa de mercado, “a TV sempre será vista de forma linear, ao vivo, para as finais de 

campeonato de futebol ou para acontecimentos da atualidade, mas o restante da 

programação tem evoluído normalmente para um modelo por demanda”.  

Para o executivo da Forrester, ”um canal de televisão, está na mesma posição hoje 

de um jornal, por exemplo, ou seja, haverá a concorrência forte de outras formas de ver e 

buscar pelo conteúdo”. 

Hoje, a internet é usada por outros meios de comunicação e, principalmente pela 

televisão, para estreitar a relação com o telespectador, incentivando que ele visualize e 

consuma mais os programas exibidos na TV, mas acrescentando ainda mais informações 

como o histórico da atração, os bastidores, os artistas que dela participam e outros 

conteúdos que conversam com o programa na sua origem.  

Chegamos a um momento em que a mesma história ou narrativa pode ser 

transmitida por meio de diversas mídias. Podemos criar e incorporar novas modalidades 

narrativas e passar a trabalhar com o conceito amplo de convergência.  

Como explica o pesquisador Henry Jenkins (2008, p. 27), “por convergência 

refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos”. 
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Capítulo II 

 

 

TV COMO PROJETO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL 

 

 

 

1 – Uma TV clientelista 
 

A televisão surge no Brasil em um período em que o País, após o término da 

Segunda Guerra Mundial (em 1945), promove, por meio do governo do presidente 

Eurico Gaspar Dutra, a opção por uma política econômica de defesa da 

industrialização espontânea, acompanhada de uma política de crédito mais liberal em 

relação ao governo anterior.  

 

É o início da redução da intervenção estatal na economia, uma herança do Estado 

Novo, que dura de 1937 a 1945, e que prega que o Poder Executivo organiza a 

sociedade a partir do momento em que intervém amplamente na economia, na política 

e na cultura. Foi um momento na história do País em que a elite política está 

intimamente ligada a grandes industriais, militares e financistas. 

 

Desde o início, a TV brasileira é concebida para ter uma decisiva participação nas 

disputas políticas locais. Com sua concessão sendo uma prerrogativa da Presidência 

da República desde os anos 1950 até a Constituição de 1988, a televisão é um bom e 

útil instrumento para aglutinar as elites e o povo em torno de um projeto nacional, e 

também contribui para a instalação do chamado “clientelismo”, um estilo sempre 

presente na política brasileira que provoca uma interdependência entre o sistema 

político e a mídia, seja ela impressa ou da radiodifusão. 

 

O que vemos é como o novo veículo de comunicação, a partir de 1950, foi 

utilizado politicamente em âmbito nacional, tendo sido usado constantemente como 

um instrumento não só de boas relações entre o Governo e o empresariado nacional, 

mas também como forma certeira de penetrar nas diferentes camadas sociais, com um 

discurso amplamente monitorado, mas capaz de construir realidades que podem ser 

pautadas nos objetivos econômicos e políticos dos nossos governantes. 
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Assim como no final dos anos 1920 e início dos anos 1930 havia acontecido com 

o rádio brasileiro, o uso político da televisão garante o poder de iniciativas clientelistas 

também na implantação do novo meio de comunicação de massa. A relação, portanto, 

entre o poder público e a mídia até a década de 1960 é muito imprópria. 

 

Como escreve Octavio Penna Pieranti (2006, p. 96), “para os jornais e emissoras 

de TV, governantes não hesitaram em utilizar os cofres públicos para uma prática 

escusa, como a compra de opinião, bem como esses não se portaram de forma 

independente e apta a exercer suas funções primordiais”.  

 

É comum o poder público ter políticas distintas para os veículos de comunicação, 

e essas políticas dependem da proximidade ou não com as ideias do governo em 

exercício. Como completa Pieranti (2006, p. 96), “do ponto de vista legal, a relação 

entre os dois atores caracterizou-se pela demora e descaso na consolidação do aparato 

necessário à regulamentação do setor de comunicação social”. 

 

É a ideia, transformada em prática, da adoção do sistema de troca e compensação 

no mais completo sentido político que domina o País até hoje. Agora, com auxílio 

também da imagem, a televisão passa a ser vista pelo Governo como uma grande aliada 

em sua relação  com as massas. 

 

Ao liberar concessões e muitas vezes financiar via Banco do Brasil ou outros 

órgãos financeiros estatais a montagem dessas emissoras, nos primeiros momentos, o 

Governo promove um jogo duplo, já que incentiva o desenvolvimento das mídias, mas 

também tem nas mãos condições de influenciá-las politicamente, pois essas emissoras 

lhes devem dinheiro e linhas de crédito. 

 

Nesse jogo que não é só político, mas também social, a televisão cumpre um papel 

importante como explica Muniz Sodré: 

 
A televisão vem liderando por toda parte o processo de penetração 

horizontal e vertical da indústria da comunicação nas diferentes camadas 

sociais, fazendo coexistir sofisticação tecnológica com miséria absoluta. 

Para se entender este fenômeno, é preciso refletir sobre a forma de 

chegada da civilização industrial a um país como o Brasil, cuja economia 

sempre esteve sob a dependência dos esquemas da divisão internacional 
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do trabalho, operados primeiro pela Europa e, mais tarde, pelos Estados 

Unidos (MUNIZ SODRÉ, 1984, p. 90). 

 

    

Para melhor entender o impacto político e social da implantação da televisão no 

Brasil é preciso voltar na história e explicar os primeiros passos da radiodifusão (rádio 

e televisão) no País, bem como o contexto político e econômico em que esse processo 

se inicia. 

 

 

2 - O uso do rádio para um Estado unificado 

 
 

Ao contrário da televisão, o rádio brasileiro surge de forma independente, sem 

vínculos governamentais, esses só viriam a chegar a partir de 1930, e a sua primeira 

emissora oficial entra no ar em 20 de maio de 1923.  

 

Trata-se da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edgard Roquette 

Pinto, um médico, antropólogo e educador, e Henrique Morize, presidente da 

Academia Brasileira de Ciências (ABC). 

 

O rádio surge assim com um projeto de serviço para a educação e a cultura, mas 

financiado e tendo como foco uma população mais elitizada, a burguesia da época nas 

grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso mesmo, as primeiras 

emissoras levam o nome de Sociedade ou de Clube, já que são patrocinadas por 

entidades ou pessoas do alto escalão da sociedade da época. 

 

Para a pesquisadora e professora doutora Gisela Ortriwano (1985, p. 21), “o rádio 

nascia como um empreendimento com finalidades puramente educativas e culturais, 

tendo em vista que o número de iletrados era muito alto na época”. Os primeiros 

programas são extremamente simples e fáceis de serem realizados porque apresentam 

apenas músicas, aulas e informativos. 

 

O rádio nacional deixa de ser amador e educacional para se tornar profissional e 

comercial a partir da sua regulamentação oficial pelo Decreto nº 20.047 de maio de 

1931, e, posteriormente, pelo Decreto-Lei nº 21.111 do Governo Provisório de Getúlio 
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Vargas, que em março de 1932 institucionaliza a propaganda comercial no veículo, 

inicialmente não podendo ocupar mais de 10% da programação diária das emissoras. 

 

Para os revolucionários que tomam o poder em 1930, sob o comando de Getúlio 

Vargas, a regulação da radiodifusão possui um alto grau de nacionalismo, e por isso 

mesmo, há uma grande restrição para a participação, nesses canais de comunicação, 

do capital estrangeiro.   

 

Os decretos 20.047 e 21.111, publicados em 1931 e 1932, respectivamente, 

estabelecem como regra única que o rádio e a televisão, esta quando viesse a existir, 

são de interesse nacional, e, portanto, só podem ser propriedades de brasileiros.  

 

Como explica Othon Jambeiro (2002, p. 183), “essas raízes nacionalistas 

projetaram-se para o futuro e estão presentes em vários dispositivos do Código 

Nacional de Telecomunicações e do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 

atualmente em vigor”. 

 

Com essas mudanças, o rádio se torna mais popular, e o governo de Getúlio 

Vargas percebe que o veículo pode ser um aliado importante na construção da ideia de 

um país unificado, atingindo também os analfabetos. Getúlio entende que o Brasil é 

um país imenso e com muitas diferenças regionais, portanto enxerga no novo veículo 

um papel aglutinador  em relação ao Estado. 

 

Um exemplo claro dessa estratégia do governo Vargas foi a implantação, em 

1935, do programa de difusão obrigatória, “A Hora do Brasil” (Figura 10), que anos 

depois se transformaria no “A Voz do Brasil”, um espaço gratuito para o governo 

divulgar os seus feitos e se fazer presente nos locais mais isolados do País.  

 

Com este programa fortalece-se a ideia do nacionalismo a partir de um discurso 

populista, ou seja, aquele que tem como alvo as massas populares e os trabalhadores 

brasileiros.30 

                                                             
30O Programa passa a ser transmitido em 22 de julho de 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, 

primeiro com o nome de “Programa Nacional”, título que  manteve por pouco tempo. A partir de julho de 

1935 e até o início de 1962, ele recebe o nome de “Hora do Brasil”, apresentado por Luiz Jatobá. Em 1938 

passa a ter veiculação obrigatória sempre das 19h às 20h, de segunda a sexta-feira, no horário oficial da 
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Figura 10 - “A Hora do Brasil” é criada, em 1935, para divulgar o governo Vargas31  

 

 

Notícia no jornal A Noite, edição de 23 de julho de 1935, destaca a primeira 

transmissão do programa “Hora do Brasil”, na Rádio Guanabara, para levar ao 

público notícias positivas sobre o governo federal. 

 

Para Jambeiro (2002, p. 51), “Getúlio utilizou o rádio para disseminar o novo 

valor ideológico de um país uno e nacionalista, criando uma concepção para que o 

Estado fosse exaltado como sendo a única entidade capaz de realizar o destino 

histórico da nação. Ele tinha que ser onipresente e poderoso”. 

 

O rádio já havia se tornado uma peça importante de mobilização das massas na 

Itália do ditador Benito Mussolini na década de 1920, e também teve um papel 

fundamental na política de comunicação adotada pelo governo nazista da Alemanha a 

partir de 1933, com a ascensão de Adolf Hitler ao poder. 

 

                                                             
cidade do Rio de Janeiro. Em 1971, por determinação do presidente Emílio Garrastazu Médici muda o 

nome para “A Voz do Brasil”. 
31 Fonte:  Blog Migalhas. Disponível em: 

<https://www.google.com/search?q=rumos+novo+%C3%A0+propaganda+nacional+pelo+r%C3%A1dio

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO5_nLsODeAhXFQ5AKHYLsBjIQ_AUIESgE&biw

=1366&bih=657#imgrc=xXgeOgCv0msIhM:>. Acesso em: 13 Out 2018. 

https://www.google.com/search?q=rumos+novo+%C3%A0+propaganda+nacional+pelo+r%C3%A1dio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO5_nLsODeAhXFQ5AKHYLsBjIQ_AUIESgE&biw=1366&bih=657#imgrc=xXgeOgCv0msIhM
https://www.google.com/search?q=rumos+novo+%C3%A0+propaganda+nacional+pelo+r%C3%A1dio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO5_nLsODeAhXFQ5AKHYLsBjIQ_AUIESgE&biw=1366&bih=657#imgrc=xXgeOgCv0msIhM
https://www.google.com/search?q=rumos+novo+%C3%A0+propaganda+nacional+pelo+r%C3%A1dio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO5_nLsODeAhXFQ5AKHYLsBjIQ_AUIESgE&biw=1366&bih=657#imgrc=xXgeOgCv0msIhM
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Internamente, na Alemanha, o governo de Hitler desenvolve uma competente 

política de comunicação, apostando no uso do rádio para difundir suas idéias, já que a 

máquina nazista não tem condições de mobilizar os jornais a seu favor, porque a 

grande maioria dos empresários dos impressos não exibem apoio ao novo governo 

alemão.  

 

Como o trânsito do rádio para a televisão no Brasil acontece sem muitos percalços, 

dentro de um processo que o governo e os proprietários de veículos de mídia da época 

classificam como sendo uma evolução tecnológica natural, nada mais também 

“natural” também que o primeiro contato das autoridades brasileiras com um aparelho 

de televisão seja por meio uma missão de empresários alemães da Telefunken, 

acompanhados por membros do III Reich (termo utilizado pelo regime 

nazista da  Alemanha para definir como Hitler pretende transformar seu país em uma 

potência mundial), que participam de uma Feira de Amostras e Negócios, realizada no 

Rio de Janeiro, em 1939. 

 

Nessa época, a televisão alemã é um exemplo para o mundo porque alcança um 

grande feito, o de transmitir para seis cidades germânicas a Olimpíada de Berlim, 

realizada em 1936 e considerada pelos historiadores e estudiosos dos meios de 

comunicação, como o primeiro grande acontecimento televisivo do mundo. 

 

A propaganda dos alemães para o seu modelo de televisão, e por aqui não se pode 

esquecer que os assessores de Hitler tinham a expectativa de que a nova tecnologia 

poderia ser muito útil, também em futuros confrontos bélicos, como um veículo de 

propaganda política mais eficaz que o rádio, e a tentativa das autoridades do regime 

de Hitler por estreitar as relações com o governo brasileiro de Getúlio Vargas não dão 

certo, apesar de todo o apoio do Departamento Nacional de Propaganda (DNP) do 

governo Vargas.  

 

O novo veículo é considerado muito caro perto do que se cobra no mercado para 

um bom aparelho de rádio. E a conversa esfria de vez quando em 1942, em plena 

Segunda Guerra Mundial, o Brasil opta por ficar do lado dos Estados Unidos da 

América no conflito. 
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Durante o primeiro governo Vargas (1930-1945), a tônica fundamental 

da política internacional do Brasil procurou aproveitar a rivalidade entre 

os Estados Unidos e uma Alemanha em plena expansão. Os dois países 

tinham grande interesse em ter o Brasil como aliado, e nosso comércio 

exterior com a Alemanha era apenas um pouco menor que o com os 

Estados Unidos, o que facilitava a estratégia. O fato de, em 1937, Getúlio 

Vargas ter assumido poderes ditatoriais, assim como o de ter renovado a 

moratória da dívida externa que vigia desde 1930, aproximou-o da 

Alemanha, embora o regime autoritário brasileiro não tenha sido tão 

violento como foi o dos três países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). 

Quando, em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil 

declarou sua neutralidade. Em junho de 1940, Getúlio Vargas fez um 

famoso discurso no qual previu o fim das democracias, algo que era 

conveniente a ele. Como também era conveniente o jogo diplomático que 

estava realizando, agindo como intermediário, no governo, entre o grupo 

que queria se associar à Alemanha e o que queria se aliar aos Estados 

Unidos. Afinal, em 1942, decidiu-se pelos Estados Unidos, declarou 

guerra à Alemanha, e o Brasil teve uma modesta, mas efetiva participação 

militar no conflito (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 24). 

 

 

Ainda voltando ao rádio, sua implementação  nos anos 1930 segue muito a cartilha 

adotada pelo ditador Adolf Hitler na Alemanha. Atento à importância e ao alcance que 

o veículo tem, Getulio Vargas usa e abusa das suas ondas magnéticas para anunciar o 

Estado Novo e a Constituição de 1937. Nesse período, implanta-se a censura total ao 

que é veiculado tanto no rádio como nos jornais. 

 

Os programas de rádio realizados em estúdios e até mesmo as radionovelas têm 

seus roteiros enviados previamente para o departamento de censura, que fica no Rio 

de Janeiro, ou então para alguma de suas representações que já existem em alguns 

outros estados. 

 

Ao mesmo tempo em que enxerga no rádio o seu melhor aliado no convívio com 

a grande massa da população, o governo de Getúlio Vargas trabalha com a injeção de 

muita propaganda governamental, e assim impulsiona o surgimento de várias 

emissoras no final dos anos 1930 e início dos anos 1940. “E o presidente Getúlio 

Vargas apresentava-se nos discursos como Salvador da Pátria, ou seja, enaltecia a sua 

imagem de único” (MAKOVICS, 2007, p. 375). 

 

Como auxílio do rádio, as campanhas e a comunicação do governo Vargas 

utilizam amplamente a bandeira do populismo como um diferencial competitivo. 

Como explica Saul Randazzo (1996, p. 192), “o arquétipo de Grande Pai e Herói é 
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amplamente divulgado já que Getúlio instituiu o salário mínimo, a CLT e os direitos 

trabalhistas, e a massa proletária foi a principal beneficiada, e com isso o idolatrou”. 

 

Ele também segue o exemplo do presidente norte-americano Franklin Dellano 

Roosevelt, que nessa mesma década faz amplo uso político do rádio com as suas 

“Conversas ao pé do fogo”, pequenos programas que buscam construir um clima de 

cumplicidade entre o presidente e o público mais comum e simples dos Estados 

Unidos. 

 

 

3 - Ascensão da classe média e do desenvolvimentismo nacionalista 

 
 

O governo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo vale-se de uma política 

nacionalista e investe na indústria pesada e na produção de bens de consumo duráveis. 

E é a partir desse momento de mudança e de ruptura de uma economia até então 

periférica e agrícola, baseada no cultivo da terra, que o País passa de uma sociedade 

semicolonial e formada por aristocratas, fazendeiros e grandes comerciantes, para uma 

nova sociedade que abriga também uma crescente classe média tradicional, formada 

por trabalhadores das indústrias, pequenos comerciantes, funcionários públicos e 

militares. 

 

Segundo Hélio Jaguaribe (1958, p. 41), “as classes médias brasileiras se formaram 

e expandiram como subproduto da urbanização de um país que permanecia agrícola e 

não lhes oferecia condições para se inserirem no processo produtivo”. Para o sociólogo 

e cientista político carioca, “a consequência foi que o inevitável marginalismo daí 

resultante conduziu-as ao parasitismo direto do Estado”.  

 

Para muitos historiadores e economistas, o Estado Novo representa a volta do 

autoritarismo, mas em uma versão mais modernizadora, já que a ideia central que 

permeia o movimento é a de levar a cabo uma revolução nacional que promova a 

industrialização, mesmo tendo em conta que essa revolução é eminentemente 

burguesa. 
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Ao optar por se tornar uma economia nacional-desenvolvimentista, o Brasil altera 

as suas classes sociais e passa de uma divisão que contempla apenas duas (a dos 

senhores de terra e de um proletariado formado por homens livre e escravos libertos) 

para uma nova constituição de classes que, conforme afirma Luiz Carlos Bresser-

Pereira (2014, p. 251), “agora, entre a diminuta classe dirigente e a imensa classe 

dominada, encontramos uma pequena classe média vivendo nas cidades, apoiada 

fundamentalmente no emprego público”. 

 

Essa nova configuração representa também o surgimento de uma classe média que 

pode tanto vir do desenvolvimento industrial via pequenos e médios comerciantes e 

industriais, como de um novo proletariado urbano que passa a ter uma condição de 

vida superior à que possuía até então. 

 
O nacionalismo econômico, até então pouco expressivo no país, ganha 

nova dimensão. Em primeiro lugar, acirra-se o sentimento anti-

imperialista clássico, de defesa de barreiras alfandegárias e do controle 

nacional sobre os recursos naturais. As razões que contribuem para isto 

são conhecidas: a crise e depressão internacional e seus efeitos sobre a 

economia do país, a ideologia do integralismo e a do socialismo da 

Aliança Libertadora Nacional, a ideologia de fortalecimento do poder 

central, em que o Estado figura como guardião e promotor dos interesses 

nacionais etc. Em segundo lugar, e pelas mesmas razões, começa a 

ganhar expressão um novo nacionalismo econômico: o da visão de que a 

industrialização só é viável através de um apoio estatal que vá além do 

planejamento e do controle sobre recursos naturais, passando a incluir 

também  investimentos diretos em transporte, mineração, energia e 

indústria de base (BIELSCHOWSKY, 1988, p. 251-252). 

 

 

A partir do final dos anos 1930 e início dos anos 1940, o Brasil vê surgir uma série 

de atividades que promovem uma cultura de massa no País. Com o crescimento da 

industrialização e da urbanização, bem como a expansão da classe operária e o 

aumento populacional, a imprensa, o rádio e o cinema são redefinidos e abre-se o 

caminho para a chegada da televisão e da publicidade com mais força. 

 

Mas ainda havia um longo caminho a ser percorrido e, como explica Renato Ortiz 

(1988, p. 150), “nesse período, a indústria cultural brasileira e a cultura popular de 

massa emergente ainda se caracterizavam mais pela sua incipiência que pela sua 

amplitude”. 
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4 – A radiodifusão não adquire a forma de rede nacional 

 
 

O rádio se constitui, na década de 1940, o meio de comunicação mais popular, 

mas como ainda há uma sociedade brasileira subdesenvolvida, ele também tem 

dificuldades para se expandir. O alcance das ondas do rádio é fraco em grande parte 

do território nacional, o que faz com que uma expressiva parcela da nossa população 

ainda se sinta excluída desse tipo de comunicação e informação. 

 

Embora o governo de Getúlio Vargas faça uso sistemático do rádio para difundir 

suas idéias e seus feitos, aproveitando o alto índice de analfabetismo da população na 

época, o que prejudica o crescimento da mídia impressa, o sonho de um sistema 

radiofônico em nível nacional não foi alcançado pela própria impossibilidade material 

da realização. 

 
A radiodifusão brasileira não adquire forma de rede, o que estimula o 

crescimento da radiofonia local. As emissoras mais potentes se limitavam 

a irradiar seus programas a partir de sua base geográfica, mas elas não se 

constituíam em centro integrador de diversidade nacional. Simplesmente 

podiam ser captadas de acordo com o padrão da recepção de cada lugar. 

(ORTIZ, 1988, p. 43). 

 

  

Dessa forma, a exploração comercial dos mercados se fazia regionalmente, não 

possuindo o rádio brasileiro da época a dimensão integradora característica das 

indústrias de cultura. 

 

Getúlio Vargas possibilita em seu primeiro governo que uma burguesia industrial 

de imigrantes e descendentes de imigrantes apareça e faça parte ativa da nova 

sociedade brasileira. Mas, como explica Bresser-Pereira (2014), “há a emergência de 

uma burguesia industrial de imigrantes com pouca ou nenhuma capacidade de 

formulação e de atuação política”. 

 

Classificado como um político autoritário e nacionalista, Getúlio Vargas lidera 

uma coalizão política denominada Aliança Liberal32 e começa, gradativamente, a 

                                                             
32 Aliança Liberal é um pacto político, em 1929, entre os governos dos estados de Minas Gerais, Rio Grande 

do Sul e Paraíba contra a candidatura do paulista Júlio Prestes à sucessão de Washington Luís. Ela marca 

o rompimento da alternância de poder entre candidatos de São Paulo e Minas Gerais, a chamada política 
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implantar uma estratégia que prioriza a industrialização nacionalista, ou seja, voltada 

para dentro do País e com relativo apoio da sociedade. É a política da industrialização 

substituindo as importações. 

 
Vargas dará espaço em seu governo a essa nova classe em formação, a 

burguesia industrial. Ao mesmo tempo, graças à sua liderança e às 

condições favoráveis que se abriram para o Brasil com a crise do sistema 

central nos anos 1930, a burocracia pública moderna terá um papel entre 

as classes dirigentes brasileiras (BRESSER-PEREIRA, 2014. p. 113). 

 

 

Assim, entre 1930 e 1960, uma coalizão de classes formada pela burguesia 

industrial, a burocracia pública moderna, os trabalhadores urbanos e o setor não 

exportador da velha oligarquia promoverão a revolução nacional e industrial brasileira.  

 

“Durante os primeiros quinze anos, Vargas governará ou sob regime semi 

autoritário ou abertamente autoritário (o Estado Novo). O período autoritário trouxe 

consigo abusos, mas a sociedade brasileira não estava ainda madura para a 

democracia” (Bresser-Pereira, 2014, p. 113-114). 

 

 

Em 1945, já pressentindo que seu governo centralizador passa por problemas de 

sustentabilidade, Getúlio Vargas resolve deter o que ele considera um demasiado poder 

de concentração dos meios de comunicação, entenda-se aqui o poderio dos Diários e 

Emissoras Associados, do empresário e jornalista Assis Chateaubriand (1892-1968).  

 

Este, com efeito, se une a barões do café e políticos para construir seu império, 

que nessa época já representa quase 20 jornais pelo País, mais de 20 emissoras de rádio 

e duas revistas para o público adulto, uma delas O Cruzeiro, além de várias infantis e 

uma agência de notícias, a Meridional.    

 

Para deter esse poder de concentração na mídia, o governo Vargas cria o decreto-

lei nº 7.666, que limita a ação dos trustes nacionais e internacionais no segmento dos 

meios de comunicação.  

 

                                                             
do café-com-leite, ao lançar como candidatos à presidência do País o gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano 

João Pessoa. 
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É uma opção de Getúlio Vargas para neutralizar a força e a projeção política que 

Chateaubriand vem conquistando, e até porque o empresário midiático já não está tão 

próximo, como fora nos anos 1930, do mandatário brasileiro e do seu governo 

autoritário.  

 

O decreto-lei de Vargas proíbe que a partir daquele momento empresas 

jornalísticas de um mesmo dono ou grupo empresarial possam ser acionistas de outras 

do mesmo ramo, ou mesmo que aconteça uma fusão entre elas sob um só controle.  

 

Na verdade, o decreto caracteriza uma proteção para o Estado frente aos 

verdadeiros impérios midiáticos nacionais e internacionais que se organizam. 

 

Em especial tratava-se de preservar a economia nacional e o interesse 

público dos atos que pudessem prejudicar seu funcionamento e expansão. 

Nesse sentido, a lei definia como nocivos ao interesse público os atos que 

envolvessem indústrias bélicas, indústrias básicas, empresas editoras, 

jornalísticas, de rádio e empresas nacionais e estrangeiras, notoriamente 

veiculadas a coalizão, trustes ou cartéis, ajustados no estrangeiro (IANNI, 

1977, p. 61). 

 

 

Esse decreto-lei provoca a ira de Assis Chateaubriand e de outros empresários do 

ramo da comunicação, que segundo Fernando Morais (1994, p. 456) o classificam 

como “uma legislação com tal ferocidade como nunca se fez antes, com o objetivo 

exclusivo de exterminar uma organização que era os Diários Associados”. 

 

Getúlio então cria um grande atrito com as empresas jornalísticas e, 

principalmente, com os jornais e emissoras de rádio pertencentes aos Diários 

Associados, embate esse que só se abranda quando, em 29 de outubro de 1945, ou seja, 

mais de quatro meses após a assinatura do decreto, ele é revogado, nos derradeiros dias 

do fim do Estado Novo que substitui Vargas pelo eleito democraticamente, em 

dezembro de 1945, Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro da Guerra do governo Getúlio 

Vargas. 

  

Com o presidente Gaspar Dutra o Congresso Nacional, fechado por Vargas oito 

anos antes, volta a funcionar, agora como uma Assembléia Constituinte composta por 

representantes de várias facções políticas. Estão ali congressistas que representam as 
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elites agrárias e urbanas, mas também comunistas e trabalhadores, todos garantindo 

votos e espaços políticos. É, de certa forma, a volta aos princípios democráticos 

derrubados pela instalação do Estado Novo. 

 

Mas se por um lado a democracia retorna, por outro o nacionalismo dá vez ao 

liberalismo econômico, pregado principalmente pelos Estados Unidos após o término 

da Segunda Guerra Mundial. 

 

Em um primeiro momento, o governo do presidente Dutra implanta uma política 

externa que estreita os vínculos entre o Brasil e os Estados Unidos, o que faz com que 

o governo coloque o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e todos os seus integrantes 

na ilegalidade, além de romper as relações diplomáticas com a União Soviética. A 

mais implacável oposição ao governo Dutra vem do Partido Comunista, que ressurge 

em 1945 como o mais forte partido comunista da América Latina, segundo Thomas 

Skidmore (1979, p. 92). 

 

Defrontado com essa crescente força, o governo de Dutra decidiu usar a 

repressão. Fora incluído na Constituição de 1946 um dispositivo legal 

mediante o qual os partidos “antidemocráticos” poderiam ser impedidos 

de participação aberta na política. A cláusula foi invocada pelos 

procuradores do governo e o PCB foi declarado fora da lei, por decisão 

judicial em 1947. A supressão oficial do Partido Comunista coincidiu 

também com o início da Guerra Fria. Os anticomunistas brasileiros 

podiam, portanto, encontrar no exterior uma pronta justificativa para os 

seus atos (SKIDMORE, 1979, p. 93-94). 

 

 

A partir daí o presidente Dutra adota uma série de políticas liberais que provocam 

um aumento considerável nas importações, o que leva à diminuição das nossas 

reservas econômicas, ao crescimento da dívida externa e ao congelamento de salários 

e seu reflexo na piora do custo de vida da maior parte da nossa população. 

 

“O desenvolvimento econômico do Brasil passou a ter como principal agenda a 

iniciativa privada, tendo uma relação central com o capital estrangeiro” (Jambeiro, 

2004, p. 136). Com a Constituição de 1946, o governo Dutra parte em defesa da livre 

iniciativa privada e propõe a liberdade de oportunidades para empresários nacionais e 

estrangeiros, destoando da política implantada pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. 
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Como explica Ricardo Bielschowsky (1988, p. 95), “a nova Constituição garante 

a liberdade de expressão e representação popular em geral, salvo no que diz respeito 

aos aspectos que ameaçavam a propriedade privada e a acumulação de capital”. E aqui 

vamos encontrar uma liberdade vigiada das organizações sindicais, que podem existir, 

mas com várias restrições, como a união sindical de diferentes categorias profissionais 

ou a existência de mais de um sindicato em cada espaço geográfico definido 

anteriormente pela Consolidação das Leis do Trabalho, de 1940. 

 

Como define Bresser-Pereira (2014), “em 1946 instaura-se no Brasil uma 

semidemocracia, não se podia falar em democracia porque os analfabetos não tinham 

direito a voto”. De qualquer forma, temos a constituição de um Congresso ainda de 

caráter bem conservador, com o domínio de representantes do Partido Social 

Democrático (PSD) e do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), além de membros da 

oposicionista União Democrática Nacional (UDN). Mais de 60% das cadeiras do 

Senado e da Câmara estão nessa época nas mãos de políticos do PSD ou do PTB. 

  

Em um segundo momento, a partir de 1947, o governo Dutra implanta o Plano 

Salte, o primeiro plano de investimentos no Brasil, que consiste em priorizar os 

investimentos nas áreas de Saúde (S), Alimentação (AL), Transporte (T) e Energia (E). 

Esse Plano promove o controle sobre o câmbio e os volumes de importações, e, a partir 

de 1949, com a valorização mundial do café, fecha-se o ano com a balança comercial 

favorável. “A política econômica do governo voltava a reproduzir o acordo nacional 

entre a burguesia industrial, a burocracia pública e os trabalhadores em torno da 

estratégia de desenvolvimento econômico substitutiva de importações” (Bresser-

Pereira, 2014). 

  

No final dos anos 1940, o Brasil e vários outros países da América do Sul, por 

estarem mais distantes do front da Segunda Guerra Mundial, se tornam importantes 

fornecedores de matérias primas para as nações que acabaram de sofrer com os efeitos 

desse grande conflito.   

 

O cenário é, portanto, propício para o surgimento da televisão no Brasil, já que o 

País vive um momento de aparente desenvolvimento econômico e cultural, com sua 
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elite ávida por assimilar o modo e as novidades das sociedades européias e dos Estados 

Unidos da América, onde a televisão já é uma realidade desde os anos 1930. 

 
No imediato após a Segunda Guerra, início do verdadeiro começo da 

história da TV, o meio seguia operando em dois sistemas opostos que 

tinham marcado o desenvolvimento da radiodifusão: o sistema centrado 

na preocupação comercial, estabelecido nos EUA e em alguns países 

inspirados no exemplo norte-americano, e o sistema de predominância do 

interesse público, calcado na ideia de serviço público, para o público, 

vigente em vários países da Europa ocidental (BUSETTO, 2007, p. 193). 

 

  

A TV aproximou-se mais do modelo do rádio, embora na Europa o meio também 

exibisse programas inspirados no mundo do teatro e nos EUA houvesse programação 

televisiva influenciada pelo cinema  

 

A conjuntura é promissora, já que estamos com a industrialização e a urbanização 

em alta, investimentos externos em atividades comerciais e um sistema político 

razoavelmente estável. Aliada a esse cenário vem a política de valorização do café. 

Nesse momento, a sociedade brasileira se constitui de quatro classes sociais, “os 

negociantes e comerciantes de importação e exportação, um importante grupo de 

pressão na política brasileira; os industriais; a classe operária urbana e a classe média 

urbana” (SKIDMORE, 1979, p. 114). 

 

O Brasil como um país majoritariamente agrário e rural começa a ser sepultado e 

dá lugar para um país industrial. É o momento de uma intervenção intensa na 

economia, com a criação de medidas voltadas para o desenvolvimento da indústria 

brasileira. Surge a indústria de base que provoca o desenvolvimento de novos setores 

industriais. 

 
O duplo processo de industrialização e urbanização se ampliara e se 

fortalecera em três setores: os industriais, a classe operária urbana e a 

classe média urbana. Nenhuma dessas classes havia, por volta de 1950, 

alcançado um estágio de autoconsciência capaz de produzir uma política 

aguda de orientação de classes. Ao contrário, a atmosfera política 

conciliatória do Brasil patriarcal ainda era notavelmente dominante. Os 

industriais ainda constituíam um grupo pequeno, dentro da sociedade 

brasileira. A maioria limitava a sua atividade política aos esforços para 

garantir medidas favoráveis de crédito e uma certa medida de apoio 

governamental para a indústria. A classe operária, em rápido 

crescimento, estava relativamente desarticulada dentro da política. 

Votava mais como massa do que como classe (SKIDMORE,1979, p. 

111-112). 



88 
 

 

 

 É um período em que os políticos populistas aproveitam para prometer mais 

garantias e benefícios para a classe média, mas de verdade ela não tem força política 

nenhuma e em algumas regiões economicamente atrasadas do país, em particular no 

Norte e Nordeste, praticamente nem existe. 

 

 

A Nova Constituição assegura a livre manifestação do pensamento, mas embora 

avance muito em termos do que pregou o Estado Novo, ainda mantém algumas 

restrições. Uma delas é a permanência da necessidade de autorização antecipada para 

a realização de espetáculos e de diversões públicas. Ela também mantém a proibição 

de publicações apócrifas, mas assegura o direito de resposta, suspendendo a 

necessidade de licença prévia para a publicação de livros ou de periódicos. 

 

5 - Surge a TV e com ela o seu uso político 

 
 

Importante destacar que a Constituição de 1946 foi a primeira a citar o serviço de 

radiodifusão, reafirmando o monopólio da União com relação a esse serviço e 

atribuindo-lhe a exclusiva competência de explorá-lo diretamente ou mediante 

concessão. “O controle das empresas de radiodifusão permaneceu nas mãos de 

brasileiros natos, sendo vedadas ações ao portador e sociedades anônimas, modos de 

investimento de capital que impedem a identificação de responsabilidades individuais” 

(Jambeiro, 2004, p. 19). 

 
A expansão das atividades econômicas, no final dos anos 30, provocou 

grande crescimento na inserção de publicidade nos meios de 

comunicação de massa. O rádio tornou-se um poderoso competidor pelas 

verbas publicitárias disponíveis no mercado. Isto levou os proprietários 

de jornais e revistas a vê-lo como um concorrente a ser enfrentado, 

eliminado ou comprado. Como as duas primeiras soluções se mostraram 

impossíveis, eles passaram a disputar concessões para exploração do 

novo meio e a pressionar concessionários amadores a vender as 

concessões para interesses comerciais. Na disputa, desaparecem os rádios 

clubes, que são substituídos por empresas, muitas delas de propriedade 

dos mesmos grupos econômicos e políticos que controlavam os meios 

impressos (JAMBEIRO, 2004, p. 18). 

 

 

 É exatamente nesse processo que surge, em 1938, o primeiro conglomerado 

brasileiro de veículos de comunicação de massa: a corporação, organizada como 
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condomínio fechado, Emissoras e Diários Associados, criada pelo jornalista e empresário 

Assis Chateaubriand e que duraria cerca de quarenta anos.  

 

Segundo Jambeiro (2004, p. 18) “iniciado com cinco emissoras de rádio, 12 

jornais diários e uma revista, o império chegou ao auge 20 anos depois, em 1958, então 

contabilizando 36 emissoras de rádio, 34 jornais diários, 18 emissoras de televisão e 

várias revistas”. Entre essas revistas está a de maior circulação do país, O Cruzeiro, com 

quase um milhão de exemplares vendidos semanalmente   

 

Assim como na época do descobrimento do Brasil, a televisão surge como uma 

concessão pública, uma espécie de capitania hereditária, onde seus donos ganham do 

governo um título ou concessão vitalícia. Independente do uso que dela seja feito, 

inclusive politicamente falando, não há por parte do governo nenhum empenho em 

cancelar essa concessão.  

 

Segundo os pesquisadores Flávio Porcello, Alfredo Vizeu e Iluska Coutinho 

(2006, p. 154), “dessa forma, os detentores da concessão ficam desobrigados de dar 

explicações e justificativas para os excessos cometidos em suas emissoras”. 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Chateaubriand e Vargas se aproximam e se afastam por décadas33 

 

                                                             
33  Fonte: Acervo do jornal O Estado de S. Paulo. Disponível em: 

 <https://acervo.estadao.com.br/noticias/personalidades,assis-chateaubriand,325,0.htm>. Acesso em: 6 

out. 2018. 

 

https://acervo.estadao.com.br/noticias/personalidades,assis-chateaubriand,325,0.htm
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O empresário Assis Chateaubriand, à esquerda de terno preto, e o presidente Getúlio 

Vargas, à direita de terno cinza e charuto na mão, em 1931, na época em que o empresário 

apoiava incondicionalmente a Revolução de 30 e o governo de Getúlio. 

 

 

Nesse novo cenário de transformação política pela qual o Brasil passa nos anos 

1930 e 1940, surgem empresários e empreendedores que representam a elite burguesa 

emergente de regiões até então periféricas do país, e que no Sul são conhecidos como 

“o exército do Norte”, intelectuais e jornalistas que migram principalmente para o Rio 

de Janeiro em busca do sucesso (Morais, 1996, p. 95).  

 

Um desses empreendedores é o paraibano Francisco de Assis Chateaubriand 

Bandeira de Mello, conhecido apenas como Assis Chateaubriand ou Chatô, um 

apoiador da Revolução de 1930 que leva Getúlio Vargas ao poder, bem como da 

decretação do Estado Novo em 1937 (Figura 11). 

 

Assis Chateaubriand é um típico representante da burguesia nacional emergente 

dessa época, que defende o capital estrangeiro e o imperialismo. É temido, inclusive, 

pelo governo, pelas campanhas jornalísticas que move, como a em defesa do capital 

estrangeiro ou a contra a criação da Petrobrás.  
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Ele se torna a figura ideal para levar adiante o pensamento progressista que está 

no ar, e é dele que parte a idéia, que se transforma em obsessão, a de ter o primeiro 

canal de televisão do Brasil. 

 

Os números também provam que o momento é ideal para o desenvolvimento da 

radiodifusão no País. Entre 1946 e 1955, a produção industrial tupiniquim cresce em 

torno de 122%, ou a taxas anuais de 8,9% de 1946 a 1950 e de 8,1% de 1951 a 1955. 

 

Segundo Fernando A. Novais, que coordenou a coleção História da vida privada 

no Brasil, lançada em 1997 pela Companhia das Letras, “nos anos 1950, migraram 

para as grandes cidades e capitais brasileiras, 8 milhões de pessoas (cerca de 24% da 

população rural do Brasil), porque a industrialização acelerada e a urbanização rápida 

criavam novas oportunidades de vida”.  

 

A chegada da televisão encontra um cenário de preparação do retorno de Getúlio 

Vargas ao poder, o que acontece em 1951, e com os interesses industriais crescendo e 

se diversificando; a urbanização e a classe trabalhadora urbana em acelerado processo 

de crescimento, o que exige que o governo se preocupe com ações públicas de caráter 

social, o próprio crescimento da economia e a necessidade de investimentos em infra-

estrutura. Os propósitos nacionalistas do governo são cada vez mais claros. 

 

No início dos anos 1950, intelectuais e políticos brasileiros de centro-esquerda 

defendem abertamente que os objetivos e interesses nacionais (a defesa e a expressão 

política) prevaleçam sobre todos os outros interesses, mesmo que esses sejam de 

caráter regional ou de outros grupos da sociedade. 

 

Ao se aproximar dos Estados Unidos em 1946, o governo de Eurico Gaspar Dutra 

também dá o aval para as primeiras concessões de emissoras de TV no país, seguindo 

o padrão norte-americano que acaba de ser instalado na América do Norte, em uma 

parceria entre o governo americano, a empresa RCA e a rede de TV NBC. É um 

sistema de transmissão operado em 12 canais de VHF.  

 

O primeiro passo efetivo para o surgimento da televisão no Brasil se dá com o 

lançamento da pedra fundamental para a construção do primeiro transmissor, o que 
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acontece ainda em 1946, em uma torre construída no Morro do Pão de Açúcar, no Rio 

de Janeiro. É a concessão do canal 3, concedida a ninguém menos que a empresa 

Diários Associados, do magnata Assis Chateaubriand. 

 

Para Chateaubriand, o novo canal de TV pode ser o instrumento que possibilite 

aos Diários Associados, no futuro, dominar a área de comunicação no País.  Portanto, 

o jornalista e empresário brasileiro não tem apenas um sonho a realizar ou pensa em 

ganhar muito dinheiro no mercado, mas enxerga também as possibilidades de uso 

político e da manipulação com a qual ele pode conquistar público e votos. 

 

Ele não perde tempo e, em 1948, fecha um acordo com a RCA norte-americana 

para a compra de equipamentos básicos e a importação de técnicos capazes de colocar 

no ar a primeira emissora de televisão brasileira, o que acontece em 18 de setembro de 

1950. 

 

Falta o capital para tão audacioso empreendimento, mas Assis Chateaubriand 

consegue convencer quatro grandes empresas brasileiras que já anunciam nos seus 

jornais (Moinho Santista, Antarctica Paulista, Organização Francisco Pignatari, leia-

se aqui Indústrias Reunidas Matarazzo e Sul América Seguros), que bancam a compra 

em troca de contratos de inserções publicitárias por 12 meses no novo veículo. 

 

Em seu discurso de inauguração da TV Tupi, em 18 de setembro de 1950, 

Chateaubriand fez um agradecimento especial “ao alto espírito e ao caráter benemérito 

das diretorias  das quatro empresas que haviam contribuído com dinheiro para o 

empreendimento, sob a forma de contratos futuros de publicidade” (Morais, 1994, p. 

502).  

 

Detalhe importante: por toda a década de 1950, a televisão brasileira não limita o 

tempo da propaganda na televisão, portanto esses anunciantes iniciais podem ficar 

tranquilamente quatro ou cinco minutos no ar vendendo os seus produtos para os novos 

telespectadores.  

 

Aliás, os produtores de TV aprovam as propagandas longas porque elas ajudam a 

se compor ou trocar os cenários para a próxima atração, afinal tudo é ao vivo. Esse 
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quadro só muda a partir de 1960, como vamos ver no próximo capítulo, com o 

surgimento da TV Excelsior. 

 

Segundo Fernando Morais (1994, p. 440), Chateaubriand convence os 

empresários com a frase: “Os nossos inimigos que se preparem, se só com rádios e 

jornais os Associados já tiram o sono deles, imaginem quando tivermos na mão um 

instrumento mágico como a televisão”. 

 

A dependência dos meios de comunicação em relação ao governo brasileiro 

sempre foi grande. Durante a Segunda Guerra Mundial e mesmo nos anos que se 

seguiram ao seu término, a imprensa tupiniquim, por exemplo, depende do governo de 

Getúlio Vargas para comprar papel. Em muitas situações, os jornais têm que mudar o 

formato e a quantidade de páginas porque o preço do papel chega a subir 40% e o 

produto vem quase todo do exterior, por meio de uma importação subvencionada pelo 

governo. 

 

Líder isolado do movimento que trouxe a televisão para o Brasil, Assis 

Chateaubriand é um empresário e jornalista nem sempre bem visto no exterior, em 

especial nos Estados Unidos. No final dos anos 1940, os Estados Unidos possuem um 

intenso monitoramento da mídia pela agência que controla informações militares e 

diplomáticas internas e externas, a Central Inteligency Agency (CIA). 

 

No início dos anos 1950, a mídia é em sua grande maioria, pró-governo norte-

americano e, segundo Daniel Herz (1977, p. 42), “o Departamento de Estado dos 

Estados Unidos apontava Chateaubriand como o proprietário de vários jornais no 

Brasil, e homem esperto, sem nenhum escrúpulo e que não apresentava uma ideologia 

confiável”. 

 

Na história da televisão brasileira não se pode negar a presença, em seus primeiros 

anos de vida, de duas personalidades que com o tempo se aproximam e se distanciam, 

e a cada movimento deixam suas marcas na história do Brasil. Esses personagens são 

Getúlio Dornelles Vargas e Assis Chateaubriand, figuras de muita importância no 

movimento de integração nacional a partir dos meios de comunicação. 
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Ambos se conhecem em 1925, quando Chateaubriand teve a idéia de criar uma 

cadeia nacional de informação. “A cadeia de jornais que tu projetas pode ser um 

embrião da unidade nacional por que eu tanto luto”, teria dito Getúlio ao jornalista 

(MORAIS, 1994, p. 145).  

 

Cada um com seus interesses e com seus respectivos instrumentos de dominação, 

conduz do seu jeito, algumas vezes em perfeita sintonia, o caminho pela busca da 

integração nacional. 

 

É com o apoio dos veículos de comunicação que Chateaubriand tem sob seu 

comando que a mídia contribui e destaca a deflagração da Revolução de 1930, que 

leva Getúlio Vargas, pela primeira vez, a assumir o poder (Figura 12).  

 

Com a revista O Cruzeiro e sua rede de jornais, o grupo de Chatô apóia 

abertamente a Aliança Liberal e abre as portas para que o gaúcho Getúlio Vargas se 

torne mais conhecido no Brasil de Norte a Sul. 

 

Essa “parceria” tem momentos de solidariedade e união de interesses de ambas as 

partes, mas também vive momentos de turbulência quando as disputas os colocam em 

lados opostos, como no início da década de 1950, quando Chateaubriand apóia o nome 

de Getúlio Vargas para a presidência do Brasil, mas pouco tempo depois, com Getúlio 

já presidente do Brasil, o rompimento acontece novamente. 

 

 

 

 

Figura 12 – Diários Associados fazem campanha por Getúlio Vargas em 1930 
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Anúncio na edição de 01/03/1930 do jornal Diário da Noite, pertencente ao 

Grupo Diários Associados, ressalta as qualidades e as promessas de Getúlio Vargas e 

da Aliança Liberal para assumirem o governo do País.34 

  

E o motivo principal para esse rompimento é que o presidente apóia a criação do 

jornal Última Hora (Figura 13), dirigido por Samuel Wainer (1910-1980), que foi 

funcionário de Chateaubriand anteriormente nos Diários Associados, e que, portanto, 

passa a servir para os interesses de integração nacional e de alavancar a popularidade 

do presidente, ganhando, inclusive, benefícios financeiros em troca de apoio político 

irrestrito. 

 
Eleito em 1950, Getúlio precisava ter algum apoio na imprensa, que lhe 

era unanimemente hostil. Perguntou a Wainer se ele não gostaria de ter 

um jornal. Não foi difícil arranjar os financiadores, 1 banqueiro e 2 

industriais simpáticos ao presidente. A Última Hora circulou pela 

primeira vez em julho de 1951. Defendia Getúlio e seu governo. Em 6 

meses, era o jornal mais vendido do Rio de Janeiro, e logo foi lançado 

                                                             
34 Fonte: Acervo do jornal Diário da Noite . Disponível em: 

 <https://acervo.oglobo.globo.com/incoming/revolucao-constitucionalista-de-32-21874171>. Acesso em: 

5 out. 2018. 

https://acervo.oglobo.globo.com/incoming/revolucao-constitucionalista-de-32-21874171
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em São Paulo e Porto Alegre.Wainer sofreu todo tipo de ataque de seus 

concorrentes. Foi acusado de não ser brasileiro, de ter nascido na mesma 

Bessarábia de seus pais, o que o impedia legalmente de ter um jornal. Até 

uma CPI foi instalada. Nada se provou (PORTAL IMPRENSA, 2016). 

 

    Figura 13 – Vargas patrocina o lançamento do jornal Última Hora em 1951, no Rio 

 

Samuel Wainer, o da direita na foto, com a mão na cintura e sem 

óculos,  na gráfica do jornal Última Hora, no Rio de Janeiro, em 1951, 

aguarda a impressão de mais uma edição do periódico que motivou a briga 

entre Chatô e Vargas.35 

 

Chateaubriand não pensou duas vezes e muito mais preocupado em lutar pelos 

seus interesses comerciais, principalmente pelo sucesso da sua emissora de TV que ele 

quer transformar em rede nacional, se alia à oposição e dá espaço ao jornalista e 

político Carlos Lacerda (1914-1977), feroz opositor político de Getúlio Vargas e que 

passa a desenvolver uma campanha contra o jornal Última Hora, que eles chamam de 

“jornal getulista”. 

A cisão entre os dois fica mais clara ainda em 1952, quando Assis Chateaubriand 

se elege senador da República pelo PSD – Partido Social Democrático, apoiado pelo 

presidente Vargas e por seu genro, o governador do Rio de Janeiro, Ernani do Amaral 

                                                             
35Fonte: Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Disponível em: 

<http://metajornalismobrasil.blogspot.com/>. Acesso em 2 out. 2018. 

 

http://metajornalismobrasil.blogspot.com/
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Peixoto, e assim que assume, usa o seu mandato para ir contra os interesses de ambos, 

votando inclusive contra o monopólio estatal do petróleo. 

 

O ano de 1950 começa no Brasil com Assis Chateaubriand se dividindo entre a 

campanha a presidente para trazer de volta Getúlio Vargas para a presidência do País; 

sua idéia de se eleger para Senador da República e a realização de seu grande sonho, 

entrar para a história da Comunicação como aquele visionário que implanta a quarta 

estação de televisão do mundo e a primeira da América Latina. 

 

Se o governo de Eurico Gaspar Dutra inicia um debate sobre a estratégia de 

promover desenvolvimento no País, a nova era Getúlio Vargas, agora eleito 

democraticamente e com grande maioria de votos pelos eleitores, em 1950, se 

preocupa em atacar os problemas econômicos do Brasil utilizando uma política 

ambivalente. 

 
No campo externo, Vargas tinha de se preocupar com o balanço de 

pagamentos e a necessidade de ajustar os ingredientes, de molde a evitar 

os déficits crônicos. No campo interno, ele se defrontava com o problema 

da inflação, com as resultantes tensões sociais e a necessidade de 

encontrar uma estratégia de investimentos que elevasse ao máximo os 

benefícios, tanto sociais quanto econômicos, do desenvolvimento futuro. 

Um dos lados da ambivalência de Vargas era uma política econômica que 

aceitava as regras tradicionais de um sistema econômico internacional, e 

procurava trabalhar com elas. Era uma adaptação pragmática dos 

princípios do liberalismo econômico e evitava deliberadamente qualquer 

apelo aos sentimentos mais extremados do nacionalismo emocional 

(SKIDMORE, 1979, p. 124-125). 

 

 

No seu retorno à presidência da República, Getúlio Vargas encontra uma nação 

bem diferente daquela que havia governado vinte anos antes. O crescimento 

metropolitano acontece em ritmo acelerado devido ao impulso gerado pela 

industrialização, com o surgimento de muitas estradas de rodagem que unem pontos 

antes muito distantes.  

 

Nesse momento, também a comunicação está muito mais adiantada, com os 

Diários Associados, por exemplo, em seu melhor momento como um conglomerado 

da informação com quase uma centena de jornais, emissoras de rádio e revistas, e 
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prestes a inserir mais um instrumento de dominação e proliferação dos seus ideais e 

interesses: a televisão. 

 

Getúlio Vargas recebe das mãos de Eurico Gaspar Dutra um governo totalmente 

alinhado com os Estados Unidos, e que sofre uma pressão, tanto de dentro como de 

fora do País, para uma abertura do mercado e de entrada de investimentos estrangeiros 

que podem trazer um capital que falta por aqui. 

 
O impulso do Brasil para a industrialização e para maior autonomia 

econômica tinha que despertar tensões sociais, especialmente entre as 

classes tradicionais ligadas ao comércio de exportação e importação. 

Esses grupos temiam a perda da importância relativa e de status, mas não 

estavam necessariamente preparados para se oporem à industrialização 

por si. Podiam, contudo, entrar em pânico diante do temor de que as 

modificações sociais e econômicas resultantes se operassem brusca ou 

indevidamente ou que a estrutura social existente pudesse ser derrubada 

(SKIDMORE, 1979, p. 142). 

 

 

Vargas implanta então um Estado Populista que propõe uma ampla aliança de 

classes, composta pela burguesia industrial nascente, as camadas médias burocráticas 

e os setores do proletariado urbano, além das oligarquias rurais não ligadas à 

exportação. A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) 

simboliza o papel do Estado Nacional Desenvolvimentista, através dos grandes 

investimentos estratégicos, estruturando as bases para a industrialização do País. 

 

O novo presidente assume o governo, em 1950, com um claro compromisso de 

aprofundar a industrialização brasileira e no plano político consegue uma acentuada 

estabilidade, pelo menos nos dois primeiros anos. Como explica Bresser-Pereira 

(2014, p. 141), “ele logrou restabelecer as bases do desenvolvimento nacional a partir 

da criação de novas empresas estatais que se encarregaram do desenvolvimento da 

infra-estrutura econômica do País como a Petrobrás e a Eletrobrás”. 

 

Com um cenário econômico e político favorável, a televisão chega ao Brasil 

aproveitando certo boom televisivo que há no mundo. Na Itália também se iniciam as 

primeiras transmissões, bem como em outros países da Europa, e os Estados Unidos 

vivem um grande momento com o chamado American way of life,o estilo de vida 

americano que eles exportam para o mundo após a Segunda Guerra Mundial, muito 
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bem representado pelo sucesso de Elvis Presley (1935-1977) no cinema e na TV e 

pelas inúmeras propagandas e anúncios de eletrodomésticos que invadem a 

programação da televisão americana. 

 

Enquanto em terras tupiniquins o sonho da primeira emissora nacional de TV 

procura se materializar, nos Estados Unidos e na Europa se inventa o controle remoto 

e começam as primeiras transmissões da TV em cores, utilizando como experiência as 

atividades esportivas. 

 

A TV americana se desenvolve por meio de um forte apoio da indústria 

cinematográfica, que não a reconhece como uma concorrente, enquanto no Brasil a 

nossa televisão tem que se submeter à influência do rádio, se valendo inclusive, nos 

primeiros anos de toda a infra-estrutura do mesmo no tocante a programação, equipe 

técnica e artistas. 

 

Segundo Jambeiro (2002, p. 53), “nos anos 1950 a televisão era operada como  

uma extensão do rádio, de quem herdou padrões de produção, programação e gerência, 

envolvidos num modelo de uso privado e exploração comercial”. 

 

Os equipamentos da nossa primeira emissora chegam ao Porto de Santos, vindos 

dos Estados Unidos, em 1º de fevereiro de 1950, mas os caixotes só são liberados pela 

Polícia Federal, quase dois meses depois, no dia 23 de março, quando seguiram em 

comboio, pela Rodovia Anchieta até o Bairro do Sumaré, onde está o prédio chamado 

de Cidade do Rádio, e que a partir desse dia abriga a Rádio Difusora, a Rádio Tupi e a 

TV Tupi. 

 

Todo esse processo e expectativa por parte da população e dos empresários e 

políticos brasileiros acontecia, ao mesmo tempo em que, para aproximar ainda mais o 

grande evento midiático da política nacional, a primeira transmissão ao vivo ocorre no 

momento em que através de ampla campanha e entrevistas nos jornais e rádios dos 

Diários Associados, Getúlio Vargas ressurge no cenário político brasileiro anunciando 

“eu voltarei como líder de massas” (WAINER, 1987, p. 25). 
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Na política brasileira, dar um “jeitinho” sempre faz parte do dia a dia das situações 

e não é diferente em setembro de 1950, quando diante do seu sonho, que para alguns 

é uma obsessão de inaugurar a primeira emissora de televisão do Brasil e a segunda na 

América Latina, já que a primeira surge 20 dias antes no México, Chateaubriand 

encontra muitos problemas de infra-estrutura e logística. 

 

Isso porque no Brasil a TV quase surge sem ter aparelhos receptores para os 

telespectadores comprarem. Ou seja, na cabeça de Chateaubriand, a televisão nasce 

antes do público, mas já com fins políticos bem definidos. 

 

Chateaubriand disse para eles não esquentarem a cabeça com aquilo que 

no Brasil tudo tinha solução. Telefonou ao dono de uma grande empresa 

de importação e exportação e pediu-lhe que trouxesse por avião, dos 

Estados Unidos, duzentos aparelhos de TV, de modo que chegassem a 

São Paulo três dias depois. O homem explicou que não era tão simples: 

por causa da morosa burocracia do Ministério da Fazenda, um processo 

de importação (mesmo que fosse agilizado por ordem do Presidente da 

República, como Chateaubriand sugeria), iria consumir pelo menos dois 

meses até que os televisores fossem postos no aeroporto de Congonhas. 

Chateaubriand não se assustou: - Então traga de contrabando. Eu me 

responsabilizo. O primeiro receptor que desembarcar eu mando entregar 

no Palácio do Catete, como presente meu para o presidente Dutra 

(MORAIS, 1994, p. 500-501). 

 

    

A primeira experiência ou teste de transmissão ao vivo acontece em 5 de julho de 

1950, mas em circuito fechado, e é a inauguração do Museu de Arte de São Paulo 

(MASP), uma outra obsessão de Assis Chateaubriand. Toda a cerimônia foi 

transmitida para um único aparelho instalado no saguão do prédio do MASP e na 

platéia estava o então presidente do Brasil, Eurico Gaspar Dutra. 

 

O sonho de Chateaubriand vai finalmente para o ar no dia 18 de setembro de 1950, 

inaugurando a PRF-3 TV Tupi Difusora de São Paulo, com seus estúdios no Sumaré, 

bairro da capital paulista. E o primeiro programa da televisão brasileira é um show 

improvisado que levou o nome de “TV na Taba”, exibido ao vivo, às oito horas da 

noite, com a participação de atores, cantores, músicos e humoristas.36 

                                                             
36 “TV na Taba” foi o primeiro programa da televisão brasileira e começou a ser apresentado às 18 horas 

do dia 18 de setembro de 1950 na TV Tupi de São Paulo. A atriz Yara Lins foi a primeira a aparecer 

anunciando o prefixo da emissora: PRF-3 TV Difusora. Em seguida o mestre de cerimônias Homero Silva 

começou a chamar as atrações: a orquestra de George Henry; o assoviador William Forneaut; o maestro 

Rafael Pugliesi  ao piano; a cantora Wilma Bentivegna e os Garotos Vocalistas interpretando um bolero; a 
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Uma das muitas curiosidades do início da TV brasileira tem forte ligação com as 

benesses que o governo federal concede ao empresário Assis Chateaubriand. 

 
Os dois primeiros televisores que recebeu, dos duzentos contrabandeados 

dos Estados Unidos, Chateaubriand deu de presente, respectivamente, a 

Vera Faria, sua secretária particular em São Paulo, e ao presidente Gaspar 

Dutra. O de Dutra só serviu, durante um ano, como insólita peça de 

decoração de seu gabinete, já que a TV Tupi do Rio só seria inaugurada 

em 1951 e o alcance da imagem da Tupi paulista chegava, no máximo, a 

cem quilômetros da capital, abrangendo poucas outras cidades como 

Campinas e Santos. Era apenas um agradecimento simbólico aos favores 

que o jornalista recebera do governo federal no processo de implantação 

da PRF-3 (MORAIS, 1996, p. 504). 

 

 

Apesar de todas as deficiências e improvisações, a televisão é saudada pela 

imprensa escrita brasileira como sendo ö novo e poderoso instrumento com que "conta 

nossa terra". Ela não passa nos primeiros quatro anos de vida de um brinquedo de luxo 

das elites do País. Isto se justifica pelo fato de, nos primeiros anos, um televisor custar 

três vezes mais do que a mais sofisticada radiola do mercado e um pouco menos que 

um carro (MATTOS, 2000, p. 10).  

 

Em 1950, segundo o jornal Diário de São Paulo, edição de 1º de outubro de 1950, 

“o valor dos receptores de TV era muito alto – principalmente se comparado ao do 

rádio – e compatível com o das luxuosas rádios vitrolas. Os modelos de mesa custavam 

em torno de Cr$ 10.950,00 e os de ‘console’, feitos em mogno, cerca de 

Cr$12.950,00”. Os preços variam de acordo com o número de polegadas, com telas de 

10, 14, 16, 19 e 20. Só como comparação, uma televisão tem nesse período, no 

mercado de consumo, custo de cinco a seis vezes mais que um rádio.   

 

                                                             
bailarina Lia Marques dançando um número de música espanhola, a escritora Rosalina Coelho Lisboa 

declamou poesias e Lolita Rodrigues cantando o Hino da TV, composto especialmente pelo poeta 

modernista Guilherme de Almeida e pelo compositor Marcelo Tupinambá para esse dia. Houve ainda o 

ator e humorista Mazzaropi explicando como seria o programa “Rancho Alegre” tendo como cenário de 

fundo uma casa de caboclo e um número humorístico do programa “Escolinha do Ciccillo”, escrito por 

Paulo Leblon com a participação de Simplício, Xisto Guzzi, Wálter Avancini, Geny Prado, João Monteiro, 

Nelson Guedes e Aldaísa de Oliveira. Para completar a programação do primeiro dia da nossa TV, o 

apresentador Aurélio Campos e o craque Baltazar trouxeram notícias do futebol; o jornalista Maurício 

Loureiro Gama apresentou o “Em dia com a política” e um teleteatro curto chamado “Ministério das 

relações domésticas”, foi encenado com Wálter Forster, Lia de Aguiar e Vitória de Almeida. O programa 

terminou pontualmente às 23h.  
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A pequena dimensão do mercado consumidor dos produtos televisivos serve de 

pretexto para o estado criar incentivos à nascente indústria cultural (MARQUES DE 

MELO, 2010, p. 29).   

 

          Figura 14 – A partir de 1960, o governo incentiva a indústria brasileira de TV37 

 

Anúncio no jornal O Estado de S.Paulo, em 20 de janeiro de 1961, tenta incentivar a 

população a adquirir um aparelho de televisão, que nessa época ainda custava cinco vezes o 

valor de um rádio, por exemplo.  

 

Foi assim que em 1951 é iniciada no Brasil a fabricação de televisores da marca 

Invictus, com o governo reduzindo impostos e facilitando empréstimos bancários a 

longo prazo para a empresa começar sua produção. 

A TV como meio de comunicação de massa importante só se estrutura quando o 

Estado resolve subsidiar sua estrutura física para as transmissões e também a produção 

de aparelhos receptores (Figura 14).  

 

                                                             
37 Fonte: Arquivo do jornal O Estado de S.Paulo . Disponível em:  

<https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,viu-esse-anuncio-1961-televisor-invictus,13216,0.htm>. 

Acesso em 13 out. 2018. 

 

https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,viu-esse-anuncio-1961-televisor-invictus,13216,0.htm
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Mesmo assim, de 1950 até o início da década de 1960, quando surge a TV 

Excelsior e a primeira idéia de televisão industrial no Brasil, alvo principal desta tese, 

o país não consegue superar a marca de 2 milhões de aparelhos de televisão nos lares 

nacionais. 

 

Ao inaugurar a TV Tupi, o visionário Assis Chateaubriand garante ao Brasil uma 

precedência histórica sobre os demais países da América Latina (Marques de Melo, 

2010, p. 47).  

 

Com o objetivo de estimular o crescimento de telespectadores, uma verdadeira 

campanha publicitária começa a ser veiculada, estimulando a venda de televisores 

(Figura 15). O texto transmitido é o seguinte:  

 

 
Você quer ou não quer a televisão? Para tornar a televisão uma realidade 

no Brasil, um consórcio radio jornalístico investiu milhões de cruzeiros! 

Agora é a sua vez – qual será a sua contribuição para sustentar tão 

grandioso empreendimento? Do seu apoio dependerá o progresso, em 

nossa terra, dessa maravilha da ciência eletrônica. Bater palmas e aclamar 

admiravelmente, é louvável, mas não basta – seu apoio só será efetivo 

quando você adquirir um televisor! (SIMÕES, 1986, p.11). 

 

 

 Outro anúncio no ar na TV Tupi Difusora de São Paulo na primeira semana de 

estréia da programação da emissora, e também publicado na revista O Cruzeiro indaga: 

“Você já ouviu falar. Agora vá ver Televisão”. Ao lado do título chamativo se destacava 

um desenho que mostrava os modos possíveis de ver televisão (RIBEIRO; 

SACRAMENTO e ROXO, 2010, p. 24). 

 

 Os outros canais que surgem após a TV Tupi são criados espelhando-se sempre 

na emissora anteriormente colocada no ar, bem como nos seus acertos e nos seus erros. 

Pode-se dizer que a televisão nasce local, já que os sinais só chegam a um público definido 

pelo alcance da antena e das repetidoras de cada emissora. 
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Figura 15 – Anúncio em 1950 para convencer o consumidor a ter uma TV38 

 

 

 

Em 1950, logo após a inauguração da primeira emissora, a TV Tupi, em 18 de 

setembro, empresas que produzem aparelhos, como a General Electric, começam a anunciar 

nas revistas e jornais como forma de convencer o público a adquirir uma TV.  

 

 

                                                             
38 Fonte: Revista O Cruzeiro, edição de outubro de 1950. Disponível em: 

 <https://www.propagandashistoricas.com.br/2013/04/lancamento-da-televisao-general-eletric.html>. 

Acesso em 5 out. 2018. 

 

https://www.propagandashistoricas.com.br/2013/04/lancamento-da-televisao-general-eletric.html
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Antes de enxergar o Brasil, ou um certo Brasil – o das redes –, o público 

viu na telinha a sua própria face, a sua terra, a sua região. De setembro 

de 1950, quando se inaugurou a TV Tupi de São Paulo, até abril de 1960, 

quando foi introduzida aqui a tecnologia do videoteipe, a televisão só 

existiu onde estavam erguidas as antenas de transmissão (PRIOLLI, 

2000, p. 16). 

 

 

Na primeira década da nossa TV, a autonomia dos canais de televisão se reflete 

na programação levada ao ar. Além de fazer programas e comerciais ao vivo, com 

patrocínio local, as emissoras negociam a compra do direito de exibição de seriados, 

desenhos e filmes, em geral norte-americanos, que ajudam a compor a programação, 

ainda muito incipiente. Como explica Sérgio Mattos (2002), “os primeiros anos da 

televisão brasileira, de 1950 a 1964, se constituíram em uma fase elitista do veículo”. 

 

O Censo de 1950 aponta uma população de 51 milhões de habitantes em todo o 

Brasil, dos quais 63,8% vivem ainda na zona rural e apenas 36,2% na área urbana, 

portanto, um ano depois de inaugurada, a TV é transmitida por apenas cerca de 7 mil 

aparelhos, concentrados na sua grande maioria apenas no eixo São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

 
Independentemente do número de aparelhos de TV, em relação à 

população do País, a televisão era uma mídia de impacto, no qual a 

imagem e o som ampliavam o poder de comunicação do conteúdo da 

programação. O fato de alguém não possuir um aparelho de TV, não 

representava um impedimento de acesso à programação. Os aparelhos 

receptores se multiplicavam em bares, lojas e na figura do televizinho 

(LAURENZA, 1998, p. 126). 

 

 

Assis Chateaubriand nunca foi um grande administrador e suas empresas sempre 

apresentaram uma saúde financeira instável, mas inegavelmente ele fez dos jornais, 

rádios, revistas e emissoras de TV, boas ferramentas para a sua projeção política e 

daqueles que o ajudaram. Prova maior foi que ele tira do exílio em São Borja, o ex-

mandatário Getúlio Vargas, então senador pelo Rio Grande do Sul, e o leva de volta 

ao cenário político nacional, auxiliando com sua máquina midiática, que ele seja eleito. 

 

Apesar de possuir jornais, rádios e, a partir de 1950, emissoras de TV, as empresas 

de Chateaubriand não agem e nem funcionam em esquema de rede de fato. Não 

possuem uma estrutura uniforme e nem a mesma direção ou linha de ação. Como 

afirma Benicio Medeiros (2009, p. 70), “as empresas de Chateaubriand possuíam 
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aliados políticos locais que divergiam no plano político nacional. O único traço que as 

ligava era o personalismo do próprio Chateaubriand”.  

 

Ao voltar como presidente eleito democraticamente, Getúlio Vargas realiza uma 

campanha altamente nacionalista, e ela assusta a mídia e, principalmente, as empresas 

estrangeiras e os anunciantes que preferem uma economia aberta e acesso à exploração 

do petróleo e das riquezas minerais. Ele assim não pode contar com o apoio de grande 

parte dos donos de meios de comunicação, e a exceção é a rede dos Diários Associados, 

que abrem suas portas para a campanha de Vargas.  

 

Em 1953, o governo Getúlio Vargas enfrenta uma forte crise cambial e índices de 

inflação altos, o que coloca em risco a continuidade do crescimento econômico do 

Brasil. O governo reforça ainda mais sua posição nacionalista e atribui as dificuldades 

às remessas de lucros excessivos feitas pelas empresas estrangeiras no Brasil e à má fé 

desses empresários. 

 

Na oposição, Getúlio tem os políticos da UDN, liderados por Carlos Lacerda, que 

funda o jornal Tribuna da Imprensa e pequenos partidos da direita como o Partido 

Republicano e o Partido Libertador. E essa oposição ganha mais força ao ser apoiada 

pela maioria da imprensa escrita e a TV de Assis Chateaubriand, que nessa época se 

bandeia para o outro lado e se constitui também um dos pilares antigetulista.  

 

A televisão, agora não mais apenas a TV Tupi de Assis Chateaubriand, também 

desempenha o papel de aliada do governo e sofre acusações de aparelhamento político. 

Um ex-diretor da TV Tupi, Victor Costa (1907-1959), que era um empresário muito 

chegado a Getúlio Vargas, adquire em 1953 a Rádio Excelsior de São Paulo e logo 

depois monta a Rádio Nacional de São Paulo e também a Rádio Cultura.  

 

Em 1952, o deputado Oswaldo Ortiz Monteiro, também muito ligado ao governo, 

ganha a concessão e cria a TV Paulista, canal 5 de São Paulo, inaugurada em 14 de 

março de 1952, e que inicialmente funciona em um pequeno prédio de apartamentos 

na rua da Consolação, quase na esquina com a avenida Paulista.  
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Dois anos depois, Ortiz Monteiro vende o canal e passa a concessão para outro 

amigo de Vargas, Victor Costa, que segue os mesmos passos de Chateaubriand e 

constitui as Organizações Victor Costa, que além da TV Paulista engloba as Rádios 

Nacional e Excelsior. A nova emissora passa a funcionar na Rua das Palmeiras, no 

Bairro de Santa Cecília, na capital paulista.  

 

Victor Costa com as suas rádios e a nova emissora paulista adota uma postura em 

defesa do governo Vargas e das políticas propostas por ele. Segundo Inimá Simões 

(1986, p. 32), “no episódio de compra da TV Paulista por Victor Costa, homem muito 

próximo a Vargas, o clima de mútua desconfiança que sempre cercou as relações entre 

Chateaubriand e Getúlio despertou suspeita no primeiro quanto a alguma trama que 

estaria sendo articulada”. 

Segundo Ricardo Xavier (2000, p. 22), autor do Almanaque da TV: 50 anos de 

memória e informação, “a TV Paulista surgiu com uma programação voltada para o 

telejornalismo, entrevistas, musicais e telenovelas. A emissora apresentava modestos 

estúdios, totalmente improvisados e menos estruturados que de sua principal 

concorrente à época, a TV Tupi”.  

Seus programas de auditório são apresentados direto de um estúdio/auditório na 

rua Sebastião Pereira, também em Santa Cecília, e foi ali que surgem Manuel de 

Nóbrega (1913-1976) e sua “Praça da Alegria”; Arrelia (1905-2005) e o seu “O Circo 

do Arrelia”; Hebe Camargo (1929-2012) como apresentadora no programa “O Mundo 

Feminino” e o animador Silvio Santos (87 anos em 2018). A concessão é repassada, 

em novembro de 1964, para o empresário Roberto Marinho (1904-2003) que implanta 

a TV Globo, e falaremos melhor sobre isso nos próximos capítulos. 

Em 1948, o grupo PMC do empresário Paulo Machado de Carvalho e do 

seu cunhado João Batista do Amaral, criou as Emissoras Unidas, 

constituídas pelas rádios Record, Pan-Americana, São Paulo e 

Bandeirantes. De olho no mercado televisivo, Paulo Machado de 

Carvalho montou uma estação num prédio adaptado no bairro de 

Congonhas. A diretoria costumava entrar pela Av. Miruna, 713 e os 

demais funcionários pela Av. Moreira Guimarães, 1.128. O projeto da 

televisão começou a se tornar realidade após a concessão obtida em 

22/11/50. Três anos depois, uma transmissão experimental trouxe o coral 

da Escola Normal Caetano de Campos e a orquestra da Força Pública de 

São Paulo. Finalmente, às 20h do dia 27/09/53, entrava no ar 
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oficialmente o canal 7, número que o empresário considerava 

cabalístico e favorável (XAVIER, 2000, p. 22) 

A TV Record surge em 27 de setembro de 1953 (Figura 16), e a princípio, não 

tem o poderio das Emissoras Associadas, mas exibe uma programação variada, como 

o primeiro seriado de aventuras, o “Capitão 7”, estrelado pelo ator Ayres Campos 

(1923-2003) ; a “Mesa Redonda” apresentada por dois locutores do rádio, Geraldo 

José de Almeida (1919-1976) e Raul Tabajara (1918-1978), pioneiros nas transmissões 

esportivas, que também trazem as primeiras partidas de futebol, uma das 

especialidades da emissora, além do “Pullman Jr.”, atração voltada para o público 

infantil.  

 

É importante observar, no entanto, que os concessionários das nossas primeiras 

emissoras de televisão são sempre executivos já atuantes no campo da comunicação 

social e também, na maior parte das situações, com marcante atuação no campo 

político nacional. Essa, aliás é, nos anos 1950, 1960 e 1970, uma característica 

determinante para que as concessões sejam concedidas mais rapidamente. 

 

Em 1954, quando acontece o suicídio do presidente Getúlio Vargas e se inicia uma 

nova guinada na nossa política, a indústria cultural brasileira passa por um processo 

de consolidação e a influência da mídia se torna mais significativa.  

 

Nessa época, o Brasil ainda possui apenas quatro emissoras: as TVs Tupi de São 

Paulo e do Rio de Janeiro; a TV Paulista e a TV Record. Elas ainda lutam com  

problemas estruturais, não são propriamente modelos de cultura de massa, mas já 

começam a ganhar o seu espaço, inclusive político e a assustar o rádio. 

 

A televisão, em 1954, ainda perde para o cinema e para o rádio, e é vista como um 

objeto de status da elite brasileira. Sua gestão é semiprofissional, em algumas situações 

amadorísticas até, e não se desenvolvem ainda suas potencialidades comerciais.  

 

Figura 16 –  TV Record, inaugurada em 1953, é a terceira emissora paulista39 

                                                             
39 Fonte: Arquivo do jornal O Estado de S. Paulo, edição de 27/09/1953. Disponível em:  

<https://acervo.estadao.com.br/>. Acesso em: 5 out. 2018. 

https://acervo.estadao.com.br/


109 
 

 

 

 

Matéria no jornal O Estado de S.Paulo de 27 de setembro de 1953 destaca a 

inauguração de mais uma emissora de TV na cidade de São Paulo, agora a TV Record, canal 

7, de propriedade da família Machado de Carvalho, dona de emissoras de rádio.  

 

A transmissão é sempre ao vivo, ocupando apenas parte do dia, normalmente das 

16h às 22 horas, e o raio de difusão está limitado ao âmbito regional. Este quadro só 

vai mudar a partir da chegada do videoteipe e da TV Excelsior em 1959/1960. 

 

A oposição a Getúlio Vargas se intensifica a partir de 1953 e tem na imprensa a 

liderança dos jornalistas Carlos Lacerda, proprietário do jornal Tribuna da Imprensa, 

e Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados. Carlos Lacerda utiliza, 

além do seu jornal, a Rádio Globo e a Rede Tupi de Televisão, esta pertencente aos 

Diários Associados. 
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O clima de confronto entre a oposição e o governo vai culminar no atentado a 

Carlos Lacerda, em 5 de agosto de 1954, na rua Tonelero, sobre o qual vamos falar 

melhor mais a frente. A partir desse episódio deu-se a mobilização da imprensa, que 

de modo geral manifestou-se em editoriais contra a permanência de Vargas à frente do 

governo. 

 Jornais como Diário Carioca, Diário de Notícias, Estado de S.Paulo e Correio 

da Manhã, mesmo adotando um discurso de defesa dos preceitos formais do regime 

democrático e buscando soluções dentro da lei, fazem dura oposição ao governo 

Vargas, antes e depois do atentado a Carlos Lacerda. Esses jornais passam a acusar o 

presidente da República de responsável pelo crime da Tonelero e a pedir sua renúncia.  

Por outro lado, os jornais O Globo e Folha da Manhã têm um comportamento 

menos emotivo e mais objetivo no tratamento dos acontecimentos. Em nenhum 

momento eles atribuem a Vargas a responsabilidade direta pelo atentado, e muito 

menos pedem uma solução unilateral ditada pelas Forças Armadas, mas se voltam 

depois para apelar também à renúncia do presidente um dia após o atentado.  

Segundo Humberto Mesquita no livro Tupi: a greve da fome, publicado em 1982, 

Assis Chateaubriand sempre afirmou que a sua idéia em relação a jornais e rádios era 

uma idéia política e que na televisão ela foi relegada a um ponto secundário.  

Dizia o dono dos Diários Associados: “Eu penso diferente. Quando caminhei para 

comprar o meu primeiro jornal, eu sempre pensei em transformá-lo num instrumento 

político, porque eu sou um animal político” (MESQUITA, 1982, p. 21). 

 O relacionamento entre o presidente Vargas e o empresário Chateaubriand tem 

altos e baixos, mas defendê-lo não é um mau negócio para o dono dos Diários Associados, 

já que ao ter o presidente constantemente nas manchetes e nas primeiras páginas dos seus 

jornais, ele cria um atrativo a mais para aumentar as vendas dos seus periódicos. 

Ao mesmo tempo, Chateaubriand também sabe cobrar o apoio até então dado a 

Vargas e o clientelismo mais uma vez se faz presente nas negociações envolvendo 

emissoras de rádio e televisão e o governo.  

Conforme explica Fernando Morais (1994, p. 518), “a conta foi cobrada por 

Chateaubriand que reivindica, em 1952, uma indicação sua para senador pela Paraíba. Na 
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campanha, feita com discursos incompreensíveis e dinheiro de empresários locais, Chatô 

fez apenas três viagens ao estado pelo qual pleiteava uma cadeira no Senado”. 

Para ser eleito e com a ajuda do governo, Chateaubriand monta um circuito 

fechado de televisão para transmitir sua imagem e seus discursos para vários bairros da 

capital paraibana, João Pessoa, inaugurando no Brasil a ideia do comício eletrônico. 

Como afirma Morais (1994, p. 523), “a inauguração do comício eletrônico no país 

demonstra a clara intenção política de Chateaubriand. Não há evidência maior do que sua 

aparição no palanque ao lado de sua imagem num monitor de TV”. 

Foi dessa forma que João Pessoa se torna a terceira capital do Brasil a ver uma 

televisão funcionando, logo depois de São Paulo e Rio de Janeiro. A conseqüência lógica 

da cobrança do “favor” ao governo Vargas foi a posse, em 24 de abril de 1952, de Assis 

Chateaubriand como senador pela Paraíba, em uma eleição em que ele conquistou mais 

de 70% dos votos válidos. 

Getúlio percebe o poder televisivo e tenta colocar as emissoras sob um controle 

mais direto do Executivo e assim, promulga em 1951, o Decreto nº 29.783/51 onde ele 

estabelece o período de três anos apenas para as concessões de TV. Ainda no mesmo 

decreto, ele cria uma comissão para elaborar um Código Brasileiro de Telecomunicações. 

Com a crise do governo em 1953 e o suicídio de Vargas em agosto de 1954, o 

Decreto nº 29.783 é revogado por absoluta pressão dos donos de empresas de radiodifusão 

junto ao recém empossado presidente João Fernandes Campos Café Filho, que deixou o 

cargo em novembro de 1955 para fazer um tratamento de saúde. Ou seja, o poder político 

da televisão é mantido e sem correr o risco de ter um controle direto do Poder Executivo. 

A TV brasileira nasce e cresce assim com a necessidade de uma rede nacional que 

sirva como um instrumento político de controle da opinião pública. Como um monopólio 

a serviço de outros monopólios, ela se aproveita que no Brasil sempre existiu uma 

democracia muito frágil. 

 

6 - A TV como o veículo ideal do presidente bossa nova  
 

 

Em 1956, ao assumir a presidência do Brasil, o mineiro Juscelino Kubitschek, 

legalmente eleito pelas urnas representando uma coligação entre o PSD e o PTB, com 
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36% dos votos contra 30% conquistados pelo candidato da UDN, Juarez Távora e 26% 

do paulista Ademar de Barros do PSP, do mesmo modo que o governo de Getúlio 

Vargas, também tem a idéia de desenvolvimento ligado à industrialização e 

urbanização. 

 

 E assim, Juscelino abre o país para o investimento estrangeiro, fazendo com que 

o Brasil tenha condições de modernizar seus sistemas produtivos e comece a 

modernizar sua tecnologia industrial. 

 

Com o slogan “cinquenta anos de progresso em cinco de governo”, Kubitschek 

fez o Brasil apresentar um crescimento econômico real no período do seu governo. E 

a base para esse progresso foi uma extraordinária expansão da produção industrial 

(Skidmore, 1979, p. 204). O novo governo consegue um grande fluxo de capital 

estrangeiro no país com o intuito de alavancar a indústria mecânica e automotiva. 

 

Ao tomar posse em 31 de janeiro de 1956, o presidente Kubitschek encontra em 

funcionamento seis emissoras de TV, sendo três em São Paulo (Tupi, Record e 

Paulista); duas no Rio de Janeiro (Tupi e TV Rio, esta inaugurada em 1955 e cuja 

concessão foi para o empresário ligado ao ramo da comunicação João Batista do 

Amaral) e uma em Belo Horizonte (TV Itacolomi), também inaugurada em 1955 e 

pertencente aos Diários Associados.Ele foi o primeiro político a ver na televisão um 

meio para intensificar sua visibilidade. 

 

A TV, ou melhor, as TVs (Tupi e Rio) ganhavam espaço nas casas, nas 

artes e na política. Juscelino Kubitschek foi o primeiro presidente a tomar 

posse com direito a cobertura televisiva. Seu famoso Plano de Metas – 

50 anos em 5 – foi anunciado em programa especial, transmitido 

diretamente do Palácio do Catete. Um show de modernidade. Cercado de 

mapas, maquetes, cartazes e painéis, ele mostrou as hidrelétricas e 

estradas a serem construídas e apontou o futuro. A televisão era mesmo 

o veículo ideal do presidente bossa nova40 (DA COSTA, 2013, p. 75). 

 

 

                                                             
40 O presidente Juscelino Kubitschek vinculava sua imagem à modernidade e o seu período de governo 

coincide com uma grande mudança na música popular brasileira com o surgimento do movimento bossa 

nova que repercute muito em todo o país. Aproveitando o momento, o cantor e compositor Juca Chaves 

compôs uma música que faz muito sucesso na época, em que a letra da composição diz que: “bossa nova 

mesmo, é ser presidente desta terra descoberta por Cabral, para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, 

risonho e original...isto é viver como se aprova, é ser um presidente bossa nova! ”  
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Nos cinco anos do governo de Kubitschek, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 

em média 7% ao ano, enquanto a nossa renda per capita aumentou em um ritmo quatro 

vezes maior que no restante da América Latina, e o auge desse crescimento foi a 

inauguração da nova capital do País, Brasília. 

 

A estratégia de Kubitschek merece o rótulo de “nacionalismo 

desenvolvimentista”, e não simplesmente “desenvolvimentismo”, tal a 

fórmula pela qual foi apresentada ao povo brasileiro. Reforçando os 

propósitos e as ações do governo havia um apelo ao senso de 

nacionalismo. Era o “destino” de o Brasil tomar “o caminho do 

desenvolvimento”. A solução para o subdesenvolvimento nacional, com 

todas as suas injustiças sociais e tensões políticas, devia ser a 

industrialização urgente. (SKIDMORE, 1979, p. 207). 

 

É justamente após a posse de Juscelino Kubitschek, em 1956, que tem início a 

expansão da televisão brasileira para além dos grandes centros urbanos. Cabe aqui 

relembrar que, até então o raio de ação das transmissões televisivas não ultrapassa os 

100 quilômetros. Dentro da política de expansão e industrialização brasileiras, a 

televisão e o automóvel são os bens materiais que mais ganham, se transformando em 

sinônimos de uma sociedade moderna. 

 

Segundo Moniz Bandeira (2001, p. 35), “Juscelino representou de fato o primeiro 

governo da burguesia industrial, que no quinquênio 1955-1960, firmou-se no primeiro 

plano das classes dominantes”.  

 

No governo JK surgem outras emissoras importantes no cenário nacional como a 

TV Continental, canal 9 do Rio de Janeiro, concessão dada ao deputado federal Rubens 

Beraldo e seus dois irmãos, também donos das rádios Continental e Metropolitana; a 

TV Excelsior, canal 9 de São Paulo (protagonista desta tese), propriedade inicialmente 

dos empresários Mário Wallace Simonsen (1909-1965) e José Luiz Moura e do dono 

do jornal Correio Paulistano, João Scantiburgo e a TV Cultura, canal 2, também de 

São Paulo, que integra o condomínio das Emissoras e dos Diários Associados até 1967. 

Em 1958, entra no ar a primeira emissora de televisão do interior do Brasil, a TV 

Bauru, canal 12, de propriedade de João Simonetti, dono de jornais locais e muito 

ligado a políticos paulistas.  
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Mesmo sendo ainda um objeto de luxo e assistida por uma elite que se concentra 

no Sudeste do País, nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, a 

televisão serve de trampolim nessa época para a oposição liderada por Carlos Lacerda, 

que tem na programação da TV Rio, que fazia pool com a TV Record de São Paulo, 

seu principal palanque, bem como seu partido, a UDN. Por outro lado, o presidente 

Juscelino Kubitschek também se revela um mestre em saber usar explorar as 

potencialidades do novo veículo de comunicação. 

 

    Figura 17 – A primeira transmissão em rede nacional foi em 1958, direto do Rio41 

 

 

O Grande Prêmio Brasil de Turfe, em 1958, no Rio de Janeiro, é a primeira transmissão em 

rede nacional e um trunfo da TV Record de São Paulo com a TV Rio. Antes do futebol, as 

transmissões de turfe conquistaram os telespectadores masculinos. 

 

Para Wálter Clark (1991, p. 102), um dos nomes mais importantes da televisão 

brasileira nos anos 1960 e 1970, “Juscelino deu um show de modernidade ao 

materializar suas propostas a partir da imagem, e emoldurou na TV o seu projeto 

desenvolvimentista”.  

 

A primeira emissora a transmitir em rede foi a TV Record de São Paulo em 

parceria com a TV Rio, que em 1958, inauguram várias retransmissoras para as 

Emissoras Unidas que pertencia a Paulo Machado de Carvalho (1901-1992), e a 

                                                             
41 Fonte: Arquivo da Folhapress. Disponível em:  

<https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2017/07/15/entre-nostalgia-e-paixao-jockey-de-sp-

testa-capacidade-de-se-renovar-e-ampliar-o-publico.htm>. Acesso em: 26 out. 2018. 

https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2017/07/15/entre-nostalgia-e-paixao-jockey-de-sp-testa-capacidade-de-se-renovar-e-ampliar-o-publico.htm
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2017/07/15/entre-nostalgia-e-paixao-jockey-de-sp-testa-capacidade-de-se-renovar-e-ampliar-o-publico.htm
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primeira transmissão, inaugurando um link ao vivo entre Rio de Janeiro e São Paulo é 

o Grande Prêmio Brasil de Turfe (Figura 17), direto do Hipódromo da Gávea, no Rio 

de Janeiro. 

 

Figura 18 – A TV no topo do mercado publicitário no início dos anos 196042 

 

 

A partir de 1960, se tornam comuns propagandas veiculadas na televisão para 

vender os próprios aparelhos de TV. O incentivo do governo JK a empresas nacionais 

para produzirem os televisores fizeram com que o preço se tornasse mais acessível. 

  

É também no final dos anos 1950, em plena “euforia” econômica, que acontece a 

ascensão da TV para desbancar o rádio no topo do mercado publicitário brasileiro. A 

televisão se transforma em um importante elo entre a produção e o consumo de bens 

através da publicidade (Figura 18).  

Mas é só no início dos anos 1960 que a televisão começa, efetivamente, a se 

constituir como um meio de comunicação de massa e passar a atrair verbas 

publicitárias capazes de possibilitar que as emissoras invistam no seu aperfeiçoamento 

técnico e artístico. 

 

                                                             
42  Fonte: Arquivo da revista Veja. Disponível em:  

<https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/dez-marcas-de-tvs-de-antigamente/>. Acesso em 26 out. 2018. 

https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/dez-marcas-de-tvs-de-antigamente/
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A indústria nacional já controla 80% do mercado de produção de televisores e 

produz cerca de 40 mil unidades por ano, e cresce substancialmente com o governo JK 

que faz de conta que não vê a importação clandestina de televisores, principalmente 

de marcas americanas. 

 

Ao mesmo tempo, o governo de Juscelino Kubitschek tenta controlar a mídia 

televisiva e os ataques que sofre nessa mídia e também via jornais, já que apenas o 

Última Hora lhe dá total apoio. A primeira medida é lançar em 9 de outubro de 1956 

um novo projeto de Lei de Imprensa, que coloca limites não só do ponto de vista moral 

como, principalmente, político. O projeto ganhou vários nomes na imprensa, entre 

eles, Lei de Arrocho ou Lei do Garrote. 

 

Até a apresentação da Lei de Imprensa, não há uma legislação específica para a 

televisão, e a usada era a mesma oriunda de uma regulamentação que em 1946 serve 

para o rádio, o cinema, o teatro e as diversões públicas. Por quase dois anos, o governo 

JK vive sem muitas ameaças dos meios eletrônicos, inclusive conseguindo impedir 

Carlos Lacerda de usar o rádio e a televisão como tribunas para os seus discursos contra 

o governo. 

 

Na verdade, toda a regulamentação dos serviços de radiodifusão no Brasil foi 

notoriamente construída em torno do modelo comercial adotado para a atividade, 

dando-se, sempre que possível, facilidades aos concessionários para gerarem mais 

ganhos financeiros (Jambeiro, 2003, p. 185). Além disso, a regulamentação também 

estabelece que 25% do tempo de uma programação diária de TV possam ser utilizados 

com a veiculação de propaganda, colaborando para a maximização do lucro. 

 

O Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT) foi instituído somente em 1963, 

no governo de João Goulart, mas toda a sua elaboração foi realizada na década de 50, 

durante as administrações de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, e por não ter tido 

na sua elaboração a participação de representantes de associações da sociedade civil, 

ele definiu exclusivamente nas mãos do poder executivo federal a decisão sobre as 

concessões públicas de radiodifusão. 
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O Estado se limitou ao seu papel de conceder canais. E os concessionários 

ocuparam-se com toda espécie de jogos com os governos, evidentemente 

que com vistas a manterem suas concessões de canais de TV ou a 

obtenção de outras, mas sobremaneira objetivando salvaguardar as 

finanças de suas emissoras por meio de captação das verbas oficiais 

gastas com publicidade e empréstimos na rede de bancos estatais (FICO, 

1997, p. 89). 

 

 

  

 O Código Brasileiro de Telecomunicações determina que o tempo concedido pelo 

poder público para se explorar uma concessão de TV é de 15 anos, com a possibilidade 

de renovação por um igual período. Mas para que a prorrogação da concessão aconteça, 

os concessionários precisam manter uma emissora que privilegie a educação, a cultura 

nacional e regional e a informação no conteúdo da sua programação. No caso de 

emissoras de rádio o prazo é de 10 anos, também podendo ser renovado por mais 10 anos 

com as mesmas contrapartidas da televisão. 

 

Em 1956, quando o novo presidente toma posse, há cerca de 250 mil receptores 

de televisão em todo o País (Sodré, 1977, p. 95). Cinco anos depois, ao deixar o poder 

para Jânio Quadros, o Brasil possui uma população de 70 milhões de habitantes, mais 

de 700 mil aparelhos de TV instalados e quinze emissoras de TV em funcionamento. 

 

O crescimento da televisão como um bem de consumo, agora não mais só da elite, 

mas também da classe média brasileira e o seu potencial propagandístico, abrem o 

caminho para que os políticos e os partidos a enxerguem também como a substituta do 

rádio em suas campanhas.  

 
Kubitschek adaptou cuidadosamente o seu nacionalismo 

desenvolvimentista, a fim de ganhar a máxima simpatia de cada classe 

social. Dos industriais ele podia esperar um apoio entusiasta. O seu 

governo oferecia aos empresários, crédito fácil, além de continuar a 

protegê-los das importações, prometendo-lhes deste modo grandes 

benefícios no mercado interno em rápida expansão. Os agricultores 

brasileiros não ofereciam maiores problemas, pois os plantadores de café 

eram amparados pelo apoio contínuo do governo, incluindo novas 

medidas. Com a classe trabalhadora, Kubitschek adotou uma política 

cautelosa de generosos aumentos salariais e continuou com o controle 

governamental na estrutura sindical.A classe média urbana constituía o 

setor que ele tinha a miro dificuldade em agradar. (SKIDMORE, 1979, 

p. 209-210). 
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No final dos anos 1950, as emissoras de televisão já representam um veículo 

importante para a propaganda política e, em especial, para fazer publicidade das ações 

do governo do presidente Juscelino, principalmente as que envolvem a inauguração de 

Brasília como a nova capital federal, e a campanha para defender a candidatura de 

Jânio Quadros como o sucessor de JK. 

 

Mais uma para o folclore da história da televisão tupiniquim e os acordos de 

bastidores entre os concessionários e o governo: em 1957, o presidente Juscelino ajuda 

Chatô que está em dificuldades para saldar um débito de 2 milhões de dólares. Segundo 

Morais (1994, p. 591), “o Presidente mandou lhe entregar a quantia para honrar 

compromissos e recuperar uma hipoteca de obras de arte que foram para o MASP”43. 

 

Em contrapartida e dentro do processo de barganhas com o governo federal, o 

dono dos Diários Associados garante ao presidente Juscelino Kubitschek que a 

inauguração de Brasília, a nova capital federal, vai ser transmitida ao vivo para as 

capitais que já possuíam emissoras de televisão.  

 

E a promessa foi cumprida e, assim, Chateaubriand monta um canal de TV em 

Brasília sem ter uma concessão oficial ou passar pelos trâmites legais para conseguir 

a mesma. É o canal 6, TV Brasília (Figura 19), mais um pertencente às Emissoras 

Associadas. 

 

Para entrar no ar, a TV Brasília usaria equipamentos de outras emissoras 

do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. E seria colocada no ar mesmo 

sem autorização oficial para funcionamento. Esta autorização não seria 

dada tampouco por Jânio Quadros, nem por João Goulart, e só seria 

concedida, finalmente por Castello Branco. Chateaubriand, na sua 

prepotência usual, não esperaria por licença de quem quer que fosse para 

pôr no ar também as TVs de Goiânia e Vitória, que também usariam 

equipamento de emissoras co-irmãs (WAINBERG, 1997, p. 81). 

 

                                                             
43MASP – Museu de Arte de São Paulo é inaugurado em 02 de outubro de 1947 e o seu nascimento se dá 

graças a união de esforços e investimentos de Assis Chateaubriand, dono dos Diários e Emissoras 

Associadas, do crítico de arte italiano Pietro Bardi e dos empresários Ciccilo Matarazzo e Edmundo 

Monteiro. É conhecido mundialmente pelo seu arrojado estilo arquitetônico e pelo conjunto de obras que 

possui no seu acervo, considerado o maior de toda a América Latina. O Museu surge inicialmente na rua 

Sete de Abril, e em 1968 passa para o atual endereço que se transforma em um cartão postal da Avenida 

Paulista e que tem na sua arquitetura um dos maiores vãos livres do mundo. 
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Com a estréia da TV Nacional de Brasília, canal 6, em 21 de abril de 1960, mesma 

data da inauguração de Brasília como capital do País, o presidente bossa nova 

Juscelino Kubitschek finalmente cria um canal de televisão estatal, assim como o 

governo de Vargas fizera com a abertura da Rádio Nacional na década de 1930.  

 

Ter uma TV estatal também era um sonho antigo, não realizado, do ex-presidente 

Getúlio Vargas, mas ele, mais humilde talvez, sempre pensou em um canal específico 

para atender a cidade do Rio de Janeiro.  

 

A nova emissora ocupa então um apartamento em um prédio residencial, mas 

nunca chegou a ameaçar as outras emissoras comerciais da capital federal porque é 

reduzida a uma emissora eminentemente local e não se integra a uma rede de emissoras 

nacionais. Hoje, o seu espólio pertence a TV Brasil44. 

 

Junto com a TV Nacional de Brasília surge também a TV Alvorada, canal 8, que 

pertence aos mesmos proprietários da TV Rio, canal 13, que com uma grade bem 

organizada chama atenção dos anunciantes e das autoridades políticas na cidade do 

Rio de Janeiro, em especial de Carlos Lacerda e da oposição.  

 

 

 

 

Figura 19 – Surge a primeira emissora estatal de TV, a TV Nacional, em 196045 

 

                                                             
44A TV Brasil foi criada por meio do Decreto nº 6.246 de 24 de outubro de 2007, no governo do presidente 

Luis Inácio Lula da Silva, junto com a Empresa Brasil de Comunicação e ela nasce da fusão dos patrimônios 

da antiga Radiobrás com o da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto. Inicialmente ela só 

podia ser acessada nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e São Luís, no Maranhão. A partir de 

2009 ela passou a ter sua programação retransmitida em vários outros estados. 

45 Fonte: Museu da TV/Pró-TV. Disponível em: 

 <http://www.museudatv.com.br/a-historia-da-tv>. Acesso em 14 out. 2018. 

http://www.museudatv.com.br/a-historia-da-tv
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Presidente  Juscelino Kubitschek, ao centro,  inaugura a TV Nacional de Brasília, que se 

transforma na primeira emissora estatal do País, mas ela faz parte do Grupo Diários 

Associados. 

 

E justamente por já possuir uma boa influência sobre os governantes, o dono da 

TV Rio, o empresário João Batista do Amaral, cunhado de Paulo Machado de 

Carvalho, dono da TV Record de São Paulo, ganha fácil a concessão desse canal na 

nova capital federal. 

 

A TV Alvorada é instalada em um apartamento na Super Quadra 104, e alguns 

meses depois se muda para uma sede construída no Setor de Rádio e TV da capital 

federal.  

 

Segundo Flávio Ricco e José Armando Vannucci, autores do livro Biografia da 

televisão brasileira, publicado em 2017 pela Matrix Editora, “a TV Alvorada iniciou 

sua programação na quinta-feira agitada de 21 de abril de 1960 com um espetáculo 

comandado por Dedé Santana (82 anos em 2018) e Ana Rosa (76 anos em 2018), 

artistas que aportaram na cidade com o circo de suas famílias, atrás das oportunidades 

que poderiam surgir na nova cidade” (2017, p. 162).  

A TV Nacional de Brasília entrou no ar pontualmente às 20h e 

mostrou a chegada do presidente Juscelino Kubitschek, vários 

ministros, representantes do governo e empresários que 

participaram de uma rápida cerimônia e depois assistiram ao 

“Show da inauguração”, planejado nos mínimos detalhes. Sob a 

regência do maestro Radamés Gnattali, a orquestra completa da 

rádio executa o Hino Nacional e, em seguida, num cenário 
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instalado na parte externa da emissora, é interpretada a música 

“Peixe vivo”, a preferida do presidente JK e a melhor forma da 

equipe de Chateaubriand agradá-lo. Para mexer ainda mais com 

suas emoções e divulgar sua política de expansão da economia, 

cinco carros Simca Chambord – os primeiros automóveis de luxo 

produzidos no Brasil, conhecidos como “rabo de peixe” – 

completavam o cenário do programa (RICCO, VANNUCCI, 

2017, p.166). 

 

 

Juscelino é o presidente brasileiro que mais sabe, antes do Golpe Militar de 1964, 

usar a televisão a seu favor, controlando verbas publicitárias que vão para as 

empreiteiras anunciarem na TV; inaugurando a primeira emissora estatal de televisão; 

atenuando o assédio da mídia sobre o governo ao levar a capital do país do Rio de 

Janeiro para Brasília; concedendo ao empresário Roberto Marinho sua primeira 

emissora e implantando uma censura por meio da Portaria 899. 

 

A Portaria nº 899 é promulgada pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, com 

o objetivo de no seu primeiro artigo normatizar e censurar a programação de TV. O 

artigo 1º desta portaria determina:  

 

As estações rádio difusoras, inclusive as de televisão, excluirão dos seus 

programas as anedotas maliciosas, os gracejos picantes, bem como não 

irradiarão quaisquer manifestações, ainda que reprodução de artigos ou 

discursos, que importem ou possam importar na subversão da ordem 

pública, em incitamento a greves; que possam provocar a animosidade 

entre as classes armadas, ou delas contra as instituições civis; a incitação 

à desobediência coletiva ao cumprimento da Lei, ou que contenham 

injúria ou desrespeito às autoridades constituídas. Já o artigo 2º da 

portaria punia a infração ao dispositivo com a suspensão da estação por 

até trinta dias e, na reincidência, com a rescisão da concessão 

(PORTARIA nº 899, de 9/10/1956). 

 

A publicação da portaria vem acompanhada de um parecer do Consultor Geral da 

República, fundamentando o direito do Poder Concedente de proibir a emissão de 

determinadas irradiações. A portaria fere a Constituição de 1946, que admitia 

restrições a espetáculos e irradiações apenas para fins de proteção aos bons costumes, 

assegurando a liberdade de expressão, independente de censura. Mas apesar de ir 

contra a Constituição, Juscelino consegue que o dispositivo se sustente por quase dois 

anos, sendo revogado pelo Supremo Tribunal Federal em fins de 1958. 

 

7 - O videoteipe muda o cenário político e a TV alcança o Brasil 
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É nesse momento que a televisão brasileira incorpora um elemento muito 

importante para a sua evolução e crescimento: o videoteipe, um recurso eletrônico de 

registro e de reprodução de imagens, que é usado em grande estilo justamente na 

inauguração da nova capital federal.  

 

Foi a gravação em fitas de vídeo que possibilitou a TV Rio exibir a 

inauguração da capital federal com boa qualidade, apenas poucas horas 

depois de realizada. Da TV Alvorada em Brasília, as fitas saíram para a 

TV Rio, de onde as imagens foram passadas por links de micro-ondas 

para a TV Record de São Paulo e para Minas Gerais. A TV Tupi dos 

Diários Associados também tentou uma ligação de micro-ondas direta 

para cobrir o evento ao vivo, porém ela dependia de um complicado 

sistema de links que seria feito por aviões equipados com micro-ondas 

no meio do caminho. Não deu muito certo e sua imagem sofreu cortes 

abruptos, teve pouca qualidade com muitos chuviscos e som fraco 

(XAVIER, 2000, p. 34). 

 

 O uso do videoteipe revoluciona a organização e a produção de programas na 

televisão brasileira. Ele contribui para o início da formação de redes nacionais, já que 

agora a TV pode ligar-se entre si por meio de programas e reportagens gravadas que são 

enviadas para qualquer lugar do Brasil via despachos aéreos. Com afirma Inimá Simões 

(1986, p. 51), “já se esboça uma pré-visão do país unido e informado pelo milagre da 

televisão”.  

  

Com a chegada do videoteipe, as emissoras se animam e começam a pensar em 

formar uma rede. Como explica Morais (1994, p. 633), “o lema dos Diários e Emissoras 

Associadas passou a ser: onde houver receptor de TV, há sempre presente a imagem de 

um canal associado”. 

  

Começa uma proliferação de emissoras pelo interior do país, atingindo regiões 

mais distantes e que até então nem eram consideradas pelos proprietários das emissoras 

como áreas de interesse em investir. Com essa tendência de se inaugurar novas emissoras, 

os anos 1960 se iniciam com uma consequência natural que é a expansão do mercado de 

fabricação de aparelhos de TV. Só em 1960/1961, por exemplo, os Diários e Emissoras 

Associadas inauguram 11 novas emissoras de televisão pelo Brasil. 
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 É uma televisão ainda extremamente regional, já que a rede tão sonhada só se 

materializa no final dos anos 1960 com a TV Globo, mas são os primeiros passos, 

possíveis com a tecnologia implantada do videoteipe, no caminho para um sistema de 

rede integrada. 

 

O videoteipe garante também dividendos políticos para os concessionários e seus 

aliados. Como explica Gabriel Priolli (2000, p. 20), “o fato de aparecer na TV através do 

jornalismo ou programas de variedade regionais ou locais, garante a propaganda ou 

exposição de políticos ou futuros candidatos”.  

  

A própria indicação do paulista Jânio da Silva Quadros à Presidência no lugar de 

Juscelino, em dezembro de 1959, como candidato pelo Partido Democrático Cristão 

(PDC), contou com auxílio precioso da televisão. Segundo Wálter Clark (1991, p.104), 

“a indicação de Jânio Quadros deveu-se à atuação de Carlos Lacerda. Diante dos olhos 

da audiência da TV Tupi, que transmitia ao vivo para o Rio de Janeiro e São Paulo a 

convenção, Lacerda virou o jogo sobre a cúpula do partido que queria indicar Juracy 

Magalhães”. 

  

Foi também via televisão que Assis Chateaubriand e o governador gaúcho Leonel 

Brizola mantiveram um diálogo nada amistoso na inauguração da TV Piratini, de 

propriedade das Emissoras Associadas em 20 de dezembro de 1959. O que era para ser 

uma solenidade de estréia da primeira emissora de televisão do Rio Grande do Sul acabou 

em um embate político entre o nacionalismo de Brizola de um lado e o entreguismo de 

Chateaubriand de outro com réplicas e tréplicas nos discursos de inauguração da 

emissora. 

Em quatro anos, de 1956 a 1960, o Brasil triplicou o número de aparelhos de 

televisão. Segundo Ricardo Xavier (2000, p.164), “a população se concentrava cada vez 

mais nos centros urbanos, sendo atingida pelas imagens. O número de televisores 

computados pela Associação Brasileira de Indústria Elétrica (ABINEE), alcançava em 

1960, 621.919 aparelhos de televisão em todo o País”. 
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8 - A censura e o governo Jânio Quadros mostram suas garras  

 

A censura televisiva aparece de forma muito clara assim que Armando Falcão, 

que depois na época da ditadura militar, volta a escrever o seu nome na história política 

deste País, assume o cargo de ministro da Justiça, em julho de 1959. Falcão passa a excluir 

os mais radicais e críticos do governo JK das listas de concessões de emissoras de TV. 

Em outubro de 1959, o mesmo Armando Falcão assina a primeira legislação 

regulamentando a censura de TV no Brasil, e os primeiros a sofrerem as consequências 

da nova lei são Carlos Lacerda e o deputado fluminense Tenório Cavalcanti, também 

conhecido como “o homem da capa preta”, integrante da ala mais crítica da União 

Democrática Nacional (UDN), e que se opunha ao governo de Vargas46. 

A imagem de Juscelino Kubitschek é muitas vezes apontada como exemplo em 

termos de atitude democrática. Contudo, frente aos meios de comunicação eletrônicos, 

sua postura tem uma marca contraditória, materializada pela censura e pelo controle direto 

do seu governo.  

Em relação à radiodifusão, o presidente Juscelino não hesita em mostrar-se 

autoritário, valendo-se de todos os meios para barrar o acesso de seus adversários ao rádio 

e à televisão, exercendo uma vigilância atenta. Como a mídia eletrônica se desenvolve 

em um Brasil em rápida urbanização, cresce também sua importância política, e os 

políticos sentem que é necessário exercer controle sobre ela. 

  

A campanha de Jânio Quadros, assim como já acontecera com Juscelino, tem uma 

relação estreita com a televisão, já que o candidato à presidência apresenta um programa 

de entrevistas no final das noites na TV Record, onde os entrevistados tratam com ele dos 

problemas nacionais. Nessa época, não há um controle do Tribunal Eleitoral e normas 

que não permitissem essa exposição até a indicação final como candidato a um cargo 

político. 

                                                             
46Tenório Cavalcanti era alagoano e foi muito jovem para o Rio de Janeiro, onde foi eleito vereador pela 

região de Nova Iguaçu, em 1936. Ele sempre fez oposição a Getúlio Vargas e em 1945 se filiou à União 

Democrática Nacional (UDN), se tornando aliado de Carlos Lacerda, o maior inimigo político de Getúlio. 

Fundou o jornal A Luta Democrática, de forte apelo popular. Foi muito respeitado pelos habitantes da 

região de Nova Iguaçu e era conhecido como o “homem da capa preta”, em referência a capa que usava, e 

que escondia a metralhadora que usualmente carregava e que ela chamava de Lurdinha. 
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 Carlos Lacerda foi outro político que usa e abusa da sua imagem na televisão no 

final dos anos 1950 e início dos anos 1960. Segundo Venício Lima (2007, p. 173), “o 

tempo dos candidatos tinha que ser comprado nas televisões e Lacerda contava com o 

apoio político das classes conservadoras, a chamada direita, e como o poder econômico 

dessa classe é elevado, então eles compravam muito tempo nas televisões do Rio”. 

 O próprio Carlos Lacerda reconhece, alguns anos depois, que além do seu talento 

em discursar, ele ensaiava e estudava as melhores maneiras de aparecer nos programas 

de TV e nos debates, e para isso contou com o auxílio e orientações técnicas de muitos 

profissionais da televisão. E assim como anos antes acontecera com Chateaubriand e 

outros empresários da comunicação, o grande sonho de Lacerda era ter um canal de TV 

para chamar de seu. 

 Bem que ele tenta ao ser eleito governador do Estado da Guanabara, em dezembro 

de 1960, transformar a rádio Roquette Pinto em uma emissora de TV também. Como 

explica Venício Lima (2007, p. 174), “ao ser eleito, Lacerda convidou Fernando Barbosa 

Lima (1933-2008) para dirigir a rádio Roquette Pinto, do governo do Rio, e na recusa do 

jornalista que disse que não entendia de rádio ele disse: não faz mal, a Roquette Pinto vai 

montar uma TV”. 

 Com a ajuda maciça da televisão, o eleitorado nacional cresce também 

significativamente. Em 1945, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o eleitorado representa 13,4% da população, enquanto em 1960 ele já é 22,18%. 

Na primeira eleição em dezembro de 1945, votam 7,5 milhões de brasileiros, enquanto 

em 1962 o número foi para 18,5 milhões de cidadãos votantes.  

De acordo com Wanderley Guilherme dos Santos (1997, p. 56), “esses dados 

salientam a importância dos grandes centros urbanos nas eleições. Os estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde a TV tinha raízes mais antigas e ramificações 

pelo interior, estavam aproximadamente 45% desses eleitores”. 

Assim como Juscelino, o presidente Jânio Quadros soube usar a televisão a seu 

favor e ela ocupou um espaço grande na divulgação dos rumos do seu breve governo. 

Jânio gosta de usar a cadeia de rádio e TV para fazer pronunciamentos bombásticos e 

tentar explicar para a população algumas medidas impopulares, como por exemplo, suas 

denúncias contra a importação de petróleo, de trigo e de papel jornal.  
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Jânio usa, portanto, a televisão e o rádio para abrir uma “guerra” contra os donos 

de jornais, que segundo ele faziam o Brasil desperdiçar montanhas de dólares para a 

compra de papel-jornal. Segundo Cláudio Bojunga (2010, p. 76), o presidente em um 

discurso contundente fez questão de mostrar sua ruptura com a mídia impressa: “quanto 

ao papel da imprensa mostrei o quilo representado pelas edições dominicais de O Estado 

de S.Paulo, que obviamente não representam uma urgência do bem-estar nacional”. 

Estava selada a ruptura com a mídia impressa, pois todos os donos de jornais 

concorrentes se unem à família Mesquita, dona do jornal O Estado de S.Paulo em uma 

campanha contra a opinião do presidente Jânio Quadros. Afinal, todos eles se beneficiam, 

naquele momento, do fato de haver isenção de impostos sobre o papel importado e não 

aceitam que Jânio diga à nação, via TV, que eles esbanjam verbas públicas. 

De forma cênica e estudada, o presidente usa a televisão quando quer e provoca a 

mídia impressa que passa a noticiar que seu governo faz uma guinada à esquerda. De 

acordo com Carlos Chagas (2000, p. 828), “todos os jornais fazem eco ao jornal da família 

Mesquita, e como todos são situados politicamente à direita, mesmo tendo sido pilares na 

campanha de Jânio Quadros, uniram-se na crítica ao governo”. 

A partir desse primeiro confronto, o governo de Jânio vai enfrentar vários outros 

e começa então uma reação da presidência que resolve aumentar a regulação dos 

espetáculos públicos. 

No governo Jânio Quadros, que durou de 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto do 

mesmo ano, há também, um aceno para a redução do tempo de validade das concessões 

de TV, que até então eram de 15 anos para apenas três anos, por meio do decreto nº 

5.840/61 de 24 de junho de 1961. É um momento de rebelião dos donos das emissoras, 

que entendem que o governo pretende deixar de lado o paternalismo com que conduzira 

as concessões até aquele momento. 

O resultado desse entrevero é que Jânio não consegue mudar a validade das 

concessões, mas acende uma luz que leva os donos de emissoras a se unirem e criarem, 

em 1962, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), que passa 

a defender os interesses desses empresários e ganha a batalha, convencendo o então 

governo João Goulart a aumentar o prazo de concessões para 15 anos. 

O governo de Jânio Quadros é pequeno em termos de tempo de duração, mas 

provoca muitas mudanças na estrutura das emissoras de televisão. Uma delas é causada 
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por um decreto inesperado que regulamenta o espaço para a propaganda na TV, fixando 

em 3 minutos o intervalo comercial, que pode chegar a 8 minutos, desde que os outros 5 

sejam ao vivo.  

De acordo com Walter Clark (1991, p. 105), “a intervenção de Jânio Quadros, 

mesmo sem querer, deu uma força para a profissionalização da televisão, passando o 

controle dos comerciais para as TVs e os afastando dos anunciantes”. 

Em 1961, Jânio compra uma briga com os meios de comunicação do Brasil ao 

declarar seu apoio ao governo de Fidel Castro em Cuba e condecorar Ernesto Che 

Guevara, então ministro da Indústria de Cuba, com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul 

(Figura 20), nessa época a mais alta comenda brasileira. Começa uma intensa campanha 

liderada por Carlos Lacerda, o jornal O Globo e a TV Tupi contra a política externa de 

Jânio em relação a Cuba. 

Semanas antes da sua renúncia, Jânio ainda publica mais um decreto, o de nº 

51.134, que atinge a televisão e sua programação como um todo. Com esse decreto ele 

restabelece a censura prévia, proibindo cenas de crueldade, sensacionalistas ou de 

preconceito explícito, além de proibir o uso de maiô ou de peças íntimas nas propagandas 

e em cenas de atores em programas ou teleteatros. 

No início dos anos 1960, assim como já acontecera no final dos anos 1950, 

programa político ou discursos pela TV dão Ibope e prestígio para os políticos que deles 

participam. Podemos afirmar que o momento era de politização e participação cada vez 

maior da população na vida política do País. E o papel da televisão naquele mês de agosto 

de 1961 é decisivo para a renúncia do presidente Jânio Quadros. 

 

 

 

Figura 20 – Comenda a Che Guevara deflagra guerra na mídia contra Jânio Quadros47  

                                                             

47 Fonte: Arquivo da revista Manchete – Edição de agosto de 1961 – Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/393783561154723053/?lp=true>. Acesso em 28 out. 2018. 

 

https://br.pinterest.com/pin/393783561154723053/?lp=true
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Capa da revista Manchete de 23 de agosto de 1961, com a condecoração do 

revolucionário Che Guevara, à esquerda com a faixa no corpo, que recebe do presidente Jânio 

Quadros, à direita, a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta comenda do 

governo brasileiro. 

 

 

Segundo Carlos Chagas (2000, p. 854), “o discurso de 24 de agosto de Carlos 

Lacerda na televisão denuncia que o presidente está articulando um golpe contra as 

instituições, com vistas a adquirir poderes especiais em detrimento do Congresso”. Na 

tela da TV para todo o País, o discurso e as acusações de Lacerda tomam um rumo que 

faz com que o Brasil não seja o mesmo após Lacerda se despedir dos telespectadores. 

 

A renúncia do presidente acontece no dia seguinte a esse discurso e a TV tem um 

papel importante em todo esse processo, porque ao se abrir para os debates e 

pronunciamentos principalmente da oposição, ela mostra que havia se unido para rechaçar 

as tentativas da Presidência da República em controlá-la por meio de vários decretos. Se 

um golpe foi dado no governo Jânio Quadros, com certeza o principal instrumento 

utilizado foi a programação das principais emissoras da época. 
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Uma emissora que tem papel crucial nesse momento da política brasileira é a 

justamente a novata TV Excelsior, canal 9 de São Paulo, que abre a sua programação para 

as denúncias pesadas de Carlos Lacerda.  

 

A história dessa emissora, personagem central desta tese, começa  no final de 

1958, quando a concessão do canal 9 de São Paulo, até então pertencente às Organizações 

Victor Costa, que já possuíam a Rádio Excelsior, a Rádio Nacional de São Paulo e a Rádio 

Cultura de São Paulo, além da Rádio Mundial no Rio de Janeiro é vendida para o 

empresário Mário Wallace Simonsen, um dos homens mais ricos do País nessa época, 

dono entre outras empresas da companhia aérea Panair do Brasil e da Comal, maior 

exportadora de café do Brasil, que desembolsa a quantia de 80 milhões de cruzeiros para 

ficar com a concessão para montar a quarta TV da capital paulista, a TV Excelsior. 

  

Mário Wallace Simonsen surge na história da televisão brasileira na primeira 

metade do governo de Juscelino Kubitscheck, quando faz parte de um grupo de 

empresários brasileiros que lideram as pesquisas para a implantação do link de micro-

ondas, que possibilita a ligação entre duas emissoras instaladas em estados diferentes e a 

capacidade de transmitir imagens nos dois sentidos.  

 

A nova emissora só viria a entrar no ar em setembro de 1960 para participar de 

um novo momento da televisão brasileira, a era da popularização da TV, como vamos ver 

em detalhes no próximo capítulo.  
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Capítulo III  

 

APOGEU E GLÓRIA DA PRIMEIRA TELEVISÃO INDUSTRIAL 

 

1 – Família Simonsen investe em TV industrial 

 

A história da TV Excelsior, canal 9 de São Paulo, começa em 1958, quando a 

Rádio Excelsior, pertencente à Organização Victor Costa, que tem a concessão da TV 

Paulista, Canal 5 de São Paulo, consegue a concessão de mais uma emissora por parte 

do governo de Juscelino Kubitschek. 

 

Muito endividado e com problemas de saúde no final dos anos 1950, Victor Costa 

morre em dezembro de 1959 e vende por Cr$ 80 milhões, uma quantia  significativa 

na época, sem que o governo JK coloque qualquer empecilho à concessão para um 

grupo de empresários liderado pela família Wallace Simonsen, que é proprietária de 

mais de 50 empresas no Brasil e no exterior, entre elas a Companhia Melhoramentos; 

o Banco Noroeste; a Companhia Paulista de Comércio do Café (Comal), maior 

empresa de exportação de café do Brasil; a Rebratel, companhia que interliga as 

cidades de Rio de Janeiro e São Paulo através de um link de microondas inédito, em 

1959, e a maior empresa aérea brasileira, a Panair. 

 

Nesse grupo de empresários que adquire a concessão do canal 9 estão também o 

deputado federal Ortiz Monteiro, o empresário e exportador de café santista José Luiz 

Moura e os donos do jornal Correio Paulistano, João Scantimburgo e Paulo Uchoa de 

Oliveira. Além da concessão para o novo canal, o grupo também investe na compra de 

equipamentos como câmeras, transmissores e uma torre para colocar logo a nova 

emissora no ar. 

 

Segundo Álvaro de Moya (2004, p. 149), “para a instalação da emissora foram 

alugados os últimos dois andares de um edifício na rua da Consolação, esquina com a 

avenida Paulista onde, no topo, instalou-se a torre transmissora”. A escolha pela 

avenida Paulista acontece por justamente ser o ponto mais alto da cidade, o que permite 
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que o transmissor fique a mil metros acima do nível do mar e consiga um bom alcance 

de imagem. 

 

Mário Wallace Simonsen e José Luiz Moura, os principais acionistas da nova 

concessão, divergem desde o início sobre  como a emissora vai ser administrada 

porque estão em  lados políticos opostos. Simonsen é próximo do presidente Juscelino 

e apóia a candidatura do General Teixeira Lott à presidência, enquanto Moura faz 

campanha para Jânio Quadros nas eleições de 196048. 

 

Simonsen resolve a disputa comprando todas as ações de Luiz Moura e depois dos 

outros sócios, antes da estréia do canal 9 em julho de 1960, e coloca seu filho Wallace 

Cochrane Simonsen Neto à frente da emissora. Na primeira diretoria, Paulo Uchoa de 

Oliveira ocupa o cargo de presidente, com Saulo Ramos como diretor comercial e 

Álvaro de Moya (1930-2017) como o primeiro diretor artístico da nova emissora. 

 

Segundo Áureo Busetto, em artigo que consta dos anais da XXIV Semana de 

História “Pensando o Brasil no centenário de Caio Prado Júnior”, organizada pela 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 2007: 

 

 

A TV Excelsior era a única empresa de Simonsen na área de 

Comunicação Social e estava longe de ter o poder do condomínio 

Diários e Emissoras Associados, de propriedade de Assis 

Chateaubriand, ou de se igualar ao da rádio e tevê Record, de 

Paulo Machado de Carvalho. Porém, tal posição não impediria o 

crescimento e o êxito da Excelsior, sucesso obtido em razão dos 

amplos investimentos aplicados na emissora, em grande medida 

oriundos de outros negócios de Simonsen, e do estabelecimento 

de uma programação arrojada e inovadora (BUSETTO, 2007, p. 

3). 

 

 

                                                             
48O general Henrique Teixeira Lott era ministro da Guerra quando o presidente Getúlio Vargas se suicidou 

em 1954 e foi ele quem impediu o golpe militar que setores conservadores das Forças Armadas e lideranças 

da UDN armavam para impedir primeiro a posse do vice-presidente Café Filho e depois do primeiro vice-

presidente do Senado, Nereu Ramos, devido aos problemas de saúde que afastaram Café Filho do poder. O 

general Lott foi também quem garantiu a eleição e posse em outubro de 1955 do presidente eleito Juscelino 

Kubitschek e do vice João Goulart. Ele foi candidato à presidência na eleição de 1960 com João Goulart 

como vice. Como as eleições a presidente e vice eram separadas naquela época, o direitista Jânio Quadros 

venceu a eleição para presidente e Jango Goulart para vice.  
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 A família Simonsen investe no comércio de café desde que chega ao Brasil em 

1870, vinda da Inglaterra, mas se destaca no cenário industrial brasileiro a partir de 1916, 

quando Roberto Simonsen, tio de Mário Wallace Simonsen, torna-se o primeiro 

presidente do Centro de Construtores Industriais de Santos. Ele mesmo cria em 1926 a 

Comal, também em Santos, que se torna a maior empresa exportadora de café alguns anos 

depois e em 1929, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), do qual foi o 

primeiro vice-presidente. 

 

 Segundo o jornalista e biógrafo Ademir Médici, “Roberto Simonsen foi eleito 

deputado constituinte por São Paulo em 1933 e após o fim da ditadura Vargas passa a 

integrar a comissão executiva do Partido Social Democrata (PSD) e em 1946 foi o 

primeiro economista a entrar para a Academia Brasileira de Letras”.49 

 

 Ainda segundo o jornalista, Roberto Simonsen em 1947 conquista uma cadeira no 

Senado por São Paulo e morre aos 59 anos de idade, quando discursava na Academia 

Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, na cerimônia de recepção ao primeiro-ministro da 

Bélgica. Em sua homenagem, em 1965, a Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (Fiesp) cria o Instituto Roberto Simonsen (IRS), uma associação de natureza 

cultural com o objetivo de promover estudos avançados voltados para a análise dos 

grandes temas nacionais. 

 

 É o sobrinho Mário Wallace Simonsen quem continua a comandar os negócios da 

família, transformando, nos anos 1950, seus empreendimentos em um dos maiores 

conglomerados econômicos do Brasil. Ele é um empresário ousado que negocia o café 

brasileiro em mais de 50 países, constrói a principal companhia aérea do país, a Panair do 

Brasil, e adquire boa parte do porto de Paranaguá, no estado do Paraná. 

 

 Wallace Simonsen percebe a importância social e política que um novo meio de 

comunicação, a televisão, vem conquistando nos Estados Unidos e na Europa e resolve 

investir parte do seu capital para abrir uma nova emissora de televisão no Brasil. Sempre 

definido como um “patriota acima de tudo” por aqueles que conviveram com ele, 

                                                             
49Entrevista presencial concedida por Ademir Médici ao autor desta tese, em Santo André, no dia 20 de 

junho de 2018. 
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Simonsen pensa em uma televisão com uma programação própria com conteúdo nacional, 

sem querer copiar o modelo e estilo norte-americano que era de investir em filmes e 

seriados. 

 

Figura 21 – Reportagem de 9 de julho de 1960 destaca a chegada da TV Excelsior50 

.  

Matéria do jornal Folha de S.Paulo de 09 de julho de 1960 apresenta para os leitores a 

nova emissora de São Paulo, a TV Excelsior, canal 9, de propriedade do Grupo Simonsen.  

                                                             
50 Fonte: Jornal Folha de S.Paulo, edição de 9 de julho de 1960. Disponível em: 

<https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=162&keyword=TV%2CExcelsior&anchor=4486728&orig
em=busca&pd=7fa0fe34f7241ba0ac223fb68bdbafd7>. Acesso em: 28 out. 2018. 

 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=162&keyword=TV%2CExcelsior&anchor=4486728&origem=busca&pd=7fa0fe34f7241ba0ac223fb68bdbafd7
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=162&keyword=TV%2CExcelsior&anchor=4486728&origem=busca&pd=7fa0fe34f7241ba0ac223fb68bdbafd7
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O empresário entrega a direção da emissora para seu filho, Wallace Cochrane 

Simonsen Netto, mais conhecido como Wallinho, e vai para o mercado buscar 

profissionais que entendam do assunto. Um dos primeiros nomes escolhidos é o de Álvaro 

de Moya, jornalista, produtor e ilustrador brasileiro, que conhece todo o esquema de 

programação e de organização das emissoras afiliadas da rede norte-americana CBS, onde 

trabalhara por dois anos.  

 

A data para a inauguração da emissora, 9 de julho de 1960 (Figura 21), foi muito 

bem pensada e entra na programação oficial do 28º aniversário da Revolução 

Constitucionalista de 1932, sempre um evento para os paulistas e o governo do Estado.  

 

A solução da data de estréia da emissora veio num estalo, numa 

idéia maluca que acabou sendo posta em prática. O José Luiz de 

Moura estava de saída para encontrar o então governador paulista 

Carvalho Pinto. Como o canal que a TV Excelsior ocuparia seria 

o 9, sugeri que ele insistisse junto ao governador para que 

colocasse a inauguração da TV nas comemorações do 9 de julho. 

O governador gostou da idéia e aceitou a sugestão e todo mundo 

teve que correr para cumprir o compromisso de colocar a estação 

no ar na festa do 9 de julho (MOYA, 2004, p. 359). 

 

 

A empresa eletrônica Rebratel, que também era propriedade do grupo Simonsen, 

paga anúncios de página inteira, no dia da estréia da TV Excelsior, 9 de julho de 1960, 

nos principais jornais da capital paulistana (Figura 22), e a exceção fica para os jornais 

dos Diários Associados, donos da TV Tupi, que por razões óbvias, a concorrência entre 

os canais, nada fala sobre a nova emissora da cidade de São Paulo. 

 

É nas dependências do Teatro Paulo Eiró, na avenida Adolfo Pinheiro, no bairro 

de Santo Amaro, que às 18 horas desse dia 9 de julho, com discursos do presidente da 

emissora, João Scantimburgo, e do governador de São Paulo, Carvalho Pinto, que é 

inaugurada oficialmente a TV Excelsior, canal 9 de São Paulo, a quinta emissora a 

entrar em operação na capital paulista. 
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Figura 22 – Rebratel anuncia na mídia a estréia da TV Excelsior em julho de 196051 

 

 

 

A Rebratel é uma empresa do Grupo Simonsen e anuncia na Folha de S.Paulo, edição 

de 9 de julho de 1960 sua saudação ao povo paulista pela chegada da TV Excelsior, canal 9, 

uma emissora com propostas diferentes das emissoras já existentes.   

 

 

                                                             
51 Fonte: Jornal Folha de S.Paulo, edição de 9 de julho de 1960. Disponível em: 

<https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=162&keyword=TV%2CExcelsior&anchor=4486685&orig
em=busca&pd=9d5ce34ba48d559f6d423f7b09480b53>. Acesso em: 28 out. 2018. 

 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=162&keyword=TV%2CExcelsior&anchor=4486685&origem=busca&pd=9d5ce34ba48d559f6d423f7b09480b53
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=162&keyword=TV%2CExcelsior&anchor=4486685&origem=busca&pd=9d5ce34ba48d559f6d423f7b09480b53
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A primeira transmissão foi um filme com a saudação do presidente Juscelino 

Kubitschek, realizado no Palácio da Alvorada, em Brasília. Em seguida vai ao ar um 

documentário sobre a importância do “9 de julho” para a história de São Paulo. 

 

Exatamente às 19h, nos estúdios da emissora na Avenida Adolfo Pinheiro, começa 

um grande show com o sugestivo nome de “Bossa Nove”, um trocadilho com o gênero 

musical que está no auge no país, a Bossa Nova.  

 

Produzido por Abelardo Figueiredo, um nome muito conhecido dos shows 

musicais da época nas casas noturnas de São Paulo e Rio de Janeiro, e dirigido por 

Álvaro de Moya, já empossado como o diretor artístico da nova emissora, o espetáculo 

conta com a participação de grandes nomes da época, como Dorival Caymmi, Elizeth 

Cardoso, Trio Irakitã, João Gilberto, Silvinha Telles, Tito Madi, Lúcio Alves, 

Carminha Mascarenhas, Irmãs Marinho, Agostinho dos Santos, Dick Farney, Grupo 

Ernani Filho, Madalena de Paula, Luiz Bordon e sua harpa paraguaia, Jograis de São 

Paulo, os comediantes e atores Agildo Ribeiro, Grande Otelo, Elizabeth Gásper e Vera 

Regina, o ballet de Ismael Guiser, além da Banda Marcial da Força Pública e estrelas 

do Teatro Municipal do Rio de Janeiro que interpretam o “Cisne Negro” de 

Tchaikovsky. 

 

Para terminar a solenidade, um Concerto Sinfônico Brasileiro com uma orquestra 

com 60 professores, sob a regência do maestro Mário Rinaldi, que começa a 

apresentação às 21h30.  

 

O primeiro problema é que a idéia da construção de um estúdio no bairro de Santo 

Amaro, em frente ao Teatro Paulo Eiró, não se torna viável. A opção é alugar o Teatro 

Cultura Artística, que pertence à Sociedade de Cultura Artística, na rua Nestor Pestana, 

no centro de São Paulo (Figura 23). É a partir daí que a linha de shows da emissora 

se desenvolve com a realização de programas de auditório, humorísticos e musicais. 

 

A meta primeira era estabelecer faixas de programação horizontal, de 

segunda a sábado, com horários fixos para shows, entrevistas, 

telejornalismo, etc. Ao mesmo tempo, a programação tinha que ser 

vertical, ou seja, conseguir prender o telespectador para que depois que 

tivesse visto o programa que desejava ficasse atraído pelo programa do 
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horário seguinte e assim se manter preso à programação da emissora em 

todos os seus horários (MOYA, 2004, p. 157). 

 

 

A programação da emissora, no primeiro mês da sua existência, começa às 19h e 

termina por volta das 23h30. No segundo mês a transmissão se inicia às 18h e, com três 

meses de atividades, ela já entra no ar às 14h. 

 

Figura 23 - Em 1960, linha de shows da Excelsior ocupa o Teatro Cultura Artística52 

 

 

 

O Teatro Cultura Artística, na rua Nestor Pestana, 236, no Bairro da     

Consolação, na capital paulista, é o espaço reservado pela TV Excelsior, em 

1960, para abrigar a sua linha de shows, musicais e humorísticos. 

 

No primeiro momento, a TV Excelsior investe em uma programação infantil, no 

início da sua programação, que traz desenhos e o programa “Circo do Piolim”, 

comandado por Abelardo Pinto Piolim (1897-1973), um palhaço popular e de 

                                                             
52 Fonte: Site “SP Antigamente”. Disponível em: 

<https://antigamente7.webnode.com/album/galeria-de-fotos/decada-de-70-rua-nestor-pestana-canal-9-tv-

excelsior-no-predio-da-sociedade-cultura-artistica-no-alto-o-painel-de-candido-portinari-jpg/>. Acesso 

em: 28 out. 2018. 

 

https://antigamente7.webnode.com/album/galeria-de-fotos/decada-de-70-rua-nestor-pestana-canal-9-tv-excelsior-no-predio-da-sociedade-cultura-artistica-no-alto-o-painel-de-candido-portinari-jpg/
https://antigamente7.webnode.com/album/galeria-de-fotos/decada-de-70-rua-nestor-pestana-canal-9-tv-excelsior-no-predio-da-sociedade-cultura-artistica-no-alto-o-painel-de-candido-portinari-jpg/
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reconhecimento mundial pela sua criatividade cômica e habilidade como ginasta e 

equilibrista. Em reconhecimento a sua importância como artista circense, o Dia do Circo 

no Brasil é comemorado na data do seu nascimento, 27 de março. 

 

A TV Excelsior é a primeira emissora de televisão brasileira a se preocupar em 

cumprir os horários da sua grade de programação e, para isso, cria normas para a 

veiculação das propagandas. Os intervalos passam a ter um tempo determinado de no 

máximo cinco minutos, e cada comercial é exibido em tempos que variam de 30 segundos 

a um minuto. Nas emissoras concorrentes, os intervalos vão de 20 a 30 minutos cada para 

haver tempo de trocar os cenários e dos artistas se vestirem adequadamente para a 

próxima atração. 

 

A TV Tupi exibia slides e ficava tocando música. Lembro que uma vez 

cronometrei exatos 40 minutos com a imagem parada. O público até 

esperava, porque não tinha outra solução. Trabalhávamos de uma 

maneira totalmente empírica e, de uma certa forma, era uma vantagem, 

porque não tínhamos recursos, apenas a criatividade. Era muito comum 

entrar numa casa, naquela época, e ver o aparelho televisor ligado com 

um desenho estático ou com chuvisco e alguém da família à espera do 

programa. No primeiro sinal de movimento da cena, esse familiar corria, 

chamava todo mundo e as pessoas iam se atropelando até a sala para se 

acomodar no sofá e nas poltronas para, finalmente, assistir ao programa 

que deveria ter começado há algum tempo (MOYA, 2004, p. 194). 

 

 

A Excelsior é também a primeira a estabelecer uma programação horizontal, ou 

seja, a manter atrações fixas todos os dias nos mesmos horários, para que os 

telespectadores se acostumem e se tornem fiéis à emissora. Álvaro de Moya também traz 

do seu período de estágio na rede CBS de Nova York a preocupação em determinar a 

hora certa para o início de cada programa da nova emissora.  

 

Ele introduz o conceito na televisão brasileira, via TV Excelsior, do início dos 

programas com precisão de segundos. O horário oficial da TV é estabelecido de acordo 

com o Departamento de Física da Universidade de São Paulo (USP), que tem seus 

ponteiros ligados ao relógio atômico na Inglaterra, o horário de Greenwich, ou seja, o 

marco zero do planeta.  

 

A cada início de atração no Canal 9 de São Paulo, começa a contagem regressiva 

de segundos, e está criado na TV o Top de Cinco Segundos: 5, 4, 3, 2, 1, Zero! e o 
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programa entra no ar exatamente no horário previsto e anunciado anteriormente, 

alinhando também, posteriormente, todas as grades em todas as emissoras afiliadas no 

resto do País. 

 

Como explica Moya (2004, p. 160), “quando eu vi na televisão norte-americana o 

bip de contagem regressiva do tempo para o programa entrar no ar, eu disse que isso tinha 

que acontecer no Brasil. E quando eu vim para a TV Excelsior, foi colocado o bip para a 

entrada do programa no horário”. 

 

A TV Excelsior sai na frente e cuida do espaço das propagandas e o horário dos 

programas como um estilo empresarial de gestão, tratando o tempo na televisão com 

muito respeito, principalmente ao telespectador. “O tempo para nós era um espaço como 

o de um jornal. Você não pode publicar um jornal ou uma revista com alguns espaços em 

branco. A televisão não podia atrasar até 30 minutos uma programação. Ela tinha que 

entrar no horário e a Excelsior é que começou isso” (MOYA, 2004, p. 160). 

 

A emissora trabalha com um novo conceito e com artifícios de marketing para 

chamar a atenção do telespectador para a sua programação. Como explicam Flávio Ricco 

e José Armando Vannucci (2017, p. 194), “a audiência na cidade estava acomodada e 

uma nova empresa poderia não causar impacto. Por isso, Moya determinou que toda a 

campanha de lançamento destacasse que era o canal 9, para que o público não tivesse 

dúvidas de onde estaria a nova programação”. 

 

Outra novidade da emissora é, ao abrir a programação do dia, exibir os créditos 

referentes a todos os funcionários, tanto técnicos como administrativos, que trabalham 

para colocar a emissora no ar. A decisão dessa medida parte do próprio proprietário, 

Wallace Simonsen, que segundo Ademir Médici, que escreveu a biografia do Banco 

Noroeste e da família, “queria deixar bem claro o seu caráter socialista”. 

 

Acreditando no projeto da primeira televisão industrial do Brasil, Mário Wallace 

Simonsen compra no Rio de Janeiro, em outubro de 1960, a concessão do canal 2, de 

propriedade da Rádio Mayrink Veiga, em uma transação que tem o político Leonel 

Brizola como o intermediário. Mas a emissora só entra no ar em definitivo quase dois 

anos depois, em 1º de setembro de 1962.   
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É o primeiro passo para a implantação de uma rede, mas diferente do que 

Chateaubriand e os Diários Associados tentam fazer com fitas de programas que vão de 

avião para serem encaixadas nas programações das emissoras afiliadas em dias diferentes 

dos exibidos em São Paulo. Na cabeça dos dirigentes da TV Excelsior, a rede só tem razão 

de ser se transmitir a mesma programação para todo o país ao mesmo tempo, exatamente 

como as emissoras americanas já fazem. 

 

2 – Bibi Ferreira e o “Brasil 60” mudam a programação da TV 

 

 O diretor artístico Álvaro de Moya quer um grande espetáculo semanal para 

marcar de vez a estréia da TV Excelsior em solos paulistas e nacionais e deixar as 

concorrentes “falando sozinhas” como ele mesmo explica em uma entrevista concedida 

em julho de 2017: 

 

__ Com o Teatro Cultura Artística a nossa disposição, programei para o 

último domingo de julho de 1960 um grande show. Chamei o Abelardo 

Figueiredo e o Manoel Carlos, que hoje escreve novelas na TV Globo, e 

disse que queria um programa nacionalista, só com música brasileira e 

que ficasse uma hora e meia no ar, das 20h30 às 22h. Eles me disseram 

que seria impossível um programa só com cantores e conjuntos nacionais 

toda semana com tanto tempo no ar, mas eu e Manoel Carlos tivemos 

uma ideia: ligar a música popular brasileira com gente de cinema, de 

teatro, da literatura e até mesmo do esporte. Faltava só encontrar 

alguém que tivesse inteligência, cultura e presença de palco para 

comandar o programa e então eu só enxerguei uma pessoa: a atriz e 

cantora Bibi Ferreira, que fazia um belíssimo show em um teatro carioca 

depois de uma excursão de sucesso por Portugal. Foi um grande acerto 

e o programa entrou para a história da televisão brasileira. Deixamos 

as outras emissoras espantadas com o nosso arrojo e elas ficaram 

falando sozinhas por muito tempo.53 

 

 Nasce assim o programa “Brasil 60” (Figura 24), um dos maiores acertos da TV 

Excelsior e que ficou no ar até 1964, mudando a grafia de acordo com o novo ano, ou 

seja, foi “Brasil 61, 62, 63 e 64”. Com o recurso do videoteipe, Bibi Ferreira (96 anos em 

2018) apresenta a primeira “revista” do horário nobre dos domingos à noite na nossa TV 

                                                             
53Depoimento oral concedido ao autor desta tese em 5 de julho de 2016, na casa do entrevistado. 
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e recebe artistas no palco e também fala com eles e chama reportagens de várias capitais 

brasileiras.  

 

No programa de estreia o talento de Bibi fica à prova com ela entrevistando e 

interagindo com Grande Otelo, Mazzaropi e Oscarito, grandes nomes do cinema 

brasileiro, além de uma entrevista com o jornalista, psiquiatra e escritor Roberto Freire e 

o compositor Caetano Zamma, autor de músicas e muitos jingles publicitários e para 

campanhas políticas. 

 

Figura 24 – Programa “Brasil 60” foi uma “revolução” nos domingos à noite, em 1960 

 

 

      Bibi Ferreira comanda o programa por quatro anos na TV Excelsior porque o 

sucesso é muito grande, e ele vai ganhando apenas o número do ano depois da palavra 

Brasil e assim ele foi “Brasil 60...61...62 e 63”.54 

 

 

 

                                                             
54 Fonte: Site “Filmow”. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=programa+brasil+60+bibi+ferreira&rlz=1C1GGRV_enBR752BR

753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL47_Tq77eAhVHmJAKHeRYD7MQ_AUIECgD

&biw=1280&bih=882#imgrc=-eU0JXkAW97uHM:>. Acesso em: 21 out. 2018. 

 

https://www.google.com.br/search?q=programa+brasil+60+bibi+ferreira&rlz=1C1GGRV_enBR752BR753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL47_Tq77eAhVHmJAKHeRYD7MQ_AUIECgD&biw=1280&bih=882#imgrc=-eU0JXkAW97uHM
https://www.google.com.br/search?q=programa+brasil+60+bibi+ferreira&rlz=1C1GGRV_enBR752BR753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL47_Tq77eAhVHmJAKHeRYD7MQ_AUIECgD&biw=1280&bih=882#imgrc=-eU0JXkAW97uHM
https://www.google.com.br/search?q=programa+brasil+60+bibi+ferreira&rlz=1C1GGRV_enBR752BR753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL47_Tq77eAhVHmJAKHeRYD7MQ_AUIECgD&biw=1280&bih=882#imgrc=-eU0JXkAW97uHM
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__  A TV Excelsior na minha opinião foi única! Ela deu um grande 

exemplo do que é que se pode  fazer de bom, simples, sem grandes 

aparatos como grandes cenários ou efeitos especiais na televisão. Não 

tínhamos nada disso, era só entrar, dizer a verdade, se apoiar em um 

roteiro sério e bem feito e apresentar os talentos que todo domingo 

estavam no palco do Teatro Cultura Artística. Tínhamos também uma 

retaguarda muito eficiente, todo mundo trabalhando em paz, das 

maquiadoras aos contrarregras e maquinistas. Me lembro bem que a 

parte musical do programa era primordial para o sucesso dele. Eu acho 

que nunca existiu e nem vai existir um programa semelhante em termos 

de cuidado, atenção com os mínimos cuidados e qualidade de convidados 

e atrações. Nós pudemos trazer para a televisão uma nova geração da 

música popular brasileira que passava por uma transição muito 

significativa. O João Gilberto, que não gostava muito de aparecer na TV, 

por exemplo, esteve várias vezes como atração do “Brasil 60”, 61 e 62. 

Os patrocinadores adoravam a gente porque dávamos muita audiência e 

os nossos concorrentes ficavam desesperados com o nosso sucesso. Para 

eles nós éramos a realeza da televisão naquela época. Fico muito 

orgulhosa de ter feito parte da emissora e desse programa que marcou 

toda uma geração de telespectadores (FERREIRA, 2015).55 

 

 

 A TV Excelsior é a primeira emissora brasileira a encarar sua atividade de forma 

empresarial, cuidando para ter uma racionalidade administrativa, mas, ao mesmo tempo, 

uma qualidade no seu setor artístico, o que não foi difícil conseguir porque a emissora 

adota uma política de pagar salários mais justos e melhores do que o mercado oferece 

para todos os funcionários, e dessa forma ela pode contratar artistas que já dominam a 

telinha.  

 

Em um ano de atividade, ela tem os melhores contratos publicitários e o maior 

número de artistas e técnicos em relação às suas concorrentes, além de uma grande 

agressividade comercial, capaz de oferecer aos artistas salários que as outras emissoras 

não podem bancar. “Quando a Excelsior completou um ano, o faturamento da emissora 

estava cobrindo as suas despesas, graças ao sistema que eu tinha visto na TV norte-

americana e à qualidade dos elementos do departamento comercial” (MOYA, 2004, p. 

33).  

 

 Ao completar um ano de vida, a emissora alcança o primeiro lugar de audiência 

na cidade de São Paulo, desbancando a TV Tupi, com uma programação bem definida, 

                                                             
55Depoimento realizado por telefone ao autor desta tese em 11 de agosto de 2015  pela apresentadora, 

atriz e cantora Bibi Ferreira. 
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com horários determinados e respeitados, investindo em uma grade que oferece 

programas infantis, telejornais, uma linha diária de shows diferentes e filmes. 

 

 Outra novidade é a criação de um casal de crianças como as mascotes da emissora, 

a Ritinha e o Paulinho (Figura 25), uma idéia que o diretor Edson Leite (1926-1983) traz 

da Argentina e aqui é desenvolvida por Laerte Agnelli e Rui Perroti. Eles figuram em 

todas as vinhetas da programação da TV Excelsior e logo caem no gosto do público adulto 

e das crianças.  

 

        Figura 25 – A dupla de mascotes da TV Excelsior é um marketing à parte56 

 

 

A dupla de mascotes Ritinha e Paulinho é lançada em 1962 pela TV Excelsior e agrada 

aos telespectadores e ao mercado, que produz para vender bonequinhos iguais aqueles que 

diariamente apresentam os principais programas da emissora durante os intervalos. 

 

                                                             
56 Fonte: Portal Infantv.com.br. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=bonequinhos+da+tv+excelsior&source=lnms&tbm=isch&sa=X&

ved=0ahUKEwi2nLWM1r7eAhXHIpAKHV2eBCcQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgdii=gn06jmz

pQ6uWsM:&imgrc=nnGCdv6DXyC8pM:>. Acesso em: 21 out. 2018. 

https://www.google.com.br/search?q=bonequinhos+da+tv+excelsior&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2nLWM1r7eAhXHIpAKHV2eBCcQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgdii=gn06jmzpQ6uWsM:&imgrc=nnGCdv6DXyC8pM
https://www.google.com.br/search?q=bonequinhos+da+tv+excelsior&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2nLWM1r7eAhXHIpAKHV2eBCcQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgdii=gn06jmzpQ6uWsM:&imgrc=nnGCdv6DXyC8pM
https://www.google.com.br/search?q=bonequinhos+da+tv+excelsior&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2nLWM1r7eAhXHIpAKHV2eBCcQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgdii=gn06jmzpQ6uWsM:&imgrc=nnGCdv6DXyC8pM
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Com estúdios arrendados da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São 

Bernardo do Campo,57 e um auditório alugado na rua Nestor Pestana, no centro da capital 

paulista, em 1962 os donos da TV Excelsior constroem um grande estúdio na rua Dona 

Santa Veloso, 575, no bairro da Vila Guilherme. Mais tarde, depois do fechamento da 

emissora, sobre o qual falaremos no quarto capítulo, esses estúdios são comprados pelo 

animador e empresário Silvio Santos para instalar sua emissora, o SBT. 

 

Ainda em 1962, a TV Excelsior se torna a primeira emissora no país a tentar 

transmitir em cores. Ela adota o sistema NTSC americano58 e a primeira exibição em 

cores, ainda com uma definição prejudicada das cores reais, é o programa “Moacyr 

Franco Show”. Sua concorrente direta, a TV Tupi, faz sua primeira tentativa dois anos 

depois, em 1964, com o seriado “Bonanza”. Mas o sistema NTSC se mostra muito caro e 

não decola no mercado. Somente em 1972, com o sistema PAL-M, a televisão a cores 

realmente chega aos lares brasileiros. 

 

Com uma publicidade maciça em outdoors pela cidade de São Paulo e também 

em anúncios nos jornais e revistas da época, em 1963 a emissora dá o grande salto em 

termos de qualidade e de equipe, contratando dezenas de artistas, muitos deles vindos das 

concorrentes Tupi e TV Rio, que nesse momento lidera a audiência na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Como explica o autor de novelas Manoel Carlos (85 anos em 2018), nesta época 

produtor do programa “Brasil 60”: “Até 1963 não tínhamos contratados, éramos todos 

                                                             

57 A Companhia Cinematográfica Vera Cruz foi criada em 1949, em um terreno de quase 100 mil metros 

quadrados, em uma granja da Família Matarazzo, localizada no município de São Bernardo do Campo, pelo 

empresário brasileiro Francisco Matarazzo Sobrinho e pelo empresário e produtor italiano Franco Zampari. 

Se transformou no mais importante estúdio cinematográfico brasileiro e lá foram produzidos grandes filmes 

como “Tico tico no fubá”; “Sai da frente”; “Sinhá moça”; “O cangaceiro”; “Nadando em dinheiro” e 

“Floradas na serra”. Mas a empresa investia nas produções muito mais do que faturava e entrou em um 

processo de endividamento irreversível, falindo no final de 1954, quando o Banco do Estado de São Paulo 

assumiu as ações e tomou conta de todo o espólio da companhia.  

58 NTSC (National Television System Committee) é um sistema de televisão analógico que foi adotado nos 

Estados Unidos nos anos 1950 e, posteriormente, também na maioria dos países da América do Sul e da 

Ásia. Seu matiz de cores é, no entanto, muito instável e facilmente alterado, o que faz com que seus 

transmissores e conversores sejam bem mais caros. O sistema PAL-M era europeu e foi criado justamente 

para resolver o problema da variação de cor do sistema NTSC e acaba por ser o adotado no Brasil a partir 

de 1972. 
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free lancers. A partir de 1963, com a entrada do Edson Leite na direção da emissora, um 

festival de dinheiro compra o passe dos artistas mais populares do Brasil, o que esvazia 

as outras emissoras”59.  

Os valores oferecidos pela nova direção da emissora, onde estão Edson Leite e 

Alberto Saad, ambos vindos da Rádio Bandeirantes de São Paulo, são muito superiores 

aos até então praticados pelas demais emissoras, que assim não conseguem evitar uma  

debandada de nomes importantes para a TV Excelsior. 

 

__ Em São Paulo a TV Excelsior já tinha muita audiência quando em 

1963 ela inaugurou a emissora carioca, o canal 2, que ficava na avenida 

Venezuela, no centro do Rio de Janeiro, uma concessão que ela comprou 

do Assis Chateaubriand. O Ricardo Amaral foi contratado pela emissora 

e fez uma destruição no elenco da TV Rio, levando quase todo mundo de 

lá com ótimos salários para a TV Excelsior Rio. Foi um caos na 

programação da TV Rio que a partir desse momento entrou em uma 

grande crise. E foi um sucesso sem precedentes na história da TV para a 

Excelsior, que estreou em 1º de setembro de 1963 com um grande  elenco 

que incluía nomes como Chico Anysio, Moacyr Franco, Chacrinha, J. 

Silvestre, Ivon Curi, Dercy Gonçalves, os irmãos humoristas Walter e 

Ema D’Ávila, Altamiro Carrilho, o diretor Carlos Manga, Daniel Filho, 

Dorinha Duval, Jorge Loredo, Castrinho, Paulo Celestino, Wilton 

Franco e vários outros artistas que lançaram programas memoráveis 

como “A Cidade se Diverte”; “Times Square”; “Chico Anísio Show”; 

“Buzina do Chacrinha”; “Moacyr Franco Show” e “My Fair Show”, só 

para citar alguns. Os donos da Excelsior mostravam que não estavam 

brincando de fazer televisão e provocaram uma grande correria também 

nos corredores da TV Tupi e da TV Record em São Paulo (ALVES, 

2016).60 

 

Ainda segundo Manoel Carlos, “a Excelsior formou e influenciou muitos 

profissionais. Foi lá que eu conheci o prazer de fazer televisão e vem de lá o embrião dos 

grandes musicais e programas de humor que eu realizei depois na TV Record”. Manoel 

Carlos, na concorrente TV Record, vai produzir e dirigir programas inesquecíveis como 

os musicais “O Fino da Bossa” com Elis Regina e Jair Rodrigues e o “Corte-Rayol Show” 

com o humorista Renato Corte Real e o cantor Agnaldo Rayol, além do humorístico 

“Família Trapo” comandado por Otelo Zeloni, Ronald Golias, Jô Soares, Renata Fronzi 

                                                             
59 Entrevista concedida por e-mail ao autor desta tese em janeiro de 2016. 
60 Entrevista oral concedida ao autor desta tese na sede do Museu da TV/Pró-TV, em São Paulo, pela 

atriz, autora e diretora Vida Alves, também fundadora e presidente da Pró-TV em 20 de setembro de 

2015. 
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e Cidinha Campos. Todos eles recordistas de audiência na TV Record na segunda metade 

dos anos 1960. 

 

Para José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (82 anos em 2018), o Boni (2011, p. 

32), que passa pela TV Excelsior e depois pela TV Rio em 1962/1963, “a TV Excelsior 

promoveu a valorização de quem atuava na TV e a disputa pelos melhores profissionais. 

Trouxe contribuições importantes não só para ela, mas também para a história da TV e, 

naquele momento específico, para a grade oferecida ao telespectador”. 

 

Em depoimento ao programa “Trinta Anos de Televisão”, exibido pela TV Cultura 

em outubro de 1980, Edson Leite afirma: “Uma das grandes preocupações nossas era 

fazer com que os elementos que trabalhassem em televisão tivessem, assim, uma certa 

paz de espírito. Foi desta forma com maiores salários e os melhores profissionais e 

talentos da época que a Excelsior encontrou seu nicho na história da TV”61.   

 

A TV Excelsior do Rio também inova em termos de telejornalismo com o 

lançamento do “Jornal da Excelsior” que poucos meses depois passa a se chamar “Jornal 

de Vanguarda”. Criado pelo jornalista Fernando Barbosa Lima ele abandona o estilo 

radiofônico que ainda persistia nos telejornais e é apresentado por vários locutores e 

comentaristas, com as notícias narradas de forma mais clara e sucinta e com um visual 

dinâmico e mais moderno. 

 

O Jornal de Vanguarda era inovador no sentido de que era mais vivo do 

que todos os outros exibidos nessa época, ele tinha mais comentários e 

era bem mais editorializado. Tinha uma boa cobertura de rua e já se 

filmava a notícia. Nas entrevistas usava-se o recurso de você dialogar 

com a tela. Era um jornalismo que acima de tudo apoiava a democracia e 

a legalidade daqueles que haviam sido democraticamente eleitos 

(LOREDO, 2000, p. 48). 

 

 O telejornal “Show de Notícias” é outra investida diferente que a emissora faz em 

comparação com os programas jornalísticos que já existem. Totalmente inovador em 

                                                             
61 Depoimento disponível parte dele em: <https://www.youtube.com/watch?v=hzWFwSf_UXU> e na 

íntegra nos arquivos da Cinemateca Brasileira. Acesso em: 27 out. 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=hzWFwSf_UXU
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termos de apresentação, ele introduz uma nova dinâmica com a participação de vários 

profissionais de áreas diferentes e que contribuem para torná-lo um telejornal que se 

permitia até ironizar a política e a economia do país com os comentários bem-humorados 

de Sérgio Porto (1923- 1968), mais conhecido como Stanislaw Ponte Preta.   

  

 O “Show de Notícias” não trabalha com o foco no rosto do apresentador ou 

noticiarista o tempo todo, mas sim ilustrando as informações com muitas imagens e filmes 

rápidos. Inicialmente ele fecha a programação da emissora entrando no ar às 23h, mas, 

passada a campanha política de 1963, ganha o horário nobre das 22h. 

 

 Na área esportiva, até o Rei Pelé (78 anos em 2018), depois da conquista da Copa 

do Mundo de 1962, no Chile, é contratado para apresentar um programa de esportes 

semanal, o “Sport Show”, que é patrocinado pela empresa Ultragaz, junto com o locutor 

esportivo Pedro Luiz (1919- 1998) que vem das transmissões do rádio, e muitas vezes 

eles entram ao vivo do Pacaembu. 

 

 A primeira Copa do Mundo transmitida pela TV no Brasil foi justamente a de 

1962, quando o Brasil consegue o bicampeonato, através de um pool de emissoras 

comandados pela TV Excelsior, a TV Record e a TV Tupi, e como na época não há ainda 

satélites, os jogos são gravados nos gramados chilenos e após o término da partida 

enviados para São Paulo para serem exibidos pelas emissoras algumas horas depois da 

competição.  

Dentro da sua estratégia de marketing agressivo e arrojado, e como dinheiro para 

investimento não é problema, a cada nova contratação de um artista já conhecido pelo 

público por trabalhar na concorrência  cartazes são espalhados e instalados em locais de 

grande visibilidade com o artista que acaba de assinar contrato com o Excelsior, e o slogan 

perfeito é: “Eu também estou na Excelsior”.  

 

Também nas revistas da época, Revista do Rádio”; “Sete Dias na TV” e 

“Intervalo”, principalmente, funciona a assessoria de imprensa, então uma experiência 

ainda nova no país, mas que resulta em notícias e “fofocas” sobre quem foi contratado, 
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por que e com que salário, o que rende muita mídia para a emissora e mais fidelização 

dos telespectadores, ávidos por notícias e curiosidades dos seus ídolos.   

 

Desde 1962, por ideia de Álvaro de Moya, a Excelsior investe em um filão 

televisivo que é domínio da Tupi até então, os teleteatros produzidos especialmente para 

a TV. Mas diferentemente da pioneira TV Tupi que exibe os grandes clássicos da 

dramaturgia universal, a Excelsior cria o “Teatro Nove”, somente com textos nacionais e 

mais atuais.  

 

Para concretizar a ideia, Álvaro de Moya vai ao Teatro de Arena, no centro de São 

Paulo, com Walter George Durst (1922-1997), recém contratado que fizera com muito 

êxito o “Teatro de Vanguarda” na Tupi e escala para escrever as primeiras peças do seu 

“Teatro Nove” nomes como Gianfrancesco Guarnieri, Jorge de Andrade, Chico de Assis, 

Walter Negrão e Roberto Freire. 

 

O “Teatro Nove” é um dos grandes acertos da emissora e trabalha com um elenco 

fixo formado pelos atores Leonardo Vilar, Mauro Mendonça, Rosamaria Murtinho, 

Nathalia Thimberg, Fulvio Stefanini, Cleyde Yáconis, Henrique César, Riva Nimitz, 

Armando Bógus, Irina Grecco e Stênio Garcia, além de  convidados. Na direção dois 

nomes que representam o melhor do teatro paulista, Ademar Guerra e Flávio Rangel. 

 

O passo seguinte, com o sucesso do “Teatro Nove”, é vender para um grande 

patrocinador, a Brastemp, outro programa do gênero e com o nome da empresa em 

destaque. Aos sábados à noite, em 1962, estreia o “Teleteatro Brastemp”, este com foco 

em textos internacionais e direção de Antunes Filho (88 anos em 2018), outro grande 

nome do teatro paulista e nacional, e do qual participam Sérgio Cardoso, Bibi Ferreira e 

Armando Bógus, entre muitos outros expressivos nomes dos palcos brasileiros. 

 

 

3 – Excelsior lança a primeira novela diária do país 

 

__ “Alô?!” 

__ “2-5499, bom dia.” 
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__ “Perdoe-me, foi engano! ” 

 

Segundo Ismael Fernandes (1982, p. 35), “começou assim, com esse diálogo entre 

os personagens de Tarcísio Meira e Glória Menezes, a história de amor da telenovela 

diária da televisão brasileira. O cenário principal era um presídio de mulheres”. 

 

No campo da teledramaturgia, o grande “gol” da TV Excelsior e que até hoje todos 

que fazem televisão reconhecem e nem a TV Globo esquece, é o lançamento da primeira 

telenovela diária da televisão brasileira, “2-5499 Ocupado” (Figura 26), em julho de 

1963, às 19h, com Glória Menezes (84 anos em 2018) e Tarcísio Meira (83 anos em 2018) 

nos principais papéis, coadjuvados por um pequeno elenco formado ainda por Lolita 

Rodrigues, Neuza Amaral, Célia Coutinho, Maria Aparecida Alves, Lídia Costa e 

Gilberto Sálvio. 

 

Talvez a direção da TV Excelsior não tivesse a idéia da dimensão que aquele novo 

produto ia tomar, mas estava no ar, a partir daquela data, como define Fernandes (1982, 

p. 35), “a maior produção de arte popular da nossa televisão. O maior fenômeno de massa 

depois do futebol”. 

 

A emissora aproveita o advento do videoteipe e implanta no gênero um ritmo 

maior de produção, muito modesto ainda perto do que se produz a partir dos anos 1970, 

mas já é possível utilizar mais de um cenário, realizar tomadas externas, corrigir erros e 

repetir e selecionar cenas na hora da edição dos capítulos que vão para o ar.  

 

Acaba com a estréia de “2-5499 Ocupado” o tradicional esquema de apresentar 

uma história em capítulos que eram apresentados uma ou duas vezes apenas por semana. 

Agora tem novela todos os dias no mesmo horário.  

 

O projeto audacioso ganha contornos decisivos a partir do uso sistemático do 

videoteipe, porque com ele a emissora comercializa a sua produção de telenovelas por 

todo o país, podendo exibi-la quase que simultaneamente, aumentando o mercado de 

trabalho e nacionalizando o horário nobre da TV.  
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A novela brasileira, mesmo que no início adaptando textos vindos de fora, supera 

os filmes e séries americanos no gosto do telespectador e dá início a um processo de 

industrialização da TV através da venda de programas pelo país em vídeo, além de formar 

um público cativo todas as noites em frente aos televisores. 

 

Figura 26 – Anúncio da primeira novela diária, em julho de 1963, na Excelsior62 

 

 

“2-5499 Ocupado” é anunciada nas principais revistas da época e nos jornais como a 

grande novidade da TV brasileira em 1963, e se torna a primeira novela diária. No cartaz, cena 

da atriz Glória Menezes que interpreta uma presidiária que se apaixona por uma voz masculina. 

 

 

                                                             
62 Fonte: Site Filmow. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR752BR753&biw=1280&bih=882&tbm=isch&

sa=1&ei=uxLiW7LAA4ypwATlwoiICg&q=cartaz+da+primeira+novela+di%C3%A1ria+brasileira&oq=

cartaz+da+primeira+novela+di%C3%A1ria+brasileira&gs_l=img.3...34595.36282.0.38922.10.10.0.0.0.0.

128.920.5j4.9.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.m-HEitV3Oq4#imgrc=E21i2WyXYwV_JM:>. Acesso em: 

28 out. 2018. 

 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR752BR753&biw=1280&bih=882&tbm=isch&sa=1&ei=uxLiW7LAA4ypwATlwoiICg&q=cartaz+da+primeira+novela+di%C3%A1ria+brasileira&oq=cartaz+da+primeira+novela+di%C3%A1ria+brasileira&gs_l=img.3...34595.36282.0.38922.10.10.0.0.0.0.128.920.5j4.9.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.m-HEitV3Oq4#imgrc=E21i2WyXYwV_JM
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR752BR753&biw=1280&bih=882&tbm=isch&sa=1&ei=uxLiW7LAA4ypwATlwoiICg&q=cartaz+da+primeira+novela+di%C3%A1ria+brasileira&oq=cartaz+da+primeira+novela+di%C3%A1ria+brasileira&gs_l=img.3...34595.36282.0.38922.10.10.0.0.0.0.128.920.5j4.9.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.m-HEitV3Oq4#imgrc=E21i2WyXYwV_JM
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR752BR753&biw=1280&bih=882&tbm=isch&sa=1&ei=uxLiW7LAA4ypwATlwoiICg&q=cartaz+da+primeira+novela+di%C3%A1ria+brasileira&oq=cartaz+da+primeira+novela+di%C3%A1ria+brasileira&gs_l=img.3...34595.36282.0.38922.10.10.0.0.0.0.128.920.5j4.9.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.m-HEitV3Oq4#imgrc=E21i2WyXYwV_JM
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR752BR753&biw=1280&bih=882&tbm=isch&sa=1&ei=uxLiW7LAA4ypwATlwoiICg&q=cartaz+da+primeira+novela+di%C3%A1ria+brasileira&oq=cartaz+da+primeira+novela+di%C3%A1ria+brasileira&gs_l=img.3...34595.36282.0.38922.10.10.0.0.0.0.128.920.5j4.9.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.m-HEitV3Oq4#imgrc=E21i2WyXYwV_JM
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A Excelsior vai buscar a fórmula da telenovela diária nos Estados Unidos, onde 

os folhetins ocupam as tardes das emissoras mais populares e são patrocinados por 

empresas que fabricam sabão em pó. Vem dessa parceria o nome de “soap opera”, ou 

seja, óperas de sabão, muito difundido no início dos anos 1960, principalmente pela 

televisão norte-americana para a Europa e a América Latina. 

 

Não demorou nada e as empresas norte-americanas Colgate-Palmolive, 

Kolynos/Anakol e Lever, principalmente a primeira, começam a 

contratar especialistas latino-americanos, compram direitos de novelas 

mexicanas e cubanas, em especial, e recrutam redatores brasileiros como 

Walter George Durst e Benedito Ruy Barbosa para adaptá-las. Oferecem 

os textos primeiro para a TV Tupi de São Paulo que não se interessa e em 

seguida para Edson Leite da TV Excelsior que topou na hora. A primeira 

novela diária foi, como é sabido, um original de Alberto Migré adaptado 

por Dulce Santucci com Tarcísio Meira e Glória Menezes, às 19h do mês 

de julho de 1963, intitulada “2-5499 Ocupado”. O diretor era o argentino 

Tito de Miglio (MOYA, 2004, p. 69).   

 

 

Os patrocinadores assim inserem os seus nomes nos horários de novelas, como 

parte de uma estratégia que vinga por boa parte dos anos 1950 e 1960 nas variadas 

produções televisivas, como já explicamos no primeiro capítulo desta tese. Na TV 

Excelsior, por exemplo, em 1964, às 19h se vê “Grande Novela Lever” e às 19h30 ou 

20h, a “Telenovela Kolynos”.   

 

Lauro César Muniz (80 anos em 2018), autor premiado no teatro e na televisão, 

começou sua carreira de autor de novelas na TV Excelsior, primeiro escrevendo para o 

“Teatro Nove” e depois em 1966, fazendo sua primeira telenovela, “Ninguém crê em 

mim”, dirigida e produzida por Dionísio Azevedo (1922-1994). 

 

__ O modelo original argentino serviu para que a TV Excelsior 

assimilasse a técnica, mas nossa criatividade foi tão grande que em 

menos de três anos já escrevíamos e produzíamos melhor do que o que 

vinha ou era feito em Cuba ou no México. Minha primeira telenovela foi 

dirigida e produzida pelo Dionísio Azevedo e inaugurou um novo horário 

na emissora, o das 20h, logo depois da novela mais importante da casa, 

que era sempre escrita por Ivani Ribeiro, a novelista mais ativa da época. 

Nós lançamos um novo horário para atrair possíveis patrocinadores e 

agências de propaganda. Eu escolhi um tema bastante audacioso para a 

época: a partir da tragédia grega ‘Eletra’ trazer uma nova linguagem 

para as novelas e a posição da mulher na sociedade brasileira. Na TV 

Excelsior e na possibilidade de experimentar novas linguagens, eu 

descobri a força de comunicação que uma novela tem e aprendi a 

dominar essa técnica. Hoje sou um dos autores que mais escreveu 
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novelas no Brasil e só tenho a agradecer a essa experiência inicial que 

a emissora me concedeu. O que eu sei hoje começou no palco e naqueles 

estúdios da TV Excelsior (MUNIZ, 2016).63 

 

 

 Para o diretor de novelas e minisséries Walter Avancini (1935-2001), um dos mais 

inovadores da televisão brasileira, e que tem uma carreira que passa por praticamente 

todas as emissoras, que começa na TV Excelsior em 1964, em um depoimento para o 

Museu da TV/Pró-TV em 1998 afirma: “O papel da TV Excelsior na história da televisão 

é de uma autêntica protagonista da transformação da televisão. Ela foi o elo para a 

televisão moderna que se tem hoje. Ela teve dentro dela todas as propostas possíveis e 

todas foram viáveis”. 

 

 Ainda em 1963, a TV Excelsior produziu outras duas novelas diárias: “Aqueles 

que dizem amar-se”, outra adaptação de Dulce Santucci (1921-1995) da obra original de 

Alberto Migré (1931-2006) e “Corações em conflito”, a primeira telenovela 

genuinamente nacional escrita por Ivani Ribeiro (1922-1995).  

 

Mas como explica o pesquisador e especialista no assunto, Mauro Alencar (2016), 

“em 1964, a Excelsior já produz 11 novelas em três horários diferentes e tem também 

várias produções da TV Tupi, que perde para a Excelsior a primazia da primeira novela 

diária, mas corre atrás do prejuízo produzindo muito a partir da estréia em março de 1964 

com “Alma Cigana”, estrelada pela atriz Ana Rosa. 

 

 O primeiro grande sucesso de audiência com esse produto também cabe à TV 

Excelsior com a exibição de “A Moça que Veio de Longe”, uma adaptação de Ivani 

Ribeiro da obra do argentino Abel Santa Cruz (1911-1995), que estréia em maio de 1964, 

no horário das 19h com Rosamaria Murtinho (83 anos em 2018) e Hélio Souto (1929-

2001) encabeçando o elenco.  

 

Segundo Fernandes (1982, p. 37), “num curto espaço de tempo, a telenovela 

modificou sensivelmente a programação da televisão brasileira e os hábitos dos fiéis 

                                                             
63Depoimento concedido pessoalmente ao autor desta tese pelo autor, na sua residência em São Paulo, em 

dezembro de 2016. 
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telespectadores. A dramaturgia que surge via pomposos teleteatros transforma-se em uma 

bem-sucedida novidade que toma de assalto as emissoras, a partir da Excelsior”. 

 

Ao conquistar a preferência popular nos seus primeiros anos, principalmente das 

mulheres e das crianças que ficam em casa, a telenovela exige um grande número de 

profissionais e altos investimentos financeiros, embora o retorno na forma de propaganda 

e patrocínios também é muito interessante para as emissoras. 

 

São as telenovelas e a linha de shows da Excelsior que trazem de volta, como já 

acontecera com o rádio nos anos 1950 e seus programas de auditório, o delírio de 

multidões que vão atrás dos seus ídolos por um simples autógrafo, uma foto ou um aperto 

de mão.  

 

Para a atriz Glória Menezes, a primeira heroína das nossas telenovelas diárias, “a 

TV Excelsior tinha muito dinheiro. Eu e o Tarcísio éramos recém-casados e estávamos 

descontentes com o tratamento que tínhamos na TV Tupi. Recebemos o convite para ir 

para a Excelsior e topamos. Fomos ganhando cinco vezes mais”.  

 

Ainda segundo a premiada atriz, que tem uma carreira de mais de 60 anos na 

televisão em novelas, minisséries e seriados, a Excelsior inflaciona o mercado televisivo 

na época e todo mundo quer ir trabalhar na emissora. “Nós assinamos o contrato e em 

dois dias tinha outdoors pela cidade com a foto da gente. Em muitos estava escrito a frase: 

‘Glória Menezes agora está na Excelsior’. A novela entrou no ar e começamos a ser 

perseguidos nas ruas pelos fãs paulistanos em busca de um autógrafo”.64 

 

Em 1963, ano em que a TV Excelsior chega ao auge do sucesso, conquistando o 

primeiro lugar no Ibope65 em vários horários, ela lança a primeira novela diária; realiza 

um grande show com cantores da Bossa Nova ao vivo no Parque Ibirapuera em São Paulo; 

inova ao transmitir uma partida de futebol ao vivo do Pacaembu; estréia campeões de 

                                                             
64Entrevista concedida por telefone pela atriz, por meio da assessoria de imprensa da TV Globo, em janeiro 

de 2017. 
65 Instituto Brasileiro de Opinião Pública, o Ibope foi fundado em 1942 para aplicar pesquisas no mercado 

e monitorar as audiências das emissoras de rádio de São Paulo. O Ibope passa a atender as emissoras de 

televisão e medir a audiência dos programas a partir da entrada do videoteipe,no início de 1960, em um 

primeiro momento com funcionários que iam diariamente batendo de porta em porta nos principais bairros 

da cidade de São Paulo. 
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audiência na sua linha de shows como o “Moacyr Franco Show”, o “Chico Anysio Show” 

e o musical “Times Square”, dirigido por Daniel Filho (81 anos em 2018), além de criar 

uma receita que depois a TV Globo e várias outras emissoras copiaram: o principal 

telejornal “encaixotado” entre as duas novelas da noite de maior audiência.  

 

Segundo o Ibope, no final de 1963, o programa de Moacyr Franco (82 anos em 

2018) é um fenômeno e registra mais de 70% de audiência na cidade de São Paulo e 90% 

no Rio de Janeiro e em Santos, no litoral paulista. O “Moacyr Franco Show” é exibido 

todas as quintas-feiras, às 20h30 com humor e quadros musicais nos quais seu 

apresentador vive personagens tragicômicos e interpreta músicas de grande apelo 

emocional. O cantor, ator e apresentador rapidamente se transforma em um líder de 

audiência e um dos maiores salários da televisão brasileira nos anos 1960. 

 

No início de 1964, um pouco antes de a emissora ter o primeiro grande revés com 

o Golpe Militar de 30 de março, a TV Excelsior possui uma folha de pagamento que é 

muito superior a das outras 4 emissoras  paulistas: Tupi, Record, Paulista e Cultura, e a 

razão é simples: além de oferecer altos salários, “tem um elenco de atores, diretores e 

técnicos na teledramaturgia que é duas vezes maior que o da TV Tupi, sua concorrente 

mais direta nesse segmento de produção; e um elenco na linha de shows e humor três 

vezes maior do que a TV Paulista ou a TV Record” (Moya, 2004, p.180). 

 

Na linha de shows, a Excelsior inova e passa a produzir no Rio de Janeiro uma 

série de programas que têm o estilo do que a TV americana apresenta com muita 

repercussão no Hemisfério Norte, mas regados a um tempero bem nosso que inclui muita 

música, esquetes cômicas e musicais no estilo já explorado pelas chanchadas no cinema 

e pelo teatro rebolado nos palcos, com mulheres bonitas com pouca roupa e bem 

produzidas, humoristas que imitam e contam piadas muito bem, inclusive sobre política, 

e cenários que chamam a atenção do público telespectador. 

 

O “Times Square” (Figura 27) e o “A Cidade se Diverte” são os melhores 

exemplos do acerto na linha de shows da emissora. O “Times Square” é uma criação de 

Mário Wilson (1930-1986) com direção do próprio Mário Wilson inicialmente, e depois 

de Geraldo Casé (1928-2008) e de Daniel Filho, com a supervisão de Carlos Manga 

(1928-2015), que a TV Excelsior do Rio exibia ao vivo todas as quintas-feiras às 20h e 
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no dia seguinte era reprisado em VT pela Excelsior de São Paulo. É considerado um 

marco entre os shows já produzidos na televisão brasileira e mescla números musicais 

com esquetes humorísticas, mas tudo com muita agilidade e com atores, atrizes e 

comediantes que cantam, dançam e fazem humor sem que o programa pare para qualquer 

troca de cenários. 

 

         Figura 27 – “Times Square”, o programa musical que é referência na tv brasileira66 

 

 

Dorinha Duval e Daniel Filho, na época marido e mulher na vida real, fazem parte do 

grande elenco da TV Excelsior, em 1963, quando o programa humorístico-musical obtém um 

grande sucesso de audiência na emissora, copiando o estilo de shows da Broadway. 

 

                                                             
66Fonte: Blog Sintonia Musikal. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=programa+times+square+tv+excelsior&rlz=1C1GGRV_enBR752

BR753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiaoMu-

wMPeAhVFjZAKHZxOCCkQ_AUIDigB&biw=1280&bih=882#imgrc=lchIx3atDjGkkM:>. Acesso em: 

31 out. 2018. 

 

https://www.google.com.br/search?q=programa+times+square+tv+excelsior&rlz=1C1GGRV_enBR752BR753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiaoMu-wMPeAhVFjZAKHZxOCCkQ_AUIDigB&biw=1280&bih=882#imgrc=lchIx3atDjGkkM
https://www.google.com.br/search?q=programa+times+square+tv+excelsior&rlz=1C1GGRV_enBR752BR753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiaoMu-wMPeAhVFjZAKHZxOCCkQ_AUIDigB&biw=1280&bih=882#imgrc=lchIx3atDjGkkM
https://www.google.com.br/search?q=programa+times+square+tv+excelsior&rlz=1C1GGRV_enBR752BR753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiaoMu-wMPeAhVFjZAKHZxOCCkQ_AUIDigB&biw=1280&bih=882#imgrc=lchIx3atDjGkkM
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“A Cidade Se Diverte” é o primeiro programa humorístico da emissora e reúne 

um grande elenco de comediantes onde se destacam Chico Anysio (1931-2012), que dá 

vida a vários personagens, um deles o Professor Raymundo que depois ganha destaque e 

um programa só seu com a Escolinha nos anos 1990 na TV Globo; Dercy Gonçalves 

(1907-2008) que faz um quadro justamente ao lado de Chico Anysio; Ary Leite (1930-

1986) com o personagem Seu Saraiva que tem tolerância zero e Walter D’Ávila (1911-

1996) com o seu Sinfrônio, um mordomo muito burro, entre vários outros comediantes 

da época que transformam o programa das segundas-feiras à noite em um sucesso de 

audiência. 

 

Na área da música, a TV Excelsior investe em especiais musicais e shows com 

produções sofisticadas e contrata João Roberto Kelly (80 anos em 2018), pianista, 

compositor e produtor para coordenar esses trabalhos na emissora do Rio de Janeiro. João 

Gilberto, Silvinha Telles, Agostinho dos Santos, Carlos Lyra e Roberto Menescal, entre 

outros expoentes do movimento Bossa Nova são presenças constantes em vários 

programas e especiais da emissora. 

 

Em 1963, o programa “Brasil 63”, apresentado por Bibi Ferreira vai para as noites 

de segunda-feira e o horário nobre noturno do domingo ganha o primeiro protótipo de um 

festival de música brasileira que é o “Cancioníssima 63”, apresentado inicialmente pelo 

jornalista e radialista Humberto Marçal (1936- 1992) e depois pela atriz Cleyde Yáconis 

(1923- 2013). A cada programa são apresentadas seis músicas inéditas, com o apoio da 

orquestra de Silvio Mazzuca (1919-2003), que concorrem por uma votação popular a 

serem a música título do programa, ou seja, a cancioníssima do mês. 

 

Faz parte do portfólio de grandes novidades da TV Excelsior e de sua contribuição 

para a evolução da televisão brasileira, também, a realização do primeiro festival de 

música na TV. E é Solano Ribeiro (79 anos em 2018), coordenador de programação da 

emissora em 1965, quem conta como a ideia se concretiza no ar: 

 

__ Em 1965, eu trouxe da Itália e do Festival de San Remo, que então era 

uma atração que movimentava muito público e turistas de toda a Europa, 

a ideia de um certame nacional nos mesmos moldes. Eu consegui toda a 

documentação possível sobre o Festival, como regras e dados da 

produção, e quando voltei com esse material ao Brasil criei o 1º Festival 

de Música Popular Brasileira. O patrocínio foi da Cia. Rhodia do Brasil 
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e fizemos um festival itinerante, uma ideia que deixou o produto muito 

caro, mas tivemos apresentações na capital paulista, no Rio de Janeiro, 

em Petrópolis e na cidade do Guarujá. Na final, realizada no final de 

março de 1965, no Guarujá, em São Paulo, a grande vencedora foi a 

música ‘Arrastão” de Edu Lobo e Vinícius de Moraes com uma 

interpretação marcante e a maneira personalíssima de cantar de uma 

jovem cantora chamada Elis Regina (RIBEIRO, 2015).67 

 

 

O I Festival de Música Popular Brasileira da TV Excelsior não alcança o sucesso 

que a emissora esperava, mas tem uma importância histórica não só na construção da 

própria história da música popular brasileira, como da televisão nacional, mas quando se 

fala dos grandes festivais de música na TV a lembrança remete sempre para os realizados 

pela TV Record em 1966, 1967 e 1968 e produzidos pelo mesmo Solano Ribeiro.  

 

Sem dúvida, esses festivais da TV Record são inesquecíveis e merecem sempre 

ser reverenciados e assistidos nas poucas imagens que existem hoje no Youtube, por quem 

os acompanhou ao vivo naquela época e para quem não estava lá mas quer conhecer um 

período importante da nossa música popular.  

 

O que a história, no entanto, não pode esquecer e com esta tese pretendemos 

relembrar é o protagonismo da TV Excelsior em vários momentos da nossa TV, e neste 

em especial, porque os festivais de música não começaram a partir do de 1966 na TV 

Record com a vitória de “A Banda” de Chico Buarque de Holanda e “Disparada” de 

Geraldo Vandré e Théo de Barros, mas sim em 1965, na TV Excelsior com a revelação 

da cantora Elis Regina com “Arrastão” de Edu Lobo e Vinicius de Moraes, que preparou 

o terreno para que a nossa música tivesse uma produção e um período de muita 

criatividade nos anos 1960. 

 

Na década de 1960, em especial a partir de 1965, surge um fenômeno típico da 

televisão brasileira: o animador de auditórios, um comunicador de massa por excelência, 

que por meio de um programa de variedades com a presença de um auditório, fica horas 

no ar e provoca polêmicas, risos e diversão para o telespectador menos exigente do outro 

lado.  

 

                                                             
67Entrevista presencial concedida por Solano Ribeiro, em novembro de 2015, em São Paulo. 
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E a TV Excelsior tem um papel relevante nesse fenômeno, quando através da sua 

emissora no Rio de Janeiro, traz para a TV as figuras emblemáticas de Abelardo 

Chacrinha Barbosa (1917-1988) com sua “Buzina do Chacrinha” em um dia e a 

“Discoteca do Chacrinha” em outro e Flávio Cavalcanti (1923-1986) com um programa 

campeão de audiência, “Um Instante, Maestro!”. 

 

Figura 28 – O humor, naquela época descompromissado, dos Adoráveis Trapalhões68 

 

 

 

Da esquerda para a direita, o cantor Wanderley Cardoso, o lutador Ted Boy Marino, o 

cantor e humorista Ivon Curi e o comediante Renato Aragão, que formavam a turma inicial dos 

“Adoráveis Trapalhões”, que deram origem aos Trapalhões do cinema e da TV Globo. 

 

Nasce também em 1965, na emissora, um programa intitulado “Os Adoráveis 

Trapalhões” (Figura 28), que reúne os comediantes Renato Aragão, Dedé Santana e Ivon 

Curi, além do cantor Wanderley Cardoso e do lutador de luta livre Ted Boy Marino. Mais 

um sucesso garantido no horário nobre da TV Excelsior. 

                                                             
68 Fonte: Site “Museu da TV/Pró-TV”. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=os+ador%C3%A1veis+trapalh%C3%B5es+tv+excelsior&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjblLu74cPeAhVDG5AKHdT3AJoQ_AUIDygC&biw=1366&bi

h=657#imgdii=bxeHG2va2QRb0M:&imgrc=ANxbyb5ZtqNS7M:>. Acesso em: 6 out. 2018. 

 

https://www.google.com.br/search?q=os+ador%C3%A1veis+trapalh%C3%B5es+tv+excelsior&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjblLu74cPeAhVDG5AKHdT3AJoQ_AUIDygC&biw=1366&bih=657#imgdii=bxeHG2va2QRb0M:&imgrc=ANxbyb5ZtqNS7M
https://www.google.com.br/search?q=os+ador%C3%A1veis+trapalh%C3%B5es+tv+excelsior&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjblLu74cPeAhVDG5AKHdT3AJoQ_AUIDygC&biw=1366&bih=657#imgdii=bxeHG2va2QRb0M:&imgrc=ANxbyb5ZtqNS7M
https://www.google.com.br/search?q=os+ador%C3%A1veis+trapalh%C3%B5es+tv+excelsior&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjblLu74cPeAhVDG5AKHdT3AJoQ_AUIDygC&biw=1366&bih=657#imgdii=bxeHG2va2QRb0M:&imgrc=ANxbyb5ZtqNS7M
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Criado por Wilton Franco (1930-2012), o programa “Os Adoráveis Trapalhões” 

fica quase dois anos no ar e se transforma em uma das maiores audiências da emissora, e 

é o embrião do programa mais tarde conhecido como “Os Trapalhões” e que durante anos 

é exibido aos domingos à tarde pela TV Globo com enorme sucesso de público e 

mantendo Renato Aragão (83 anos em 2018) e Dedé Santana do elenco original e agora 

com o acréscimo de Mussum e Zacarias. 

 

Ao mesmo tempo em que lidera a audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro, a 

emissora entra em uma grave crise financeira motivada pelos gastos excessivos com as 

produções e com a folha de pagamento e, principalmente,  pelo enfrentamento que passa 

a realizar com o governo da ditadura militar, como veremos em mais detalhes no próximo 

capítulo. 

 

O ano de 1965 é o da consolidação do sucesso da telenovela em todo o Brasil e, 

em especial, as produzidas pela TV Excelsior. A emissora lança um terceiro horário para 

essas produções que passam a ter todos os seus gastos cobertos pelos patrocinadores como 

Kolynos, Colgate e Palmolive, cada uma delas “comprando” um horário específico de 

novelas, inclusive com a possibilidade de influenciarem na escolha do elenco e do diretor. 

São atrações muito melhor finalizadas e com grande apuro técnico.  

 

Só nesse ano, a Excelsior coloca no ar 16 novelas diárias, com destaque para “Os 

Quatro Filhos”, original de Jota Silvestre; “A Deusa Vencida”, de Ivani Ribeiro; “O 

Caminho das Estrelas” de Dulce Santucci e “A Grande Viagem” também de Ivani 

Ribeiro. 

 

“A Deusa Vencida” (Figura 29) é considerada a primeira superprodução da 

telenovela brasileira, pois segundo Ismael Fernandes (1982, p. 60), “o cenário reproduzia 

a cidade de São Paulo de 1895, e um primoroso guarda-roupa foi especialmente 

confeccionado para a história que também contou com a primeira trilha sonora própria”.  
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  Figura 29 – “A Deusa Vencida”, a primeira superprodução da nossa teledramaturgia69 

 

 

 

A telenovela é de época com cenários que reproduzem a cidade de São Paulo de 1895. 

Há guarda-roupa especial para a novela e pela primeira vez uma trilha sonora exclusiva. Ela 

estreou em 1º de julho de 1965 no horário das 19 horas. 

 

 

No elenco novamente o casal mais adorado pelo público na época, Glória Menezes 

e Tarcísio Meira, mas há uma novidade no elenco que entra para a história da telenovela 

brasileira: é a estréia da jovem atriz Regina Duarte (71 anos em 2018) em novelas vivendo 

a garota Malu, lançada pelo diretor Walter Avancini, que a conhece pelas várias 

propagandas que Regina faz nesse período para a TV.   

 

                                                             
69 Fonte: Blog Anos Dourados – Disponível em:  

<https://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=7ajjW7LJMYmfwASUnIvgBg&q=a+deusa+vencida+19

65&oq=a+deusa+vencida+&gs_l=img.1.2.35i39k1l2j0l2j0i30k1j0i24k1l4.59099.60498.0.64666.9.9.0.0.0

.0.124.947.4j5.9.0....0...1c.1.64.img..0.8.811....0.9WEDJoCCBP4#imgdii=nsFEuW-

2oDoU9M:&imgrc=mOm58hVTTlZ7HM:>. Acesso em: 6 out. 2018. 

 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=7ajjW7LJMYmfwASUnIvgBg&q=a+deusa+vencida+1965&oq=a+deusa+vencida+&gs_l=img.1.2.35i39k1l2j0l2j0i30k1j0i24k1l4.59099.60498.0.64666.9.9.0.0.0.0.124.947.4j5.9.0....0...1c.1.64.img..0.8.811....0.9WEDJoCCBP4#imgdii=nsFEuW-2oDoU9M:&imgrc=mOm58hVTTlZ7HM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=7ajjW7LJMYmfwASUnIvgBg&q=a+deusa+vencida+1965&oq=a+deusa+vencida+&gs_l=img.1.2.35i39k1l2j0l2j0i30k1j0i24k1l4.59099.60498.0.64666.9.9.0.0.0.0.124.947.4j5.9.0....0...1c.1.64.img..0.8.811....0.9WEDJoCCBP4#imgdii=nsFEuW-2oDoU9M:&imgrc=mOm58hVTTlZ7HM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=7ajjW7LJMYmfwASUnIvgBg&q=a+deusa+vencida+1965&oq=a+deusa+vencida+&gs_l=img.1.2.35i39k1l2j0l2j0i30k1j0i24k1l4.59099.60498.0.64666.9.9.0.0.0.0.124.947.4j5.9.0....0...1c.1.64.img..0.8.811....0.9WEDJoCCBP4#imgdii=nsFEuW-2oDoU9M:&imgrc=mOm58hVTTlZ7HM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=7ajjW7LJMYmfwASUnIvgBg&q=a+deusa+vencida+1965&oq=a+deusa+vencida+&gs_l=img.1.2.35i39k1l2j0l2j0i30k1j0i24k1l4.59099.60498.0.64666.9.9.0.0.0.0.124.947.4j5.9.0....0...1c.1.64.img..0.8.811....0.9WEDJoCCBP4#imgdii=nsFEuW-2oDoU9M:&imgrc=mOm58hVTTlZ7HM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=7ajjW7LJMYmfwASUnIvgBg&q=a+deusa+vencida+1965&oq=a+deusa+vencida+&gs_l=img.1.2.35i39k1l2j0l2j0i30k1j0i24k1l4.59099.60498.0.64666.9.9.0.0.0.0.124.947.4j5.9.0....0...1c.1.64.img..0.8.811....0.9WEDJoCCBP4#imgdii=nsFEuW-2oDoU9M:&imgrc=mOm58hVTTlZ7HM
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 As novelas se transformam, a partir de 1965, na programação preferida dos 

telespectadores e a TV Excelsior adere com tudo a essas produções. Como explica a atriz 

Márcia Real (87 anos em 2018), que foi para a emissora vinda da TV Tupi com um salário 

quase 10 vezes maior, “a gente enveredou para a novela e aquilo virou uma indústria. 

Chegou ao ponto de, no tempo dos estúdios alugados da Cia. Vera Cruz, haver quatro 

novelas ao mesmo tempo, com quatro elencos diferentes. A gente até disputava para ver 

que elenco gravava mais capítulos por dia”.70 

 

 

Sem os fartos recursos financeiros que vinham da família Simonsen nos quatro 

primeiros anos de vida da emissora, e que vão cada vez mais minando com a extinção das 

empresas do Grupo Simonsen, a TV Excelsior passa a encontrar problemas econômicos 

com a enorme folha de pagamento e, em 1965, para poder conter os gastos, começa um 

processo de redução do elenco artístico, primeiramente na emissora carioca e depois na 

sede em São Paulo. 

 

Os programas humorísticos e os shows e musicais vão perdendo audiência e, nesse 

mesmo período, a concorrente TV Record “rouba” artistas e atrações da Excelsior e 

investe pesado nessa linha com campeões de audiência e faturamento como os programas 

“Jovem Guarda”, “Família Trapo”, ”Hebe” e “Corte-Rayol Show”. A TV Excelsior 

resolve capitalizar suas forças na produção das novelas, que além de darem um retorno 

significativo em termos de audiência, têm suas produções totalmente bancadas pelos 

patrocinadores. 

 

Segundo Álvaro de Moya, em  Glória in Excelsior (2004): 

 

A audiência da TV Excelsior começou a sofrer um processo 

contraditório a partir da metade de 1965. À medida que suas 

novelas prendiam cada vez mais a atenção do telespectador, os 

programas de humorismo e show iam perdendo pontos no Ibope 

e começaram a ser encerrados. Além do desgaste político-

econômico sofrido pela emissora, a concorrência de outras 

estações de televisão propiciou a queda da audiência. No Rio de 

Janeiro, nesse mesmo ano, foi inaugurada a TV Globo, canal 4 

de lá, que usando a tática inaugurada pela própria Excelsior, 

começou a roubar-lhe diversos profissionais e tornou-se mais 

                                                             
70 Depoimento concedido para o Museu da TV/Pró-TV que pode ser acessado em:  

<http://institucional.museudatv.com.br/depoimentos> . Acesso em: 8 jul. 2018. 

http://institucional.museudatv.com.br/depoimentos


162 
 

uma concorrente a disputar primeiro o público carioca e depois o 

paulista (MOYA, 2004, p. 254). 

 

  

O investimento em teledramaturgia é cada vez maior na emissora e as novelas são 

patrocinadas principalmente pela Colgate, que é representada pela agência de publicidade Lintas, 

onde Boni vai trabalhar depois de passar pela Excelsior e pela TV Rio, e que ele deixa nessa época 

também para assumir o projeto da recém inaugurada TV Globo ao lado de Wálter Clark, e pela 

Kolynos que tem como representante direto a agência de propaganda McCann Erikson. Há 

também ainda investimentos e patrocínios da empresa Gessy-Lever. 

 

Como explica Álvaro de Moya (2004, p. 258), “na realidade, as agências 

pressionavam as emissoras no sentido de ter sempre a melhor qualidade do programa que 

patrocinavam, mas na Excelsior estabeleceu-se que o patrocinador  fizesse apenas uma 

avaliação final do produto semanal gravado, antes de colocá-lo no ar”.  

 

Em 1966, a produção de novelas já diminui para sete durante todo o ano, e os 

destaques ficam para as produções de época, “Almas de Pedra” e “As Minas de Prata” 

(Figura 30), essa mais uma superprodução da emissora e ambas escritas por Ivani 

Ribeiro, e para “Redenção”, um marco da história da teledramaturgia brasileira por ser a 

novela mais longa já exibida até hoje na televisão brasileira. 

 

Com direção de Wálter Avancini, “As Minas de Prata” exige a construção de uma 

cidade cenográfica que passe a idéia para os telespectadores de que toda a história 

acontece em Salvador, capital da Bahia, no século XVII, e conta com mais de 300 

figurantes e 35 atores fixos, um número muito grande para a época, e nos principais papéis 

estão Regina Duarte, já ocupando o posto de primeira atriz da emissora já que Glória 

Menezes está se despedindo da emissora e de transferência para a TV Globo, além de 

Fulvio Stefanini, Armando Bógus, Susana Vieira, Paulo Goulart e até o mito do teatro 

Procópio Ferreira. 

 

Mas é com a produção de “Redenção” (Figura 31), um original de Raimundo 

Lopes (1914-1989) que a Excelsior escreve mais uma vez o seu nome com letras 

maiúsculas na história da nossa teledramaturgia. A novela é criada para ter 100 capítulos, 

o que é normal nessa época, mas o sucesso junto às telespectadoras é tão grande e a 

audiência na Grande São Paulo é tão significativa que a novela vai sendo esticada e só 
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termina após 596 capítulos, ou seja, fica quase dois anos no ar e nessa trajetória sempre 

como o programa mais visto da emissora e um dos dez mais em audiência segundo o 

Ibope. 

 

Figura 30 – “As Minas de Prata”, sucesso da TV Excelsior em 196671 

 

 

 

A novela de Ivani Ribeiro foi mais uma superprodução da emissora, em 1966, e que 

investiu pesado em cenografia, figurinos, externas, figurantes e no grande elenco que teve 

Regina Duarte, Fulvio Stefanini e Armando Bógus encabeçando a história. 

 

 

                                                             
71 Fonte: Site Filmow. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=as+minas+de+prata+novela&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=0ahUKEwikrc6O9cTeAhVKFZAKHZVrCx4Q_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=EXab00iYKw

XoOM>. Acesso em: 8 jul. 2018.  

 

https://www.google.com.br/search?q=as+minas+de+prata+novela&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikrc6O9cTeAhVKFZAKHZVrCx4Q_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=EXab00iYKwXoOM
https://www.google.com.br/search?q=as+minas+de+prata+novela&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikrc6O9cTeAhVKFZAKHZVrCx4Q_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=EXab00iYKwXoOM
https://www.google.com.br/search?q=as+minas+de+prata+novela&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikrc6O9cTeAhVKFZAKHZVrCx4Q_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=EXab00iYKwXoOM
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Figura 31 - “Redenção” fica dois anos no ar e é um marco nas telenovelas72 

 

 

 

O sucesso de “Redenção”, que lançada em 16 de maio de 1966, ficou dois anos no ar 

com a marca recorde de 596 capítulos exibidos, transforma Francisco Cuoco, que vive o Dr. 

Fernando, em um dos principais e mais bem pagos atores da televisão brasileira. 

 

 

Um dos grandes trunfos de “Redenção” foi abordar um tema essencialmente 

nacional, focalizando a vida de pessoas simples em uma pequena cidade do interior do 

Brasil, a Redenção do título, e como explica Ismael Fernandes (1982, p. 81), “cada 

morador gerava praticamente uma sub novela, e a cada 3 ou 4 meses se introduzia um 

personagem novo que dava um outro ritmo à história”. 

 

No grande elenco o destaque ficou para o ator Francisco Cuoco (84 anos em 2018) 

que como o Dr. Fernando se transforma no primeiro nome masculino do elenco da 

emissora e detêm também a proeza de interpretar o personagem que mais tempo ficou no 

ar em uma produção de teledramaturgia, um verdadeiro recorde nacional. 

                                                             
72 Fonte: Blog Portal Revista Amiga e Novelas. Disponível em: 

< http://revistaamiga-novelas.blogspot.com/2011/04/redencao-tv-excelsior.html>. Acesso em 6 out. 2018. 

 

http://revistaamiga-novelas.blogspot.com/2011/04/redencao-tv-excelsior.html
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Para o diretor Reynaldo Boury (86 anos em 2018), que co-dirigiu a novela com 

Wálter Avancini e Waldemar de Moraes, e que está até hoje na ativa e atualmente 

dirigindo as novelas infantis do SBT: 

 

__  Tivemos que montar uma cidade cenográfica atrás do galpão central 

da Companhia Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. Mas não era 

apenas criar uma praça ou uma igreja no centro dessa praça. Tinha quer 

ser uma cidadezinha completa e aí precisávamos inclusive de uma 

estação de trem, porque os personagens chegavam de trem na cidade e 

o chefe da estação e sua mulher eram personagens importantes na trama. 

O Avancini conseguiu junto ao governo do Estado a cessão de um trem 

da Sorocabana e de maquinistas que colocavam ele em atividade sempre 

que o enredo da novela exigia, e o público via de casa o trem chegar e 

partir em uma linha de quase 40 metros que foi construída especialmente 

para isso. Foi um trabalho de loucos mas que deu muito certo. A novela 

ficou tão famosa que São Bernardo do Campo começou a receber uma 

porção de turistas que iam até lá conhecer a cidade cenográfica, 

acompanhar as gravações e às vezes passavam o dia inteiro por lá. 

Acabou se tornando uma atividade turística para a cidade e gerando 

recursos financeiros a mais (BOURY, 2016)73.   

 

 

 O sucesso e o reconhecimento do público e da sociedade paulista para a 

importância da novela naquele período de 16 de maio de 1966 a 2 de maio de 1968 (tempo 

em que a novela fica no ar), é o fato de o espaço em que “Redenção” foi gravado em São 

Bernardo do Campo ser mantido pela Prefeitura do município, que o transforma em uma 

atração ainda maior que é a Cidade da Criança (Figura 32) , até hoje um ponto turístico 

da cidade do Grande ABC, e  onde também ficou por alguns anos o Museu da TV, criado 

pela atriz e diretora Vida Alves. 

 

Após o término das gravações da novela, muita gente passa a visitar a cidade 

cenográfica, e aos finais de semana um grande público vai ao local para tirar fotos em 

cenários por onde o personagem de Francisco Cuoco passava nos dois anos em que a 

história fica no ar.  

 

 

 

                                                             
73 Depoimento concedido pessoalmente , na sede do SBT, em São Paulo, com ajuda da assessoria de 

imprensa da emissora, em julho de 2016. 
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Figura 32 – Primeira cidade cenográfica brasileira é hoje a Cidade da Criança74 

 

 

A cidade cenográfica da novela “Redenção”, em São Bernardo do Campo. Encerrada a 

novela vira um ponto turístico. Em 1969, restaurada pela Prefeitura da cidade, se  transforma na 

Cidade da Criança, um parque temático. 
 

 A Prefeitura de São Bernardo do Campo, proprietária da área, bem como 

Complexo Vera Cruz, ao lado da cidade cenográfica, resolve investir e, aproveitando os 

cenários monta a Cidade da Criança, um parque temático com brinquedos para os 

menores e a cidade de Redenção restaurada para a lembrança dos mais velhos.  

 

Na década de 1970, o sucesso da Cidade da Criança é tão grande que a cidade 

cenográfica que abrigou a novela é toda reconstruída e o que era de madeira vira de 

alvenaria para durar mais tempo. Na verdade, o espaço vira uma lembrança dos áureos 

tempos da novela da Excelsior no ar.  

 

                                                             
74 Fonte: Site “Rank Brasil” e Página Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo. Disponível em: 

<http://www.saobernardo.sp.gov.br/historiadacidade/-/asset_publisher/iykrFCtxYcvR/content/cidade-da-

crianca-e-um-dos-patrimonios-historicos-de-sao-bernardo/maximized?inheritRedirect=false>. Acesso em: 

6 out. 2018. 

 

http://www.saobernardo.sp.gov.br/historiadacidade/-/asset_publisher/iykrFCtxYcvR/content/cidade-da-crianca-e-um-dos-patrimonios-historicos-de-sao-bernardo/maximized?inheritRedirect=false
http://www.saobernardo.sp.gov.br/historiadacidade/-/asset_publisher/iykrFCtxYcvR/content/cidade-da-crianca-e-um-dos-patrimonios-historicos-de-sao-bernardo/maximized?inheritRedirect=false
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Mesmo com muitas dificuldades financeiras, a emissora constrói no grande galpão 

da rua Santa Veloso, na Vila Guilherme, de mais de 20 mil metros quadrados, inaugurado 

em 1967, quatro grandes estúdios para a gravação das novelas, dos telejornais e dos 

programas femininos e infantis exibidos durante o dia. 

 

 Em 1967/1968, a Excelsior investe mais no setor de teledramaturgia e retira da 

concorrente TV Tupi nomes importantes como Cassiano Gabus Mendes, Carlos Zara, 

Geórgia Gomide, Nicette Bruno, Aracy Balabanian, Henrique Martins e Cláudio Correa 

e Castro, entre outros. Com Ivani Ribeiro sempre escrevendo a principal novela da 

emissora surgem novelas que posteriormente ganham remakes na TV Globo e no SBT 

nos anos 1990 e 2000.  

 

É o caso de “O Tempo e o Vento” que vira minissérie na TV Globo em 1986; “O 

Terceiro Pecado” que também na Globo se transforma na novela “O Sexo dos Anjos” em 

1990; “A Muralha”, uma superprodução da Excelsior em 1968 e que é adaptada para a 

Globo em 2000;  e “Sangue do Meu Sangue”, esta escrita por Vicente Sesso e que em 

1995 ganha nova versão no SBT. 

 

Para a atriz Arlete Montenegro (80 anos em 2018), que trabalha na emissora de 

1965 até o seu fechamento em 1970 e participa de oito novelas, “os estúdios das novelas 

eram enormes e os cenários não eram desmontados. Nós não gravávamos por cenário 

como hoje, nós gravávamos em sequência de capítulo porque os cenários não eram 

mexidos já que o espaço era muito grande”. 

 

Ainda segundo a atriz, há uma preocupação muito grande com os profissionais 

envolvidos nos programas e nas novelas como ela nunca mais presencia na televisão 

brasileira: “Cada estúdio tinha os seus camarins, sala para os atores, banheiros, a parte 

técnica tinha cabines separadas para direção de TV, som, iluminação. Era uma estrutura 

muito bem montada e o resultado do trabalho era fantástico para a época”.75 

 

                                                             
75 Entrevista concedida pessoalmente pela atriz no Memorial da América Latina, em São Paulo, na 

comemoração dos 65 anos da televisão brasileira, em 2015. 
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Segundo Flávio Ricco no livro Biografia da televisão brasileira (2017, p. 216), 

“o marketing agressivo da TV Excelsior não se dava apenas com a contratação de grandes 

estrelas, dos melhores profissionais ou superproduções em novelas, mas também por 

meio de campanhas sociais que aproximavam os artistas do público”. 

 

A emissora cria assim uma imagem cada vez positiva do canal 9 de São Paulo e 

se envolve em muitas campanhas sociais, o que gera ainda mais aceitação por parte do 

público telespectador. Um exemplo marcante é a Noite da Vigília, em novembro de 1963, 

quando a emissora está no auge da audiência, onde ela coloca os artistas atendendo 

ligações telefônicas e no palco do Teatro Cultura Artística, em um programa especial 

arrecadando fundos para a Cruzada Pró-Infância, exatamente como hoje fazem o SBT 

com o seu Teleton e a TV Globo com o ”Criança Esperança”. 

 

Outro projeto social acontece um ano depois no “Moacyr Franco Show” que é o 

“Faça uma Criança Sorrir”, e que no dia parou a cidade de São Paulo e depois a do Rio 

de Janeiro e Recife, com multidões levando e doando roupas, mantimentos e dinheiro em 

espécie para os estúdios e teatros das emissoras, podendo inclusive entregar nas mãos de 

muitos dos artistas contratados da emissora.  

 

No auge do sucesso, período que vai de 1962 a 1964, a TV Excelsior de São Paulo 

se destaca no mercado televisivo por ter criado uma estratégia de produção interessante. 

Enquanto as outras emissoras produzem toda a programação em um mesmo local e 

enviam tapes dos programas para as outras coligadas, na Excelsior, o canal 9 de São Paulo 

tem um módulo de produção específico, onde estavam as novelas, os teleteatros, 

programas esportivos, femininos e infantis e, no Rio de Janeiro o canal 2, a Excelsior do 

Rio tem outro módulo com uma produção diferente voltada para toda a linha de shows e 

de humor. 

 

A estratégia que dá certo é que cada módulo envia sua produção para o outro e 

ambos os locais ou estados assistem a mesma programação com mais qualidade. Tem 

assim a emissora uma uniformidade maior na sua linha de programação e uma 

abrangência a vários tipos de públicos consumidores.  
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Há também a definição de uma linha de programação definida em escala nacional, 

com alguns horários fixos, como o das novelas que vão ao ar às 18h30 e às 19h, o 

telejornal que vem logo em seguida e o da linha de shows que entra às 20h ou 20h30, com 

filmes ou seriados importados a partir das 21h30 ou 22h. Um modelo que é seguido à 

risca pela TV  Globo e por outras emissoras que surgem depois no mercado. 

 

“Como não havia ainda transmissão via satélite, a Excelsior mantinha sua rede de 

programação através do videoteipe. Um show exibido no Rio de Janeiro na segunda-feira, 

por exemplo, tem sua exibição em São Paulo na terça, em Porto Alegre na quarta e assim 

por diante em várias capitais” (MOYA, 2004, p. 228).  

 

Álvaro de Moya e equipe que comandam os setores artísticos e de produção 

também usam uma estratégia diferente que depois vai ser copiada por outras emissoras: 

se a concorrente tem um determinado programa que faz muito sucesso e lidera a audiência 

naquele horário, a Excelsior não compete com o mesmo tipo de atração, mas coloca no ar 

no mesmo horário um programa de gênero completamente diferente para abrir e 

conquistar outro tipo de público. 

 

Outra razão para o sucesso da emissora foi se preocupar desde a sua estréia com 

transmitir a melhor qualidade de imagem possível para a época. Um cuidado que nem 

sempre as emissoras concorrentes têm, já que os aparelhos de TV que estão no mercado 

não possuem ainda a melhor tecnologia. Além de um aparato mínimo para levar uma 

imagem clara e nítida para a casa do telespectador, a ordem na emissora é investir em 

design, desenhos, logos e imagens gráficas que dão à Excelsior uma nova e muito mais 

moderna cara se comparado ao que faziam nessa área a Tupi, Record ou Paulista, as 

concorrentes. 

 

A emissora também é a primeira a investir em figurinos próprios para os atores, 

apresentadores e noticiaristas, criando um departamento exclusivo de figurinos e outro de 

costura, enquanto nas outras emissoras era absolutamente comum que os artistas se 

apresentassem no vídeo com suas próprias roupas, sem nenhuma preocupação com criar 

um estilo próprio também nesse item para a atração que vai ao ar.   
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Mauro Gianfrancesco que por muitos anos trabalha no setor de Tráfego na TV 

Tupi e depois produz e adapta novelas na Tupi e no SBT, também autor do livro De noite 

tem...um show de teledramaturgia na TV pioneira, faz um relato interessante sobre o 

impacto da programação da Excelsior no mercado e nas concorrentes: “o impacto nas 

outras emissoras foi tão grande que a gente que trabalhava na concorrente direta tinha que 

ver tudo que a Excelsior levava ao ar e depois ir contar para a chefia para ver se eles 

podiam ter uma boa idéia para contrapor ao produto dela”76. 

 

Giafrancesco também destaca o nível profissional de alguns personagens que 

fazem parte desse período fértil da emissora: “Álvaro de Moya, Edson Leite, Alberto Saad 

e outros diretores que passam pela Excelsior levam um olhar e uma criatividade 

interessantes para a emissora. O Moya criou uma programação muito inteligente e o 

Edson Leite era um trator, uma espécie de Boni na TV Globo”.    

 

“Tudo na Excelsior dá certo naqueles anos. Eles inventam, por exemplo, reprisar 

novela no período da tarde. A gente na Tupi acha isso uma prova de que não se tem o que 

produzir, mas a iniciativa dá certo e logo as outras emissoras seguem o mesmo caminho”, 

acrescenta Mauro Gianfrancesco. 

 

Na área esportiva, a Excelsior se destaca por contratar profissionais que têm 

grande experiência como radialistas e que já haviam transmitido partidas de futebol antes 

de chegarem na TV. Com isso ela não tem dificuldades em programar e apresentar 

partidas ao vivo e realizar mesas redondas nos estúdios para discutir os jogos.  

 

A presença de jogadores como Pelé e Garrincha (1933-1983) é constante nas 

transmissões e nos programas esportivos da emissora. Pelé inclusive mantém um contrato 

com a Excelsior por anos e em 1968, com 0 canal 9 em grave crise econômica, aceita 

estrear como ator em um dos principais papéis da novela “Os Estranhos”, escrita por Ivani 

Ribeiro. 

 

                                                             
76 Entrevista concedida presencialmente em sua residência, na capital paulista, em 24 de setembro de 

2018. 
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Em 1964, no auge da crise política no Brasil, sem muitas pretensões, a TV 

Excelsior lança nos domingos às 22h, o programa “Boxe no 9”, que tinha a apresentação 

de Edson Bolinha Cury (1936-1998), que logo depois se transforma em um grande 

animador de programa de auditório e uma certeza de boa audiência para a emissora. Os 

comentários são de Odilon Cesar Bras e a simples transmissão animada de Bolinha das 

lutas rende índices de audiência que inquietam as emissoras concorrentes. 

 

Segundo matéria publicada na revista Sete Dias na TV, edição nº 626 de maio de 

1964, “em São Paulo, conforme dados do Ibope, o programa ‘Boxe no 9’ chegou a 

alcançar o inesperado índice de audiência de 38%”. Estar com vários programas entre os 

dez mais vistos da semana segundo o Ibope, que começa esse tipo de pesquisa no início 

dos anos 1960 é uma constante para a emissora a partir de 1963 e até meados de 1968. 

 

Até 1965, os programas de humor, os musicais e os de auditório são responsáveis 

pela maior parte do faturamento da emissora. A partir daí, com os graves problemas 

financeiros que a TV Excelsior passa a viver com a queda do império do seu principal 

dono, Mário Wallace Simonsen, que vamos ver com mais detalhes no próximo capítulo, 

a salvação da emissora vem por meio das telenovelas. 

 

Segundo Álvaro de Moya declara no seu livro Glória in Excelsior: 

 

O grande sustentáculo da continuidade das realizações, continuidade dos 

empregos e, sobretudo, continuidade da audiência na emissora após 1968, 

eram as telenovelas que, mesmo sofrendo as conseqüências da crise, 

conseguiram apresentar boa qualidade. Tanto a emissora quanto as 

empresas patrocinadoras desenvolviam os maiores esforços pelo gênero, 

pois todos sabiam que quando as telenovelas terminassem, a estação 

perderia sua última atração. Por esse motivo, das cinco histórias 

produzidas em 1969, três estenderam-se até os primeiros meses de 1970, 

num grande esforço de realização (MOYA, 2004, p. 277).    
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Imagem 1 – TV Excelsior inova com a realização de muitas 

externas 

 

 

 

Inaugurada em 9 de julho de 1960,a TV Excelsior inova na  

programação também ao investir na qualidade da imagem e em  

muitas externas. A equipe técnica da emissora cobria jogos de futebol,  

boxe e corridas de cavalo direto do Jockey Clube de São Paulo.  
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Imagem 2 – Bibi Ferreira era a principal apresentadora da 

emissora 

 

 

 

Na TV Excelsior, Bibi Ferreira se transformou de 1960 a 1965, na  

principal estrela da emissora e na primeira mulher a apresentar um 

programa no horário noturno de entrevistas e entretenimento. Além 

do Brasil 60 ela conduziu também o Bibi Sempre aos Domingos.  
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Imagem 3 -  Ritinha e Paulinho, os simpáticos mascotes da 

emissora  

 

          

 

 

          

 

 

 

Os mascotes Ritinha e Paulinho foram criados, em 1962, para  

chamar a atenção das crianças para as atrações da emissora, mas os  

adultos também aprovaram a novidade e eles passaram a ser  

usados para anunciar toda a programação da Excelsior.  
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Imagem 4 -  Em 1963, uma agressiva campanha publicitária

 

 

Em 1963, uma publicidade maciça invadiu os outdoors das cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro anunciando o grande elenco que fazia 

parte da emissora nas áreas de shows, musicais, humorísticos, 

telejornais e telenovelas. E a cada novo contratado o cartaz 

aumentava de tamanho e ganhava mais espaço na mídia. 
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Imagem 5 – “A moça que veio de longe”, sucesso na 

dramaturgia em 1965 

 

 

 

Rosamaria Murtinho era Maria Aparecida, a empregada doméstica,  

e Hélio Souto vivia Dr. Raul, o patrão, no primeiro grande sucesso  

das telenovelas brasileiras, exibida pela TV Excelsior de maio a  

julho de 1964, e com o capítulo final ao vivo do Ibirapuera, em 

São Paulo.  
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Imagem 6 – Novela “Redenção” revela talento de Francisco 

Cuoco 

 

 

 

 

Francisco Cuoco, na primeira foto com Miriam Mehler, e na segunda 

foto com Márcia Real, vivia o Dr. Fernando, personagem com o qual 

se transformou no principal galã da TV Excelsior. A novela 

“Redenção”, a mais longa da TV brasileira com 596 capítulos, de maio 

de 1966 a maio de 1968, foi uma prova de que investir em novelas 

era um bom negócio para a emissora. 
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Imagem 7 – Regina Duarte, dos comerciais para a tela da 

Excelsior 

 

 

A atriz Regina Duarte surgiu em comerciais, em 1965, na tela da 

Excelsior, e o olhar clínico do diretor Wálter Avancini enxergou nela 

uma estrela e a convidou para fazer novelas. A estréia foi em julho de 

1965 em “A deusa vencida” como a jovem Malu e a partir daí 

rapidamente se transformou em estrela maior das novelas da 

emissora. 
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Imagem 8 – Jerry Adriani era a arma contra a “Jovem Guarda” 

 

O cantor Jerry Adriani foi uma arma da TV Excelsior, em 1965, para 

enfrentar a “Jovem Guarda” de Robert, Erasmo e Wanderléa, exibida 

pela TV Record. Primeiro com “Excelsior a GoGo” e depois com “A 

Grande Parada”, ele atraía uma enorme quantidade de fãs que 

garantiam boa audiência ao Canal 9. Na foto, Jerry ao centro com 

quatro apresentadoras com as quais ele dividia o segundo programa. 

A primeira da esquerda de vestido de mangas brilhantes é Neyde 

Aparecida e a primeira à direita de vestido de listras e alcinhas é a 

atriz Betty Faria. 
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Imagem 9 – Novelas da Excelsior lideram a audiência em 1967 

 

 

 
 

 

 

Uma das novelas de maior audiência do canal 9, na década de 

1960, “O terceiro pecado” de Ivani Ribeiro, foi uma feliz tentativa 

de trazer o sobrenatural para a tela da TV. Grande elenco que 

consagrou Nathália Timberg como a personagem da Morte no 

primeiro quadro em cima; Regina Duarte como Carolina, nas duas 

fotos seguintes; Gianfrancesco Guarnieri como o prof. Alexandre, 

na foto menor da terceira linha  e  Stenio Garcia vivendo um surdo 

mudo na parte de baixo à esquerda, olhando para cima. 
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Imagem 10 – “A Muralha”, uma superprodução em plena crise 
 

 

 

Lançada em julho de 1968, a telenovela “A Muralha” foi um dos 

maiores êxitos da TV Excelsior e o maior investimento da emissora 

e dos patrocinadores, uma verdadeira fortuna para a época foi 

gasta em termos de salários de grandes atores, cenários, figurinos 

e cenas externas que deram inveja aos diretores do cinema 

brasileiro da década de 1960 pela beleza das lutas entre índios e 

bandeirantes. 
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Imagem 11 – Bolinha domina as tardes de sábado em 1968 
 

 

 

 

 

O apresentador Edson Bolinha Cury foi uma das revelações 

lançadas pela TV Excelsior na década de 1960. Ele começou 

participando das transmissões esportivas de luta livre e ganhou a 

oportunidade de apresentar um programa de auditório em 1967 ao 

substituir Chacrinha que deixou a emissora por problemas salariais. 

Bolinha era o dono dos sábados à tarde na TV no final dos anos 1960.  
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Imagem 12 – Pelé é contratado para ser galã de uma novela 

com Regina Duarte 

 

 

 

O craque Pelé tinha contrato com a TV Excelsior para participar de 

programas esportivos, mas com a crise ele estava mal aproveitado 

e veio a ideia “maluca” em um primeiro momento de utilizá-lo em 

uma novela, mas não como uma participação especial, mas 

ganhando um personagem importante em toda a trama. E assim 

Pelé estreiou como ator em “Os estranhos”, novela de 1969, vivendo 

um escritor  que se confronta com seres extraterrenos, que eram 

Regina Duarte, Rosamaria Murtinho, João José Pompeo, Cláudio 

Correa e Castro e Roberto Maya, na ordem em que aparecem na 

propaganda acima.   
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Imagem 13 – Programas entre os 10 mais de audiência, 

mesmo com a crise, em 1967 

 

       

Os programas da emissora, principalmente as novelas, sempre 

ficaram entre as 10 maiores audiências em São Paulo e no Rio de 

Janeiro. A maior concorrente em 1967 era a TV Record. 
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CAPÍTULO IV 

 

Agonia e ostracismo no confronto com a ditadura 

 
 

1 – Uma tribuna para se fazer política  

 
 

A história da decadência da TV Excelsior, que a partir de 1964, com o Golpe 

Militar, vive uma grave crise econômica e política, começa antes dessa data, aliás, 

podemos afirmar que já se inicia dias antes de a emissora ser inaugurada, em julho de 

1960, trazendo uma idéia e uma trajetória de inovação no ar.  

 

Os dois principais donos da emissora, de um lado o discreto e elegante neto de 

ingleses Mário Wallace Simonsen, então um dos homens mais ricos do Brasil e do 

mundo, e do outro o empresário José Luís Moura, também um bem sucedido 

exportador de café da cidade de Santos, têm o mesmo sonho: instalar um canal de 

televisão no país diferente de todos que já existem. 

 

Mas nem tudo é tão pacífico nessa sociedade, e enquanto o empresário Luis Moura 

deseja uma emissora bem nos moldes do modelo norte-americano com muitos filmes 

e séries e pouco investimento em produções locais, Simonsen sonha com uma televisão 

com extensa programação puramente nacional.  

 

Luis Moura fecha com o candidato à presidência nas eleições de 1961, o paulista 

Jânio Quadros, e quer colocar a nova emissora a sua disposição. Do outro lado, por 

sua vez, Simonsen é um empresário nacionalista, movido por convicções à frente do 

seu tempo, e que apóia incondicionalmente o governo Juscelino Kubitschek e sua 

continuidade através do candidato general Henrique Teixeira Lott. 

 

Simonsen ganha essa primeira batalha porque compra a parte de Luis Moura na 

sociedade e resolve tocar a TV Excelsior sozinho, sem os até então sócios do negócio. 

Mesmo deixando claro que seu candidato é o general Lott, Simonsen se aproxima de 

Jânio Quadros, após a vitória dele à Presidência da República, em novembro de 1960, 

graças a Saulo Ramos, que é o advogado de Simonsen e da nova emissora e naquela 
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época, como nos dias de hoje, se aproximar dos que estão no alto do poder é de grande 

valia para qualquer concessionário de uma empresa de radiodifusão. 

 

O nacionalismo demonstrado desde o início na programação e também na postura 

da TV Excelsior e de Mário Wallace Simonsen, condiziam com a linha política de um 

nacional desenvolvimentismo que se discute no país naquele momento, o início dos 

anos 1960, e que tem todo o apoio do então presidente João Goulart, o herdeiro político 

do getulismo.  

 

A TV Excelsior investe desde o início em programas de entrevistas e em um 

jornalismo que abre espaço para as questões políticas do país. O governador de São 

Paulo em 1960 é Adhemar de Barros, do Partido Social Progressista (PSP), que nessa 

época se torna o maior partido político de São Paulo. E Adhemar é assíduo 

freqüentador da emissora e dos seus programas nos seus primeiros anos no ar. 

 

Recebíamos lá qualquer político porque todos queriam falar na tevê. A 

Excelsior estava sempre aberta para quem quisesse manifestar suas 

idéias. Mas a Excelsior contou mesmo foi com uma grande ajuda do 

governador Adhemar de Barros, de São Paulo. Se houve alguém que deu 

um apoio para a consolidação da emissora foi ele. A TV tinha um crédito 

muito bom dentro do Banespa, encaminhado pelo próprio governador, 

que fez uma abertura muito grande, ofereceu condições ótimas para 

descontar títulos e duplicatas. Mas isso não quer dizer que a Excelsior se 

tornou uma tribuna para ele fazer política. O próprio deputado Herbert 

Levy, dono da Gazeta Mercantil, tinha o canal aberto para falar. E olha 

que havia uma guerra aberta entre ele e Mário Simonsen (MOYA, 2004, 

p. 305). 

 

 

 É nesse período inicial da TV Excelsior que Mário Wallace Simonsen enfrenta 

seu primeiro grande revés e que vai ter efeitos também no caminho da emissora. Ele é 

interventor do café brasileiro na época, ou seja, cabe a ele definir o destino do produto, 

para que país vai e a que preço. Ele comanda todas as operações de vendas e estoque do 

produto aqui e no exterior. Um trabalho que o governo brasileiro não sabe administrar e 

delega para empresas como a Comal, criada por Wallace Simonsen para isso. 
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Com a exportação do café brasileiro, Simonsen fica cada vez mais rico e desperta 

inveja nos concorrentes que criam uma campanha de difamação do executivo, acusando-

o de estar emitindo o mesmo título de crédito com a venda do café duas vezes por meio 

de sua empresa Comal e dessa forma, desviando verbas do erário público.  

 

Essa campanha é liderada por Herbert Levy, dono do jornal Gazeta Mercantil e 

por políticos da União Democrática Nacional (UDN). Levy tem claros interesses em 

assumir o lugar de Simonsen nas transações internacionais do café brasileiro, já que 

pertence a um grupo investidor rival da Comal. 

 

Além de concorrente, Herbert Levy é um anti-getulista ferrenho e tem o apoio da 

UDN, que é contra qualquer iniciativa ou pessoa que apoiasse Juscelino Kubitschek ou 

outro candidato ou político do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) ou do Partido Social 

Democrático (PSD, ambos nessa época alinhados com o governador Adhemar de Barros. 

 

O escândalo envolvendo Wallace Simonsen com os títulos de créditos do café vai 

ganhando cada vez mais repercussão e começa a afetar a continuidade da TV Excelsior. 

Nunca se provou efetivamente que esse desvio tivesse acontecido, mas Herbert Levy e 

outros empresários conseguem deixar o nome de Simonsen na berlinda por um bom 

tempo e exigem que o governo brasileiro tome uma atitude.  

 

É aberta uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Brasileiro do 

Café (IBC), cujo resultado final é um pedido de cassação da licença das empresas de 

Simonsen para exportar o café brasileiro. 

 

Para se defender e defender o seu patrimônio, Simonsen se desliga totalmente da 

emissora e divide suas ações em três partes: um terço para seu filho Wallinho e o restante 

entre o grupo comandado pelos seus diretores, Edson Leite e Alberto Saad.  

 

A presença do político Carlos Lacerda nesses primeiros anos também é um fator 

que contribui para aumentar os problemas para a emissora. Lacerda já é conhecido em 
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todo o Brasil como “o demolidor de presidentes”, primeiro por provocar Getúlio Vargas, 

de quem foi um duro inimigo político e “colaborar” muito para o suicídio dele.77  

 

Lacerda também tenta derrubar Juscelino Kubitscheck, sem muito sucesso, e 

depois se vira contra Jânio Quadros e usa sua participação em programas políticos na TV 

Excelsior de São Paulo e, principalmente, na do Rio de Janeiro, para aumentar o clima de 

intranqüilidade que acaba com a renúncia do presidente Jânio em agosto de 1961. 

 

Carlos Lacerda é um grande orador e usa essa capacidade para “dominar” as 

atenções nos programas de que participa e nos palanques que lhe são oferecidos. Ele é 

um verdadeiro “artista” com o microfone na mão, capaz não só de agredir verbalmente 

seus desafetos como também de promover cenas de pugilato nas suas participações em 

programas de debates na TV Excelsior, como explica Àlvaro de Moya.  

 

Em uma participação em um programa de debates patrocinado pela 

indústria Vigorelli na TV Excelsior de São Paulo, em 1961, ele chama 

para brigar com ele no palco o irmão do ator e diretor Carlos Zara, o 

Ricardo Zarattini, e o programa a partir desse momento virou uma briga 

generalizada ao vivo (MOYA, 2004, p. 73). 

 

Justamente para evitar cenas como essa, o presidente Juscelino Kubitschek nunca 

deixou durante o seu governo que Carlos Lacerda ocupasse espaço nas emissoras de 

televisão. Segundo a atriz, apresentadora e diretora Vida Alves, que passou pela TV 

Excelsior na sua fase final depois de muitos anos de TV Tupi, “Lacerda foi o principal 

inimigo de Juscelino e este jamais permitiu a Lacerda entrevistas ou participações em 

programas importantes pela televisão, pois esse teria poder até de derrubá-lo. A televisão 

era a arma maior de Lacerda, ele era muito bom com o microfone na mão”.78 

                                                             
77 Quando Getúlio Vargas volta ao governo com mandato constitucional em 1950, Carlos Lacerda se 

transforma no principal líder de oposição ao governo Vargas. Funda o jornal Tribuna da Imprensa onde faz 

artigos e editoriais contra o presidente Getúlio e se une a militares e aos integrantes da União Democrática 

Nacional (UDN) em um esforço conjunto para derrubar Vargas do poder.  O estopim foi um atentado que 

ele sofreu em 1954, na porta da sua casa, quando voltava de uma palestra em um colégio carioca, onde 

levou um tiro no pé, mas seu segurança, Rubens Vaz, foi atingido por uma bala e morreu. Lacerda foi para 

a mídia acusando Getúlio, seu segurança pessoal, Gregório Fortunato e o Palácio do Catete, o palácio do 

governo federal, como os responsáveis por ordenarem o atentado contra ele. 
78 Depoimento oral concedido ao autor desta tese, na sede do Museu da TV - Pró-TV, em São Paulo, em 

19 de setembro de 2015.   
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Em agosto de 1961, Carlos Lacerda vai três dias seguidos à TV, primeiro na TV 

Excelsior de São Paulo, no dia seguinte na TV Tupi de São Paulo e no terceiro dia na TV 

Rio, para anunciar que havia recebido um convite oficial para tomar parte em um golpe 

branco contras as instituições republicanas e afastar Jânio Quadros da presidência. 

 

Como explica o jornalista Carlos Chagas (2000, p. 841), “o papel da televisão foi 

decisivo para a derrubada de Jânio Quadros. A tensão foi num crescente até o 

pronunciamento de Carlos Lacerda na televisão do Rio de Janeiro”.  

 

Ainda segundo o jornalista e escritor Carlos Chagas (1937-2017), que anos depois 

se torna comentarista político e apresentador na Rede Manchete, “as acusações foram tão 

fortes que o país começou a ferver a partir do momento que Lacerda despediu-se dos 

telespectadores. Apagaram-se os refletores da televisão e se ascendeu a curiosidade em 

todo o país para saber qual seria a reação do governo” (Chagas, 2000, p. 854).  

 

  Os telejornais da emissora começam a seguir um padrão mais moderno com os 

apresentadores em pé ao lado de telas cinematográficas que exibem as imagens, mas 

passam a obedecer um posicionamento político claro pró Jânio Quadros e depois pelo 

direito de João Goulart, o vice eleito de Jânio, assumir o poder após a sua renúncia. 

 

Simonsen se compõe politicamente com João Goulart a partir da renúncia de Jânio 

Quadros e coloca suas empresas à disposição de Jango. Como explica Thomas Skidmore 

(1979, p. 259), “João Goulart era o herdeiro político de Getúlio e líder de um grande 

partido, o que mais rapidamente crescia: o PTB. Na verdade, representava a única 

personalidade de estatura nacional que aquele partido podia apresentar”.  

 

A TV Excelsior entra de cabeça na Campanha da Legalidade, um movimento 

liderado pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, cujo objetivo é 

garantir a posse de João Goulart como presidente da República, pois com a renúncia de 

Jânio Quadros, ministros militares e grupos políticos conservadores, liderados por Carlos 

Lacerda, se manifestam argumentando que embora legal, a posse do vice Jango Goulart 

representa a ameaça da instalação no Brasil de um regime comunista. 
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Como explica Walter Clark (1991, p. 104), na época um dos principais diretores 

da TV Rio, “Lacerda não aceitava a posse de Jango e então colocou seu chefe de polícia 

e outros colaboradores a telefonarem para a TV Rio com o intuito de manipular o 

noticiário político da emissora a favor de um golpe. Era o velho truque de assustar a classe 

média com o fantasma do comunismo”. 

 

Em São Paulo, enquanto a TV Record, a TV Tupi e a TV Paulista se mantêm 

neutras na espera dos acontecimentos do Distrito Federal, a TV Excelsior do Grupo 

Simonsen defende a Legalidade e abre espaço na programação para o movimento de 

resistência.  

 

O cenário político se acalma em 5 de setembro de 1961, quando ocorre o acordo 

pelo Parlamentarismo no país.79 Mas no campo da televisão a “paz” não foi assim tão 

tranquila, com os veículos de comunicação se isentando ou assumindo posições adversas. 

Já muito interessado em ter uma concessão de TV, o Grupo Roberto Marinho sai em 

defesa de Carlos Lacerda, assim como outras emissoras e redes de jornais, enquanto 

apenas a cadeia de jornais Última Hora e as emissoras da rede Excelsior de TV se 

declaram constitucionalistas. 

 

É nesse período conturbado que surge a Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e Televisão (Abert), que passa a fazer uma pressão grande sobre os políticos no 

Distrito Federal e, muitos deles, com medo de se indispor com a mídia e perder 

visibilidade nacional, cedem às pressões dessa Associação. 

 

A política toma de assalto a televisão e demarca o terreno muito bem, colocando 

as emissoras de televisão em lados opostos, mas a TV Excelsior sente um gosto de vitória 

quando em 1963, o governo federal defende que a televisão deve ser usada pelo Poder 

Público para esclarecer a população acerca do plebiscito para a manutenção do 

parlamentarismo ou do restabelecimento do presidencialismo. Ou quando sai o Decreto 

                                                             
79 Diante do impasse entre grupos de oposição à posse de João Goulart como presidente do Brasil e outros 

que apoiavam o que chamavam de campanha de legalidade e posse, no Congresso Nacional os líderes 

políticos, pressionados dos dois lados, negociam uma saída para a crise institucional e adotam o regime 

parlamentarista de governo, que durou dois anos e reduziu os poderes constitucionais de João Goulart como 

presidente. O regime parlamentarista durou até janeiro de 1963, quando em um plebiscito nacional, os 

eleitores brasileiros votaram pelo restabelecimento do sistema presidencialista.  
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nº 52.286, de 23 de julho de 1963, que estabelece que todas as estações de rádio e televisão 

transmitam diariamente pelo menos 12 horas diárias de programação ao vivo.80  

 

A transmissão de uma programação genuinamente nacional e ao vivo sempre foi 

uma bandeira da TV Excelsior desde sua primeira diretoria, constituída em 1960, quando 

da inauguração da emissora no país. 

 

Sem uma regulamentação específica sobre a propaganda política na televisão, nas 

eleições de 1962, a televisão foi, pela primeira vez, um cabo eleitoral muito importante e 

empresários como Wallace Simonsen aproveitam a oportunidade para colocarem os 

políticos, os amigos e a ideologia que mais lhes interessa, por quanto tempo desejarem.  

 

“Era um casamento perfeito de interesses porque a propaganda eleitoral era paga 

e as emissoras faturavam os tubos com as campanhas. As estações de TV desejavam 

demais as eleições e não exatamente por suas arraigadas convicções democráticas”, 

afirma Walter Clark em seu livro O campeão de audiência, publicado em 1991. 

    

Alcir Henrique da Costa, um dos autores do livro Um país no ar: história da tv 

brasileira em 3 canais de 1986, baseado em depoimentos que ele tomou na Fundação 

Nacional de Artes (Funarte) de ex-diretores da TV Rio, que existiu entre 1955 e 1972 e 

foi a grande concorrente da TV Excelsior Rio, afirma que “a Excelsior não se propôs a 

fazer um negócio comercial apenas, mas também um negócio político, uma jogada 

política mas que foi malsucedida. Simonsen politicamente se vinculou a um regime que 

foi derrubado por uma revolução”. 

 

Filho do dono da TV Rio, João Batista Amaral, conhecido como Amaral Junior 

em uma entrevista concedida para a Funarte do Rio de Janeiro, em 1982, declara: 

 

O Mário Wallace Simonsen era de uma das melhores famílias de São 

Paulo, família tradicional, bem nascido e rico, mas quando ele resolveu 

fazer televisão, o fez por motivos políticos. Ele tinha ambições políticas 

mas foi impaciente e não soube esperar o pós-Jango para se realizar 

                                                             
80 O Decreto pode ser consultado na íntegra em:  

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-52286-23-julho-1963-392683-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Consultado em 5 nov. 2018. 

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-52286-23-julho-1963-392683-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-52286-23-julho-1963-392683-publicacaooriginal-1-pe.html
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politicamente. Embora fosse de uma família tradicional, ele entrou na 

televisão para ter força política ainda com Jango, embora ele no fundo 

fosse anti-Jango. Então, era muito natural que essa revolução olhasse com 

desconfiança um concessionário de serviços públicos ligado ao regime 

derrubado. O chamado dono de televisão não é nada mais que um 

concessionário de serviços públicos, que usufrui aquela concessão se faz 

as coisas de acordo com o que diz a concessão. A Excelsior trabalhava 

para uma ditadura de esquerda, então é muito natural que ela tenha sido 

devassada, e não há o que resista a uma devassa” (AMARAL FILHO 

apud COSTA, Alcir, 1986, p. 135).   
 

Já para o professor e pesquisador Áureo Busetto, da Universidade Estadual 

Paulista (Unesp), Simonsen e a Excelsior defendem com muita clareza a liberdade de 

expressão nos anos 1960: 

 

Simonsen como um liberal democrata se colocava na defesa da liberdade 

de expressão. Formado na tradição inglesa, era um legalista, acreditava 

no poder da constitucionalidade, a ponto de não se deixar enredar pela 

propaganda anticomunista, chegando, inclusive, a negar-se a colaborar 

com o IPES81 e IBAD82. Com a renúncia do presidente Jânio e o veto dos 

militares com relação à posse de João Goulart, Simonsen abriu o seu 

escritório paulista à Campanha da Legalidade. E, mais ainda, incumbiu 

ao diretor de suas empresas no exterior, Max Reshulski, a tarefa de 

resgatar Jango na China. E para tanto lançou mão de um vôo especial e 

extraordinário realizado por sua companhia aérea, a Panair. Com a 

emenda parlamentarista aprovada, Jango retornava ao Brasil nas asas da 

Panair (BUSETTO, 2009, p. 56-57).  

 

 

 São posições em muitos pontos discordantes, mas que mostram bem como a 

sociedade se divide em relação ao que acontece efetivamente com a TV Excelsior e com 

seu principal dono e mantenedor, Mário Wallace Simonsen. Na verdade, apenas em 2014, 

com a divulgação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, sobre o qual 

vamos falar no final deste capítulo, a sociedade toma um partido oficial sobre o que 

aconteceu com as empresas do Grupo e com a decadência da emissora.  

                                                             

81 IPES - Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais foi fundado oficialmente em 2 de fevereiro de 1962, no 

Rio de Janeiro, por um grupo de empresários organizados no Rio e em São Paulo que viam com muita 

desconfiança a posse de João Goulart devido às suas ligações com o movimento sindical. Eles se diziam 

preocupados com a inflação, com a falta de planejamento econômico do governo e, sobretudo, com a 

suposta influência de comunistas e o aumento da intervenção estatal. 

82 IBAD - Instituto Brasileiro de Ação Democrática foi uma organização anticomunista fundada em maio 

de 1959 por alguns empresários e seu objetivo era influenciar os debates econômico, político e social do 

País por meio de ações publicitárias e políticas. O financiamento dele se deu a partir de contribuições de 

empresários brasileiros e dos Estados Unidos. Ele foi extinto em dezembro de 1963, por ordem judicial. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1959
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Mas um fato político histórico é inegável: seguindo os passos do seu tio, o 

industrial e senador Roberto Simonsen, um dos batalhadores na luta pela industrialização 

do Brasil no início do século XX, Wallace era antiudenista e, portanto, antilacerdista, e 

sempre foi contra qualquer articulação golpista contra governos eleitos 

constitucionalmente.  

 

O autor de novelas e produtor na TV Excelsior, na TV Rio, na TV Record e na 

própria TV Globo, Manoel Carlos faz uma observação interessante em uma entrevista 

concedida para a Funarte Rio, também em 1982: “As televisões sempre faliram deixando 

os seus donos muito ricos, só a TV Excelsior que não, pois na Excelsior foi cassado o 

homem, quem foi empobrecido foi o Mário Simonsen. Foi tudo arte da política! Pura 

política!”  

Fato incontestável é que as emissoras de televisão que de alguma maneira ou em 

algum momento de sua vida, como foi o caso também da TV Paulista, se colocam contra 

o Golpe Militar, sofrem represálias políticas e econômicas. 

 O novo governo impede que os anunciantes que tenham alguma relação com a 

presidência ou outros órgãos do governo militar façam propaganda na TV Excelsior e 

também não destinam nenhuma verba para ela. Outra forma de barrar que investimentos 

sejam feitos na emissora é o controle que a ditadura tem sobre os bancos, impedindo que 

eles emprestem dinheiro para a TV Excelsior ou para o Grupo Simonsen. Dessa forma, o 

governo consegue desestabilizar financeiramente a televisão. 

Com a deposição de João Goulart pelos militares, a TV Excelsior entra em um 

período muito difícil e a ordem interna é não aceitar a vitória dos militares, mesmo que 

isso custe represálias financeiras do poder federal. Exemplo dessa resistência é que os 

telejornais da emissora no dia seguinte ao Golpe Militar, 1º de abril de 1964, não fazem 

nenhuma menção sobre o movimento e os acontecimentos que culminam com a queda do 

governo João Goulart. 
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No dia seguinte ao Golpe Militar, o governador Adhemar de Barros questiona a 

direção da TV Excelsior de São Paulo por não ter atendido a sua recomendação para que 

todas as emissoras de rádio e televisão do Estado divulgassem os acontecimentos que 

estão mudando os rumos do Brasil. No Rio de Janeiro a situação foi mais crítica segundo 

Álvaro de  Moya (2004, p. 233), “a direção defendeu-se dizendo que a sede da Excelsior 

era muito próxima ao cais do porto e que toda a área estava ocupada por partidários do 

Jango e do Brizola armados, e só quando o Exército chegou, horas depois, ela pode fazer 

a cobertura dos acontecimentos”.  

 

 Por recomendação de seus advogados, o dono da Excelsior parte para a Europa na 

véspera do Golpe de 31 de março de 1964, e passa a maior parte dos seus bens para o 

nome dos filhos e dos seus irmãos. Começa aí um período de muitas incertezas dentro da 

emissora. São momentos de muita intranqüilidade e apenas os contratos firmados com as 

patrocinadoras das telenovelas se mantêm sem problemas.  

 

 Segundo Álvaro de Moya (2004, p. 235), “o que segurou a estação no ar nesse 

momento e durante toda a crise no restante da década foi o espírito de união que existia 

entre os funcionários. Os profissionais se esforçavam ao máximo para que o trabalho 

continuasse e o esforço deu resultado”. 

 

 No telejornalismo, a partir da perseguição política após o Golpe Militar, chega a 

censura e uma forte pressão dos militares, o que faz a emissora ter que optar por cobrir o 

governo do novo presidente militar, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 

inclusive com um trabalho grande e uma cobertura perfeita da cerimônia de posse dele, 

que inclui uma equipe no Rio de Janeiro e outra no Distrito Federal. Os telejornais da 

emissora, assim como todos os das concorrentes, iam para o ar já autocensurados. 

 

 A partir de 1965, a emissora destina suas forças na produção das telenovelas e 

apresenta poucas novidades nas outras áreas, não só em função da censura, mas, 

principalmente, pela falta de recursos financeiros já que o governo federal retira qualquer 

tipo de propaganda institucional veiculada na emissora e também não há mais aportes 

financeiros do grupo Simonsen, que passa por um processo de esfacelamento. 
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2 – O fim da Panair e do Grupo Simonsen 

 
 A tática do regime militar brasileiro para atingir a TV Excelsior foi minar e acabar 

com os negócios da família Simonsen, e assim cessar os investimentos na emissora ao 

invés de intervir ou pedir a cassação dela, que continua no ar com a sua programação 

aparentemente sem muitas alterações.  

 

O telespectador fiel a Excelsior não percebe o que na realidade acontece em volta 

da emissora.  O que na verdade o telespectador mais sente é uma mudança na linha de 

shows e de humorísticos que deixam de ter o luxo e o elenco que até então faziam a 

diferença em relação às concorrentes.  

 

Como a maior parte dos musicais e dos programas humorísticos eram produzidos 

pela TV Excelsior Rio, os telespectadores paulistas acreditam que o problema de falta 

de dinheiro e de crise atinge apenas a emissora na capital carioca. De qualquer forma, 

mesmo em meio à dissolução do patrimônio da família Simonsen, animadores como 

Chacrinha e Flávio Cavalcanti continuam a se exibir com sucesso na tela da emissora. 

E a produção de telenovelas é cada vez maior.  

 

Como a atriz Regina Duarte declarou em uma mesa redonda promovida pelo 

Museu da TV e Pró-TV no Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo, em 13 

de outubro de 2015, sobre a TV Excelsior e os anos 1960 na televisão:  

 

A gente trabalhava tanto e gravava tantos capítulos de novelas na 

época, que nem tinha tempo de saber o que estava acontecendo de 

fato na direção da emissora. Na teledramaturgia tudo continuava a 

todo vapor, mas o clima nas outras áreas da emissora era mais tenso 

e a gente sentia isso. O maior problema é que vivíamos com os 

salários atrasados e isso foi criando uma situação insustentável no 

elenco (DUARTE, 2015).  

 

 

 O primeiro grande revés do Grupo Simonsen acontece no final de abril de 1964, 

quando uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Café, como já citamos 
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anteriormente, cassa a autorização de funcionamento da Comal, sem levar em conta 

acordos assinados entre a companhia com autoridades monetárias.83 

 

 De acordo com Saulo Ramos no livro Código da vida de 2007, “a guerra contra o 

empresário foi aberta devido à capacidade de sua exportadora de café concorrer lá fora 

com as empresas norte-americanas que, até então, dominavam o mercado de 

comercialização de grãos”.  

 

Ainda de acordo com o ex-advogado de Simonsen e da TV Excelsior e jurista 

amigo de Jânio Quadros, “a Comal tinha uma participação enorme na distribuição das 

exportações de café brasileiro. Esse quase monopólio incomodava os norte-

americanos, cujos interesses eram representados no Brasil por políticos influentes, 

ligados aos militares que haviam tomado o poder”. 

 

 O segundo golpe, talvez ainda mais certeiro nos negócios da família Simonsen 

vem em fevereiro de 1965, quando o Ministério da Aeronáutica determina a cassação 

imediata das linhas aéreas da Panair do Brasil, que é nessa época a maior empresa 

aérea brasileira, a única a voar com regularidade para algumas capitais européias como 

Paris, Roma e Lisboa, e com vários acordos para explorar maiores espaços no tráfego 

para a Europa.  

 

Não se tem nenhuma informação sobre problemas econômicos no caixa da 

companhia aérea, citada em todos os veículos de comunicação como economicamente 

muito viável, o que inicialmente não justifica a devassa feita por parte do governo 

militar na companhia. Em 1965, a Panair do Brasil é considerada a segunda maior 

empresa privada nacional. Como vamos ver mais adiante, o relatório final da Comissão 

Nacional da Verdade (CNV), usa desse argumento para embasar as suas conclusões. 

                                                             
83 Simonsen é acusado de realizar operações ilícitas na comercialização do café brasileiro no exterior e de 

lesar o país, e em especial, o Instituto Brasileiro do Café (IBC) em US$ 20 milhões. A CPI, segundo o 

Instituto de Polícia Técnica de São Paulo, trabalhou com cópias falsificadas de alguns documentos, mas 

mesmo assim, por por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tranca os processos criminais por 

falta de mérito, a Comal é fechada e proibida de funcionar e o Grupo tem todos os créditos cortados no 

exterior.  
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A Panair do Brasil tem um papel muito importante na viabilidade de um novo 

modelo de televisão para o Brasil, dentro do conceito que Simonsen e seus diretores 

da emissora trazem quando da inauguração da Excelsior em 1960. Ou seja, para pensar 

em se transformar em uma rede nacional de TV, os aviões da Panair servem como o 

meio pelo qual os videoteipes com os programas ou capítulos de novelas são 

embarcados e distribuídos para diversas capitais ou importantes cidades do interior do 

país.  

 

É essa logística que permite que a programação da emissora seja exibida em um 

mesmo horário, sem a necessidade de um esquema de links, o que permite que a TV 

seja mais rentável e moderna. 

 

 Esse esquema vai ser usado pela TV Globo anos mais tarde, mas ainda na mesma 

década, para efetivamente fazer o que a direção da Excelsior começa mas não termina, 

a implantação de uma rede nacional de TV em território nacional. E como vamos ver 

a seguir, a TV Globo consegue isso em 1969/1970, exatamente no momento em que a 

TV Excelsior está moribunda.  

 

 O despacho do Ministério da Aeronáutica assinado pelo brigadeiro Eduardo 

Gomes, em 10 de fevereiro de 1965, é breve e de forma arbitrária dá conta de que o 

governo federal cassa o certificado de operação da Panair em razão da sua condição 

financeira (Figura 33).  

 

 A Panair não tem até essa data nenhum título protestado e nem impostos atrasados, 

mas o governo militar entende que a companhia não tem meios para saldar as suas 

dívidas já que o Grupo Simonsen, seu proprietário, está em solvência.  

 

De acordo com o jornalista Daniel Leb Sasaki, autor do livro Pouso forçado, 

lançado em 2005 e que conta a história por trás da destruição da Panair do Brasil, “a 

companhia é fechada não por sua atuação ou pelo dinheiro que tem em caixa, mas por 

fazer parte do conjunto de uma obra que os militares, auxiliados por influências 

externas vindas dos Estados Unidos querem ver encerrado”. 
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Figura 33 – Nas manchetes dos jornais o golpe fatal na vida da Panair do Brasil84 

 

 

 

A notícia do despacho do Ministério da Aeronáutica que cassa o certificado de operação da 

Panair na primeira página do jornal Última Hora, em 16 de fevereiro de 1965, provoca 

incredulidade no mercado. 

 

 

Cabe lembrar aqui o que Saulo Ramos expõe em Código da vida: “Há um 

revanchismo no ar conta a Panair, pois no período que antecede a ditadura, no início 

de 1964, Simonsen autorizou a Panair a fornecer passagens gratuitas para os estudantes 

da UNE fazerem agitação pelo Brasil afora” (2007, p. 67).  

 

Ramos ainda indica que o presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) 

que naquela época ia buscar as passagens com Simonsen é José Serra, que se 

transforma depois em um político muito conhecido e que chega a ser senador, ministro, 

prefeito da cidade de São Paulo e governador do Estado de São Paulo e cujo último 

cargo importante foi o de Ministro das Relações Exteriores do Brasil de maio de 2016 

a fevereiro de 2017. 

 

E como amizades na política determinam todos os passos, o mesmo comunicado 

que extingue a Panair sem muitas explicações, também determina que as rotas e as 

                                                             
84 Fonte: Jornal Última Hora, edição de 16 de fevereiro de 1965. Disponível em: 

<https://tokdehistoria.files.wordpress.com/2015/02/panair-50-anos-2.jpg>. Acesso em 1 nov. 2018. 
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propriedades da companhia de Simonsen sejam entregues para a Viação Aérea Rio-

Grandense (Varig), cujo dono é Ruben Berta, um gaúcho que é importante aliado do 

governo militar.  

 

A partir desse momento, a Varig ganha o monopólio dos vôos aéreos 

internacionais do Brasil, a exclusividade para os vôos que chegam ou saem da 

Amazônia e cresce rapidamente a ponto de se tornar a maior companhia aérea da 

América Latina nos anos 1970. 

 

Com o fechamento inesperado da Panair, quase cinco mil pessoas perdem o 

emprego. Assim que o comunicado chega à sede da companhia no Aeroporto do 

Galeão, no Rio de Janeiro, os escritórios e hangares são ocupados por militares e as 

aeronaves, duas delas na pista recebendo passageiros que vão atravessar o Atlântico, 

são impedidas de continuar os serviços e os passageiros, obrigados a embarcar em um 

Boeing da Varig (Figura 34).  

 

As investigações realizadas na contabilidade da companhia nunca foram 

devidamente encerradas e apresentadas para a imprensa e segundo Álvaro de Moya 

(2004, p. 377), o presidente da Panair, Paulo Sampaio, assegura que a companhia está 

em plena vitalidade operacional e financeira: “Ela foi atingida pelas fagulhas da 

tempestade política. As manobras insidiosas, estimuladas por uma luta empresarial em 

busca de melhor acomodação e suspeitos privilégios do novo regime, formam o pano 

de fundo dessa trama contra a Panair”.  

 

Por uma manobra jurídica, as operações da Panair do Brasil foram paralisadas de 

imediato, sem que prazos legais pudessem ser usados pela companhia para recorrer da 

decisão do governo militar. A Panair entra na Justiça dois dias depois do comunicado 

oficial solicitando um pedido de concordata preventiva, alegando sua boa situação 

financeira e patrimonial, mas, em um caso inédito na Justiça brasileira, o indeferimento 

da ação da Panair acontece no prazo recorde de 24 horas, decretando o fim da 

companhia sem qualquer direito a defesa. 
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Figura 34 – A Varig assume todas as rotas internacionais da Panair em 196585 

 

 

 

Este comunicado nos principais jornais do País, em março de 1965, anuncia que todos 

os vôos e trajetos internacionais que eram da Panair passam a ser responsabilidade da Varig, 

mas não traz nenhuma explicação sobre o porquê do fechamento da Panair.  

 

Mesmo assim, o governo militar só consegue decretar o fechamento em definitivo 

da Panair do Brasil em 1969, no período mais pesado da ditadura militar, por meio de 

um ato oficial que fica conhecido como um “decreto de falência” e que é baixado pelo 

Poder Executivo e assinado pelo presidente da República, General Costa e Silva. 

                                                             
85 Fonte: Blog Tok de Historia. Disponível em: 

<https://www.google.com/search?q=panair+do+brasil&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi

JxciUwNbeAhWyq1kKHWaVCb4Q_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=iCX8HsB27uJbrM:>. 

Acesso em 1º nov.. 2018. 
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Em 13 de março de 1965, a imprensa brasileira anuncia em manchetes o seqüestro 

de 30 empresas do Grupo Simonsen. A TV Excelsior tenta driblar a censura incitando 

o debate em seus programas de fim de noite sobre o momento político que o Brasil 

vive, e o resultado é que censores e militares passam a circular cada vez mais pelos 

bastidores da emissora em São Paulo, enquanto no Rio de Janeiro o governador Carlos 

Lacerda praticamente intervém na programação da emissora carioca. 

 

Segundo o pesquisador Áureo Busetto (2009), “com tais medidas, sofria a 

Excelsior, cujas finanças e funcionamento pleno eram feridos de morte e deixava de 

usufruir o telespectador de inovações qualitativas no setor de produção televisiva 

promovidas pela Excelsior e quem ganhava era a ditadura militar”. 

 

 Logo após o seqüestro das ações e o fechamento das principais empresas do Grupo 

Simonsen, a diretoria da TV Excelsior lança um comunicado ao mercado assegurando 

que nenhuma mudança significativa iria atingir a programação ou sua direção artística 

e comercial.   

 

Começa um movimento para transformar a emissora em uma Fundação e assim 

garantir o emprego de muitos profissionais. Artistas como Bibi Ferreira, Chico Anísio 

e Moacyr Franco lideram esse movimento e chegam a falar pessoalmente com o 

presidente  Castelo Branco.  

 

 Como explica Álvaro de Moya em seu livro Glória in Excelsior (2004, p. 250): 

“Foi apresentado um plano para criar a Fundação, através da compra das ações 

seqüestradas pelos empregados da rede, que teriam um prazo de 5 anos para pagá-las”. 

Diante da proposta levada pessoalmente pela atriz e apresentadora Bibi Ferreira, o 

presidente militar Castelo Branco prometeu estudar o assunto.  

 

No entanto, de acordo com a legislação que regia as empresas de 

telecomunicações, não existia a possibilidade da criação da Fundação. 

Segundo o Contel – Conselho Nacional de Telecomunicações, devia 

prevalecer sempre nas emissoras de radiodifusão, um regime de 

Sociedade Anônima” (MOYA, 2004, p. 250). 

 

 No meio de toda essa confusão a emissora continua no ar e sua programação, 

principalmente no estado de São Paulo, se mantém líder de audiência em vários horários, 
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mas a TV Record aproveita esse momento difícil da concorrente e imprime outro ritmo a 

sua programação, contratando muita gente boa que se desligara da Excelsior e assim inicia 

uma retomada que a leva a ser líder de audiência no Estado em 1966/1967. 

 

 No Rio de Janeiro, a derrocada da TV Excelsior é mais rápida porque além do 

acordo TV Record/TV Rio, surge a TV Globo, cuja história abordamos a seguir, e que 

conquista rapidamente o telespectador carioca.  

 

Mesmo com todos esses problemas, a TV Excelsior é motivo de disputa e tanto o 

governo de Adhemar de Barros em São Paulo como o de Carlos Lacerda no Rio de Janeiro 

tentam assumir as concessões. Mas entra em cena o governo federal, na figura dos 

militares, para impedir que isso aconteça e definindo que um grande lote das ações da 

emissora pertence à União em virtude das dívidas das empresas do Grupo Simonsen. 

 

 Com a morte inesperada de Mário Wallace Simonsen em 24 de março de 1965 e 

de sua esposa, semanas depois, em seu exílio na França, ambas provocadas por uma forte 

depressão e crises emocionais, o controle da rede vai para Wallinho, o filho que faz parte 

da diretoria da emissora desde o seu início, mas os recursos financeiros não existem e ele 

é pressionado a vender todas as ações da rede para Edson Leite e Alberto Saad e para o 

grupo que comandava o jornal Folha de S.Paulo, os empresários Octavio Frias de Oliveira 

(1912-2007) e Carlos Caldeira Filho (1913-1993).  

 

 Em 25 de novembro de 1965 mais um choque na já combalida TV Excelsior, que 

mostra mais uma vez que tem “coração” para continuar sobrevivendo: ela perde uma ação 

judicial movida pela TV Rio em 1964, naquele caso da contratação da Excelsior de um 

grande grupo de profissionais da concorrente, quebrando um acordo que havia entre as 

emissoras de que isso não aconteceria sem prévia consulta. O custo da ação perdida pela 

Excelsior, mas que também não foi totalmente paga a TV Rio, é de 190 milhões de 

cruzeiros. 

 

Com poucos recursos financeiros, mas com um talismã nas mãos que são as suas 

telenovelas, a direção da TV Excelsior inova mais uma vez e passa a faturar vendendo as 

novelas para outras emissoras no restante do país. Cria então um plano comercial com um 

sistema de faturamento nacional por meio do intervalo comercial, ou seja, além de faturar 
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na venda para a exibição da novela em outros estados, ela recebe também comissão na 

veiculação de comerciais que já vão gravados nos intervalos dos capítulos, para 

divulgação nacional de alguns produtos.  

 

 A divisão da sociedade entre Edson Leite, Alberto Saad, Octávio Frias e Carlos 

Caldeira é tumultuada e os sócios não se entendem. Enquanto Leite e Saad imprimem um 

caminho que prioriza a qualidade da programação, mas, em compensação, representa 

muito investimento e gastos contínuos, o outro lado da sociedade, sem nenhuma 

experiência com TV, quer uma administração mais rígida e racionalizada voltada para 

obter lucros de uma forma mais rápida e constante. 

 

 O rompimento dos sócios acontece no final de 1968, quando Edson Leite e 

Alberto Saad deixam a sociedade e Frias e Caldeira colocam na direção da emissora 

profissionais que entendiam de televisão como telespectadores e não como administrar 

esse negócio, o que faz com que a emissora afunde cada vez mais em problemas e só 

sobreviva ainda pelo faturamento com as novelas e com programas populares como “Reis 

do Ringue”, um líder de audiência com a luta livre se popularizando cada vez mais e o 

programa de auditório “Hora do Bolinha”.  

 

 Para o autor e pesquisador Sérgio Mattos, o declínio da TV Excelsior acontece no 

mesmo momento em que surge uma nova emissora: “O declínio da Excelsior – entre 1964 

e 1970 – coincide com o ascendente período da TV Globo, a qual se beneficiou 

diretamente da Revolução de 1964 (MATTOS, 2009, p. 20). 

 

 O Golpe Militar de 1964 destrói as emissoras de televisão que estavam, de alguma 

maneira, ligadas ao regime deposto ou a uma tradição do nacional desenvolvimentismo 

defendido pelo ex-presidente Getúlio Vargas.  

 

Assim como o que acontece com a TV Excelsior, em menor escala somem duas 

outras emissoras: a TV Continental do deputado Rubens Berardo que vai ser cassada em 

1972, e a TV Paulista das Organizações Victor Costa que é comprada “na baixa” do 

mercado pelo empresário Roberto Marinho e de onde vai surgir a poderosa TV Globo. 
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3 – Surge a TV de Roberto Marinho, a queridinha dos militares 
 

 

 O interesse de Roberto Pisani Marinho de Barros, mais conhecido como Roberto 

Marinho, em televisão começou no início dos anos 1950, mais precisamente em 1951, 

quando através da Rádio Globo e do jornal O Globo, ele pleiteou junto ao governo federal 

a concessão de um canal de televisão. 

 

Como explica o jornalista Pedro Bial no livro Roberto Marinho: autobiografia, 

lançado em 2004, Roberto Marinho tinha pedido a concessão para fazer a TV em 9 de 

janeiro de 1951, seis meses depois da entrada da Tupi no ar. Em março daquele ano, o 

então presidente Eurico Gaspar Dutra deu parecer positivo. O caminho, no entanto, não 

foi tão simples. Em janeiro de 1953, o presidente Getúlio Vargas contraria o parecer 

técnico e nega a concessão à Rádio Globo. Só quatro anos depois, em julho de 1957, o 

presidente Juscelino Kubitschek reverte a situação e concede um canal para a Globo no 

Rio de Janeiro. 

 

 Outros historiadores da política brasileira defendem que a postura muito liberal 

de Roberto Marinho é a causa principal por que Getúlio Vargas revoga o canal de 

televisão para a Rádio Globo em 1953. Mas não se pode esquecer também que do outro 

lado ainda não há o Grupo Simonsen, mas sim o Grupo Diários Associados e a figura de 

Assis Chateaubriand, que está muito ligado ao novo governo de Getúlio, pelo menos até 

esse momento, e que também faz pressões para evitar a concorrência na TV, já que ela 

existe e é inevitável nesse período entre os jornais e as rádios dos dois grupos de 

comunicação. 

 No final de 1953, o empresário Roberto Marinho e seu jornal e emissoras de rádio 

demonstram simpatia pela campanha anti-Vargas, e segundo o historiador norte-

americano Thomas Skidmore (1988), “o jornal O Globo é conhecido no Palácio do Catete 

como um inflamado vespertino antigetulista”. 

Embora o biógrafo de Roberto Marinho, o jornalista Pedro Bial, negue que o 

empresário teve participação direta na articulação política que derrubou o governo 

Vargas, ele destaca como Carlos Lacerda, este sim um declarado inimigo de Getúlio, 
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ganha espaço no cenário político nacional: “O sr. Carlos Lacerda tornou-se, em 1954 

principalmente, uma figura nacional graças ao microfone da Rádio Globo, que ele usava 

constantemente para atacar o presidente” (BIAL, 2004, p. 176).   

 Estava formada, portanto, uma frente onde Carlos Lacerda, com o auxílio 

explícito de Roberto Marinho e suas organizações, compartilha idéias de oposição clara 

ao modelo nacional-desenvolvimentista, e lideraram uma campanha para enfraquecer e 

depor o presidente Getúlio Vargas. O mesmo tipo de campanha que eles voltariam a 

protagonizar no início dos anos 1960, e em especial em 1963/1964 ao apoiarem o golpe 

militar. 

 Roberto Marinho é um empresário que apóia a entrada do capital estrangeiro no 

Brasil desde os anos 1950 e que se alinha, portanto na disputa entre “entreguistas” e 

“nacionalistas”, que toma conta da política brasileira nos anos 1950, se destacando como 

um dos principais líderes do lado “entreguista.86 

 Como Roberto Marinho é um capitalista convicto e acha que os Estados Unidos e 

sua economia são um exemplo a ser seguido pelo Brasil, ele se transforma no candidato 

ideal a se associar a empresas estrangeiras para expandir seus negócios e ter sua tão 

ambicionada estação de TV. 

  Do lado de lá tem um grupo norte-americano, a Time-Life também muito 

interessada em crescer mundialmente, estabelecendo joint-ventures (parcerias 

comerciais) em países como o Brasil, por exemplo. Conforme Pedro Bial (2004, p. 187), 

“a Time-Life procurou a embaixada brasileira em Washington, buscando aconselhamento 

sobre candidatos para estabelecer uma sociedade no Brasil, mas havia impedimentos 

                                                             
86 O termo entreguista era utilizado para designar uma corrente de empresários e políticos que defendiam 

um modelo de desenvolvimento para o Brasil que se baseava na participação do capital estrangeiro na 

exploração das nossas riquezas naturais. O termo ganhou o país quando da campanha realizada nos anos 

1950 sobre a exploração do nosso petróleo.   



207 
 

constitucionais na época para participação de capital estrangeiro em empresas de 

comunicação”. 

 O nome de Roberto Marinho e das Organizações Globo, no entanto, surgem como 

o mais provável parceiro no futuro. Ainda segundo Pedro Bial: 

Uma correspondência em julho de 1962, vinda do presidente do 

Conselho do Time-Life, Andrew Heiskell, endereçada ao ex-

embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Walter Moreira Salles, então 

ministro da Fazenda do governo João Goulart, mostra que não havia 

qualquer ingenuidade por parte do Time-Life que possuía pleno 

conhecimento das normas constitucionais vigentes no país. Portanto, ao 

estabelecer contratos com uma empresa brasileira de comunicação, o 

fazem sabendo que não poderiam operar diretamente radiodifusão, 

vedada pela legislação brasileira (BIAL, 2004, p.187). 

 De acordo com Walter Clark (1991, p. 159), “antes mesmo da estréia da TV Globo 

no Rio de Janeiro, Roberto Marinho comprou em São Paulo a TV Paulista, em 5 de 

dezembro de 1964, com a ideia de cobrir as duas maiores cidades do país”.  Junto com a 

TV Paulista, as Organizações Globo levam também um canal em Bauru, interior de São 

Paulo, e outro em Recife. 

 Segundo o autor e jornalista Laurindo Leal Filho: “O Time-Life se viu diante de 

duas opções: fortalecer o já combalido império Associado de Chateaubriand ou investir 

em uma empresa jornalística consolidada e administrada dentro da racionalidade 

capitalista. A aposta na segunda foi uma escolha natural” (LEAL FILHO, 2004, nº 61). 

 Por aqui, a aliança entre Roberto Marinho e Carlos Lacerda fica ainda maior, 

apoiando abertamente Jânio Quadros para a presidência em 1960 e Lacerda para 

governador do estado da Guanabara, na mesma época, uma atitude, como mostramos 

antes, exatamente no sentido contrário ao que Wallace Simonsen e o Grupo Excelsior 

tomavam em São Paulo. 
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Walter Clark em seu livro O campeão de audiência explicita todo esse quadro e 

como surgiu a TV Globo com força total a partir de 1965, um ano após o Golpe Militar. 

Segundo Clark (1991, p. 168), “Roberto Marinho só se tornou sócio do Time-Life por 

indicação de Carlos Lacerda, que era amigo do Andrew Hiskell, chairman do grupo 

Time”.  

Tudo teria começado quando Lacerda, durante uma crise política no Brasil, em 

1955, se refugiou na casa do executivo do Time-Life nos Estados Unidos. “Foi o Lacerda, 

então, que chamou a atenção dos americanos para aquele jornalista, amigo do capital 

estrangeiro e que o avalizou como um bom sócio no Brasil” (CLARK, 1991, p. 168).   

Sem maiores percalços nessa “sociedade”, a TV Globo do Rio, canal 4, bem como 

sua coligada a TV Globo de São Paulo, canal 5, têm data de estréia marcada para 1º de 

março de 1965, a mesma data em que a cidade do Rio completa 400 anos. Mas nem tudo 

está pronto em termos técnicos e a inauguração da emissora para os telespectadores acaba 

acontecendo só em 26 de abril de 1965, com aparelhagem nova, de última geração, e um 

grande estúdio construído no bairro do Jardim Botânico (Figura 35). 

Mas a “sociedade”, que recebe cerca de 6 milhões de dólares do grupo Time-Life  

não apresenta, em termos de audiência e de repercussão na mídia, no seu primeiro ano de 

atividade, os resultados esperados pelo novo Grupo de Comunicação. Um ano após a sua 

inauguração, o canal de TV da Globo ainda tem uma audiência pífia e gasta para ficar no 

ar quase quatro vezes mais do que fatura. 

O panorama só vai mudar em 1967, quando Roberto Marinho chama Walter Clark, 

até então diretor da TV Rio, para ser o diretor-executivo da nova emissora, e por sua vez, 

Clark contrata, a peso de ouro, José Bonifacio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que havia 

trabalhado com ele na TV Rio e estava preparando a inauguração da TV Bandeirantes de 

São Paulo,  para comandar toda a produção e programação da TV Globo.  
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Figura 35 – Duas páginas do jornal O Globo e o posicionamento da nova emissora87 

 

No editorial de 2 de abril de 1964 o apoio das Organizações Marinho ao novo governo militar. 

Um ano depois, a comemoração da inauguração da TV Globo, com Roberto Marinho sendo 

tratado como “nosso companheiro”! 

  Boni afirma que: “durante os dois primeiros anos de operação com a Time-Life, 

os resultados foram muito ruins. Em 1967, ela se espantou e foi embora. Foi a grande 

oportunidade que tivemos para a fazer a TV Globo que vocês conhecem”88.  

A partir daí, com o declínio da TV Record em São Paulo, que não suporta manter 

a programação musical e humorística no mesmo nível e com todos aqueles artistas sob 

                                                             
87 Fonte: Blog Falando de Brasil. Disponível em: 

<https://www.google.com/search?q=inaugura%C3%A7%C3%A3o+da+tv+globo+em+1965&source=lnm

s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOrp6BxNbeAhURzlkKHR3tCIQQ_AUIDygC&biw=1366&bih=65

7#imgrc=b8IDJRJumvnlcM:>.  Acesso em: 2 Nov. 2018. 
88 Entrevista para a revista Meio & Mensagem em 22 de abril de 2015, em um material 

especial que comemora os 50 anos da TV Globo, 
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contratos altos; certo marasmo que ocupa a programação da TV Tupi que está sem rumo 

e a crise que se instala na TV Excelsior que sobrevive só graças às novelas, a TV Globo 

vai conquistando rapidamente o topo da audiência, primeiro no Rio de Janeiro e logo 

depois em São Paulo. 

Entre 1967 e 1969, as vendas de aparelhos de televisão em branco e preto crescem 

241 por cento, porque segundo Sérgio Mattos (2009, p.24), “o crescimento econômico do 

país foi centralizado na rápida industrialização, baseada em tecnologia importada e capital 

externo, reforçando o crescimento da televisão brasileira como a principal anunciante da 

produção de bens duráveis”.  

Quando os militares tomam o poder, em 1964, o Brasil tem cerca de 2 milhões de 

aparelhos de TV instalados nas residências. Segundo Jambeiro (2002, p. 81), “a recém 

instalada indústria de eletroeletrônicos, associada a políticas de incentivos a ela 

concedidas pelo governo, faz aquele número crescer rapidamente: em 1969 havia quatro 

milhões e, um ano depois, cinco milhões de aparelhos”. No final dos anos 1960, a 

distribuição da verba publicitária já concentra 52% dela na televisão. 

O comprometimento político com o regime militar explica boa parte da posição 

de hegemonia que a TV Globo vai ocupar no mercado televisivo nacional. Ela tira 

proveito das vantagens advindas dessa relação muito próxima com os governos militares 

de Castelo Branco (1964/1967) e depois do marechal Artur da Costa e Silva (1967/1969) 

e aperfeiçoa as medidas modernizadoras que a Excelsior já implantara na sua emissora. 

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instalada no Congresso Nacional 

em 1967, considera ilegal o acordo firmado entre a TV Globo de Roberto Marinho e o 

grupo norte-americano Time-Life e que tal acordo fere o artigo 160 da Constituição 

Federal. Esse é o artigo que impede empresas estrangeiras de participar 

administrativamente de uma sociedade concessionária de um canal de televisão. Mas a 

posição da CPI, que funcionou muito bem para acabar com o patrimônio e as empresas 

de Wallace Simonsen dois anos antes, aqui, neste caso especificamente, não vale nada já 

que o presidente Costa e Silva, do seu lado, não vê ilegalidade alguma no tal acordo.  
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A emissora de Roberto Marinho investe então pesado na aquisição de 

equipamentos e recursos tecnológicos avançados, no acordo de cooperação com uma 

agência estrangeira de comunicação, o mesmo Grupo Time-Life e no investimento da 

formação de uma ampla cadeia de afiliadas pelo país. 

 Segundo Esther Hamburger (1998, p. 455), “o sucesso da emissora se deve 

também à montagem de uma estrutura organizacional vertical e centralizada, a adoção de 

métodos de planejamento e gerenciamento profissionalizados e a contratação de pessoal 

com experiência em rádio, cinema e publicidade”. Para Renato Ortiz (1988, p. 135), “com 

todas essas medidas, a emissora inscreveu definitivamente a televisão brasileira sob a 

lógica, o molde e o ritmo da produção industrial televisiva”. 

Em um movimento que começa com a TV Excelsior a partir de 1960 e que também 

vai ter a colaboração da TV Record e da TV Rio a partir de 1965/1966, a TV Globo 

encontra um mercado em expansão, com o alargamento expressivo do público 

telespectador, tanto em termos sociais como em termos geográficos. Segundo Ortiz 

(1988, p. 128), “em termos percentuais, em 1960, apenas 4,6% dos domicílios contavam 

com ao menos um aparelho televisor. A partir de 1970 essa porcentagem sobre para 

22,8%”. 

Assim como a TV Excelsior entra no cotidiano dos brasileiros, com mais força a 

partir do lançamento da primeira telenovela diária, em julho de 1963, o mesmo acontece 

com a TV Globo, principalmente a partir de 1967, com a chegada da dupla Clark-Boni. 

Há um rigor com a pontualidade do início da programação e com a qualidade do que vai 

para o ar, contribuindo assim para se manter um público fiel e cativo à programação 

diária. 
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4 – O governo militar investe em telecomunicações e na censura 

 
 

O golpe militar que em 31 de março de 1964 encerra o governo do presidente João 

Goulart, anteriormente eleito de forma democrática, cria um novo modelo de 

desenvolvimento. Como explica Octavio Ianni (1968, p. 11), “rompeu-se com a ideia 

de uma política nacional-desenvolvimentista independente para o início efetivo da 

transição para o modelo do desenvolvimento econômico associado”. 

 

Na verdade, esse novo modelo de desenvolvimento definido por Ianni representa 

o pensamento dos militares que assumem o poder e que desejam formular uma nova 

concepção de interdependência econômica, política e cultural com os Estados Unidos. 

Começa um período de desenvolvimento para o Brasil com uma fase de alta 

industrialização e de crescimento econômico acelerado, porém a população 

trabalhadora, em si, não recebe e nem sente muitos benefícios no seu dia a dia. 

 

Começa também um período de controle total sobre os meios de comunicação de 

massa, com as estações de rádio e televisão e os jornais diários sendo ameaçados de 

cassação a qualquer desvio do que as agências reguladoras ou o Ministério das 

Comunicações consideram como abusivo para a ordem do país.   

 

Como afirma Sérgio Mattos (1990, p. 62), “a criação do Ministério contribui para 

facilitar a ingerência política nos meios de comunicação, evidenciada até mesmo nos 

conteúdos veiculados e sempre sob a justificativa de estarem exercendo um controle 

técnico”. 

 

Um pouco antes do Golpe Militar, em 27 de agosto de 1962, já vivendo um 

momento conturbado na política, o Congresso Nacional aprova o Código Brasileiro de 

Telecomunicações (Lei nº 4.117/62), que ameniza algumas proibições que existiam 

até então e dá mais garantias às concessionárias. Mas ele continua atribuindo ao 

Executivo o poder de julgar e de decidir, unilateralmente, sobre sanções ou renovação 

das concessões dos canais de TV ou emissoras de rádio.  
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Gabriel Priolli (1985, p. 31), afirma que “o Código Brasileiro de 

Telecomunicações é, na verdade, um projeto de inspiração militar, plenamente 

identificado com as teses de integração nacional, segurança e desenvolvimento 

pregadas na Escola Superior de Guerra”. 

 

O Golpe Militar de 1964 afeta diretamente os meios de comunicação de massa 

porque não só o sistema político foi alterado, mas também toda a situação econômica 

e social do país. A proposta agora é um crescimento econômico voltado para o 

desenvolvimento nacional, ou seja, tudo em busca de uma rápida industrialização, 

ficando  liberada a entrada de capital externo e de tecnologia importada. 

 

Sérgio Mattos (1990, p. 79) define bem esse momento para os veículos de 

comunicação de massa e a televisão de uma forma especial: “O Estado passou a ter à 

sua disposição, além do controle legal, todas as condições para influenciar os meios 

de comunicação através das pressões econômicas”. 

 

Em 1967, com base no Ato Institucional nº 489, o governo militar promove 

modificações no Código Brasileiro de Telecomunicações, e estabelece novas normas 

que regem o exercício das concessões de canais de rádio e televisão. Fica decidido que 

pessoas jurídicas e estrangeiras não podem participar da sociedade de uma concessão 

e nem dirigir empresas de radiodifusão, bem como cada entidade só pode obter 

concessão ou permissão para executar serviços de televisão no país num máximo de 

10 estações em todo o território nacional. 

 

A nova política econômica permite a redução considerável do custo de um 

televisor como resultado do aumento da escala de produção, o que faz com que esse 

mercado cresça muito a partir de 1968/1969, não só em números de aparelhos vendidos 

e de telespectadores alcançados, mas também de atração para o mercado publicitário. 

                                                             

89 O Ato Institucional nº 4 foi baixado pelo presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, em 7 de 

dezembro de 1966, e convocava o Congresso Nacional para promulgar e votar um projeto de Constituição 

que revogava definitivamente a Constituição de 1946,que já havia recebido um grande número de emendas. 

O presidente Castelo Branco designou uma Comissão Mista, composta por onze senadores e onze 

deputados e no dia 24 de janeiro de 1967, foi promulgada pelo Congresso Nacional uma nova Constituição, 

a quinta da história do país e a quarta do período republicano e que dava grandes poderes ao presidente da 

República. 
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Como explica Muniz Sodré (1984, p. 104), “a audiência televisiva se expandiria 

na segunda metade dos anos 60, depois que o Estado facilitou a instalação de fábricas 

estrangeiras de aparelhos-receptores e de componentes técnicos, criando-se condições 

de elasticidade para os preços”.  

 

Durante a ditadura militar, a televisão é considerada um serviço de interesse 

nacional e sua exploração comercial é permitida apenas para atender o objetivo de 

fortalecimento da moral e dos costumes nacionais. Segundo Othon Jambeiro (2002, p. 

82), “para conseguir isso, os programadores de rádio e TV deveriam evitar filmes, 

canções, shows ou quaisquer programas que pudessem estar em oposição aos valores 

morais e ideológicos dos militares”. 

 

São dessa época leis, decretos e decretos-lei que vão regulamentar e definir como 

as emissoras de rádio e de televisão devem se portar. Surgem a Lei de Segurança 

Nacional e o Novo Código Penal Militar, só para citarmos duas delas. Para Sérgio 

Mattos (2002, p. 92), “particularmente a partir de 1967, a produção de programas de 

TV foi o resultado de uma complicada dialética entre as demandas do mercado, a 

censura federal formal e informal e administradores e autores”.   

 

Laurindo Leal Filho (2006, p. 136) define bem a posição das emissoras nestes 

trágicos anos 1960: “A Globo, filha obediente, sobreviveu ao golpe e prosperou. 

Curvava-se às restrições oficiais e ia além, fazendo a própria censura. Já a TV 

Excelsior, rebelde, nacionalista, fazendo um jornalismo independente e crítico, 

sucumbiu”. 

 

Completando esse quadro temos também a TV Tupi, que, perdulária e mal 

administrada, é deixada à própria sorte pelo governo militar e a TV Record, que, 

sempre às voltas com problemas administrativos e financeiros, atravessa esse período 

aos trancos e barrancos. Algum tempo depois surgem SBT e Manchete, de que o novo 

governo gosta e que apóia porque seus diretores e proprietários são considerados mais 

submissos ao regime imposto. 

A TV Globo tem seus méritos artísticos, principalmente a partir de 1967/1968 

quando a dupla Walter Clark e José Bonifácio Sobrinho (Boni) assume a direção da 
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emissora, e constrói uma programação de qualidade que transforma a nossa televisão 

em uma das melhores do mundo, mas é inegável também que ela é nos anos 1960 a 

nossa melhor emissora a serviço da elite dominante no país, cumprindo brilhantemente 

e competentemente todas as determinações da ditadura militar.     

 

Para que a televisão se transforme em um importante veículo de difusão das idéias 

dos militares brasileiros e do novo governo instalado a partir de abril de 1964, falta lhe 

dar mais asas, ou seja, uma abrangência nacional. Para atender a essa necessidade, 

surge em setembro de 1965, a Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel). 

 

Com a Embratel é possível atender ao projeto político de integração nacional já 

que ela implanta, expande e opera troncos televisivos além das estações terrestres 

necessárias para viabilizar as comunicações nacionais via satélite, e a um custo muito 

mais barato do que o sistema de enviar fitas de programas gravados em videoteipe para 

o restante do país via aviões, como a Excelsior implantara. Com a Embratel, surge, 

finalmente, a possibilidade uma rede nacional de televisão, um sonho da Excelsior que 

só vai se realizar via TV Globo a partir de 1970. 

 

Em 28 de fevereiro de 1969, a Embratel inaugura em Itaboraí, no Rio de Janeiro, 

suas torres de rastreamento de satélites. Com essas torres e o aluguel de alguns canais 

do satélite americano Intelsat III, há uma revolução na televisão brasileira, pois se 

passa a ter contato com o mundo em linha direta.  

 

A TV brasileira melhora sua comunicação com todos os países que também usam 

o sistema de rastreamento de satélites. Um exemplo concreto da novidade: as redes de 

televisão brasileiras já podem se organizar para transmitir a primeira Copa do Mundo 

de Futebol ao vivo, a de 1970, no México.  

 

No governo do general Costa e Silva as comunicações ganham uma importância 

muito grande e são consideradas como um dos setores mais estratégicos do governo 

militar. É o início da utilização da comunicação de massa para servir aos interesses de 

um governo e de uma política que precisam “parecer” simpáticos aos olhos da 

população e convencê-la de que está em andamento um projeto nacional de 

desenvolvimento com absoluta segurança e hegemonia. 
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O Decreto-Lei 898, de 1969, conhecido como Lei de Segurança Nacional, 

estabelece limitações à manifestação de pensamento e à liberdade de imprensa. Essa 

Lei serve para exercer com constância a censura a qualquer conteúdo informativo nos 

jornais, revistas, rádio e televisão que não agrade ao governo. 

 

Esse triste período da história dos meios de comunicação no Brasil é muito bem 

definido por Renato Ortiz (2006, p. 89): “Durante o período da ditadura militar a 

censura não se define tanto pelo veto a todo e qualquer produto cultural, mas age 

primeiro como repressão seletiva que impossibilita a emergência de determinados 

tipos de pensamento ou de obras artísticas”. Continuam em atividade os teatros, os 

cinemas, as editoras e a televisão, mas o que eles exibem ou o que se pode ler 

produzidos por eles não tem mais a mesma liberdade de expressão. 

 

Após o Golpe Militar de 1964, ao mesmo tempo em que investe em tecnologia e 

em comunicação, o governo brasileiro limita, por meio da censura, o que será 

divulgado nas emissoras de TV.  

 

Vem dessa lógica a promulgação em 13 de dezembro de 1968 do Ato Institucional 

Nº 5 (AI-5), que autoriza o presidente da República, em caráter excepcional, portanto 

sem qualquer apreciação judicial, decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir 

nos estados e municípios, cassar mandatos parlamentares, suspender por dez anos os 

direitos políticos de qualquer cidadão e decretar o confisco de bens considerados 

ilícitos. 

 

O AI-5 se caracteriza como um instrumento de intolerância total e se torna o maior 

símbolo da repressão durante todo o governo militar. O texto apresenta uma cláusula, 

o artigo 11, que impede qualquer contestação judicial aos atos praticados com base nas 

suas determinações e que diz exatamente isso: Art. 11 - Excluem-se de qualquer 

preciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato Institucional e seus 

Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos.. 

Ele permite que os militares prendam, matem ou torturem milhares de pessoas, 

em alguns casos dessa violência moral e física, cidadãos desaparecem para sempre, 
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vários corpos nunca foram encontrados e como reação contrária a ele, há um 

fortalecimento da luta armada e dos movimentos de esquerda. 

 

5 – A TV Excelsior agoniza e sua história também 

 
 O ano de 1969 marca a derrocada final da primeira emissora industrial brasileira. 

Com a saída de Edson Leite e de Alberto Saad da direção e da sociedade, os sócios 

que restam, Octávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho não são capazes de levar 

o negócio adiante e resolvem vender suas ações na empresa e o comprador vai ser 

justamente Wallace Simonsen Neto, o Wallinho, herdeiro do fundador da TV 

Excelsior. 

 

 Mas a venda é “nebulosa” e na verdade, um grande golpe para fugir da pressão do 

governo militar.  O que Wallinho compra são apenas as concessões dos dois canais 

(São Paulo e Rio de Janeiro) e os equipamentos, enquanto os imóveis continuam com 

os agora antigos donos. Mas com a concessão vêm também processos trabalhistas, 

dívidas generalizadas, incêndios e maior pressão ainda da Receita Federal e do 

Governo. 

 

  Wallace Neto coloca na direção geral da Excelsior o general Menna Barreto que 

nada entendia do negócio televisão, mas por ser um militar pode influenciar e quem 

sabe resolver alguns processos e problemas com a capital federal. Nada dá certo e a 

emissora se arrasta com uma programação onde se destacam novelas, ainda realizadas 

com muita qualidade, filmes e um programa de auditório de muita audiência, “A Hora 

do Bolinha”. 

 

 No final de 1969, vivendo seus derradeiros momentos, a programação da emissora 

se inicia às 11h30 e termina por volta de 23h30. Ao contrário daquela emissora que 

nove anos antes imprime uma qualidade e horários rígidos na sua programação, agora 

o certo mesmo é o horário das novelas e do telejornal, o restante vai sendo produzido 

e apresentado conforme as condições da emissora (Figura 36). 

 

 Na área de teledramaturgia, o último grande sucesso da emissora é “Sangue do 

Meu Sangue”, uma história de Vicente Sesso que é uma superprodução da emissora, 
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bancada pelos patrocinadores, e cuja história se passa durante o Segundo Reinado, ou 

seja, uma novela de época, que exige uma produção requintada. A novela estréia em 

fevereiro de 1969 no horário das 19h. 

 

 “Foi dos melhores trabalhos que fiz na televisão. Tive que enfrentar censores que 

começaram a achar que o personagem do Francisco Cuoco era um abolicionista muito 

esquerdista e que a personagem da Tonia Carrero era uma mulher muito liberal”, conta 

Vicente Sesso90. 

 

 A novela, que teve um remake no SBT nos anos 1990, é líder de audiência no 

horário em São Paulo, mesmo com toda a crise na emissora e tendo que mudar de 

horário, porque os censores exigem que ela comece às 20 horas e não mais às 19 horas, 

alegando que a história tem personagens, diálogos e cenas muito fortes para o horário 

das 7 da noite. 

 

 Apesar de toda a crise, a TV Excelsior monta um elenco de atores e atrizes de 

fazer inveja na concorrência, convidando e contratando nomes que nem a TV Globo 

na época consegue garantir nas suas produções.  

 

Na direção está o ator Sérgio Britto, grande nome do teatro brasileiro na época, e 

nos principais papéis nomes como Francisco Cuoco, que logo após essa novela foi 

contratado pela TV Globo, Nicette Bruno, Tonia Carrero que seguiu o mesmo caminho 

de Cuoco, Fernanda Montenegro que só voltaria para as novelas 10 anos depois, 

Henrique Martins, Rodolfo Mayer, Rosamaria Murtinho, Mauro Mendonça e Nívea 

Maria (outros três que em seguida foram contratados para as novelas da TV Globo), 

Armando Bógus, o próprio Sérgio Britto, Antonio Pitanga, Sadi Cabral, Carminha 

Brandão e Salomé Parísio. 

 

 

 

 

                                                             
90 Depoimento oral concedido em 19 de setembro de 2015, nas comemorações dos 65 anos da TV no 

Brasil, nas dependências do Memorial da América Latina. 
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Figura 36 - Com a crise, a produção da Excelsior, em 1969, é de novelas e filmes91 

 

 

Os anúncios da TV Excelsior nas revistas, em 1969, destacam o horário nobre, onde as 

novelas defendem os quatro primeiros horários, das 18h30 às 20h30. 

  

 Mas é na teledramaturgia que a TV Excelsior se despede do telespectador, que lhe 

é tão fiel até o fim, de maneira dramática. A novela é “Dez Vidas”, um original de 

Ivani Ribeiro, a principal autora da emissora, que conta a história da Inconfidência 

Mineira com grande destaque para a vida de Tiradentes, e que faz no ar um resgate 

importante da história do Brasil.  

 

Também com um grande elenco encabeçado por Carlos Zara como o mártir da 

Inconfidência, e mais Gianfrancesco Guarnieri, Nathália Timberg, Cláudio Correa e 

                                                             
91 Fonte: Página do Twitter @TV Excelsior. Disponível em:  

<https://twitter.com/tvexcelsior>.  Acesso em: 10 Nov. 2018. 
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Castro, Maria Isabel de Lizandra, Stênio Garcia, Regina Duarte e Fernando Torres, 

entre outros, a novela perde os atores que estão sem receber em dia durante a trama, e 

acaba no ar com apenas cinco artistas de um número inicial de mais de 20 contratados. 

 

São grandes as dificuldades em produzir essa novela, o que se torna um prenúncio 

de que a emissora vive seus derradeiros dias. A atriz Regina Duarte, que interpreta um 

dos principais papéis abandona a história por estar com o salário atrasado havia quatro 

meses e vai para o elenco da TV Globo, ela é substituída por Leila Diniz, um grande 

nome do cinema nessa época, que também não chega ao final da trama pelo mesmo 

motivo. 

 

 Em entrevista concedida a Álvaro de Moya no livro Glória in Excelsior (2004, p. 

279), o ator Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006), que vive na trama o inconfidente 

Dirceu, conta: “Nós fizemos uma parada militar para a novela com apenas dez pessoas, 

focando só nos pés. Os atores corriam por trás das câmeras e entravam de novo na fila 

e a câmera continuava apenas mostrando os pés, dando a ideia de muitos soldados”. 

Guarnieri foi um dos cinco atores que restam para gravar os últimos capítulos da 

novela que se encerra no ar na última semana de janeiro de 1970. 

 

 Os apresentadores e produtores usam a imaginação para driblar os problemas 

financeiros da emissora e muitos programas só vão ao ar por absoluta criatividade 

deles, que convidam amigos para dar entrevistas, trazem o guarda roupa de casa e às 

vezes se cotizam para pagar o táxi do convidado do programa. 

 

 Se não bastassem os problemas financeiros, os censores que não dão trégua e o 

governo que não para de cobrar dívidas da emissora, a TV Excelsior também é vítima 

de tragédias naturais que complicam a vida da emissora no ar. No Rio de Janeiro, em 

agosto de 1969, em um grande vendaval na cidade, a torre transmissora cai por terra e 

interrompe as transmissões por mais de 24 horas. 

 

Em São Paulo, a emissora que já havia sofrido um pequeno incêndio em 2 de julho 

de 1967, sofre outro em agosto de 1969 provocado por um curto circuito durante a 

apresentação de um programa feminino, mas os estragos são pequenos. O triste mesmo 

acontece em 17 de julho de 1970, quando um incêndio de grandes proporções consome 
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quatro dos seis estúdios montados no grande galpão da Vila Guilherme, complicando 

ainda mais a vida da emissora e praticamente determinando o seu fechamento. O fogo 

destruiu mais de 3 mil  metros quadrados de área construída.  

 

 Alguns artistas ainda resistem e a direção da emissora entrega o horário vespertino 

para os funcionários produzirem e venderem os horários para anunciantes, em uma 

tentativa de conseguir recursos para pagar os salários deles. Wallace Simonsen Neto 

em uma cartada final vende as ações da emissora para o ex-deputado federal, cassado 

pelos militares na época, Dorival Masci de Abreu, que detém a concessão da Rádio 

Marconi. Só que o negócio não se concretiza porque o ex-deputado não tem os recursos 

prometidos e é perseguido pelo regime militar por corrupção. 

 

 Negócio desfeito e crise instalada ainda maior, o fim da TV Excelsior é uma 

Campanha da Esperança que os seus funcionários criam e levam para as ruas de São 

Paulo na forma de um pedágio onde tudo o que é arrecadado vai para pagar os salários 

dos funcionários. Alguns artistas como Hebe Camargo e Agnaldo Rayol (80 anos em 

1980) realizam shows beneficentes com a renda revertida para os funcionários da 

Excelsior, muitos deles há mais de seis meses sem salário. 

 

 O governo militar recebe algumas sugestões de uma comissão de funcionários da 

emissora, liderados pelo jornalista e apresentador Ferreira Neto, para ajudar a emissora 

e negociar as suas dívidas com o próprio governo e com outros credores, mas o então 

presidente da República, o general Emilio Garrastazu Médici, nunca responde às 

solicitações. Mas a resposta veio de outra forma, O Ministério das Comunicações, 

através do Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel), propõe a cassação 

da emissora por falta de condições básicas de funcionamento. 

 

 A cassação, com a sua retirada do ar, acontece em 1º de outubro de 1970, durante 

a apresentação de um programa humorístico “Adélia e suas Trapalhadas”, exatamente 

às 18h30, quando um funcionário do Dentel retira o cristal de transmissão, mas 

somente catorze dias depois, em 15 de outubro de 1970, é decretada a falência 

fraudulenta  da Televisão Excelsior S.A. 
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 A televisão de Mário Wallace Simonsen resiste, mas a pressão de todos os lados 

foi mais forte que ela e sua capacidade de continuar lutando, e acaba cedendo e 

“jogando a toalha”, mas entra para a história dos meios de comunicação de massa no 

Brasil como aquele veículo que mais incomoda e desafia os militares.  

 

 Com a emissora fora do ar, mais um capítulo triste na história da TV Excelsior e 

na história da televisão brasileira, já que os seus equipamentos são sucateados e 

desviados para a TV Gazeta, canal 11, que começa as suas atividades na capital 

paulista.  

 

As inúmeras fitas com dez anos de programação também ficam apenas na 

memória. Muitas se perdem no incêndio de julho de 1970 e o que sobra, pelo eterno 

descaso com a nossa cultura, se encontra fragmentado no Centro de Memória da TV 

Cultura e da própria TV Gazeta à espera de um processo de digitalização para que elas 

possam ser conhecidas do grande público por canais como o Youtube, por exemplo. 

Nem mesmo a Cinemateca de São Paulo possui em seu rico acervo imagens da 

primeira emissora de televisão industrial brasileira.   

 

6 – Comissão Nacional da Verdade pede por justiça 

 

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi constituída no governo da presidente 

Dilma Rousseff (PT), em 2011, composta por sete conselheiros nomeados 

pessoalmente pela presidente, entre figuras públicas reconhecidas e idôneas (José 

Carlos Dias, José Paulo Cavalcanti Filho, Maria Rita Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro, 

Maria Cardoso da Cunha, Claudio Lemos Fonteles e Gilson Langaro Dipp) e mais 

catorze assessores, com o intuito de investigar violações de direitos humanos ocorridas 

no país entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. 

 

A Comissão é instalada oficialmente em 16 de maio de 2012 e se divide em três 

subcomissões, ouvindo vítimas, testemunhas e agentes da repressão que prestam 

depoimentos, tanto na forma de audiências públicas como em sessões de apresentação 

dos relatórios preliminares de pesquisa. Ela também realiza diligências em unidades 

militares, acompanhada de ex-presos políticos e familiares de mortos e desaparecidos. 



223 
 

 

A CNV entrega seu relatório final em 10 de dezembro de 2014 com conclusões 

sobre a prática de detenções ilegais e arbitrárias, torturas e torturadores, execuções, 

desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres, e o que eles consideram como 

exemplos de ganância financeira e de empresários ambiciosos, que fizeram mal para o 

país e para outras empresas ou empresários, considerando todas essas práticas como 

crimes contra a humanidade. O relatório é a síntese de 30 meses de trabalho e tem 

como objetivo garantir o direito à memória e à verdade histórica, além de promover a 

reconciliação nacional. 

 

No relatório, a Comissão Nacional da Verdade formula 29 recomendações para 

que o Estado possa promover justiça em relação aos crimes ocorridos no período, bem 

como reparar simbólica, financeira e psicologicamente as vítimas e seus parentes, além 

de reformar suas instituições aperfeiçoando a democracia e visando à não repetição 

das violações de direitos humanos que ocorreram no período. 

 

O relatório final da Comissão Nacional da Verdade é publicado em três volumes 

que somam mais de 4 mil páginas. O primeiro volume relata os trabalhos da Comissão, 

os resultados e as conclusões das investigações sobre as graves violações de direitos 

humanos ocorridas.  No segundo volume estão textos temáticos da CNV e que 

abordam a violência a grupos específicos, como os povos indígenas, trabalhadores da 

cidade e do campo, militares e também a instituições como a  Igreja Católica e as 

universidades. 

 

 

No segundo volume está também uma completa análise do apoio de setores civis, 

como o empresariado, à ditadura e à repressão e, por fim, as formas de resistência que 

setores civis encontraram para enfrentá-las e as perseguições que sofreram. É nele que 

as empresas do Grupo Simonsen, em especial a Panair do Brasil e a TV Excelsior, 

aparecem. 
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O terceiro volume se dedica ao esclarecimento das circunstâncias da morte de 434 

pessoas reconhecidas como desaparecidas e mortas no período ditatorial. Nesse 

volume, é registrada parte da história de cada uma das vítimas, o que é uma forma de 

o Estado, mesmo que de modo póstumo, reconhecer e, minimamente, restituir a 

dignidade a elas. 

 

O Relatório Final da CNV faz com que, finalmente o Estado reconheça 

oficialmente a responsabilidade por crimes ocorridos em nossa história. 

Especificamente, a CNV nomeia 377 pessoas como responsáveis direta, ou 

indiretamente, por crimes praticados, como tortura e assassinato. A Comissão ainda 

elabora um conjunto de 29 recomendações, cujo cumprimento pode efetivar e garantir 

a existência de instituições democráticas. 

 

O fechamento da companhia aérea Panair do Brasil e a dissolução das empresas 

do Grupo Simonsen estão contemplados no Volume II do documento no item que trata 

da relação da sociedade civil  com o regime militar. O fechamento da Panair foi tema 

de uma audiência pública realizada em 23 de março de 2013 e a conclusão da Comissão 

foi a de que a empresa foi liquidada por motivos políticos e não financeiros, e que esse 

processo contou com a participação de agentes da União e do Serviço Nacional  de 

Informações (SNI), claramente beneficiando seus concorrentes. 

 

Dois trechos do Relatório Final no Volume 2 (2014) são especialmente  

significativos para esta tese. O primeiro destaca: “Alguns empresários não compactuaram 

com a conspiração e o golpe, defenderam a Constituição e foram perseguidos e punidos pelo 

regime ditatorial, o que deve ser assinalado sob pena de incorrermos em uma generalização 

equivocada. Um caso exemplar foi o de Mario Wallace Simonsen e Celso da Rocha Miranda, 

que juntos detinham o controle acionário da Panair do Brasil, a segunda maior empresa privada 

do País”. 
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O segundo trecho afirma que: o estrangulamento econômico sofrido por Mário 

Wallace Simonsen e Celso da Rocha Miranda foi mediante bem-urdidos Atos de 

Estado, e é comprovado pelo Art. 11 - Excluem-se de qualquer apreciação judicial 

todos os atos praticados de acordo com este Ato institucional e seus Atos 

Complementares, bem como os respectivos efeitos. 

 

- Fechamento e confisco dos armazéns de café (entrepostos aduaneiros), em 

Trieste, das empresas Wasim e Comal. Essas empresas figuram entre as maiores 

exportadoras de café à época de seu confisco, abalando inclusive o conceito do Brasil 

como exportador. 

- Suspensão, sem prazo determinado, das licenças de vôo das linhas aéreas da 

Panair do Brasil S/A., o que levou à decretação de sua falência. 

- Desmantelamento do patrimônio da Panair, coordenado por síndicos militares da 

falência, com a ativa participação do Serviço Nacional de Informações (SNI) e de 

procuradores especialmente nomeados com esse objetivo. 

- Fechamento da TV Excelsior, pioneira no país na implantação da televisão 

industrial e a cores e que contava com técnicos e elenco de primeira grandeza no 

mercado nacional. Seu fechamento foi decorrente de pressões políticas por parte do 

governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, um dos patrocinadores do golpe 

civil-militar, que buscava, sem êxito, o apoio da rede à sua futura candidatura. 

- Cancelamento de todos os seguros de órgãos do governo realizados pela AJAX 

Corretora de Seguros. Na oportunidade, a AJAX era a maior corretora de seguros da 

América Latina, contando em seus quadros com mais de 600 funcionários altamente 

qualificados. As mudanças abruptas das regras vigentes emanadas por decretos que 

visavam perseguir Celso da Rocha Miranda, como a criação de comissões de inquérito 

na Companhia Siderúrgica Nacional e em outros clientes da AJAX, com o intuito de 

identificar ligações políticas, eliminaram qualquer possibilidade de readequação da 

Companhia às novas regras da ditadura, levando-a ao fechamento, dois anos depois”. 
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Muitos anos depois da queda do império da família Simonsen e da cassação da 

TV Excelsior, canal 9, o Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade se 

transforma no único momento em que, em nome do Estado brasileiro, se admite 

responsabilidades do mesmo na derrocada dessas e de outras empresas nos fatídicos 

anos 1960/1970.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A televisão brasileira tem um grande protagonismo nos vários governos que 

comandam o Brasil a partir de 1950, quando Assis Chateaubriand, mesmo diante 

da incredulidade geral do governo e dos empresários, inaugura como parte de um 

plano político, econômico e pessoal, a primeira emissora de televisão brasileira, a 

PRF 3 – TV Tupi – Emissoras Associadas.  

Ela serve de vitrine para políticos como Carlos Lacerda e Juscelino 

Kubitschek que sabem muito bem fazer uso do seu crescimento e da ampliação da 

sua cobertura, para se tornarem decisivos como políticos na história recente do 

Brasil. É o surgimento da televisão como um modelo de negócios também, e não 

só como um modelo de serviço.  

A TV Excelsior do Grupo Simonsen inova dez anos depois do surgimento da 

TV Tupi e traz, pela primeira vez, a ideia transformada em realidade da primeira 

empresa industrial de televisão no país. Ela é a autêntica protagonista da 

transformação da TV brasileira e o principal elo entre o início de tudo e a televisão 

moderna que temos hoje. 

A Excelsior é a primeira emissora também a valorizar o profissional de 

televisão, e aqui se incluem atores, diretores, autores, profissionais técnicos, 

músicos, apresentadores, jornalistas e cantores, investindo na industrialização das 

novelas, da linha de shows, em programas de debates e em um jornalismo de 

vanguarda, que vemos hoje com muita naturalidade nas nossas emissoras, além 

de pagar salários mais justos para esse profissionais com melhores condições de 

trabalho.  

Entre as inúmeras novidades que a emissora traz estão uma grade de 

programação que respeita o telespectador com horários bem definidos para a 

propaganda, absoluta pontualidade no início dos programas e uma grade 

horizontal e vertical que auxilia o telespectador a saber o que vai passar, quando 
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vai passar e o fideliza e o deixa sintonizado na programação da emissora a maior 

parte do dia.    

Com o lançamento da primeira novela diária da TV e um alto investimento 

na contratação dos melhores artistas disponíveis no mercado, a Excelsior se torna 

líder de audiência, principalmente no período de 1962 a 1965, e passa a ser vista 

pelas outras emissoras não como uma simples concorrente, mas como inimiga, já 

que os melhores contratos publicitários são fechados com ela. 

Ao modificar o modo de produção na televisão brasileira, a TV Excelsior 

enxerga a TV como uma indústria cultural e, com todas as inovações que cria, 

abre o caminho para que a TV Globo, que surge em 1965, mas que vai conquistar 

a liderança da audiência apenas em 1969, e que com o fechamento do canal 9, 

carrega para si todas as glórias e as inovações da televisão brasileira. 

Justiça seja feita, a única grande inovação que a TV Globo faz em termos de 

programação e que a Excelsior tenta, mas não consegue pela perseguição política 

que sofre constantemente, após o Golpe de 1964, é a da instalação de uma rede 

nacional a partir de 1970. 

O que a emissora do empresário Roberto Marinho consegue ao assumir a 

liderança em território nacional é, na verdade, fruto da continuidade de uma 

programação inovadora que a sua concorrente mais direta na segunda metade dos 

anos 1960, lança anteriormente de forma bem mais arrojada. 

A mesma gestão política que contribui significativamente para a derrocada e 

o fechamento da TV Excelsior, na mesma proporção, auxilia e incentiva o 

crescimento da TV Globo, que além de uma mentalidade administrativa muito 

boa, é capaz de “fazer” o jogo político da época com muita competência. E isso a 

direção da TV Globo faz muito bem, integrar o Brasil como os militares querem 

e desejam, se valendo de inovações e de uma criatividade que a concorrente deixa 

como exemplo. 

A trajetória da TV Excelsior, é, portanto, muito importante e necessária para 

entendermos a história da televisão brasileira e, por isso mesmo, precisa e deve 
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ser contada, revista e estudada em todos os aspectos que de  alguma forma 

contribuíram, influenciaram ou até prejudicaram a sua trajetória. 

E esta pesquisa tem justamente esse papel, o de trazer à tona a história da 

emissora e seus dez anos no ar. Anos que foram de glória e também de derrocada, 

mas que são imprescindíveis para podermos entender como era a televisão antes 

do Golpe Militar de 1964 e depois dessa reviravolta na vida e na política do Brasil. 

A justificativa para esta tese, desde o seu início, é a da reconstrução da 

trajetória da emissora, dentro de uma contextualização da época e do momento 

político e social em que ela surgiu até, dez anos depois, ao momento em que ela 

desapareceu. Nesse aspecto espero ter cumprido bem esse papel, trazendo para 

comprovar e responder às dúvidas, teóricos e personagens que vivenciaram esses 

dez anos de glórias e de derrotas. 

 Outro objetivo desde o início deste trabalho foi o de poder contribuir para 

um melhor entendimento da história dos meios de comunicação de massa no 

Brasil, em especial o rádio e a televisão. Por meio de registros, autores que já 

trataram sobre o assunto e mais uma vez de profissionais que participaram 

ativamente desses momentos, esta tese procura fazer um histórico dos momentos 

mais importantes do rádio e da televisão e o envolvimento de ambos com a política 

nacional e o governo brasileiro, de Getúlio Vargas a partir de 1930 até os militares 

na década de 1970.  

A proposta inicial de dar o devido valor a TV Excelsior e transformá-la em 

protagonista desta tese me parece ter sido plenamente atingida, pois em todos os 

capítulos trabalhei com o foco a partir da emissora, dos seus dirigentes e da reação 

de políticos, empresários concorrentes e telespectadores ao que ela, a TV 

Excelsior, apresentava como novidades ou como diferencial ao que já se fazia no 

mercado televisivo. 

Ao optar por usar uma metodologia que foi a de trabalhar com a memória 

oral e com depoimentos abertos e muitas entrevistas em profundidade, a tese 

ganhou em quantidade de fontes e opiniões, e também na qualidade de todo o 

material coletado. Acredito que este material pode ser muito útil para que novos 
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pesquisadores e uma nova geração de alunos, principalmente aqueles que fazem 

os cursos de Rádio, Televisão e Internet ou Jornalismo, possa conhecer e, a partir 

daí, explorar ainda mais essa história e todas as suas nuances políticas, sociais e 

culturais.   

Uma empresa ou um grupo empresarial não termina sua história por um 

único motivo, mas, normalmente, por um conjunto de razões e de fatores. O 

mesmo ocorre na história da TV Excelsior, mas os erros administrativos ou de 

gestão poderiam ter sido amenizados se a perseguição política não tivesse sido tão 

intensa e determinante para a saúde financeira e cultural da emissora. 

“A TV Excelsior não foi vencida, ela foi destruída”. Essa foi uma frase que 

li em várias publicações e ouvi de pelo menos três entrevistados: Álvaro de Moya 

e os autores de novelas Lauro César Muniz e Vicente Sesso. E ela sintetiza muito 

bem o triste final desta linda e inovadora história para os meios de comunicação 

de massa no Brasil, além de responder a minha pergunta central da pesquisa, que 

questionava se apenas uma administração mal feita teria levado a emissora para o 

triste desfecho. Mas o material coletado e as entrevistas presenciais indicaram que 

não foi apenas um problema de má gestão, mas, principalmente, de uma 

perseguição política que não veio apenas do governo militar, mas também da 

própria concorrência, aqui representada pela TV Globo das Organizações Marinho 

e com clara interferência econômica e política de um poderoso grupo de 

comunicação americano.  

Em 1970, chega ao fim a história da TV que desafia e incomoda os militares 

brasileiros e norte-americanos. Uma emissora que dispunha de material e mão de 

obra qualificada capaz de incomodar ainda mais porque ele propunha, na medida 

do possível, uma maior autonomia em relação ao poder público e ao Estado. 

Como a Comissão Nacional da Verdade constata nas inúmeras entrevistas e 

pesquisas que realiza, a perseguição pessoal e política do governo militar ao 

principal acionista da emissora é inquestionável e se transforma no principal 

entrave para que a TV Excelsior possa ter uma vida mais longa.   
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Nestes anos todos após o fechamento da emissora, há um enorme silêncio 

sobre a sua história e a sua importância no cenário nacional, o que favorece a TV 

Globo e a TV Tupi. A segunda porque ninguém vai questionar o seu pioneirismo 

nessa história, e a Globo porque com o “esquecimento” da Excelsior, ela nunca 

foi ofuscada como a emissora que tantas  inovações trouxe e que a partir de 1970, 

com a implantação da primeira rede nacional de televisão, se tornou sinônimo de 

qualidade de televisão no mundo todo. 

É preciso reconstruir a memória da TV Excelsior e trazer para as novas 

gerações uma história dramática, mas realizada com muita garra por um grande 

grupo de profissionais, nos movimentados anos 1960, principalmente no eixo São 

Paulo-Rio-Brasília, para que assim possamos entender melhor o que aconteceu no 

Brasil, principalmente depois de 1964. 

Só se reconstrói um processo histórico se atualizarmos o nosso olhar para 

tudo aquilo que aconteceu. E só podemos entender o processo de evolução da 

televisão comercial brasileira se dermos crédito e atenção para os personagens que 

realmente construíram essa história, pelo bem ou até pelo mal.  

E esse é o objetivo fundamental desta tese, dar a TV Excelsior o papel de 

protagonista de uma história importante e da qual ela, com o decorrer do tempo, e 

por interesses de outros personagens dessa mesma história, passou a ser uma mera 

coadjuvante, sem direito inclusive a ter crédito em muitas das versões e das obras, 

livros, artigos e resenhas que tratam da história da nossa televisão. 
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Este texto foi elaborado sob a responsabilidade da conselheira Rosa Maria Cardoso da 

Cunha. Pesquisas, investigações e redação foram desenvolvidas pelos pesquisadores 

Demian Bezerra de Melo, Renato Lemos, Marcos Arruda, Luiz Mário Behnken, Elaine 

Bortone, Pedro Campos, João Roberto Lopes, Martina Spohr, Rejane Hoeveler, Marco 

Pestana e João Braga Arêas, como parte das atividades do Grupo de Trabalho da 

Comissão Nacional da Verdade sobre o Estado Ditatorial-Militar.  

Em 1964, o Brasil era um país relativamente industrializado e que vivia uma etapa 

decisiva de sua urbanização. Era, portanto, uma sociedade com notável grau de 

complexidade e diversificação. Uma ditadura de mais de duas décadas não poderia ter se 

sustentado sem o apoio de parcelas importantes da sociedade brasileira, além dos próprios 

militares. A participação de setores civis no golpe de Estado de 1964, na efetivação do 

regime autoritário e posteriormente na montagem da própria estrutura da repressão é uma 

dimensão crucial daquele processo histórico. Entendemos, assim, que a ditadura não foi 

um fenômeno exclusivamente militar, embora as Forças Armadas tenham assumido 

posição frontal naquele regime.  

Em relação ao golpe, sabe-se que governadores de alguns dos mais importantes estados 

da federação deram suporte à deposição do governo João Goulart, como Carlos Lacerda, 

na Guanabara; Ademar de Barros, em São Paulo; Magalhães Pinto, em Minas Gerais; Ildo 

Meneghetti, no Rio Grande do Sul; e Mauro Borges, em Goiás. Setores expressivos da 

Igreja católica, por meio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), bem 

como outras entidades que notoriamente contribuíram para o restabelecimento das 

liberdades democráticas, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI), chancelaram a deposição do presidente João Goulart.  

Ao longo da ditadura militar, civis ocuparam posições relevantes na condição de 

ministros de Estado e na administração de empresas estatais, obtendo benefícios com o 

poder militar ou auferindo contrapartidas financeiras. Entre esses civis, destacam-se não 

só os dos diversificados setores que apoiaram o regime, mas principalmente aqueles que 

estiveram em posições relevantes e com poder decisório, financiaram a estrutura da 

repressão e se beneficiaram com a ordem autoritária. Em primeiro lugar, observa-se a 

participação direta de civis na preparação e execução do golpe.  
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A) O lado civil do golpe de 1964  

O movimento militar que depôs João Goulart iniciou-se com um deslocamento de 

tropas lideradas pelo general Olympio Mourão Filho, de Juiz de Fora para o então 

estado da Guanabara, pois, embora a capital da República já tivesse sido transferida 

para Brasília, em 1960, ainda estava no Rio de Janeiro a maior parte das estruturas 

administrativas federais, os ministérios, as sedes das representações diplomáticas e, 

principalmente, uma das residências oficiais da presidência da República, o Palácio 

das Laranjeiras. O movimento militar desencadeado pelo general Mourão foi apoiado 

pela iniciativa do governador Magalhães Pinto, da União Democrática Nacional 

(UDN), e fazia parte de uma articulação de caráter nacional entre elites civis e 

militares. 

Magalhães Pinto havia tomado uma série de iniciativas que pretendiam construir uma 

espécie de governo alternativo, como a nomeação de três secretários sem pasta, 

respectivamente, José Maria de Alckimin, Milton Campos e Afonso Arinos de Melo 

Franco, além da mobilização da Polícia Militar mineira para a ocupação de áreas 

estratégicas do estado. Como explicou o próprio Afonso Arinos em suas memórias, 

publicadas um ano depois:  

[...] em fins de março, Magalhães enviou ao Rio Osvaldo Pierrucetti, em 

avião especial, para buscar-me. Eu seria nomeado secretário do governo, 

com o fim especial de obter, no exterior, o reconhecimento do estado de 

beligerância, caso a revolução se transformasse em guerra civil 

demorada, como justificadamente receávamos. 

O governador mineiro havia garantido ao general Carlos Luís Guedes, comandante da 

4ª Divisão de Infantaria, sediada em Belo Horizonte, o efetivo de 13 mil homens da 

Polícia Militar para efetuar o levante armado. Por sua vez, como deixou claro no trecho 

transcrito acima, por meio do acordo a ser firmado entre ele, Afonso Arinos de Melo 

Franco, e agentes do governo estadunidense, especialmente o embaixador Lincoln 

Gordon, o governo mineiro pretendia declarar-se em “estado de beligerância”. Isso 

para que, diante da resistência legalista de João Goulart a partir do Rio Grande do Sul, 

o movimento sedicioso pudesse receber ajuda de potências estrangeiras. Seria a senha 

para que os Estados Unidos interviessem no Brasil, colocando em curso o plano de 

contingência elaborado pela inteligência estadunidense no final do ano de 1963, do 
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qual uma parte recebeu o nome de Operação Brother Sam, hipótese não efetivada em 

razão da decisão do presidente Goulart de não resistir ao golpe.  

O conhecimento sobre a Operação Brother Sam, revelado em muitos detalhes em 

1970,3 evidencia-nos a existência de uma conspiração, em que elites econômicas, 

políticas e militares brasileiras aceitariam a hipótese de intervenção armada de uma 

potência estrangeira em território nacional. Sabe-se hoje que ela era só uma parte de 

esquema mais amplo de ingerência do governo estadunidense no processo político 

brasileiro, que começou muito antes do contexto de março de 1964. Vejamos alguns 

de seus detalhes.  

Por intermédio do general de brigada José Pinheiro de Ulhôa Cintra, em contato com 

o adido militar estadunidense coronel Vernon Walters, com destino aos portos de 

Recife e Santos, no dia 31 de março de 1964, foram enviados para o Brasil os seguintes 

equipamentos: navios-tanque da Marinha dos EUA levando gasolina e óleo, um porta-

aviões, quatro destróieres, duas escoltas de destróieres e navios-tanque de força-tarefa, 

110 toneladas de munição, armas leves e outros equipamentos, incluindo gás 

lacrimogêneo para a contenção e o controle de multidões, dez aviões cargueiros, seis 

aviões-tanque e seis caças. Os conspiradores brasileiros e seus aliados estrangeiros 

acreditavam que o golpe desencadearia enorme resistência do governo e de sua base 

de apoio, que poderia se estender por mais de um mês, configurando uma situação de 

guerra civil. Por isso, além do mencionado operativo, o plano também previa o 

desembarque de tropas estadunidenses no solo brasileiro. Embora a intervenção 

estrangeira não tenha sido desencadeada, em razão da decisão do presidente João 

Goulart de não resistir, a notícia sobre o deslocamento da Quarta Frota do Caribe para 

a costa brasileira deu segurança aos que perpetraram o golpe de Estado.  

A participação de uma potência estrangeira na crise do governo Goulart, a despeito de 

não haver acontecido de forma espetacular, com uma intervenção militar, ocorreu 

efetivamente, pois a presença militar de uma grande potência na costa brasileira fez 

parte do cálculo político do presidente deposto, em sua decisão de não resistir. O 

desfecho da crise política que culminou na deposição de um governo constitucional 

não resultou, entretanto, de uma mera interferência estrangeira. Os vetores mais 

relevantes desse processo estavam situados no interior da sociedade brasileira. 
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Em primeiro lugar, deve-se lembrar que o golpe de Estado de 1964 foi chancelado por 

outras instituições da República, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal 

Federal, a partir de episódios que nos obrigam a retomar o exame daqueles 

acontecimentos. No dia 31 de março de 1964, enquanto já era pública a notícia do 

deslocamento das tropas de Minas Gerais para a Guanabara, no Palácio das 

Laranjeiras, o presidente João Goulart recebeu a visita de seu ex-chanceler e ministro 

San Tiago Dantas, que o informou sobre o apoio norte-americano ao movimento que 

visava à sua deposição. Goulart recebeu a mesma informação do ex-presidente 

Juscelino Kubitschek, que o visitou também naquele dia. Recebeu, ainda, o telefonema 

do comandante do II Exército, general Amaury Kruel, que deixou claro seu apoio ao 

movimento sedicioso e que não estava disposto a comandar o bloqueio das tropas que 

marchavam para a Guanabara.  

Ciente de sua precária segurança, no dia 1º de abril, o presidente João Goulart dirigiu-

se para a capital da República, Brasília, e, após um diálogo com membros de seu 

governo, decidiu rumar para Porto Alegre, onde pretendia estabelecer a resistência 

com o apoio das tropas do III Exército, comandadas, desde a véspera, pelo general 

Ladário Telles. Ainda em Brasília, havia orientado seus correligionários, Darcy 

Ribeiro e Tancredo Neves, a enviar uma carta ao Congresso Nacional esclarecendo 

sua ida ao Rio Grande do Sul. Desprezando, contudo, a mensagem presidencial, o 

então presidente do Senado, o pessedista Auro de Moura Andrade, decidiu declarar a 

vacância da presidência da República, alegando que o presidente Goulart havia 

abandonado o território nacional, o que, definitivamente, não correspondia à verdade.  

Com aquele gesto, o presidente do Senado dava mais um passo na concretização do 

golpe de Estado, que, por sua vez, seria chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, o 

qual, em uma sessão burlesca, realizada às 3 horas da manhã do dia 2 de abril, deu 

posse ao presidente do Congresso Nacional, deputado Ranieri Mazzilli. Desse modo, 

romperam com a legalidade constitucional não só a parcela da oficialidade militar 

envolvida no movimento sedicioso, como também outras instituições que deveriam 

resguardar o Estado democrático de direito. Nenhuma dessas ações pode ser entendida 

como resultante de uma percepção confusa dos acontecimentos pelos representantes 

do povo no Congresso ou pelos magistrados do Supremo, mas como resultado de 

diretrizes planejadas por aqueles atores mediante uma ação orquestrada.  
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Conforme se apurou, na conspiração que culminou na deposição do presidente João 

Goulart, o papel do grande setor privado nacional e estrangeiro foi decisivo, por meio 

da mobilização das associações de classe há muito existentes e das novas entidades da 

sociedade civil, criadas naquele contexto. Entre as últimas, o Instituto Brasileiro de 

Ação Democrática (IBAD) e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), de 

forma articulada, conformaram a iniciativa mais importante de associativismo, visando 

à subversão da ordem republicana e à elaboração das diretrizes seguidas pelo novo 

regime implantado no país a partir de abril de 1964. A associação que o cientista 

político uruguaio René Armand Dreifuss6 chamou de “complexo IPES/IBAD” foi 

muito mais do que um mero dispositivo conspiratório, constituindo-se em um espaço 

de elaboração de um projeto modernizante conservador realizado pela ditadura que se 

seguiu. 

1. O dispositivo político-empresarial-militar  

Fundado em 29 de novembro de 1961, portanto, logo após a posse de João Goulart na 

presidência da República, o IPES resultou de uma interação entre empresários e 

tecnoempresários, políticos conservadores e membros da alta hierarquia das Forças 

Armadas e se destinou a elaborar uma agenda de mudanças estruturais que pudessem 

dinamizar o capitalismo brasileiro a partir de uma transformação no regime político. 

Para isso, em suas primeiras ações, o IPES organizou uma campanha de 

desestabilização do governo, a partir da produção de uma campanha publicitária que 

buscava apresentar o cenário político brasileiro como catastrófico, com o próprio 

presidente da República sendo constantemente acusado de estar interessado em 

“implantar uma ditadura”. Era a tese de que Goulart queria implantar uma “República 

sindicalista”, inspirada no regime argentino do coronel Juan Domingo Perón, acusação 

que não possui qualquer comprovação empírica.  

O IPES apresentava-se como uma “sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter 

filantrópico e com intuitos educacionais, sociológico e cívico”, preocupado com o 

crescimento demográfico do país, com a sociedade e com a democracia, consistindo 

sua ação em estudar os problemas brasileiros e apresentar soluções, do ponto de vista 

liberal. Na verdade, o IPES seria o “ovo da serpente” do golpe de 1964, sendo capaz 

de produzir uma notável campanha, que integrou importantes órgãos da imprensa e do 
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entretenimento, produziu peças de teatro, programas de rádio e de TV, livros e, 

principalmente, 14 filmes curta-metragem que foram exaustivamente veiculados nas 

favelas, em sindicatos, universidades e empresas, durante os horários de almoço, em 

pracinhas das cidades do interior, clubes e nos cinemas da rede do empresário 

Severiano Ribeiro, antes da exibição dos filmes principais. 

Ao mesmo tempo, o IPES constituiu-se como centro conspiratório, em que se 

articularam a ala das Forças Armadas – identificada com a experiência de socialização 

na Escola Superior de Guerra (ESG), centro de difusão da doutrina de segurança 

nacional – e outros núcleos de civis que, além de empresários, incorporaram 

executivos, jornalistas, advogados e outros profissionais liberais. Entre as figuras-

chave do meio militar no IPES, destacaram-se os generais Golbery do Couto e Silva, 

Jurandir Bizarria Mamede, Cordeiro de Farias, Nelson de Mello, Ademar de Queiroz, 

Orlando Geisel e Ernesto Geisel, todos identificados com a ESG.  

A origem do IPES partiu do contato entre o empresário Paulo Ayres Filho (do ramo 

farmacêutico) com o empresário de origem americana Gilbert Huber Jr. (proprietário 

da Listas Telefônicas Brasileiras), no Rio de Janeiro, que, por sua vez, recrutou João 

Batista Leopoldo Figueiredo (Itaú e Scania), que acabaria se tornando líder do Instituto 

em São Paulo. Foram criadas seções regionais, tais como IPESul, IPES Pernambuco, 

IPES Belo Horizonte, IPES Paraná, IPES Manaus, IPES Santos e IPES Belém. Para 

que o domínio do IPES fosse ainda maior, foram criadas subunidades em cidades do 

interior e nas empresas, visando estimular ações simultâneas e articuladas.  

No Rio de Janeiro, destacou-se Huber Jr., tanto como os empresários Paulo Assis 

Ribeiro, Harold Cecil Polland, Antônio Gallotti, Glycon de Paiva, José Garrido Torres, 

Augusto Trajano Azevedo Antunes, Jorge Oscar de Mello Flores, Américo Jacobina 

Lacombe, Rui Gomes de Almeida, Israel Klabin, Cândido Guinle de Paula Machado, 

José Ermírio de Morais Filho, Guilherme da Silveira Filho e Zulfo Malmann, além do 

general Golbery do Couto e Silva e o então delegado de polícia Rubens Fonseca. 

Em São Paulo, tiveram maior participação os empresários Paulo Ayres Filho, Paulo 

Reis de Magalhães, Carlos Eduardo d’Álamo Lousada, Pery Igel, Henning Albert 

Boilesen, o deputado Herbert Levy, o jornalista Júlio de Mesquita Filho e o general da 
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reserva Sebastião Dalísio Mena Barreto. Por sua vez, o IBAD traria outros empresários 

para a rede do IPES, como o empresário Paulo Egydio Martins.  

O IPESul teve entre seus quadros Cândido José Bezerra Godoy, João Antônio O. 

Martins, Don Charles Bird, Carlos Gastard Gonçalves, Fábio Araújo Santos, José de 

Abreu Fraga, Álvaro Coelho Borges, Harry Burger, Emílio O. Kaminski, Carlos Lopes 

Osório, Amadeu da Rocha Freitas, Itacyr Pinto Schilling, Oudinot Villardino, José 

Zampregna, Paulo Barbosa Lessa, o coronel Yeddo J. Blauth e Paulo do Couto e Silva. 

No estado do Paraná, os membros principais da entidade foram os empresários civis 

que colaboraram com a ditadura Asdrúbal Bellegar, Carlos Alberto de Oliveira, Oscar 

Schrappe Sobrinho, Aguinaldo Bezerra, Ostaja Roguski e Manuel Linhares de 

Lacerda. No estado-chave de Minas Gerais, nomes como os do industrial Jonas 

Barcelos Correia, dos banqueiros Ruy Castro Magalhães e José Luís Magalhães Pinto, 

do ruralista Josafá Macedo e dos empresários Aluísio Aragão Villar, Oscar Nicolai, 

Laércio Garcia Nogueira compunham o staff. Note-se que o governador Magalhães 

Pinto esteve em conflito permanente com o IPES-MG e só aderiu ao esquema 

conspiratório pouco antes do golpe de 1964. 

O IPES também se implantou em Belém, no Pará, e entre líderes de associações de 

classe do Amazonas. O IPES integrou, por fim, personalidades como Roberto Campos, 

Mário Henrique Simonsen, Octávio Gouveia de Bulhões, Delfim Netto e outros 

destacados civis que ocupariam postos de comando durante o regime ditatorial.  

Objetivando colocar o seu projeto em ação, o IPES contou inicialmente com o 

financiamento da Indústria e Comércio de Minério (Icomi), da Refinaria e Exploração 

de Petróleo União, das Listas Telefônicas Brasileiras S.A., dos Serviços de 

Eletricidades S.A. – LIGHT, da Companhia Docas de Santos, da Casa Masson do Rio 

de Janeiro e da Construtora Rabelo S.A. Posteriormente, participaram do IPES grupos 

econômicos de grande peso. Alguns de seus nomes mais representativos no mundo 

empresarial são Celso de Melo Azevedo das Centrais Elétricas de Minas Gerais – 

CEMIG, Álvaro Borges do Moinhos Rio Grandenses, Henri Burkes do Grupo Gerdau, 

Felipe Arno do Grupo Arno Indústria e Comércio, Hélio Beltrão e Henrique de Boton 

do Grupo Mesbla, Henning Albert Boilesen e Pery Igel do Grupo Ultra, Octávio 

Gouvéia de Bulhões do Grupo Hannah Co., Salim Schama do Grupo Schama, Jonas 
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Bascelo Correa do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, Octávio Marcondes Ferraz 

da Rodger, Valizer e Carbono Lorena, Paulo Ferraz do Estaleiro Mauá, Octávio Frias 

do Grupo Folha, Antônio Gallotti da Light e Braskan, Flávio Galvão e Júlio de 

Mesquita Filho de O Estado de S. Paulo, Paulo Galvão do Banco Mercantil de São 

Paulo, Antonio Mourão Guimarães da Magnesita, Lucas Garcês da Eternit do Brasil 

Amianto e Cimento, Gilbert Huber Jr. das Listas Telefônicas Brasileiras, Haroldo 

Junqueira da Açúcar União, Israel Klabin das Indústrias Klabin de Celulose, José Luís 

de Magalhães Lins do Banco Nacional de Minas Gerais, Mário Ludolph da Cerâmica 

Brasileira, Cândido Guinle de Paula Machado da Docas de Santos e do Banco Boa 

Vista, José Ermírio de Moraes do Grupo Votorantin, Mário Henrique Simonsen do 

Banco Bozano Simonsen, Luís Villares da Aço Villares.  

Além disso, o IPES incorporou em seus quadros as principais representações da classe 

empresarial brasileira, como o Centro de Indústrias do Estado de São Paulo, a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Associação Comercial de São 

Paulo, o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do 

Rio de Janeiro, o Conselho Nacional das Classes Produtoras, do Serviço Social da 

Indústria, só para referir as mais importantes do país.  

Além do complexo IPES/IBAD, outros grupos de civis e militares conspiravam para 

depor o presidente João Goulart em diversos pontos do país, sem grande articulação, 

agrupando basicamente o pensamento anticomunista de origem religiosa, em grupos 

de orientação conservadora como a Sociedade Brasileira em Defesa da Tradição, 

Família e Propriedade (TFP), fundada pelo intelectual católico Plínio Correa de 

Oliveira, em 1960. À TFP aderiram tradicionais famílias de grandes proprietários 

rurais de São Paulo e Minas Gerais, além de membros da hierarquia eclesiástica, como 

o bispo dom Antonio Castro Mayer, da diocese de Campos dos Goytacazes, interior 

do Rio, além de jornalistas e intelectuais como Leonildo Taboso. A TFP teria, também, 

um papel importante na organização das marchas católicas que pediram o fim do 

governo João Goulart, conhecidas como Marcha com Deus pela Família e pela 

Propriedade, as quais ocorreram antes e depois do golpe. Cabe ainda destacar a 

participação naquele processo de outras vertentes do conservadorismo político, como 

os remanescentes do movimento integralista de Plínio Salgado, que possuía 

importantes quadros na área militar – por exemplo, o general Albuquerque Lima e o 
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próprio general Olympio Mourão Filho – e seu atuante Partido de Representação 

Popular (PRP), também de perfil tradicionalista. 

A própria implantação do IPES pelo país era irregular, tendo, em algumas ocasiões, 

que compor com grupos tradicionalistas que divergiam de sua plataforma 

modernizante conservadora e, por outro lado, em alguns lugares, diferentemente das 

seções do Rio e de São Paulo, revelava ausência de articulação com a área militar, 

constituindo basicamente uma entidade formada por civis, principalmente empresários 

e profissionais liberais. Esse era o caso de Minas Gerais, onde, além de não possuir 

associados nas Forças Armadas, para se articular à área militar, a entidade teve de 

conformar uma aliança com uma organização que ficou conhecida como Novos 

Inconfidentes, de perfil mais tradicionalista. 

O IPES também estimulou e financiou o surgimento de entidades femininas católicas, 

de perfil conservador, como a Campanha da Mulher pela Democracia (Camde), que 

seria uma das principais entidades envolvidas na organização das marchas religiosas 

que mencionamos acima. Em tal mobilização, seria decisivo o apoio da CIA (Agência 

Central de Inteligência norte-americana, na sigla em inglês) no financiamento às ações 

do padre estadunidense Patrick Peyton, o qual seria deslocado do Chile para o Brasil 

já em fins de 1961, estimulando uma campanha de orações “contra o comunismo”, o 

Rosário em Família, além de programas de rádio e televisão. Tais ações expressaram 

a opinião de parte da sociedade brasileira que chancelou a sedição, a deposição do 

governo Goulart e os primeiros passos da ditadura. Serviram também para a produção 

da narrativa segundo a qual “a sociedade brasileira clamou pela intervenção militar”, 

conforme ideia que figura no próprio preâmbulo do primeiro Ato Institucional, leitura 

que borra a compreensão real do apoio social ao governo deposto.  

Afinal, levantamentos de opinião pública produzidos em março de 1964 demonstram 

um significativo apoio ao presidente João Goulart e a suas propostas de reformas de 

base, embora não se possa negar que parte da sociedade brasileira tenha apoiado sua 

deposição.  

Fundado em 1959, o IBAD foi descrito por um ex-agente da CIA, Philip Agee, como 

uma organização da agência de inteligência estadunidense no Brasil, que teve em Ivan 
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Hasslocher sua principal liderança. De perfil mais agressivo, o IBAD atuava 

paralelamente ao IPES, deixando a este a condição de reserva estratégica, enquanto 

agia de maneira mais ostensiva. No processo eleitoral de 3 de outubro de 1962, por 

exemplo, quando foram realizados pleitos para renovação do legislativo federal e de 

alguns executivos estaduais, o IBAD serviu para repassar expressivos recursos que 

podem ter atingido a soma de US$ 20 milhões, oriundos do governo norte-americano, 

no financiamento de campanhas eleitorais de candidatos contrários ao presidente 

Goulart. Por intermédio da criação da Ação Democrática Popular (Adep), o complexo 

IPES/IBAD promoveu uma ação absolutamente ilegal que mais uma vez denota o grau 

da ingerência de uma potência estrangeira nos negócios internos de uma nação 

soberana.  

De acordo com Dreifuss, o esquema operou a partir de uma complexa rede de 

instituições financeiras nacionais e estrangeiras:  

Ivan Hasslocher, o IBAD, a Adep e a Promotion S.A. 

mantinham contas e sacavam dinheiro das agências 

brasileiras de três bancos estrangeiros: o Bank of Boston, o 

First National City Bank of New York e o Royal Bank of 

Canada, bem como daqueles brasileiros, como o Banco 

Mineiro de Produção, Banco da Lavoura de Minas Gerais, 

Banco de Crédito Real de Minas Gerais, Banco Nacional 

de Minas Gerais e o Banco Andrade Arnaud. Acreditava-

se também que os bancos Novo Mundo, Irmãos Guimarães 

e Nacional do Norte serviam de canais para a rede 

IBAD/Adep. O IPES mantinha contas em muitos desses 

bancos. Diversos deles eram, por sua vez, contribuintes do 

complexo IPES/IBAD e diretores ou civis que colaboraram 

com a ditadura proprietários destes bancos eram seus 

associados e ativistas. Tanto o ex-secretário geral, quanto 

o ex-tesoureiro da Adep afirmaram que nos cento e 

cinquenta dias precedentes às eleições de 1962, só a Adep 

fez uso de mais de um bilhão de cruzeiros. (Segundo os 

índices de inflação da Fundação Getúlio Vargas, 

calculados em 1977, tal soma era, nessa época, o 

equivalente a cerca de 62 milhões de cruzeiros, ou 

aproximadamente 5 milhões de dólares.) 

Foram financiados 250 candidatos a deputado federal, sendo um terço da Câmara Federal 

formada por parlamentares eleitos com tais recursos. Além desses, o esquema ainda 

investiu na campanha de 600 deputados estaduais, oito governos estaduais e vários 

senadores, prefeitos e vereadores. Denunciado o esquema no ano seguinte, a notícia 

desencadeou a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o 
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IBAD, que, no mesmo ano de 1963, teria suas atividades encerradas por decisão soberana 

do presidente da República. Todavia, o IPES não seria atingido pelas investigações sobre 

o IBAD, tomando a frente na atividade conspiratória decisiva para a perpetração do golpe 

de Estado que deu início a mais de vinte anos de regime ditatorial no Brasil. Para isso, 

teve fundamental importância sua capacidade de articular os mais importantes órgãos da 

imprensa nacional.  

Posições assumidas publicamente por esses órgãos contribuiriam não só para a deposição 

do presidente Goulart, como para certos contornos assumidos pelo regime ditatorial. O 

diretor-proprietário do jornal O Estado de S. Paulo, Júlio de Mesquita Filho, por exemplo, 

logo após o golpe, no dia 12 de abril de 1964, publicou em seu periódico uma 

correspondência com outro conspirador (que ele manteve anônimo), datada de 20 de 

janeiro de 1962. Ativo membro da seção paulista do IPES, Júlio de Mesquita apresenta 

ao seu missivista uma série de diretrizes que deveriam ser adotadas a partir da vitória do 

movimento conspiratório em preparação. Em primeiro lugar, concordava com seu 

interlocutor no sentido de que, ao contrário de movimentos sediciosos anteriores, os 

militares não poderiam devolver o poder imediatamente aos civis, devendo uma junta 

militar realizar um programa de “saneamento”, uma espécie de “operação limpeza” nos 

quadros do Judiciário e do Legislativo, com a utilização do instrumento do estado de sítio. 

O regime ditatorial de 1964 não foi capaz de tanto, sendo uma de suas marcas a 

continuidade no funcionamento de tais instituições que, após expurgo de muitos de seus 

membros e redução de seus poderes, continuaram a operar até o fim do regime ditatorial. 

Foi na criação de certo consenso em torno do movimento pela deposição do presidente 

João Goulart e, posteriormente, em apoio ao regime ditatorial, que parte da imprensa 

brasileira contribuiu decisivamente. Em primeiro lugar, na divulgação de uma visão que 

afirmava estar o próprio presidente Goulart à frente de ações que conduziram à subversão 

da ordem constituída (justamente o que seus opositores mais extremistas estavam 

fazendo), ou apoiando sua deposição a partir da propagação da ideia de que, no princípio 

de abril de 1964, o frágil regime democrático brasileiro tornara-se seguro, como figurou 

em editorial do jornal carioca O Globo. Assim, mesmo órgãos com posições mais 

moderadas – como o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil, que, ao contrário das folhas 

citadas, apoiaram a posse constitucional do presidente Goulart na crise de agosto de 1961 

– participaram da campanha de desestabilização.  

São sempre rememorados os editoriais do Correio da Manhã dos dias 31 de março e 1º 

de abril, intitulados respectivamente “Basta!” e “Fora!”, em que se pode ler uma 

convocação a depor João Goulart. Menos lembrada foi a atuação do jornal Folha de 

S.Paulo, que, nos idos de março de 1964, não escondia o seu apelo explícito à intervenção 

militar para depor o governo, como aparece em editorial publicado um dia após o Comício 

da Central, onde se lê:   

O Comício de ontem, se não foi um comício pré-ditadura, terá sido um 

comício de lançamento de um espúrio movimento de reeleição do 
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próprio sr. João Goulart. Resta saber se as Forças Armadas, peça 

fundamental para qualquer mudança deste tipo, preferirão ficar com o sr. 

João Goulart, traindo a Constituição e a pátria, ou permanecer fiéis àquilo 

que devem defender, isto é, a Constituição, a pátria e as instituições. Por 

sua tradição, elas não haverão de permitir esta burla. 

Registre-se a manobra retórica característica da campanha de desestabilização contra o 

governo Goulart que, sob o argumento de combater um imaginado golpe perpetrado pelo 

presidente da República, clamava por sua deposição. A verdade é que tanto a folha carioca 

quanto a paulistana estavam plenamente integradas à campanha liderada pelo IPES e, 

entre 20 e 26 de janeiro de 1963, promoveram um evento da entidade destinado a 

apresentar um programa de governo alternativo, sintomaticamente intitulado Congresso 

Brasileiro para a Definição das Reformas de Base. No encontro foram debatidas as 

propostas de diretrizes políticas com orientações em relação às reformas institucionais e 

estruturais. Os projetos de reformas formulados pelo IPES foram condensados no livro 

Reformas de base: posição do IPES, em que consta um conjunto de 23 anteprojetos, que 

forneceram as diretrizes e orientações para as reformas estruturais e mudanças 

organizacionais da administração do Estado brasileiro após abril de 1964, denotando a 

importância estratégica do IPES.  

No mesmo processo, deve-se assinalar outra iniciativa coordenada pelo IPES, constituída 

por uma rede de empresários da imprensa que reuniu Roberto Marinho, Nascimento Brito 

e João Calmon, a qual, unificando as rádios Globo, Jornal do Brasil e Tupi, conformou a 

“Rede da Democracia”. Sendo o rádio o mais importante veículo de comunicação de 

massas na década de 1960, a iniciativa teve um impacto significativo na construção do 

apoio social ao movimento sedicioso.  

2. O empresariado paulista no golpe  

Em São Paulo, os últimos arranjos para o golpe contaram com a participação de 

empresários do setor industrial, tanto estrangeiro quanto nacional e de portes variados. 

No dia 31 de março, prestaram algum tipo35 de colaboração ativa ao movimento as 

seguintes empresas: A. Queiróz Lugó, Acumuladores Vulcânia, Antônio Maurício 

Wanderley e Cia. Ltda., Armações de Aço Probel S/A, Atlantic, Auto Asbestos S/A, B.F. 

Goodrich, Brasital S/A, Cia. Carlos Guedes, Cia. Comercial de Madeiras Kirali, Cia. de 

Acumuladores Prest-O-Lite, Cia. de Cigarros Souza Cruz, Cia. Fiação e Tecidos Lanifício 

Plástico, Cia. Madeireira Nacional, Dunlop, Duratex S/A Indústria e Comércio, Duratex 

S.A., Esso Brasileira de Petróleo, Eucatex S/A Indústria e Comércio, Johnson & Johnson, 

F. Slaviero, Fábrica de Cigarros Caruso, Fábrica de Cigarros Flórida, Fábrica de Cigarros 

Sudan S/A, Fábrica de Gases Medicinais Cremer, Firestone S/A, Good Year, Indústria 

Brasileira de Eletricidade, Indústria de Ataduras Gessadas Cristal, Indústria de Feltros 

Lua Nova S/A, Irmãos Justa Transportes, Irmãos Nocera, João Batista Antonio Alário, 

M. Lipper S/A, Madeireira Miguel Forte, Moinhos Santista S/A, Moreira Lima e Cia., 

Ousei Peceniski (Colchoaria Francisco), P. Barelle Ltda, Pfizer Corporation do Brasil, 

Pirelli S/A, Pneus General, S/A Brasileira de Tabacos Industrializados, Saturnia 
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Acumuladores Elétricos, Serraria Água Branca, Serraria Americana Salim F. Maluf, 

Serraria Azevedo Miranda, Serraria Bandeirantes, Serrarias Almeida Porto, Serrarias F. 

Lameirão, Texaco do Brasil S/A, V. Foreinete, Vicari S/A Indústria e Comércio, 

Volkswagen do Brasil. Dessas, pelo menos a Cia. de Cigarros Souza Cruz, a Eucatex S/A 

Indústria e Comércio, a B.F. Goodrich e a Pirelli S/A mantinham laços diretos com o 

IPES.  

Segundo revelaria, em 1972, o engenheiro Quirino Grassi,41 cuja família era proprietária 

de uma fábrica de carrocerias de bondes e ônibus, “empresários paulistas [...] 

espontaneamente colaboraram para a consecução do movimento revolucionário que 

eclodiria em março de 1964”. A estrutura e os objetivos do grupo foram objeto de 

elaboração conjunta entre empresários do IPES e oficiais da Escola Superior de Guerra 

(ESG). O grupo, segundo Grassi, teria começado a atuar de forma organizada no início 

de 1963 para “prestar um trabalho visando à defesa de nossos ideais democráticos e 

cristãos”. Esse núcleo “articulou-se junto à presidência da Fiesp, [...] o governador do 

Estado [Adhemar de Barros], oficiais superiores do II Exército e o comandante da Força 

Pública” e “iniciou a preparação do que seria o movimento vitorioso de 1964”. 

Articulados com oficiais do II Exército, sediado na capital paulista, os conspiradores 

precisaram, segundo depoimento prestado por Paulo Egídio Martins45 em 2006,46 

recuperar suas condições operacionais, para o que foi fundamental, a participação dos 

empresários industriais do estado, que abasteceram a unidade militar com veículos, peças 

de reposição e equipamentos variados. Para isso, foi criado um grupo de trabalho 

industrial, no âmbito da FIESP: “Nosso grupo de mobilização industrial teve que se 

desdobrar para tornar o II Exército uma unidade móvel”. Em declarações mais recentes, 

prestadas à Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, Paulo Egídio disse 

que seria “difícil encontrar alguém que não tenha financiado a conspiração” e que os 

empresários usavam dinheiro de “caixa dois” para fazer as doações: “Ninguém doava 

dinheiro de lucro”.  

Vitoriosa a operação golpista, no dia 30 de abril, formou-se oficialmente, no interior da 

FIESP, o Grupo Permanente de Mobilização Industrial (GPMI). É a própria entidade que 

explica:  

Da conscientização das dificuldades operacionais das Forças 

Armadas, aliada à adequação do momento político e ao apoio 

das organizações militares, sediadas no estado de São Paulo, e 

com o aval dos ministérios militares, assim como do Estado-

Maior das Forças Armadas (EMFA), surgiu o GPMI da FIESP. 

Esse tinha por incumbência servir de intermediário no 

relacionamento indústria-Forças Armadas, no esforço de alertar 

a indústria nacional, compreendida como a totalidade do parque 

industrial instalado no território nacional, de que o preparo 

permanente da mobilização industrial é a única solução para o 

país estar adequadamente preparado para situações 

excepcionais.  
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Entre 1964 e 1967, o GPMI atuou em estreita cooperação com o governo do general 

presidente Humberto Castelo Branco, criando-se comissões de trabalho integradas por 

civis e militares. Foram adotadas várias iniciativas no sentido de incrementar a produção 

de bens considerados necessários à manutenção da capacidade operacional das Forças 

Armadas e de suas forças auxiliares, como a Força Pública de São Paulo. Segundo 

reportagem do jornal Folha de S.Paulo, “após o golpe de 1964 e com a ditadura instalada, 

alguns ajudaram a financiar a Oban (Operação Bandeirantes), organização criada pelos 

militares para coordenar a repressão aos opositores do regime”. Isso constituiria uma linha 

de continuidade, desde o golpe, na relação de empresários com a estrutura coercitiva do 

regime e a perpetração de graves violações dos direitos humanos. Finalmente, deve-se 

observar, na relação entre segmentos empresariais e as estruturas militares do Estado, 

uma das expressões mais significativas da participação civil no regime ditatorial. 

B) Formação de grandes grupos econômicos  

No governo de Castelo Branco, após o golpe de Estado de 1964, grande quantidade de 

associados e parceiros do IPES ocupou cargos importantes em ministérios, autarquias, 

instituições bancárias e na estrutura administrativa do governo, “uma verdadeira reserva 

do IPES”. Nessas posições, passaram a criar políticas públicas e a delinear a reforma do 

Estado de acordo com seus interesses, expressos nos anteprojetos de “reformas de base” 

mencionados. O governo, comprometido e a serviço da classe empresarial nacional e 

internacional, deu início à reorganização da estrutura e da administração do Estado para 

atender aos seus interesses imediatos.  

As pastas estratégicas do Planejamento e da Fazenda foram ocupadas por membros do 

IPES (Roberto Campos e Octávio Gouveia de Bulhões, respectivamente), que 

conduziriam o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), o qual buscou resolver o 

problema do descontrole inflacionário a partir da adoção de medidas de restrição ao 

crédito e de redução nos índices de reajustes da renda dos assalariados. A política de 

arrocho salarial foi inaugurada com a Circular no 10 do Ministério da Fazenda, de 19 de 

junho de 1964, que fixava as condições sob as quais os reajustes dos níveis salariais do 

setor público deveriam ser calculados: o salário real médio nos dois anos anteriores, a 

antecipação inflacionária estimada para o ano subsequente e a estimativa do aumento 

anual da produtividade. No ano seguinte, com a Lei nº 4.725, de 13 de julho de 1965, essa 

política foi estendida aos trabalhadores do setor privado.  

Por sua vez, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), criado pela Lei nº 

5.107/1966, aumentou a rotatividade no mercado de trabalho e funcionou como uma 

poupança forçada, com o depósito de 8% do salário mensal do empregado em uma conta 

bancária própria. Sua finalidade era reduzir o gasto com a demissão de empregados, 

liberando as empresas do ônus com programas assistenciais para os trabalhadores, mas 

“foi concebido para substituir as normas então existentes de estabilidade do empregado, 

criando um fundo especial para a acumulação de capital”. O anteprojeto de lei que 

instituiu o FGTS foi preparado por uma equipe do IPES, formada pelos empresários João 
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Baylongue, José Duvivier Goulart e José Marques e pelos militares Heitor de Almeida 

Herrera e Francisco César Cardoso Mangliano. Um grupo de trabalho composto por 

Roberto Campos, Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva (IPES – presidente do Banco 

Nacional de Habitação – BNH e depois ministro do Trabalho) e Mário Trindade (IPES – 

diretor do BNH), auxiliado por João Lyra Madeira (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE), José Américo Peón de Sá (Instituto de Resseguros do Brasil – IRB) 

e pelos advogados Hamilton Nogueira Filho e Edgar Porto Ramos, encaminhou o desenho 

da lei.  

A poupança forçada do FGTS foi canalizada para o BNH, dinamizando a construção civil, 

um motor espetacular da economia, e “apoiou o grande surto da construção civil”, 

beneficiando os empresários do ramo. Ambas as medidas encontram-se nos anteprojetos 

de reforma da Legislação de Seguridade Social e da Política de Habitação Popular do 

IPES.  

O ipesiano Mário Trindade, que fez parte do grupo de trabalho para discutir o FGTS, foi 

o responsável pela articulação entre os recursos do FGTS e o Programa de Habitação. O 

BNH foi criado em 1964, pela Lei nº 4.380, de autoria da empresária e parceira do IPES, 

Sandra Cavalcanti, visando “adquirir e manter o apoio das massas populares, 

contrabalançando a situação de pressões psicológicas e a política de contenção salarial”. 

A reforma do sistema financeiro ocorreu com a criação do Conselho Monetário Nacional 

e do Banco Central, mediante a Lei nº 4.595/1964 que, em conjunto com o BNH e os 

preexistentes Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e Banco do 

Brasil, proporcionou o fortalecimento dos instrumentos de financiamento público. 

Buscou-se, ainda, criar maior atratividade para o investimento estrangeiro, com a adoção 

de uma nova Lei de Remessa de Lucros, que garantiria aos investidores o retorno dos 

ganhos às matrizes. Amargas para muitas parcelas da sociedade, essas medidas 

produziram grande concentração econômica e notável desnacionalização, o que se 

coadunava com a nova política externa adotada por Castelo Branco, que substituiu a 

política externa independente pelo alinhamento aos interesses de Washington. Essa 

política, sob importante pressão dos industriais paulistas, conduziu a alterações na 

condução da política econômica no governo do general Costa e Silva, com a nomeação 

do professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP), 

Delfim Netto, para a pasta da Fazenda, e Hélio Beltrão, para o Planejamento.  

Se a mudança na condução da área econômica pós-Campos e Bulhões foi importante, não 

se mudou a perspectiva sob a qual o Estado passou a regular o fator trabalho, sendo seguro 

afirmar, com segurança, que a classe trabalhadora continuaria a ser a parcela da sociedade 

brasileira mais penalizada pela política econômica da ditadura. Para atender aos 

empresários multinacionais, que tinham resistência às leis trabalhistas, as quais 

impunham ônus à empresa na demissão do empregado, o modelo econômico sofisticou-

se mediante um programa abrangente, que transformou as relações de trabalho. Em 

função desse programa, os ministérios do Trabalho e da Previdência Social mudaram 
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claramente seus papéis. A nova legislação trabalhista do governo serviu a três finalidades 

principais: 1) aumentou o controle direto sobre os sindicatos, impedindo-os de constituir 

uma base organizacional para o enfrentamento das políticas governamentais e de seus 

efeitos; 2) fortaleceu os aspectos corporativos da estrutura sindicalista; e 3) transferiu 

recursos para a indústria, submetendo a classe trabalhadora a diversos programas de 

poupança forçada.  

Diante desse quadro, foi abolido, na prática, o direito de greve, e reduziu-se a idade 

mínima de trabalho para 12 anos, “institucionalizando um sistema de trabalho infantil que 

seria importante na redução dos custos de mão de obra, acarretando consideráveis custos 

sociais”.  

Ao lado das medidas citadas, multiplicou-se o número de bancos de investimento, que 

tinham como principal função “subscrever novas emissões de capital das empresas para 

posterior lançamento das ações da bolsa”, e de conglomerados industrial-financeiros, que 

garantiam às grandes empresas não só acesso ao crédito em condições muito favoráveis, 

como também a oportunidade de absorver as empresas menores e, assim, dominar o 

mercado. Uma das principais articulações envolveu a constituição do Banco Brascan, 

organizado em torno do Banco Brascan de Investimentos, que controlava companhias de 

eletricidade (São Paulo Light e Rio Light), uma companhia financeira (Crédito, 

Financiamento e Investimentos – Crefinan), diversas firmas industriais (Fábrica Peixe – 

Indústrias Alimentícias Carlos de Brito S.A., Cervejarias Reunidas Skol Caracu S.A. e 

Fábrica Nacional de Vagões), firmas de serviços (Brasnac Corretora de Seguros, Brink’s 

S. A. Transportes de Valores, Gávea Hotelaria e Turismo S.A.) e firmas de mineração 

(Itacobe Minério, Itajubá Minérios, Itanembe Minérios etc). 

Também houve a fusão do grupo da Refinaria União com os bancos Irmãos Guimarães, 

Brasul e Investbanco. A Refinaria União, a Light (São Paulo e Rio de Janeiro), o Banco 

Irmãos Guimarães, a Fábrica Nacional de Vagões (FNV), a Crefinam, o Banco Brascan 

– que teve o ipesiano Antônio Galotti na sua administração – e o Investbanco, no qual 

Roberto Campos trabalhou, foram associados e contribuintes do IPES. 

Imbuído do propósito de reformar o Estado, o governo Castelo Branco formulou o 

Decreto- -Lei nº 200/1967 para consolidar a Reforma Administrativa federal. A Reforma 

executou mudanças nas estruturas do Estado e rompeu os entraves burocráticos que 

impediam a expansão do capitalismo. Com o Decreto-Lei nº 200/1967, que “dispõe sobre 

a organização da administração federal e estabelece diretrizes para a reforma da 

administração” (BRASIL, 1967), o Estado promoveu a descentralização operacional e se 

dotou de maior eficiência como empresário. 

A Reforma Administrativa começou a ser delineada por integrantes do IPES desde 1963. 

Passou por várias discussões no governo Castelo Branco e, por fim, o Decreto-Lei nº 

200/1967 foi assinado por Castelo Branco e pelos ministros Carlos Medeiros Silva 

(ministro da Justiça e Negócios Interiores), Zilmar Araripe Macedo (ministro da 
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Marinha), Ademar de Queiroz (ministro da Guerra), Manoel Pio Corrêa Junior (ministro 

interino das Relações Exteriores), Octávio Gouvêa de Bulhões (IPES – ministro da 

Fazenda), Juarez do Nascimento Távora (IPES - ministro da Viação e Obras Públicas), 

Severo Gomes Fagundes (empresário/IPES e ministro da Agricultura), Raimundo Moniz 

de Aragão (IPES – ministro da Educação), Luiz Gonzaga do Nascimento Silva (IPES – 

ministro do Trabalho e da Previdência Social), Brigadeiro Eduardo Gomes (IPES – 

ministro da Aeronáutica), Raimundo de Brito (ministro da Saúde), Mauro Thibau (IPES 

– ministro das Minas e Energia), Paulo Egydio Martins (IPES – ministro da Indústria e 

Comércio), Roberto de Oliveira Campos (IPES – ministro do Planejamento e 

Coordenação Econômica) e João Gonçalves de Souza (ministro Extraordinário para 

Coordenação dos Organismos Regionais).  

Os principais preceitos do anteprojeto de Reforma Administrativa, formulado pelo IPES, 

e do Decreto-Lei nº 200/1967, permitem identificar a existência de diversos pontos em 

comum entre o ideário ipesiano e a Reforma Administrativa federal. Provam uma linha 

de continuidade na relação de empresários pré-golpe com o desdobramento da estrutura 

administrativa do Estado pós-1964, quando a elite econômica organizou a administração 

do Estado em função de um projeto político próprio. Mesmo sob o período do chamado 

“milagre”, a brutal concentração de renda seria uma das marcas mais caracterizadoras da 

nova ordem social, como àquela época se evidenciou com a divulgação dos dados do 

senso do IBGE de 1970 e a controvérsia que se seguiu à publicação do artigo de Albert 

Fishlow, com seu resumo no Jornal do Brasil, em abril de 1972. 

Tal cenário evidenciou-se mesmo quando o crescimento do PIB bateu recordes, et pour 

cause, como ficou evidente no mesmo ano de 1972, quando o crescimento ficou na casa 

dos 11,7% e quando, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Brasil 

tornou-se campeão mundial em acidentes de trabalho. Com o impacto do primeiro 

“choque do petróleo”, em 1973, a classe trabalhadora seria mais uma vez fortemente 

penalizada, o que ficou evidente no ano de 1974, quando o salário mínimo chegou ao seu 

patamar mais baixo, equivalendo a 54,48% do que valia em 1960.  

Alguns empresários não compactuaram com a conspiração e o golpe, defenderam a 

Constituição e foram perseguidos e punidos pelo regime ditatorial, o que deve ser 

assinalado sob pena de incorrermos em uma generalização equivocada. Um caso 

exemplar foi o de Mario Wallace Simonsen e Celso da Rocha Miranda, que juntos 

detinham o controle acionário da Panair do Brasil, a segunda maior empresa privada do 

país. As atividades da Panair do Brasil foram encerradas por um decreto arbitrário do 

governo Castelo Branco, ainda em 1964. Em 11 de fevereiro de 1965, o juiz da 6ª Vara 

Cível da Justiça recebeu a visita do ministro de Estado da Aeronáutica, brigadeiro 

Eduardo Gomes, e no dia 15 decretou a falência da Panair do Brasil.  

Nas alegações que conduziram ao fechamento da Panair, apresentadas ao presidente 

Castelo Branco, o empresário Celso da Rocha Miranda fora o mais citado e atacado. Para 

Celso Miranda, o golpe contra as suas empresas e a sua pessoa não terminaria com a 
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“falência” da Panair e a ocupação manu militari da Companhia Eletromecânica – Celma 

(empresa que fazia revisões e manutenções de turbinas, única da América Latina 

autorizada pela Federal Aviation Administration – FAA – EUA) pelo Batalhão de 

Caçadores de Petrópolis. A Aeronáutica, por meio de seu serviço de inteligência, o CISA, 

torná-lo-ia vítima de uma perseguição implacável.  

O estrangulamento econômico sofrido por Mário Wallace Simonsen e Celso da Rocha 

Miranda, mediante bem-urdidos Atos de Estado, é comprovado pelo(a): 

 - Fechamento e confisco dos armazéns de café (entrepostos aduaneiros), em Trieste, das 

empresas Wasim e Comal. Essas empresas figuravam entre as maiores exportadoras de 

café à época de seu confisco, abalando inclusive o conceito do Brasil como exportador. 

 - Suspensão, sem prazo determinado, das licenças de voo das linhas aéreas da Panair do 

Brasil S/A, o que levou à decretação de sua falência.  

- Desmantelamento do patrimônio da Panair, coordenado por síndicos militares da 

falência, com a ativa participação do Serviço Nacional de Informações (SNI) e de 

procuradores especialmente nomeados com esse objetivo. 

 - Fechamento da TV Excelsior, pioneira no país na implantação da televisão a cores e 

que contava com técnicos e elenco de primeira grandeza no mercado nacional. Seu 

fechamento foi decorrente de pressões políticas por parte do governador do estado da 

Guanabara, Carlos Lacerda, um dos patrocinadores do golpe civil-militar, que buscava, 

sem êxito, o apoio da rede à sua futura candidatura. 

 - Cancelamento de todos os seguros de órgãos do governo realizados pela AJAX 

Corretora de Seguros. Na oportunidade, a AJAX era a maior corretora de seguros da 

América Latina, contando em seus quadros com mais de 600 funcionários altamente 

qualificados. As mudanças abruptas das regras vigentes emanadas por decretos que 

visavam perseguir Celso da Rocha Miranda, como a criação de comissões de inquérito na 

Companhia Siderúrgica Nacional e em outros clientes da AJAX, com o intuito de 

identificar ligações políticas, eliminaram qualquer possibilidade de readequação da 

Companhia às novas regras da ditadura, levando-a ao fechamento, dois anos depois. 

 - Devassa fiscal em todas as companhias dos acusados, coordenadas por fiscais da 

Receita e por agentes do SNI. 

 - Instauração da Comissão de Investigação Sumária da Aeronáutica (Cisar) – Centro de 

Informação de Segurança da Aeronáutica – PIS n°194/CISAR, cujo parecer secreto 

afirma:  

Celso da Rocha Miranda pode ser considerado o principal responsável 

pela maquinação criminosa e irresponsável que conduziu a Panair do 
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Brasil S/A à situação de falência financeira e administrativa, em 1965... 

Assim, Senhor Ministro, Vossa Excelência, atendendo sugestão do Cisar, 

expediu aviso ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda para que fossem postos 

à disposição desta Comissão, vários Fiscais do Imposto de Renda, 

indicados pelo Serviço Nacional de Informações, (SNI), a fim de 

examinarem os Livros de Contabilidade das diversas empresas 

pertencentes ao Sr. Celso da Rocha Miranda, sob orientação dessa 

Comissão. Outrossim, uma cópia dessa Parte Conclusiva deve ser 

remetida ao Cenimar, CIE, SNI, DPS, Contel, e aos Setores de Segurança 

da Aeronáutica, tudo por intermédio do Centro de Informação da 

Aeronáutica (Cisa), que por sua vez deverá tomar as necessárias 

providências junto ao Gabinete de Vossa Excelência para que o Sr. Celso 

da Rocha Miranda seja processado por Crime de Sonegação Fiscal 

[...]Presidente do Cisar e Membros... 

 - Instauração da Comissão Geral de Investigações – Estado da Guanabara – tentativa de 

enquadramento ao Ato Complementar n°42, que autorizava o confisco de bens de pessoas 

naturais ou jurídicas, sob a alegação de enriquecimento ilícito dos sócios e diretores. Proc. 

218/69, encerrado em 1978, com base no seguinte parecer conclusivo de sua assessoria 

jurídica:  

Em síntese, de toda documentação carreada ao bojo dos autos, não 

emerge nenhum fato relevante, caracterizador da prática do 

locupletamento sem causa.(...) De fato a prova acusatória se resumia em 

cópias de informações do mandado de segurança impetrado pela Panair, 

veiculando graves acusações, mas só palavras, um laudo pericial, que a 

Justiça comprovou ser falso do Síndico da falência, o Banco do Brasil, o 

qual também é autor da duvidosa exposição de fís 62 e segs., l Vol, [...] 

acolhendo o parecer do Relator, concorda com o Parecer da Consultoria 

Jurídica e por unanimidade de votos, resolve arquivar o processo sob 

referência.  

Outro empresário perseguido e punido pelo regime ditatorial foi Fernando Gasparian, 

atuante no ramo têxtil, por meio da América Fabril, e no mercado editorial brasileiro, no 

qual teve cortado seu crédito junto ao Banco do Brasil logo após o golpe civil-militar. O 

mesmo ocorreu com outros poucos personagens.  

Predominou, entretanto, no período ditatorial, a formação de grandes grupos econômicos 

no Brasil. A própria liquidação do patrimônio de alguns favoreceu, direta ou 

indiretamente, grupos que tiveram crescimento significativo no período. No caso da 

Panair, por exemplo, é importante lembrar que a Varig, do empresário Ruben Berta, 

assumiu todas as linhas internacionais do país no exato momento em que a concorrente 

foi fechada pelo governo. De outra parte, a liquidação da Excelsior ocorreria no mesmo 

contexto em que outro grupo assumia a liderança no ramo das telecomunicações: a Rede 

Globo de Televisão, do empresário Roberto Marinho, ativo apoiador do regime ditatorial. 

Entrando no ar pela primeira vez em 26 de abril de 1965, a TV Globo era resultado de um 

acordo entre Roberto Marinho e a companhia estrangeira Time-Life,69 firmado em 1962. 
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Entre 1965 e 1966, o grupo Time-Life investiu cerca de 6 milhões de dólares na empresa 

e, segundo o contrato firmado originariamente, tinha direito a 30% dos lucros da TV 

Globo, aumentando essa participação para 45% em acordo firmado em 1965.  

A Constituição de 1946, vigente em 1962, proibia a participação do capital estrangeiro 

nos meios de comunicação, o que tornou a operação ilegal, gerando uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI), em 1966, além de uma investigação do Conselho 

Nacional de Telecomunicações e a constituição de uma Comissão de Investigações do 

Ministério da Justiça. Em agosto de 1966, a CPI aprovou o parecer do relator Djalma 

Marinho (Arena-RN), que concluiu que o acordo Globo/ Time-Life era inconstitucional. 

Entretanto, em 1967, em razão das boas relações mantidas entre Roberto Marinho e o 

então ministro do Planejamento, Roberto Campos, com o patrocínio do advogado Luiz 

Gonzaga do Nascimento Silva, responsável pelos contratos entre o grupo brasileiro e a 

Time-Life, o procurador-geral da República concluiu que este acordo era legal. 

Posteriormente, em 1969, Marinho comprou a parte da empresa que pertencia ao grupo 

estadunidense, originando-se, assim, com o apoio do governo militar, o maior 

conglomerado do ramo das telecomunicações do Brasil. Não é estranho, portanto, que o 

noticiário jornalístico da Rede Globo tenha sido sempre favorável ao regime ditatorial.  

Além do apoio direto a grupos econômicos específicos, ao longo daquele regime a política 

econômica dos sucessivos governos favoreceria ramos da economia, como os mais 

internacionalizados, multinacionais e associados, notadamente a indústria 

automobilística. As condições favoráveis ao capital estrangeiro seriam elogiadas por 

executivos de alguns dos grandes grupos econômicos que atuavam no Brasil, como 

aparece na expressiva declaração de Robert Winters, então presidente da Brascan, em 

1969: “O governo militar está dedicado aos princípios da empresa privada. Compreendem 

que necessitam criar um clima amistoso para o capital estrangeiro, e assim o fizeram”. 

Contudo, é possível observar que em vários ramos da economia grandes grupos 

econômicos nacionais se formaram sob o protecionismo estatal, como foi o caso da 

construção civil com os grupos Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e 

Odebrecht; na indústria pesada (siderurgia, metalurgia, cimento etc.), com Gerdau, 

Votorantim e Villares; no sistema bancário, com Moreira Salles, Bradesco e Itaú, apenas 

citando os mais conhecidos.  

No setor bancário o patamar de concentração é evidenciado por números eloquentes: em 

1960, bancos e casas bancárias totalizavam 358 instituições, incluindo oito bancos 

estrangeiros. Em 1980, esse número havia reduzido para 111, sendo que entre as 

instituições nacionais a redução havia sido de 350 para 95 bancos privados e 

governamentais. Nesse processo, a ditadura cumpriu o papel de fomentadora da 

concentração, seja mediante a criação de um ambiente econômico favorável, seja 

diretamente, pelo favorecimento de determinados grupos econômicos.  
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A trajetória do banco Itaú é representativa de como boas relações com o staff 

governamental durante a ditadura possibilitaram o nascimento de impérios econômicos. 

Originário do final da ditadura do Estado Novo, foi durante a ditadura militar que ele 

conseguiu incorporar uma série de outras instituições bancárias, em processos envoltos 

em denúncias. Em 1967, o Itaú ocupava a oitava posição no ranking por volume de 

depósitos, passando, em 1971, para o quarto lugar entre os bancos privados e sétimo lugar 

no total do setor. Em 1974, tornou-se o segundo maior banco privado nacional. No último 

salto, o governo, por meio do Banco Central e do Ministério da Fazenda, interveio no 

Banco União Comercial (BUC), que passava por sérias dificuldades, e, em agosto de 

1974, transferiu-o para o controle do Itaú. O BUC possuía 250 agências, que se somaram 

às 468 do Itaú. 

Se antes do golpe civil-militar de 1964 havia no Brasil empresas importantes no setor de 

construção civil, ao final do regime tínhamos um quadro de grandes grupos de 

diversificada atividade econômica e atuação internacional, formados a partir de firmas da 

construção. Esses conglomerados econômicos, como Odebrecht, Camargo Corrêa e 

Andrade Gutierrez, permanecem poderosos até hoje. As empreiteiras brasileiras, logo 

depois de formadas, organizaram-se em aparelhos da sociedade civil, desenvolvendo 

atuação coletiva para pressionar e influenciar a produção de políticas públicas favoráveis. 

Além de possuírem contatos diretos com agentes do aparelho de Estado, empresas como 

Mendes Júnior, Rabello e Setal contrataram militares para suas diretorias, tentando 

facilitar sua atuação junto a agências estatais. Empresários como Marco Paulo Rabello, 

da empreiteira Rabello, e Amynthias Jacques de Moraes, da Servienge, financiaram as 

atividades do IPES. Uma figura central nesse período foi Haroldo Cecil Poland, dono da 

empreiteira Metropolitana, presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção 

Pesada (Sinicon), ativo colaborar do IPES e próximo do general Golbery do Couto e 

Silva.  

Por fim, e não menos importante, consolidando o endividamento externo como principal 

fonte de financiamento do processo de desenvolvimento econômico, o governo ditatorial 

estimulou os grandes grupos privados nacionais a contraírem empréstimos no mercado 

internacional, criando as dificuldades com as quais se debateu a economia brasileira ao 

longo da década de 1980. Entre 1969 e 1985 a dívida externa – principal parcela da dívida 

pública – cresceu de US$ 4.379 milhões para US$ 105.125 milhões, o que significou um 

aumento da relação dívida externa/PIB da ordem de 10,96% para 46,32%. Havendo o 

Estado atuado na condição de avalista de tais transações, principalmente por meio das 

estatais, o governo ditatorial, com a mudança no ambiente da economia internacional a 

partir de meados de 1970, que se manifestou no fim da liquidez no sistema financeiro 

internacional, acabaria por estatizar as dívidas dos grupos privados, em meio a uma cínica 

grita do empresariado paulista contra a “estatização excessiva da economia brasileira”.  

C) O empresariado e a repressão: Oban  
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Nada é mais impactante na investigação sobre o papel dos civis ao longo do regime 

ditatorial do que a colaboração de grandes empresários no financiamento da estrutura da 

repressão. Sabe-se que propriedades particulares serviram de campo de extermínio de 

opositores do regime, como no estado do Rio de Janeiro, na Usina Cambahyba, 

pertencente à família de Heli Ribeiro Gomes, de Campos dos Goytacazes, e na Casa da 

Morte, em Petrópolis, do empresário alemão Mario Lodders.  

O caso mais simbólico foi o da Operação Bandeirantes (Oban), criada em São Paulo após 

a decretação do Ato Institucional no 5 (AI-5). Após certa liberalização do regime quando 

Costa e Silva tomou posse em 1967, tornaram-se possíveis manifestações públicas de 

insatisfação com a ditadura, mediante grandes passeatas nas principais capitais do país, 

além de ações de oposicionistas no Parlamento federal. O governo resolveu, então, 

aumentar a repressão contra os opositores, baixando o AI-5, que suspendeu o habeas 

corpus para crimes políticos, fechou o Congresso Nacional por mais de dez meses, 

instituiu a censura prévia à imprensa e criou o Sistema de Segurança Interna (Sissegin), 

que se somou ao SNI. Em contraposição, grupos de resistência armada empreenderam 

algumas ações espetaculares, como assaltos a bancos, a captura do embaixador dos 

Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, em setembro de 1969, além da impactante 

deserção do capitão Carlos Lamarca, que abandonou o Exército para se juntar a uma 

organização de resistência armada. 

Um pouco antes desse último episódio, por determinação do governo, a partir de uma 

Diretriz para a Política de Segurança Interna expedida em 2 de julho de 1969, o 

comandante do II Exército, general José Canavarro Pereira, juntamente com a Secretaria 

de Segurança Pública de São Paulo, chefiada por Hely Lopes Meirelles, resolveu unificar 

“os esforços” do Exército, da Polícia Federal e das polícias estaduais, civil e militar do 

estado de São Paulo para o combate aos opositores do regime, criando a Oban. O 

governador Abreu Sodré transformaria as dependências do 36º Distrito Policial, 

localizado na esquina das ruas Tomás Carvalhal e Tutoia, em um centro de torturas e 

assassinatos. Na Polícia Civil havia um grupo de policiais chefiados pelo delegado Sérgio 

Paranhos Fleury, da Delegacia de Roubos, que se notabilizou pela prática do extermínio 

(“Esquadrão da Morte”), transplantando seus métodos para a Oban, com o apoio do 

governo estadual. Por sua vez, a prefeitura de São Paulo, governada por Paulo Salim 

Maluf, providenciou o asfaltamento da área da Oban, reformou a rede elétrica e iluminou 

a região com lâmpadas de mercúrio. 

Contudo, o apoio mais significativo à Oban veio do grande setor privado nacional, 

estrangeiro e associado, que forneceu recursos para a montagem daquele aparelho de 

repressão. De acordo com o general Arthur Moura, em depoimento prestado no 

documentário Cidadão Boilesen, de Chaim Litewski (Brasil, 2009):  

A chefia do Exército, principalmente, chegou à conclusão de que era o 

momento de apelar para o setor privado, principalmente para o setor 

privado estrangeiro, para fazer esse setor ver que também haveria um 
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impacto nesses setores se as forças terroristas vencessem. [...] A tese era, 

“hoje somos nós, amanhã poderão ser vocês, então nós precisamos de 

apoio, a fim de poder realizar as nossas missões eficazmente”. E esse 

apoio seria apoio financeiro, né?  

Por sua vez, a historiadora Mariana Joffily encontrou documento do próprio 

Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) paulista, onde se reconheciam os 

recursos oriundos de civis na montagem do órgão, onde é possível ler que:  

O êxito da repressão à subversão e ao terrorismo em São Paulo reside, 

em síntese, no apoio das elites civis e autoridades civis e militares, no 

trabalho integrado que soma esforços e multiplica resultados e na 

motivação dos órgãos de Segurança. 

Ficou conhecido o banquete organizado pelo ministro Delfim Netto no Clube São Paulo, 

antiga residência da senhora Viridiana Prado, durante o qual cada banqueiro, como 

Amador Aguiar (Bradesco) e Gastão Eduardo de Bueno Vidigal (Banco Mercantil de São 

Paulo), entre outros, doou o montante de 110 mil dólares para reforçar o caixa da Oban.  

Ao lado dos banqueiros, diversas multinacionais financiaram a formação da Oban, como 

os grupos Ultra, Ford, General Motors, Camargo Corrêa, Objetivo e Folha. Também 

colaboraram multinacionais como a Nestlé, General Eletric, Mercedes Benz, Siemens e 

Light. Um número incerto de empresários paulistas também contribuiu, já que a 

arrecadação de recursos contava com o apoio ativo da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (FIESP), por meio de seu presidente, Theobaldo De Nigris. Nos salões da 

FIESP, o ministro da Fazenda, Delfim Netto, era sempre visto fazendo palestras aos 

empresários, em reuniões onde se solicitavam recursos para financiar a Oban.  

Contudo, em depoimento prestado à Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São 

Paulo, em junho de 2013, o ex-ministro declarou que não tinha conhecimento da 

existência de torturas e mesmo da colaboração de empresários com a Oban, embora 

menções e evidências sobre sua participação no esquema sejam notórias. Mesmo o 

insuspeito general Sylvio Frota, que foi ministro do Exército do governo Geisel, assinalou 

que a Oban refletia o pavor que os empresários paulistas tinham da ação das organizações 

da esquerda armada. Conforme escreveu Elio Gaspari,  

Na Federação das Indústrias de São Paulo, convidavam-se empresários 

para reuniões em cujo término se passava o quepe. A Ford e a 

Volkswagen fornecia carros, a Ultragás emprestava caminhões e a 

Supergel abastecia a carceragem da rua Tutoia com refeições congeladas. 

Segundo Paulo Egydio Martins, que em 1974 assumiria o governo de 

São Paulo, “àquela época, levando-se em conta o clima, pode-se afirmar 

que todos os grandes grupos comerciais e industriais do estado 

contribuíram para o início da Oban”. 

Por sua vez, a pesquisadora Beatriz Kushnir constatou a presença ativa do Grupo Folha 

no apoio à Oban, seja no apoio editorial explícito no noticiário do jornal Folha da Tarde, 
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seja no uso de caminhonetes da Folha para o cerco e a captura de opositores do regime. 

De acordo com o jornalista Hélio Contreiras, pelo menos dois empresários se recusaram 

a colaborar na produção dessa estrutura repressiva, constituindo exceções: José Mindlin 

e Antônio Ermírio de Moraes. 

A colaboração do grande empresariado com essa dimensão do regime ditatorial não 

passou despercebida à sociedade brasileira, pois, embora a censura à imprensa tolhesse a 

possibilidade de os cidadãos tomarem conhecimento dos fatos, o próprio governo gostava 

de exibir o apoio dos setores mais abastados da sociedade ao seu regime.  

Entre os entusiastas dessa colaboração estava o empresário dinamarquês radicado no 

Brasil Henning Albert Boilesen, presidente do Grupo Ultra, que foi um dos elementos 

civis mais identificados com a repressão naquele período, embora não tenha sido o único. 

Boilesen ficou conhecido como o personagem que cuidava da arrecadação de recursos 

para a Oban, frequentava a sede da entidade, observava os presos políticos ali mantidos, 

assistia a sessões de tortura. Existem evidências de que tenha participado de algumas 

sevícias de prisioneiros políticos. Sua participação em atos de tamanha crueldade, crimes 

contra a humanidade, envolveram inclusive a importação de um equipamento para 

produzir choques nos prisioneiros políticos torturados. Acionado por um teclado, com a 

estrutura de um piano, o equipamento aumentava a frequência das descargas à medida 

que notas mais agudas eram tocadas. A fama de Boilesen acabaria despertando a ira dos 

opositores do regime, e uma ação conjunta de duas organizações da esquerda armada – o 

Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT) e a Ação Libertadora Nacional (ALN) – 

executou o empresário em São Paulo, no dia 15 de abril de 1971. 

De acordo com o empresário José Papa Junior, em depoimento prestado no já mencionado 

documentário Cidadão Boilesen,  

[...] é inegável que a participação do Boilesen era mais municipal, 

enquanto um Amador Aguiar [então dono do Bradesco], sem que 

ninguém percebesse – sem que haja demérito nisso (sic) –, tinha uma 

participação nacional e reservada.  

A Oban articulava-se com um vasto sistema de informações, criado desde o início da 

ditadura, com a formação do SNI, em julho de 1964, bem como aos serviços de 

informação das três forças armadas: o Centro de Informações do Exército (CIE), o Centro 

de Informações da Marinha (Cenimar) e o CISA. A Oban foi um projeto piloto que 

resultou na criação dos Destacamentos de Operações de Informações – Centros de 

Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) em todas as regiões do Brasil.  

No início dos anos 1980, o cineasta Roberto Farias produziu o filme Pra Frente Brasil! 

(1982), inspirado na história da colaboração empresarial com as graves violações de 

direitos humanos perpetradas pelo regime ditatorial, em meio à euforia popular com a 

conquista do tricampeonato de futebol, em 1970. O filme, exibido em 26 de março de 
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1983, foi proibido no dia seguinte pela censura. Partindo de um viés crítico, Pra frente 

Brasil! produziu um impacto importante na construção da memória de parte dos 

brasileiros sobre aquele período.  

Novas revelações do envolvimento do empresariado com o aparelho de repressão e 

conseqüentes graves violações de direitos humanos continuariam a aparecer ao longo das 

últimas décadas. Em depoimentos prestados por militares a cientistas sociais do Centro 

de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio 

Vargas (CPDOC-FGV), no início dos anos 1990, os generais da reserva Cyro Guedes 

Etchegoyen e Gustavo Moraes Rego Reis admitiram a colaboração do empresariado na 

criação da Oban. 

Em reportagem à revista IstoÉ, de 20 de fevereiro de 2001, o jornalista Helio Contreiras 

revelou a existência de dossiê produzido pelo Exército brasileiro sobre a Oban, que abaixo 

reproduzimos:  

“Temos de fazer essa gente falar nem que seja na base da porrada.” A 

frase, uma ordem para o uso de torturas como instrumento para a 

obtenção de confissões, está registrada em um documento que carrega o 

timbre do Exército brasileiro. Trata-se de considerações redigidas à mão 

por um oficial, recomendando aos seus “companheiros” mais rapidez nas 

ações contra os opositores da ditadura. O manuscrito está guardado em 

um dossiê que os militares ainda hoje insistem em manter sob segredo. 

É o arquivo da Operação Bandeirantes (Oban), a mais truculenta ação 

empreendida na ditadura, realizada entre 1968 e 1970 sob a coordenação 

do II Exército, em São Paulo. Alguns desses documentos foram 

mostrados a ISTOÉ por um coronel da Aeronáutica, no centro de Niterói 

(RJ). Um relatório, em papel timbrado da própria Aeronáutica, informa 

que a Oban submeteu 1.200 pessoas a longos interrogatórios especiais, 

com 332 8 – civis que colaboraram com a ditadura choques elétricos, 

espancamentos e afogamentos. Algumas vítimas desse tratamento não 

resistiram e morreram. É o caso de Joaquim de Alencar Seixas. Seu filho, 

o jornalista Ivan Seixas, também preso pelos militares, pôde acompanhar 

a sessão de tortura que terminou com a vida de seu pai. “A Oban foi a 

mais violenta operação após a decretação do AI-5, em 1968”, admite 

Octávio Costa, general da reserva. É a primeira vez que um militar faz 

comentários e revelações a respeito da operação. Caixinha do terror – 

Além da tortura, a Oban também se caracterizou pelo alto custo de suas 

ações. Os militares chegavam a manter carros do Exército circulando 

pela cidade por dias e dias seguidos apenas com o objetivo de se tornar 

alvos dos militantes de esquerda. Uma armadilha que resultou na prisão 

e até na morte de opositores, como a militante comunista Ana Maria 

Cianowitz. “O apoio financeiro dos empresários de São Paulo à Oban foi 

decisivo para a estrutura adotada na repressão paulista”, lembra o general 

Costa. A arrecadação do dinheiro era coordenada pelo empresário 

Hening Boilensen, ligado ao grupo Ultra, e executado pelo Movimento 

Revolucionário Tiradentes e pela Ação Libertadora Nacional, em 1971. 

Boilensen, o tesoureiro da Oban, era conhecido entre os militares como 

um homem extremamente cruel e intolerante. Em 1969, em uma reunião 

no II Exército, ele afirmou, referindo-se aos militantes de esquerda: 

“Temos de eliminar todos estes porcos”. Para juntar recursos, Boilensen 
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promovia palestras entre empresários. “Vocês são beneficiados pela 

revolução e devem colaborar”, disse em um desses encontros na sede da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). “Theobaldo Di 

Nigris, o presidente da Fiesp na época, era um homem de direita e abria 

a entidade para os encontros de Boilensen”, recorda o coronel Tarcísio 

Nunes Ferreira, um dos críticos da Oban. O general Octávio Costa 

lembra que assistiu a uma dessas reuniões de Boilesen com empresários, 

durante um jantar em São Paulo. “Fui fazer uma palestra sobre 

comunicação social, e depois, como convidado, compareci àquele jantar. 

Estava lá o publicitário Said Farhat, que, mais tarde, veio a ser o porta-

voz do presidente Figueiredo”, recorda-se. Em suas reuniões, o 

empresário-tesoureiro da Oban também costumava tecer críticas ferozes 

aos colegas que se recusavam a contribuir financeiramente para a 

manutenção do terror. “Se você é liberal, está próximo dos comunistas”, 

radicalizava. Os documentos mostrados a ISTOÉ revelam que entre 

aqueles que se negavam a contribuir estava José Mindlin, do grupo Metal 

Leve. Rotulado por Boilensen como “um homem de esquerda”, Mindlin 

não se dobrou à pressão de radicais para demitir o jornalista Wladimir 

Herzog da TV Cultura, quando era secretário de Cultura de São Paulo. 

Como é do conhecimento da sociedade brasileira, até hoje as Forças Armadas brasileiras 

negam a existência de qualquer informação e/ou documentação que esclareça a atuação 

da Oban, inclusive o destino do dossiê que Contreras consultou nas mãos do coronel da 

Aeronáutica. 

D) Estruturando a repressão: DOI-CODI 

Em setembro de 1970, um decreto do general Médici integrou a estrutura da Oban ao 

organograma oficial, assumindo então a denominação de Destacamento de Operações de 

Informação/Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) do II Exército, sendo, a 

partir de então, comandado pelo major Carlos Alberto Brilhante Ustra. No mesmo ato, 

além de São Paulo, os DOI- -CODI implantaram-se como instituições oficiais no Rio de 

Janeiro, Recife, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Belém.  

Embora houvesse deixado de lado a estrutura extralegal e passasse a contar com dotação 

orçamentária própria, são notáveis os indícios de que o grande setor privado continuaria 

a prover o aparelho de repressão com fartos recursos. Como mencionado no depoimento 

de José Papa Júnior, enquanto a atuação de alguns empresários era feita no plano local, 

outros empreenderam uma discreta ação nacional. De acordo com a própria Diretriz para 

a Política de Segurança Interna, de julho de 1969, estruturas semelhantes à Oban seriam 

criadas em outros estados.Empresários do Rio também visitavam o DOPS paulista, como 

revelou em entrevista o ex-delegado do DOPS José Paulo Bonchristiano, referindo-se a 

Roberto Marinho. 

Será que se inspiraram nas práticas dos paulistas para operações semelhantes no Rio de 

Janeiro e em outros estados da federação? Revelações de outro ex-delegado do DOPS do 

Espírito Santo, Cláudio Guerra, em depoimento a Rogério Medeiros e Marcelo Netto, 
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publicada em forma de livro, reproduzidas e ampliadas no âmbito da Comissão Nacional 

da Verdade (CNV), expõem o financiamento em nível nacional do aparelho de repressão, 

tortura e assassinato do regime ditatorial.  

Segundo ele, o Banco Mercantil de São Paulo e o Sudameris destacaram-se como os 

maiores provedores de recursos para os agentes da repressão, pois viabilizaram o 

pagamento de uma espécie de bolsa mensal a eles, em contas em nome de laranjas (ou 

mesmo em nomes falsos), além do pagamento de “prêmios” (em dinheiro), em 

decorrência da captura e do assassinato de opositores do regime ditatorial. Como foi 

possível aferir, tais recursos não eram provenientes apenas dos cofres desses bancos, 

tendo estes centralizados recursos captados entre vários civis, que pretendiam contar com 

as benesses oriundas das boas relações com o poder.  

Sebastião Camargo, por exemplo, da empreiteira Camargo Corrêa, um dos maiores 

mantenedores da “caixinha da Oban”, conseguiu contratos para a construção de grandes 

obras públicas, como a Ponte Rio-Niterói. Camilo Cola, dono da Viação Itapemirim e 

deputado capixaba pela Arena, foi também um grande contribuinte, cumprindo a tarefa 

de arrecadar recursos em outras empresas, como a Gasbrás e a White Martins. Favores 

estatais para a viabilização de negócios foram concedidos aos mais ativos financiadores 

da estrutura da repressão. Além do mencionado Henning Albert Boilesen, existem 

evidências de que outros civis compareciam às dependências de edifícios públicos, onde 

se perpetraram graves violações aos direitos humanos, comprazendo-se com o sofrimento 

de seus opositores.  

A estrutura da repressão política no estado do Rio de Janeiro contava com o apoio de 

setores privados, que a proveram, entre outros benefícios, de espaços a serem usados para 

a tortura, assassinato e ocultação de cadáveres, como a Usina Cambahyba, em Campos 

dos Goytacazes, e a Casa da Morte, em Petrópolis. No caso da Usina de Campos, seu 

proprietário, Heli Ribeiro, era membro da TFP, organização que contribuiu com a 

deposição do governo João Goulart, em 1964, e que apoiou de forma ativa o regime 

ditatorial militar. Também membro da TFP, o filho de Heli Ribeiro, João Lysandro, 

conhecido pelo epíteto “João Bala”, teria sido ativo colaborador de outros agentes da 

repressão, em uma das ações mais brutais denunciadas sobre aquele período: a 

incineração de corpos mutilados de opositores políticos, nos fornos da Usina. O próprio 

Guerra revelou ter incinerado 12 corpos de militantes políticos naquele local, entre os 

quais o do líder comunista pernambucano David Capistrano, cujo corpo, já mutilado, 

Guerra recebeu na Casa da Morte, em Petrópolis. 

Além da ocultação dos restos mortais de prisioneiros políticos, enterrados em cemitérios 

clandestinos (muitos dos quais ainda desconhecidos dos brasileiros), uma parte do setor 

privado envolveu-se em ações que eliminaram qualquer possibilidade de as famílias dos 

perseguidos políticos enterrarem seus mortos.  
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Também no período de transição para o atual regime democrático, quando participantes 

da chamada “comunidade de informações” perpetraram ataques terroristas para sabotar o 

processo de abertura, segundo o mesmo Cláudio Guerra, eles tiveram o apoio financeiro 

de grupos empresariais, como o do já mencionado Banco Mercantil de São Paulo e o 

Sudameris.  

Em suma, mesmo quando parte significativa do empresariado estava apoiando o processo 

de abertura, grandes homens de negócio apoiaram ações que marcariam tragicamente a 

vida pública do país, como o atentado à sede da OAB no Rio de Janeiro, uma carta-bomba 

que resultou na morte da secretária da entidade, dona Lida Monteiro da Silva, e o (por 

sorte) fracassado atentado no Rio-Centro, em 1981. 
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1)  VIDA ALVES 

 

 

 

 

 

 

 

Você é uma das pioneiras da TV brasileira. Como foi a aventura de inaugurar a 

primeira emissora de TV? 

- A televisão brasileira foi feita de sangue, suor e muitos sonhos, mas ela teve também 

muitos momentos de alegria para todos que participaram daquela aventura. Nos 

primeiros anos, a TV Tupi tinha só três câmeras. Era um sacrifício enorme realizar uma 

externa, mas a gente enfrentava o problema e levava ao ar uma programação feita com 

muita raça e respeito ao telespectador. Era tudo ao vivo, mas a gente vinha do rádioe 

isso não era um problema para todos nós. 

Era um trabalho conjunto e foi por isso que deu certo? 

- Nós, os pioneiros, fomos incansáveis e vencemos o desafio. De uma aventura inicial a 

televisão se transformou no grande sucesso dos lares brasileiros. Trabalhávamos com 

muito amor e paixão. Eu acho que o segredo foi que nós nunca deixamos a criatividade 

e o espírito empreendedor de lado, apesar de todas as dificuldades dos primeiros anos. 

Havia muita diferença naqueles primeiros anos de se trabalhar no rádio e depois 

fazer televisão? 

- Eu gostava mais de trabalhar na televisão. Ela nos exigia mais, nos completava mais 

como artistas. Fiz rádio-teatro e ele era uma coqueluche nos anos 1940. E lá aprendi 

muito e pude levar essa experiência para a televisão. Trabalhar na TV e principalmente 

nos teleteatros ou nas novelas exigia da gente mais concentração, o exercício da memória 

na decoração dos textos, a atenção com a marcação exigida pela direção. Eu comecei 

em ambos os veículos muito jovem e aprendi muito e acho que isso me ajudou a ser 

sempre uma grande profissional. Sempre fui muito responsável em tudo aquilo que 

assumi fazer. Não sei se fui uma grande atriz ou uma grande autora, diretora ou 

apresentadora, mas sei que dei muito da vida e do meu tempo ao rádio e à televisão e 

fico muito feliz por essa história que eu trilhei. 

Vida Amélia Guedes Alves, ou simplesmente Vida Alves (1928-2017), foi rádio-

atriz, atriz de novelas, filmes e teleteatros, autora de novelas e roteiros de 

programas de TV e livros, além de apresentadora. Iniciou sua carreira na Rádio 

Tupi em 1947. Migrou para a TV Tupi em 1951, logo após a chegada da televisão 

no Brasil, onde permaneceu até 1968. Atuou em 20 novelas e escreveu outras três, 

além de programas infantis. Saiu da TV Tupi em 1969 e foi apresentar um programa 

de entrevistas na TV Excelsior. Trabalhou ainda na TV Gazeta e na Rede Record 

de Televisão. Fundadora e presidente desde 1995 da Associação Pró-TV e do 

Museu da TV que têm como missão resgatar e recuperar a memória histórica da 

televisão no Brasil. Ela também é reconhecida por ter protagonizado o primeiro 

beijo da história da TV brasileira na novela “Sua vida me pertence”, exibida em 

1952. 
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Qual foi o seu momento mais marcante na televisão brasileira? 

- Eu sou lembrada e reverenciada até hoje por ter sido a atriz que deu o primeiro beijo 

na televisão brasileira, isso em 1951, na novela “Sua vida me pertence”, que eu estrelei 

ao lado do meu grande amigo Wálter Forster e também pela audácia de 1963, em um 

teleteatro do “TV de Vanguarda” na TV Tupi, ter dado o primeiro beijo homossexual da 

televisão brasileira em “Calúnia”. Eu e a Geórgia Gomide, outra grande amiga e grande 

atriz, infelizmente já falecida, éramos duas professoras e esse beijo foi uma coisa muito 

delicada, muito bem dirigida a cena pelo saudoso Benjamin Cattan. Enfim, são dois 

momentos marcantes da minha carreira que as pessoas lembram até hoje, mas eu gostava 

muito de escrever para a TV, a minha experiência com o programa “Tribunal do 

Coração” que talvez tenha sido o primeiro programa interativo da televisão brasileira, 

sempre me realizou muito. E eu também gostava muito de apresentar programas de 

entrevistas. 

A televisão deu certo no Brasil? 

- Com certeza. Os anos se passaram, muita coisa mudou na programação da nossa 

televisão, as novelas estão se repetindo, mas continuam sendo uma grande atração para 

os telespectadores. Hoje, exportamos as nossas novelas para o mundo todo e também 

alguns programas, o que mostra que construímos uma das melhores televisões do mundo. 

È verdade que a TV Excelsior provocou uma debandada de artistas da Tupi para a 

nova emissora? 

- Em São Paulo, a TV Excelsior já tinha muita audiência quando em 1963 ela inaugurou 

a emissora carioca, o canal 2, que ficava na avenida Venezuela, no centro do Rio de 

Janeiro, uma concessão que ela comprou do Assis Chateuabriand. O Ricardo Amaral foi 

contratado pela emissora e fez uma destruição no elenco da TV Rio, levando quase todo 

mundo de lá com ótimos salários para a TV Excelsior-Rio. Foi um caos na programação 

da TV Rio que a partir desse momento entrou em uma grande crise. E foi um sucesso sem 

precedentes na história da TV para a Excelsior, que estreou em 1º de setembro de 1963 

com um grande elenco. Os donos da Excelsior mostravam que não estavam brincando de 

fazer televisão e provocaram uma grande correria também nos corredores da TV Tupi e 

da TV Record em São Paulo.  

Como foi deixar a TV Tupi e ir trabalhar na TV Excelsior? 

- Isso foi em 1968. As Emissoras Associadas, grupo ao qual pertencia a TV Tupi já não 

era o mesmo. Eu me sentia desprestigiada e ganhando muito pouco pelo tanto que eu 

trabalhava. Outras emissoras estavam em situação melhor e tinham um padrão mais 

moderno. Um exemplo disso era a TV Excelsior, o canal 9 de São Paulo, com o Edson 

Leite no comando. E eu fui para lá depois de quase 20 anos na Tupi. Ir para a TV 

Excelsior, primeiro como atriz de novelas e depois como apresentadora foi um recomeçar 

aos 40 anos de idade. 
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Que clima você encontrou na Excelsior? Trabalhar lá era muito diferente do que 

você já havia feito na Tupi? 

- A Tupi sempre foi uma extensão da nossa casa e eu conhecia todo mundo, mas a 

Excelsior era mais moderna, tinha uma programação mais bem definida e uma qualidade 

de imagem na época muito superior as outras emissoras. Eu me dei muito bem e comecei 

com um pequeno papel na novela “Os Estranhos”, mas atuando com atores e diretores 

que eu já havia trabalhado na Tupi. Depois entrei na novela “Dez Vidas”, uma das 

últimas produções da emissora que tinha um investimento alto em novelas e sabia fazer 

novelas de época com muita competência. Eu participei da fase final da emissora, aliás, 

quando ela foi retirada do ar eu apresentava um programa de entrevistas que gostava 

muito, o “A Hora e a vez da mulher”. 

Por que a TV Excelsior foi fechada na sua opinião? Vocês percebiam o que estava 

acontecendo na emissora e no seu embate com o governo militar?  

- Eu fiquei mais de um ano sem salário na Excelsior. Não só eu como quase todos os 

outros colegas da emissora. Mas os investimentos nas telenovelas continuavam 

acontecendo por parte dos patrocinadores e a gente acreditava que a questão financeira 

ia melhorar. A gente não se envolvia com essas questões políticas e torcia para que a 

Excelsior se recuperasse. Eu fazia o meu trabalho da mesma forma, mas vi muitos 

colegas abandonando o barco e se mudando principalmente para a TV Globo que ia 

muito bem. Foi uma pena o que aconteceu com a emissora e eu também morri um pouco 

com o fechamento da emissora. Mas demos a volta e aí eu fui para a TV Gazeta 

apresentar o programa “Vida em movimento” que ia ao ar as 8 horas da noite.  
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2) ÁLVARO DE MOYA 

 

 

 

  

 

 

1) Como começou a sua carreira na televisão? 

- Eu comecei na TV Tupi desenhando os letreiros de apresentação da programação 

da emissora. Depois fui para a TV Paulista, canal 5 de São Paulo, para dirigir e 

produzir programas do dia a dia. Em 1958, estagiei na CBS Television de Nova York, 

e um ano depois estava de volta ao Brasil para planificar a programação e a 

inauguração da TV Excelsior de São Paulo, a convite do exportador de café José Luis 

Moura e do seu sócio o empresário Mário Wallace Simonsen. 

2) Como foi ter a responsabilidade de colocar no ar a programação de uma 

emissora que pretendia ser diferente das que já existiam nessa época? 

- Era uma emissora que pensou diferente desde seu primeiro dia. Na Excelsior, pela 

primeira vez no mundo televisivo brasileiro, as vendas eram de um departamento 

comercial criado para isso. O diretor artístico tinha total liberdade de ação, e por 

isso mesmo eu pude inovar em todas as áreas. Eu criei um programa nacionalista, só 

de música brasileira, o “Brasil 60” quer foi um grande sucesso, e bem de acordo com 

o tipo de televisão que o Mário Wallace Simonsen queria. Pude definir um local que 

considerava ideal como o nosso principal estúdio, o Teatro Cultura Artística. Trouxe 

o teleteatro somente com textos nacionais modernos e escritos especialmente para o 

“Teatro Nove” por gente como Gianfrancesco Guarnieri, Jorge de Andrade, Chico 

de Assis e Roberto Freire. Adotei a hora certa como um grande diferencial, fazendo 

com que a nossa programação seguisse absolutamente a risca os horários que 

havíamos definido para o início de cada programa e inaugurei um horário apenas 

para a sétima arte, com filmes que marcaram época nos cinemas da Itália e da 

França, onde constantemente o público podia admirar o talento de uma Brigitte 

Bardot, um Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Silvana Mangano ou uma Gina 

Lollobrigida. 

3) Como foi organizar o grande show de estréia da TV Excelsior? 

__ Com o Teatro Cultura Artística a nossa disposição, programei para o último 

domingo de julho de 1960 um grande show. Chamei o Abelardo Figueiredo e o 

Álvaro de Moya (1930-2017) foi jornalista, produtor, ilustrador e o primeiro diretor 

artístico da TV Excelsior. Ele também era considerado o maior especialista em 

história de quadrinhos do Brasil. Era professor aposentado da Universidade de São 

Paulo (USP) e desde os anos 1950 teve grande atuação na televisão: ele desenhou os 

letreiros de inauguração da TV Tupi; foi diretor artístico da TV Excelsior desde o seu 

lançamento e até 1964, e um dos principais responsáveis pela criação de uma 

programação que revolucionou a maneira de se fazer televisão, na época. Atuou 

também na TV Bandeirantes como diretor e produtor por vários anos. Moya 

representou o Brasil em vários congressos sobre quadrinhos no mundo e criou 

charges e ilustrações para a Editora Abril, como as capas de várias revistas em 

quadrinhos infantis como “O Pato Donald” e “Mickey”. 
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Manoel Carlos, que hoje escreve novelas na TV Globo, e disse que queria um 

programa nacionalista, só com música brasileira e que ficasse uma hora e meia no 

ar, das 20h30 às 22h. Eles me disseram que seria impossível um programa só com 

cantores e conjuntos nacionais toda semana com tanto tempo no ar, mas eu e Manoel 

Carlos tivemos uma ideia: ligar a música popular brasileira com gente de cinema, 

de teatro, da literatura e até mesmo do esporte. Faltava só encontrar alguém que 

tivesse inteligência, cultura e presença de palco para comandar o programa e então 

eu só enxerguei uma pessoa: a atriz e cantora Bibi Ferreira, que fazia um belíssimo 

show em um teatro carioca depois de uma excursão de sucesso por Portugal. Foi um 

grande acerto e o programa entrou para a história da televisão brasileira. Deixamos 

as outras emissoras espantadas com o nosso arrojo e elas ficaram falando sozinhas 

por muito tempo. Mal sabia que esse programa iria caracterizar toda uma década 

da televisão brasileira. Já no primeiro programa a gente conseguiu reunir Grande 

Otelo, Oscarito e Mazzaropi de uma vez só. 

 

Quais você considera os maiores acertos na programação inicial da TV 

Excelsior? 

 

- Além do “Brasil 60”, que permaneceu no ar até 1964, os teleteatros que começaram 

com o “Teatro Nove”, que era uma transposição do Teatro de Arena para a 

televisão,  e que depois ganharam reforço com o “Teleteatro Brastemp” que era 

dirigido pelo Antunes Filho e o “Teatro 63” que ficou a cargo do Walter George 

Durst e do Roberto Palmari. Na área jornalística tivemos o “Tele-Notícias” e depois 

o “Show de Notícias”, que foi inovador na sua forma de apresentação com 

comentários e até ironias sobre as notícias que envolviam política, por exemplo; uma 

sessão de cinema diária para encerrar a programação e uma linha de shows que foi 

se aperfeiçoando com o tempo e teve seu auge na emissora em 1964/65 com 

programas como o “Times Square”. Eu trouxe também do meu estágio nos Estados 

Unidos a ideia do network, ou seja, de uma rede de emissoras pelo País. 

 

A Excelsior foi pioneira também na ideia de uma rede nacional de televisão? 

 

- Foi, mas infelizmente não conseguimos montar essa rede como desejávamos. De 

verdade, a rede nacional de televisão só acontece no final dos anos 1960 com a Rede 

Globo de Televisão, o seu “Jornal Nacional” e as novelas. Em 1963, quando o 

Simonsen adquiriu a concessão que pertencia a Rádio Mayrink Veiga, no Rio de 

Janeiro, surgiu a TV Excelsior Canal 2 do Rio e o primeiro passo concreto para uma 

rede de televisão foi dado, mas ainda dependíamos de uma ligação via satélite para 

atingir os outros estados e isso só aconteceria anos depois com a Embratel. De 

qualquer forma, criamos uma estrutura muito interessante com um módulo de 

produção em São Paulo, mais voltado para teledramaturgia, jornalísticos, infantis e 

esportes e outro no Rio de Janeiro mais especializado em programas musicais e 

humorísticos. Conseguimos assim trabalhar bem a inovação da criação de uma 
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programação horizontal com uma faixa de programação com horários fixos e outra 

de uma programação vertical, capaz de prender o telespectador o dia inteiro. 

 

Vocês inovaram também em relação ao tempo publicitário na TV. Como foi? 

 

- A Excelsior foi a primeira emissora brasileira a reconhecer que o tempo em 

televisão é um espaço comercial que não pode ficar em branco e tem que saber ser 

explorado. A Excelsior foi a primeira e estabelecer intervalos comerciais que não 

podiam exceder a cinco minutos e a veiculação de propagandas que tinham que ter 

um padrão de 30 segundos, um minuto ou no máximo dois minutos, em uma época 

em que na Tupi ou na Record, o anunciante usava o tempo que quisesse. 

 

Hoje, quando se fala na TV Excelsior, se pensa na primeira novela diária 

brasileira que ela lançou em 1963. Como foi esse processo? 

 

- Com o sucesso dos teleteatros nós montamos um elenco fixo que tinha grandes 

nomes ainda hoje em atividade como Rosamaria Murtinho, Mauro Mendonça, 

Nathália Timberg, Leonardo Villar e Stenio Garcia. Fui procurado por um 

representante de algumas empresas norte-americanas que queriam investir em 

telenovelas latinas no Brasil. Era uma ideia que foi apresentada inicialmente para o 

Cassiano Gabus Mendes na TV Tupi mas que ele não se interessou. A ideia nos 

agradou, principalmente ao Edson Leite,que havia acabado de chegar na emissora 

e conhecia essa experiência de Buenos Aires, na Argentina. Em pouco tempo as 

empresas Colgate/Palmolive, Kolynos, Anakol e Gessy Lever começaram a comprar 

direitos de novelas e recrutarem autores nacionais para adaptarem esses textos para 

o Brasil. A primeira novela diária foi um original de Alberto Migré, “2-5499 

Ocupado”, uma adaptação da Dulce Santucci e com o casal Glória Menezes e 

Tarcísio Meira nos papéis centrais. Um sucesso de público e que mostrou que as 

empresas patrocinadoras americanas estavam com a razão. 

 

O público paulista sempre respondeu bem às inovações da TV Excelsior? 

 

- Sim, sempre, mesmo nos momentos em que a emissora viveu uma grande crise,       

isso já em 1968/1969. Quando a TV Excelsior completou um ano no ar, o faturamento 

dela já cobria todas as suas despesas e os números do Ibope mostravam que ela já 

liderava em alguns horários na cidade de São Paulo. O auge da emissora foi em 

1963/1964 quando ela estabeleceu uma linha de programação de muito respeito e 

programas como o da Bibi Ferreira e do Moacyr Franco eram líderes de audiência. 

E as telenovelas diárias, principalmente depois de “A Moça que veio de longe” em 

1964, confirmaram a liderança da emissora no horário nobre. 
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Quando começa efetivamente o declínio da emissora? 

 

- A partir do momento em que a política começou a se confundir com o dia a dia da 

emissora e do seu dono, o Mário Wallace Simonsen. A primeira campanha contra 

ele, que era um dos homens mais ricos do Brasil, na época, começou um ou dois anos 

após a inauguração da emissora e teve a ver com a briga entre Simonsen e um grupo 

liderado pelo deputado Herbert Levy pelo comando do comércio de exportação de 

café. Esse grupo conseguiu desmoralizar o Simonsen e a tudo isso se aliou o fato da 

família Simonsen ser uma ferrenha defensora de uma continuidade do getulismo via 

João Goulart, o herdeiro político de Getúlio Vargas, porque Simonsen sempre lutou 

por uma conduta honesta em relação ao regime democrático, um fato que os militares 

que comandaram o Golpe Militar de 1964 não perdoaram. Eu não estava mais na 

emissora quando a pressão do governo militar e a perseguição política sufocaram os 

planos e o dia a dia da Excelsior, mas acompanhei esse processo de perto, e a 

emissora só se manteve no ar por tanto tempo ainda porque havia um clima e um 

grande espírito de união em toda a equipe técnica e artística.     

 

Qual a maior lição que a emissora deixou para aqueles que estudam a história 

da televisão brasileira? 

 

- A TV Excelsior foi um marco em termos de ser a primeira empresa industrial de 

televisão no País, de possibilitar a construção de um mercado de trabalho aberto aos 

melhores profissionais e da valorização desses profissionais. Ela deixou o legado de 

ter criado uma estrutura que revolucionou a maneira de se fazer televisão no Brasil. 

Ela foi a primeira a substituir o cachê por um contrato de acordo com as regras 

trabalhistas da época e trouxe muitas inovações como já falamos acima e que 

serviram para que as emissoras que surgiram depois dela, caminhassem em um 

terreno mais bem alicerçado. Eu tive a honra de fazer parte daquele primeiro time 

que colocou a emissora no ar e tenho um prazer muito grande em estar sempre 

defendendo a história e os ideais que a Excelsior construiu.    
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3) BIBI FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

   Como foi estrear na televisão via TV Excelsior? 

 - Foi uma surpresa. Eu tinha vindo de uma temporada de quatro anos como atriz e     

diretora em Portugal e fui fazer um show na boate Night and Day, dirigida pelo Carlos 

Machado. Um dia apareceram por lá o Álvaro de Moya e o Manoel Carlos e me 

fizeram um convite para apresentar um programa em uma emissora que estava prestes 

a estrear. Eu aceitei depois de muita conversa e assim estreei o “Brasil 60”, que foi 

um grande sucesso nos primeiros anos da TV Excelsior. Eu fiquei quatro anos 

apresentando esse programa. 

 

A senhora foi a primeira mulher a comandar um programa de entretenimento no 

horário nobre na televisão brasileira? Era fácil apresentar o “Brasil 60” e as suas 

continuações? 

- Quando eu estreei na TV Excelsior eu já tinha uma bagagem de mais de vinte anos   

de teatro e de palcos e isso me ajudou muito naquela nova tarefa. E depois eu podia 

contar com uma equipe maravilhosa e muito competente nos bastidores. Era o Álvaro 

de Moya, o Manoel Carlos, uma equipe de produção muito animada com contra-

regras, maquiadoras e figurinistas muito competentes e um diferencial que eu 

admirava muito que eram os dois maestros que estavam a nossa disposição, o 

Simonetti e o Silvio Mazzuca que comandavam uma grande orquestra. Ninguém  mais 

naquela época tinha uma orquestra como a gente na Excelsior. 

 

Como Bibi definiria a importância que a TV Excelsior teve na história da nossa   

televisão? 

- A TV Excelsior em minha opinião foi única! Ela deu um grande exemplo do que é 

que se pode fazer de bom, simples, sem grandes aparatos como grandes cenários ou 

efeitos especiais na televisão. Não tínhamos nada disso, era só entrar, dizer a verdade, 

se apoiar em um roteiro sério e bem feito e apresentar os talentos que todo domingo 

Abigail Izquierdo Ferreira, ou simplesmente Bibi Ferreira, é uma atriz, cantora, 

apresentadora e diretora, filha de um dos maiores atores brasileiros, Procópio 

Ferreira, e da bailarina argentina Aída Izquierdo. Iniciou a carreira artística muito 

jovem e fez parte do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Estreou 

no teatro em 1941 e na década de 1960 participou de grandes musicais como “My 

Fair Lady” ao lado de Paulo Autran. Foi para a televisão em 1960 e na TV Excelsior 

se tornou a primeira mulher a apresentar um programa noturno em horário nobre, o 

“Brasil 60”, que durou até 1964. Participou de grandes espetáculos teatrais e 

realizou shows homenageando estrelas internacionais como Amália Rodrigues, Edith 

Piaf e Frank Sinatra. Se despediu dos palcos e da carreira em 2017 com o espetáculo 

“Bibi- Por toda a minha vida”. 
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estavam no palco do Teatro Cultura Artística. Tínhamos também uma retaguarda 

muito eficiente, todo mundo trabalhando em paz, das maquiadoras aos contrarregras 

e maquinistas. Me lembro bem que a parte musical do programa era primordial para 

o sucesso dele. Eu acho que nunca existiu e nem vai existir um programa semelhante 

em termos de cuidado, atenção com os mínimos cuidados e qualidade de convidados 

e atrações.  

 

Os números musicais eram o grande diferencial do programa? 

 

- Sempre tivemos também entrevistas de alto nível no programa porque havia um 

cuidado muito grande na seleção dos entrevistados. Nós pudemos trazer para a 

televisão uma nova geração da música popular brasileira que passava por uma 

transição muito significativa. O João Gilberto, que não gostava muito de aparecer na 

TV, por exemplo, esteve várias vezes como atração do “Brasil 60”, 61 e 62. Os 

patrocinadores adoravam a gente porque dávamos muita audiência e os nossos 

concorrentes ficavam desesperados com o nosso sucesso. Para eles nós éramos a 

realeza da televisão naquela época. Fico muito orgulhosa de ter feito parte da 

emissora e desse programa que marcou toda uma geração de telespectadores. 

 

Depois do “Brasil 60” a senhora fez o “Bibi Sempre aos Domingos” e também 

teleteatros? Fazer TV não era cansativo? 

 

- Não porque o trabalho era feito com prazer. A Excelsior tinha uma coisa muito boa 

para nós que vínhamos do teatro ou do cinema. Ela nos deu uma estabilidade 

financeira durante um tempo da nossa vida. Era todo mundo de carteira assinada, 

com salário no dia combinado e ainda férias e décimo terceiro. A gente tinha um 

orgulho muito grande da Excelsior e de trabalhar na emissora. 

 

E como Bibi viu a crise e a perseguição política que a emissora sofreu? 

 

- A TV Excelsior passou por três fases. A primeira de implantação foi maravilhosa e 

eu fiz parte dela com muito prazer. Depois quando assumiu o Edson Leite houve uma 

fase muito positiva para nós artistas e para o público, mas foi quando a emissora 

entrou em choque com o governo. Eu fui até falar no Rio de Janeiro com o presidente 

Castelo Branco sobre a emissora, em nome da direção e dos artistas que lá 

trabalhavam. E depois na última fase que foi a da crise maior eu já não estava mais 

na emissora e aí não acompanhei o desfecho. Mas lamento porque a Excelsior sempre 

foi uma emissora ótima para se trabalhar. 

 

Depois a senhora passou pela TV Tupi, fez algumas participações na TV Globo 

e abandonou de vez a televisão. Por que? 

 

- Eu sempre fui apaixonada pelos palcos teatrais e os meus compromissos como atriz 

e como diretora no teatro me impediram muitas vezes de assumir compromissos mais 
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sérios com a TV. Tive alguns convites para fazer novelas, mas eu não tinha tempo 

para passar meses presa a um estúdio gravando cenas e mais cenas. E não me 

arrependo, gosto de estar nos palcos e acho que participei de projetos magníficos no 

teatro. A gente nunca chega a fazer tudo o que a gente quer ou sonha em fazer, mas 

eu considero que a minha carreira evoluiu melhor nos palcos. Lá eu me aproximo 

mais das pessoas e esse contato com o público me realiza. TV foi bom na época da 

Excelsior. 

 

 

 

4) MAURO GIANFRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

Na época da TV Excelsior você trabalhava na TV Tupi. Como era essa 

concorrência? 

 

- Era muito acirrada, mas a gente admirava muito o trabalho que a TV Excelsior vinha 

realizando em São Paulo. Era uma emissora que trabalhava na teledramaturgia somente 

com autores nacionais, que fazia muito teleteatro ao vivo e que tinha programas que 

chamavam muito a atenção do público. 

 

Quais eram os programas mais marcantes da emissora na época? 

 

- Eu gostava do programa do Moacyr Franco que parava São Paulo às quintas-feiras; 

do humorístico “A Cidade se Diverte” que era apresentado aos domingos; do programa 

da Bibi Ferreira que também passava aos domingos e dos telejornais que inovaram com 

os apresentadores de pé. Me lembro do Kalil Filho e da Lourdes Rocha brilhantes na 

apresentação desses telejornais. 

 

Qual a grande diferença que você via entre a programação da Excelsior e a da 

pioneira TV Tupi? 

 

Mauro Gianfrancesco começou como office boy na empresa Amplavisão do cineasta 

e documentarista Primo Carbonari. Foi para a TV Tupi em 1962 quando da 

implantação do Departamento de Tráfego ou Produção Geral, onde chegou a ser o 

responsável pelo setor. Fez a Escola de Arte Dramática (EAD) e foi assessor do 

Departamento de Teleteatro da TV Tupi nos últimos anos da emissora. Trabalhou no 

Telecurso da TV Globo e na área de teledramaturgia das TVs Bandeirantes, SBT e 

Manchete. É autor de livros, sendo um deles, “De noite tem...um show de 

teledramaturgia na tv pioneira”, um completo panorama sobre a história da TV Tupi 

sob o olhar da sua dramaturgia.    
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- Eu trabalhava no tráfego, na produção da TV Tupi, e a gente tinha que dar um jeito de 

assistir ao máximo da programação da Excelsior para depois contar para os superiores 

o que estava sendo exibido pela concorrência. Havia um olhar para a criatividade muito 

maior na Excelsior, e eles tiveram uma sacada muito grande ao deixarem que as 

agências de publicidade e os grandes anunciantes da época “invadissem” a área das 

novelas e passassem a se responsabilizar pela produção delas. Essa foi uma grande 

sacada que teve que ser copiada pouco tempo depois pela Tupi para também garantir 

as suas produções nessa área. 

 

Além dessa sacada da produção de novelas, outras inovações incomodaram o 

mercado naquela época? 

 

- Tudo na Excelsior parece que dava mais certo do que nas outras emissoras. Os 

programas musicais impactavam mais no público que fazia enormes filas para entrar 

nas gravações na Nestor Pestana, lá no Teatro Cultura Artística. A gente não conseguia 

competir com a linha de shows deles. Me lembrei agora de uma atração que me 

apaixonava que era a atriz Nathália Timberg encerrando a programação da emissora 

declamando poesias maravilhosas. O Edson Leite foi o Boni da Excelsior e conseguiu 

implantar novas idéias, projetos e programas que cativaram um público mais jovem que 

às vezes a Tupi e a Record na época não conseguiam atender. Isso só foi mudar quando 

a Record lançou programas como a “Jovem Guarda” ou os seus festivais de música 

popular. 

 

Como a emissora começou a ruir a partir do Golpe Militar de 1964? 

 

- Eu acho que a decadência da TV Excelsior começou a partir do momento que o governo 

militar colocou a mão na empresa aérea Panair, que era do mesmo grupo, e a fechou 

inesperadamente. Foi uma época difícil para todos nós que tivemos que aprender a 

conviver com censores nos corredores e bastidores das emissoras, com a rotina de 

termos que enviar roteiros de programas e novelas para Brasília para a aprovação final. 

De regras éticas e morais que passaram a determinar de uma hora para outra os 

conteúdos do que podíamos levar ao ar. Todas as emissoras sofreram muito nessa época, 

mas com certeza a TV Excelsior foi a mais prejudicada nesse embate com o novo governo 

a partir de 1964. 

 

Qual o legado que a TV Excelsior nos deixou? 

 

- Foi uma emissora que inovou muito e que deixou uma experiência de televisão com um 

olhar muito mais moderno. A Excelsior ousou e bancou essa ousadia, e com isso ensinou 

como é que a partir daquele momento devia se fazer televisão comercial no Brasil. Todos 

nós, mesmo na concorrência, aprendemos muito com ela. 
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5) MANOEL CARLOS 

 

 

 

 

 

 

 

Como você saiu da Tupi onde era ator e autor para produzir na TV Excelsior? 

 

- Eu fui convidado pelo Álvaro de Moya para fazer parte da equipe que ele estava 

montando para colocar a TV Excelsior no ar. Isso foi no final de 1959, início de 1960, 

e o meu primeiro trabalho foi auxiliar o Abelardo Figueiredo a montar o show de estréia 

da emissora que foi em julho de 1960 no palco do Teatro Paulo Eiró, em São Paulo. 

 

Como foi trabalhar naquele início de uma emissora que pretendia revolucionar a 

televisão brasileira? 

 

- Foi muito gratificante. O Moya confiava no meu trabalho e sempre me deu muita 

liberdade para trabalhar. Eu produzi o “Brasil 60” e os demais, o 61, o 62 e o 63, que 

foram um grande sucesso e marcaram significativamente os primeiros anos da TV 

Excelsior, e revelaram a cantora e atriz Bibi Ferreira como uma das melhores 

apresentadoras da televisão brasileira. Produzi e escrevi para vários programas da 

emissora e eu tenho muita saudade desse tempo. Era uma emissora que fazia sua 

programação com muita simplicidade, mas que entregava para o público um material 

de muita qualidade. 

 

 E como era a repercussão do público a programação da emissora? 

 - Sempre muito positiva. A gente brigava com as poderosas Tupi e Record mas não 

fazíamos feio não. Tínhamos uma parcela de audiência desde o primeiro ano da 

Excelsior muito significativa e a resposta do público era muito calorosa. Eles gostavam 

Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, ou simplesmente Manoel Carlos, é um 

produtor, escritor e autor de telenovelas brasileiras que nasceu em São Paulo e há 

anos está radicado no Rio de Janeiro. É um dos pioneiros da televisão e começou 

como ator e autor no “Grande Teatro Tupi” na segunda metade dos anos 1950. Foi 

para a TV Excelsior convidado por Álvaro de Moya e se tornou auxiliar direto dele 

na produção das primeiras atrações da emissora como o programa “Brasil 60”, 

apresentado por Bibi Ferreira. Participou da fase áurea da TV Record, dirigindo 

programas como “Família Trapo” e “O Fino da Bossa”. Em 1978 escreveu sua 

primeira novela para a TV Globo, “Maria, Maria”. É autor de grandes sucessos da 

emissora carioca como “Baila Comigo”; “Sol de Verão”; “Laços de Família”; “Por 

Amor”; “Mulheres Apaixonadas” e “Páginas da Vida”. 
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dos programas e nos incentivavam dizendo que a TV Excelsior era a queridinha dos 

paulistas com uma programação que os respeitava acima de tudo. Tudo o que fazíamos, 

eu, o Moya, o Roberto Palmari, o Jayme Barcelos, o Cyro Del Nero ou o Túlio de Lemos, 

só para citar alguns dos excelentes profissionais que trabalharam na emissora, era feito 

com muita responsabilidade e para agradar ao telespectador. 

 

Você tem saudades dos primeiros anos da TV Excelsior? 

 - Com certeza. Ela faz parte de um período da nossa televisão em que tínhamos muitos 

sonhos e a Excelsior permitiu que realizássemos muitos deles. Foi uma oportunidade 

que eu agarrei firme e que me possibilitou depois quando eu fui para a TV Record, fazer 

parte da Equipe A, ter uma bagagem muito boa para dar uma guinada na programação 

da emissora da família Carvalho. A Excelsior nos permitiu abrir espaço e realizar 

experiências de qualidade na televisão. 

 

Ela era uma boa empregadora? 

- Sim. Até 1963 não tínhamos contratados, éramos todos free lancers, mas recebíamos 

em dia, não havia qualquer atraso e ela pagava salários de acordo com o mercado. A 

partir de 1963, com a entrada do Edson Leite na direção da emissora, um festival de 

dinheiro compra o passe dos artistas mais populares do Brasil,o que esvazia as outras 

emissoras, mas valoriza a programação da Excelsior e os profissionais que passam a 

atuar na emissora. Há uma grande valorização desses artistas e técnicos e a emissora 

mexe com o mercado de uma forma muito positiva. As outras emissoras percebem que 

também têm que fazer algo nessa linha para segurar os seus contratados. 

 

Ela foi a sua escola na televisão? 

- A Excelsior formou e influenciou muitos profissionais. Foi lá que eu conheci o prazer 

de fazer televisão e vem de lá o embrião dos grandes musicais e programas de humor 

que eu realizei depois na TV Record. Foi lá no canal 9 de São Paulo,em um tempo 

absolutamente heróico, que nasceram talentos como Elis Regina e Jair Rodrigues que 

depois brilharam nos musicais e nos festivais de música da TV Record.  

 

Para o senhor a TV Globo também se alimentou dessas experiências iniciadas pela 

Excelsior? 

- Ela foi o embrião da TV Globo dos anos 1970 e 1980, que se tornou campeã de 

audiência indiscutível, mas os tempos eram outros e como a Globo surge com muito 

capital também para investir, tudo era mais fácil de fazer e de produzir. Aquele 

idealismo e aquela criatividade, às vezes com poucos recursos que tínhamos, nos 

primeiros anos da Excelsior não se repetiu com a Globo ou com outras emissoras, mas 

faz parte de uma história que eu tenho muito prazer em ter participado. 
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A TV Excelsior sucumbiu à ditadura militar? 

- Como eu disse em uma entrevista anos atrás para a Funarte do Rio de Janeiro, as 

emissoras de televisão sempre faliram deixando os seus donos muito ricos. Só a TV 

Excelsior que não, pois na Excelsior foi cassado o seu proprietário, quem foi 

empobrecido foi o Mário Wallace Simonsen, dono da emissora. E tudo isso tem como 

pano de fundo a política. Foi tudo arte da política! Lamentável porque a emissora tinha 

todas as possibilidades de estar até hoje no ar.   

  

 

 

     

 

   


