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Resumo 

 

Este artigo tem como principal objetivo compreender e refletir sobre a trajetória histórica da 

TV Excelsior e seu papel como criadora dos Festivais de Música Popular Brasileira. O 

estudo se insere na perspectiva de pensar a televisão no Brasil, tendo como foco a evolução 

dos programas musicais da época para o período que é conhecido como a Era dos Festivais. 

É realizado um resgate das primeiras experiências televisivas no país, bem como da TV 

Excelsior desde sua concepção. O texto parte do levantamento bibliográfico para 

compreender e articular aspectos relacionados ao campo de produção audiovisual no Brasil, 

e do papel nele desempenhado pela TV Excelsior na materialização de um novo formato de 

entretenimento televisivo. Serão usados para análise os dois primeiros Festivais de Música 

Popular Brasileira, ambos realizados pela TV Excelsior em 1965 e 1966.  
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Introdução  

 A proposta do artigo é, por meio de pesquisa bibliográfica, revisitar a história da 

televisão brasileira, tendo como foco a TV Excelsior e, particularmente a realização pela 

emissora de duas competições musicais: os Festivais de Música Popular Brasileira 1965 e 

1966. De acordo com a narrativa de alguns, 1º Festival Nacional da Musica Popular 

Brasileira teria lançado as bases da MPB "tal como a conhecemos hoje" (DIAS, 2016), 

ainda que outras experiências de realização de competições musicais tenham ocorrido 

anteriormente, mas sem o alcance da sua versão televisiva. 

 Atualmente há diversos programas televisivos que investem nesse tipo de 

competição musical, muitos deles com formatos licenciados por empresas internacionais, 

como o The Voice Brasil4, realizado na versão adulto e infantil (The Voice Kids); o 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação Audiovisual, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Curso de Comunicação da UFJF, email: talita.magnolo@yahoo.com.br 
3 Doutora em Comunicação Social pela Umesp, com estágio doutoral na Columbia University (NYC). Professora do 

PPGCOM-UFJF e docente da Facom-UFJF, é líder do grupo de pesquisa Laboratório de Jornalismo e Narrativas 

Audiovisuais (Cnpq). Bolsista Pq2. email: iluskac@uol.com.br  
4
 O The Voice Brasil pode ser considerado um talent show brasileiro, a versão brasileira do formato original 

holandês The Voice of Holland, criado por John de Mol. 
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Superstar
5
 e o programa Ídolos

6
, já descontinuado. Com oferta tanto em canais fechados 

como abertos, os programas de competição musical tem na contemporaneidade investido na 

utilização de recursos de interatividade, pela web por meio de aplicativos para smartphones, 

o que poderia ser interpretado como uma forma de atualização dos antigos festivais, como 

os descritos nesse artigo. 

 Assim, acredita-se que por meio do resgate do histórico da realização dos primeiros 

festivais de música com promoção de emissoras de TV no Brasil, seria possível perceber 

eventuais tendências de mudança e mesmo de manutenção nos formatos televisivos que 

reúnem música e elementos de disputa (jogo) como estratégias de atração do público e de 

organização da mensagem televisual. Na estrutura do texto, que tem como base a pesquisa 

bibliográfica, busca-se em um primeiro momento compreender o contexto de emergência 

de inovações empreendidas por uma emissora de televisão, em uma visada história. 

Posteriormente são destacados aspectos da historiografia da TV Excelsior e da realização 

dos festivais como marco de sua trajetória. 

 

A televisão no Brasil 

A década de 50 representa o marco inaugural da televisão no Brasil e é distinguida 

ao mesmo tempo por um caráter aventureiro e improvisado da experiência televisiva 

brasileira, conforme Marialva Barbosa (RIBEIRO; SACRAMENTO; ROXO, 2010). A 

autora ressalta que para se falar dos primórdios da televisão no país, é impossível não 

destacar o gênio empreendedor de Assis Chateaubriand que não mediu esforços para 

implementar, de maneira pioneira, a televisão no Brasil. O pioneirismo e a sede por 

novidades e projetos de modernidade são características marcantes nas primeiras décadas da 

televisão no Brasil. 

A inquietude de Chateaubriand ditou o caminho que televisão seguiria na sua 

primeira década de existência no Brasil. Inaugurada, oficialmente, no dia 18 de setembro de 

1950, a TV Tupi Difusora de São Paulo ainda era considerada em sua fase experimental. De 

acordo com Inimá Simões (COSTA; SIMÕES; KEHL,1986), a primeira emissora da 

América Latina tinha, entre muitas outras características, a de ser desbravadora. Nesse caso, 

o pioneiro “seria de certa forma o antecipador do inevitável, aquele nos impulsiona em 

direção a um futuro dado, irreversível, um futuro que se almeja. Ponte entre nosso atraso e o 

                                                 
5
 Baseado no programa israelense Rising Star, criado pela Keshet Media Group. 

6
 Programa de televisão veiculado pelo SBT a partir do britânico Pop Idol. 
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desenvolvimento alcançado por outros países, o pioneiro retira dos obstáculos, o carisma de 

sua existência” (COSTA; SIMÕES, KEHL, 1986, p.14). 

O desenvolvimento e expansão iniciais aconteceram de uma maneira rápida e eficaz. 

Logo em 1951, ressalta Barbosa (RIBEIRO; SACREAMENTO; ROXO, 2010), os 

primeiros receptores começam a ser produzidos que chegaram à contagem de 11.000 no ano 

seguinte. Depois disso, os próximos anos – de 1955 a 1961 foram inauguradas 21 novas 

emissoras – foram marcados pela expansão da televisão como rede de imagens nas 

principais cidades do país:  

Em 1955, começa a funcionar a TV Itacolomi (de Belo Horizonte). Quatro anos 

depois é a vez da TV Piratini (de Porto Alegre) e a TV Cultura (de São Paulo). 

Em 1960, são inauguradas a TV Itapoan (de Salvador), TV Brasília, TV Rádio 

Clube (de Recife), TV Paraná, TV Ceará, TV Goiânia, TV Mariano Procópio (de 

Juiz de Fora), Tupi-Difusora (de São José do Rio Preto). E, no ano seguinte, seria 

a vez da TV Vitória, TV Coroados, TV Borborema (de Campina Grande), TV 

Alterosa (de Belo Horizonte), TV Baré, TV Uberaba, TV Florianópolis, TV 

Aracaju, TV Campo Grande e TV Corumbá. Mas mesmo antes dessa explosão 

inicial, a televisão já fazia parte do cotidiano do público como imaginação 

(BARBOSA apud RIBEIRO; SACRAMENTO; ROXO, 2010, p.21).  

 

 

Barbosa (2013) afirma que as mudanças drásticas na ordem cultural, política e 

econômica no Brasil, anunciaram a entrada dos anos 1960. A década teve seu início 

marcado com a transferência da capital de uma república que vislumbrava ser nomeada 

moderna. Após dez anos de existência, complementam Ribeiro, Sacramento e Roxo (2010), 

a televisão brasileira viu brotar um conjunto de técnicas, artistas, produtores em um país 

que vivia então uma atmosfera política cada vez mais radical e instável. 

Entre as características daquela época, também na televisão, destaca-se o fato de 

problemas, indignações e questionamentos de então eram o combustível da nascente música 

popular brasileira. Nas telas da TV novos gêneros musicais, programas e ídolos surgiam. A 

década de 1960 se caracterizou, principalmente, pela massificação da televisão e a 

formatação definitiva da indústria cultural
7
 no Brasil. Foi nos anos 1960 que o projeto 

                                                 
7
 Para Adorno e Horkheimer, Indústria Cultural distingue-se de cultura de massa. Esta é oriunda do povo, das 

suas regionalizações, costumes e sem a pretensão de ser comercializada, enquanto que aquela possui padrões 

que sempre se repetem com a finalidade de formar uma estética ou percepção comum voltada ao consumismo. 

E embora a arte clássica, erudita, também pudesse ser distinta da popular e da comercial, sua origem não tem 

uma primeira intenção de ser comercializada e nem surge espontaneamente, mas é trabalhada tecnicamente e 

possui uma originalidade incomum – depois pode ser estandardizada, reproduzida e comercializada segundo 

os interesses da Indústria Cultural. Assim, segundo a visão desses autores, é praticamente impossível fugir 

desse modelo, mas deveríamos buscar fontes alternativas de arte e de produção cultural, que, ainda que sejam 

utilizadas pela indústria, promovessem o mínimo de conscientização possível. CABRAL, João Francisco 

Pereira. "Conceito de Indústria Cultural em Adorno e Horkheimer"; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/cultura/industria-cultural.htm>. Acesso em 21 de junho de 2016. 
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diferenciado da TV Excelsior incluiria outros momentos de inovação, em termos de 

comunicação audiovisual. 

Inimá Simões (COSTA; SIMÕES; KEHL, 1986) também discute a questão da 

evolução dos novos recursos técnicos que começaram a ser utilizados no início dos anos 60, 

favorecendo inovações em termos de linguagem e características de produção. Os novos 

elementos técnicos permitiram um melhor acabamento aos programas e possibilitou que as 

emissoras fizessem reformulações internas que pudessem atender aos novos padrões de 

operacionalidade. O advento do videoteipe, por exemplo, provocou profundas 

transformações na organização interna das emissoras, especialmente depois de 1962, se 

tornando um divisor de águas na evolução da televisão no Brasil. O VT alterou a lógica de 

operação televisiva, aumentou a rentabilidade da emissora e abriu disputas para novos 

mercados publicitários, além disso, permitiu a edição de programas, diminuindo o risco de 

erros, corriqueiros nas exibições ao vivo. “Trata-se de um novo tempo em que não há mais 

lugar para a gafe cometida pela garota-propaganda, porque passa a vigorar (e a inauguração 

da TV Excelsior é decisiva nesse sentido) um padrão de acabamento formal e de 

organização técnica que diminui o imponderável ao seu grau mínimo.” (COSTA; SIMÕES; 

KEHL, 1986, p.50). 

Simões (COSTA; SIMÕES; KEHL, 1986) afirma que gradualmente as emissoras 

foram descobrindo que estavam diante de algo que além de ser mais rentável que o 

teleteatro, estava contribuindo também para consolidar uma média alta da audiência para os 

canais que apresentavam a telenovela. Estavam em jogo os argumentos decisivos para a 

mobilização de anunciantes e a criação de uma programação estratégica que era construída 

de acordo com as tendências de comportamento dos telespectadores. Ao comentar sobre a 

reformulação e criação de uma nova grade de programação, Alexandre Bergamo 

(RIBEIRO; SACRAMENTO; ROXO, 2010) diz que a televisão foi gradualmente deixando 

de lado sua característica de “lazer noturno familiar” e começou a estender sua 

programação para o horário matutino e vespertino, e com o tempo, firmou-se como um 

aparelho de “lazer e informação” na tentativa de ajustar-se cada vez mais à rotina e horários 

de uma casa. Segundo ele, naquela época foi ficando cada vez mais clara a ideia de que a 

televisão tinha um público diferente daquele do rádio, teatro e cinema. O planejamento da 

programação foi a materialização da noção que os profissionais da televisão tinham de seu 

público e também que a televisão era um veículo popular. O período vivido pela televisão 

era de redefinição da dramaturgia em que o produto cultural mais importante foi a 
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telenovela e depois os programas musicais. Alguns desses programas ganharam destaque ao 

longo dos anos, como foi o caso do Jovem Guarda, um programa musical para a juventude 

apresentado por Roberto Carlos que contou muitas vezes com a participação de Wanderléia, 

Erasmo Carlos, Os Incríveis, Tony Campelo, entre outros. Ainda pode-se citar os 

programas: É uma graça, mora!; Discoteca do Chacrinha; Juventude e Ternura, um 

programa musical de auditório com Vanderlei Cardoso e Rosimeire; O Fino da Bossa que 

era comandado por Elis Regina, entre outros. 

Mesmo não concordando com estas posições dicotômicas, notamos como os 

novos musicais da TV brasileira transitaram de forma ambígua entre dois 

conjuntos de características. Por exemplo, ora os festivais eram espaços de 

“formação” de ideias, ora se apresentavam como esferas de “convivialidade”. 

Neste sentido, entende-se porque este gênero de programas são considerados 

típicos de uma fase de transição da TV brasileira, do império dos programas de 

variedades (anos 50 e parte dos anos 60) para a hegemonia das novelas (anos 70), 

mas com algumas inovações: já havia sinais do começo da hegemonia da 

telenovela e o incremento das fórmulas dos musicais. O triunfo da música popular 

na TV ocorreu em meados dos anos 60, devido à uma fase de transição da 

estrutura de programação das TVs[...] (NAPOLITANO, 2001, p.58) 

 

 

De acordo com Napolitano (2001), a relação entre música e TV nos anos 60 pode 

ser vista através de dois ângulos diferentes: de um lado, a televisão consolidou a mudança 

do lugar social da canção, de outro lado, quebrou as barreiras entre as faixas de 

consumidores, aumentando a audiência e ampliando a qualidade das composições. Para o 

autor, a TV melhorou o panorama musical brasileiro – especialmente do ponto de vista 

mercadológico – com diversas consequências culturais dentro do novo circuito de massa, 

não representando somente a ampliação da faixa etária dos consumidores de MPB, mas 

também, a mesma ampliação nas classes sociais. Marcelo Pires de Oliveira (2002) diz que 

foram muitas as emissoras que investiram na criação de programas musicais e as famosas 

competições nos festivais da canção, consolidando artistas e cantores da época. Uma das 

emissoras, que construiu sua história como uma empresa de comunicação, um celeiro de 

novas ideias, modernidade e técnicas televisivas foi a TV Excelsior.  

 

A TV Excelsior 

A TV Excelsior tem um importante papel como elo entre a primeira forma de se 

fazer televisão – que tinha como marco a TV Tupi – e a indústria televisiva moderna, 

simbolizada pela TV Globo, como avalia Marcelo Pires de Oliveira (2002). O espaço de 

tempo entre essas duas emissoras deixa uma lacuna que é preenchida por uma história 

polêmica e de vanguarda da TV Excelsior. Portadora de um projeto coeso com os interesses 
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monopolistas de seu dono, Mário Wallace Simonsen, a TV Excelsior foi uma emissora que 

arquitetou seu sucesso e seu fracasso na confrontação com os monopólios estrangeiros e 

com a política de indeferimento do populismo do governo Goulart, que na época limitou a 

penetração de capital estrangeiro na economia nacional. A Excelsior, porém, não foi 

somente um projeto político. Como fez a TV Rio, a emissora trouxe para o país um 

conjunto de inovações na linguagem e na organização da televisão. Dentre muitos outros 

motivos, a TV Excelsior marcou nossa história como uma empresa de comunicação 

inovadora, moderna e de postura nacionalista. A emissora que foi inaugurada em 1960 e 

fechada pelo general militar Emílio Médici em 1971, se desenvolveu durante duas fases da 

história da televisão brasileira de acordo com a classificação feita por Sérgio Mattos (2010) 

que são: a fase elitista – que vai de 1950 a 1964, em que somente a elite tinha acesso ao 

televisor que era considerado um artigo de luxo – e a fase populista – que vai de 1964 a 

1975, quando a televisão era vista como um exemplo de modernidade e os programas de 

auditórios ocupavam grande parte da programação.  

Quando se escreve a história da televisão no Brasil, fica-se em geral, nos grandes 

projetos, particularmente na Globo e na Tupi. Algumas tentativas, consideradas 

fracassadas, são simplesmente esquecidas ou, quando não, são limitadas aos fatos, 

desvinculando-os do contexto da época. Na realidade, a análise da história dessas 

tentativas pode ser vir de parâmetro ao estudo da linha de desenvolvimento da 

televisão no Brasil, [...], a Excelsior, portadora de um projeto coerente com os 

interesses monopolistas de seu dono, Mário Wallace Simonsen. Foi uma emissora 

que construiu seu êxito e desaparecimento na confrontação com os monopólios 

estrangeiros e com a política de negação do populismo do governo de João 

Goulart (COSTA; SIMÕES; KEHL, 1986, p.126). 

 

 

Segundo Macedo, Falcão e Almeida (1988), a TV Excelsior pode ser considerada a 

primeira emissora que seguiu uma organização administrativa moderna e conquistou sua 

audiência e obteve verbas publicitárias, aplicando diversas estratégias de marketing. Essa 

fase mais inovadora tem seu principal marco em 1962, com a formação da nova diretoria – 

composta por Edson Leite, na direção artística e Alberto Saad, na direção geral – que, 

segundo Oliveira (2002), desenvolveram e criaram uma nova maneira de se fazer televisão 

no Brasil ao longo dos anos, de forma considerada inovadora e ousada para um veículo que 

ainda passava por sua fase de desenvolvimento técnico. Havia também, uma preocupação 

técnica muito grande de se manter a programação sempre no ar, respeitando o telespectador 

e mantendo o nivelamento da audiência diária.  

Por meio da articulação de Ricardo Amaral, a emissora contratou praticamente todos 

do elenco da TV Rio, dentre eles, Moacir Franco, Chico Anísio, J. Silvestre. Costa 

(COSTA; SIMÕES; KEHL, 1986) afirma que em uma única noite, o setor humorístico da 
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TV Rio foi desarticulado perdendo mais de 40 nomes de peso, todos atraídos pelos altos 

salários pagos pela Excelsior. Além disso, segundo Mattos (2010), foi ao ar, em 1963, a 

primeira telenovela brasileira em capítulos diários – 25-499 ocupado – dirigida por Tito 

Miglio e que tinha como protagonistas Tarcísio Meira e Glória Menezes.  

A chegada da Excelsior balançou o mercado. A emissora foi a primeira a ser 

administrada com uma visão empresarial moderna. Isso significou um processo 

de racionalização em vários níveis: na produção, na programação e na gestão dos 

negócios. A emissora do Grupo Simonsen realizou o I Festival Nacional de 

Música Popular Brasileira, produziu a primeira telenovela diária, introduziu os 

princípios de horizontalidade e de verticalidade na programação (os programas 

eram exibidos de segunda a sexta e em horários fixos) e substituiu as adaptações 

de obras estrangeiras, comuns à época, por programas com linguagem coloquial e 

temáticas nacionais (RIBEIRO; SACRAMENTO; ROXO, 2010, p.109). 

 

De forma estratégica, a emissora contratou artistas da TV Rio para a realização de 

shows no estilo americano – tais como Vovô Deville e Times Square. O programa Viva o 

vovô Deville da TV Excelsior era um programa humorístico exibido uma vez na semana (às 

sextas-feiras), após a novela das 20 horas da emissora. Reunia grande parte do elenco da 

Excelsior, sempre com seu final divertido e irreverente com o “Coral dos Bigodudos”. Teve 

duração de pouco mais de um ano, indo ao ar pela primeira vez em setembro de 1963 e 

chegando ao final em dezembro de 1964. Graças ao Vovô Deville, a atriz Dercy Gonçalves 

foi eleita a revelação do ano com sua criação cômica para o show “Perereca da Vizinha”. 

Seu humor contagiou o público e a atriz, depois disso, fez diversos teleteatros cômicos e 

participou de outros programas da linha de show da emissora. 

Costa (COSTA; SIMÕES; KEHL, 1986) considera que o Show Times Square 

marcou a televisão brasileira. O programa reuniu a nata da TV da época, tinha um estilo de 

teatro revista e contava com quadros de humor, na maioria das vezes, musicados. A 

apresentação era da própria Excelsior do Rio de Janeiro, com transmissão direta para São 

Paulo, semanalmente (às quintas-feiras), às 20:30, sempre após a novela das oito da 

emissora. O programa foi ao ar de setembro de 1963 a maio de 1965, e mesmo com pouco 

tempo de existência, colaborou e muito para a TV Brasileira. A trilha sonora era de 

responsabilidade de João Roberto Kelly, Haroldo Barbosa, Meira Guimarães e J. Rui, e 

contava com um elenco de humor de primeira, tais como: Castrinho, Hugo Brando, Geraldo 

Barbosa, Roberto Guilherme, Annik Malvil, Lilian Fernandes, Myriam Pérsia, Ema 

D'Ávila, entre outros. 

O ano de 1968 inicia o período da queda da TV Excelsior (OLIVEIRA, 2002). O 

poder militar forçou a tirada de diversos programas – dentre eles, alguns que traziam maior 
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renda para a emissora – que estavam no ar, afirma Costa (COSTA; SIMÕES; KEHL, 1986). 

De acordo com o autor, não só a emissora fora prejudicada, mas também as empresas do 

grupo Simonsen que eram acuadas pela ditadura devido ao seu posicionamento político 

contra o governo. Simonsen acreditava no poder da constitucionalidade e se colocava como 

defensor da liberdade de expressão e da legalidade – princípios que contrastavam com a 

visão dos militares que participaram do Golpe Militar de 1964. De encontro a isso, o 

jornalista e produtor Fernando Barbosa Lima (MACEDO; FALCÃO; ALMEIDA, 1988, 

p.28) em depoimento sobre a TV Excelsior, revela que o canal era de fato desorganizado 

enquanto emissora de televisão. Era uma TV louca, mas ao mesmo tempo verdadeiramente 

poderosa e criativa. O seu grande fracasso, afirma Fernando, foi o Golpe Militar de 1964 e a 

instalação do período ditatorial no Brasil. “Ela não foi vencida, foi destruída. Ela tinha o 

perigoso sentimento da Liberdade.”. No caso, Lima se refere ao comportamento 

nacionalista de Simonsen e sua postura nacionalista que na época não era favorável a forma 

de governo que havia sido instaurada.  

Internamente, Simonsen buscara alianças no nacionalismo a apoio nos governos 

democrático-reformistas. Ele independia de grandes investimentos em tecnologias 

e em know-how e sabia que um projeto global de desenvolvimento capitalista 

dependente passava por uma reciclagem das funções do Estado, até então produto 

de interesses contraditórios, onde políticas nacionalistas tinha campo para 

germinar. [...]. Mário Simonsen sempre foi antiudenista e procurava seguir os 

passos de seu tio-avô, senador industrial Roberto Simonsen, considerado destaque 

na luta pela industrialização do Brasil, no início do século (COSTA; SIMÕES; 

KEHL, 1986, p.150-151). 

 

De acordo com Ribeiro, Sacramento e Roxo (2010), a censura que foi imposta à 

emissora foi levada ao público. Os diretores assumiram uma postura de não excluir cenas de 

alguns programas que haviam sido vetadas pela censura, por vezes exibiam no lugar de 

cenas ou imagens censuradas, os mascotes da emissora com as bocas e os ouvidos tapados, 

com a legenda: “Censurado”. De acordo com Oliveira (2002), em 1969, a TV Excelsior era 

vista com maus olhos pelo sistema ditatorial que a perseguia ferozmente. O conflito de 

interesses ia além da emissora. Quando fala do início da destruição da Excelsior, Costa 

(COSTA; SIMÕES; KEHL, 1986) diz que Simonsen tinha negócios no ramo de café – que 

começou a sofrer denúncias de não cumprimento de suas obrigações internacionais por 

causa de uma forte geada – que cada vez mais era prejudicado pelo governo e pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito de café que buscavam desmoralizar seu negócio e 

endividá-lo com taxas absurdas. Além disso, a Panair, empresa de aviação, propriedade de 

Simonsen, sofreu um forte golpe pelo novo regime e foi forçada a fechar as portas, pouco 

depois de abril de 1964. Acumulada em dívidas e com pagamentos atrasados, a Excelsior 
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inicia seus inúmeros empréstimos para tentar sobreviver. Em 1970, o anúncio de Ferreira 

Neto, durante a programação da emissora, oficializou o fim da TV Excelsior, a emissora 

saiu do ar imediatamente (OLIVEIRA, 2002).  

Mello (2010) pondera que um dos legados deixados pela TV Excelsior foram os 

festivais de música, que abriram as portas para um novo tipo de programação e competição 

musical, que posteriormente foi adotado e levado em diante por importantes emissoras do 

país. Antes do I Festival da TV Excelsior, aconteceu em 1960, o I Festival da TV Record 

intitulado como a I Festa da Música Popular Brasileira. A competição aconteceu no Guarujá 

e foi transmitida pelo rádio e na televisão, a canção vencedora foi a “Canção do pescador” 

de Newton Mendonça. Porém, o evento não teve muito prestígio, tanto que o Festival da 

TV Excelsior aconteceria somente cinco anos mais tarde. 

 

O início da Era dos Festivais 

Mello (2010) afirma que no Brasil, como em alguns outros países, festival é um 

evento que pode ter duas concepções diferentes. Uma delas é o festival que reúne exibições 

artísticas por um período específico, tendo como denominador comum um gênero musical 

ou uma área artística. Nesse modelo de festival não existe competitividade e seu principal 

objetivo é oferecer a oportunidade de acesso a novas tendências, novas obras, ao que está 

em voga ou simplesmente revisitar as obras de artistas já consagrados. Entre os mais 

famosos festivais dentro deste modelo, pode-se citar o monumental Festival de Edimburgo, 

o de Bayreuth e os Festivais de Jazz que se proliferam no mundo ano após ano. 

No Brasil, pode-se considerar pioneiro desse modelo o I Festival da Velha Guarda – 

que foi promovido pelo cantor e radialista Almirante na Rádio Record em 1954 – e também 

o Festival de Teatro de Curitiba e o Free Jazz Festival. O outro modelo ressaltado por Mello 

(2010), também tem o objetivo de ir à busca de novas manifestações artísticas e é marcado 

pela competitividade. Os festivais de cinema de Cannes e Veneza, por exemplo, não deixam 

de ser festivais e são eventos de competições. Na música popular, as novas manifestações 

implicam, quase sempre, em obras inéditas – quando se fala de festivais de música no 

Brasil, a ideia principal é de uma competição de canções. Não é uma competição de grupos, 

bandas ou intérpretes, mas sim entre os autores das obras, os compositores e letristas.  

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, em Viña del Mar e na cidade do México e na ilha 

de Wight, em Monterrey e Juanles-Pins, os festivais de música popular tiveram um papel de 

destaque na manifestação de uma cultura musical transnacional de massa nas décadas de 
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1960 e 1970, afirma Fléchet (2011). De acordo com a autora, as décadas de 1960 e 1970 

são decisivas para a história dos festivais numa perspectiva transnacional. Além de ter sido 

um momento de gênese dos festivais de música popular, o período é considerado um marco 

inicial da globalização cultural, contracultura
8
 e resgate de culturas já esquecidas ou 

culturas que vinham de fora. Caracterizaram-se por uma intensificação e uma formatação 

complexa dos fluxos culturais em nível internacional possibilitada pela revolução e 

desenvolvimento dos meios de comunicação. 

Esse conceito de festival de música popular ou festival de canção, que se 

estabeleceu nos anos 60, já existia no Brasil, embora com outro título: eram is 

concursos de músicas carnavalescas promovidos com sucesso no Rio de Janeiro 

na década de 30, embora em 1919 já tivesse se realizado, sem muita repercussão, 

com concurso organizado por Eduardo França (MELLO, 2010, p.14). 

 

 

Entre os anos de 1961 e 1964, a música passou por uma transformação significativa 

que se deu aos poucos e de maneira espontânea em bares e teatros, na televisão e rádios. De 

acordo com Mello (2010), esse processo de transformação foi rotulado pela imprensa na 

época como movimento de integração da música popular. As programações de maior 

audiência concentravam-se em três emissoras paulistas, Tupi, Record e Nacional, que 

valorizavam o espetáculo ao vivo e que há pouco tinham atingido seu auge. Às emissoras, 

cabia encontrar novos caminhos e formatos para se ressaltar em meio à considerável 

produção radiofônica que estava em alta desde os anos 50.  

A ideia que cutucava Solano Ribeiro era fazer um festival de música brasileira. 

Na Itália, o Festival de San Remo provava sua força com sucessos espalhados 

pelo mundo, e ele meteu na cabeça que podia fazer um festival de música popular 

no Brasil. Pediu uma cópia do regulamento ao editor Henrique Lebendiguer, o 

proprietário da Fermata, e ao traduzi-la concluiu que a fórmula italiana deveria 

ser modificada. Quem inscrevia as músicas em San Remo eram as editoras e 

gravadoras, em função do seu interesse de investir em novos compositores de sua 

escolha, que assim acabavam dominando o festival. [...]. Solano entendia que a 

competição deveria ser aberta a compositores, portanto eles é que deveriam 

inscrever suas obras. De outro lado, os intérpretes, que no fundo eram os astros, 

seriam escolhidos pela direção do festival, assim como nos programas de TV. 

[...]. Todos seriam acompanhados ou pelo Trio Tamba ou pela Orquestra 

Excelsior, regida pelo diretor musical do festival, Sílvio Mazzuca (MELLO, 

2010, p.58-61). 
 

Tendo como inspiração o Festival da Canção de San Remo – que surgiu em 1951 e 

se consagrou nos anos 60 como fomentador da indústria fonográfica italiana e ao mesmo 

                                                 
8
A contracultura defende a busca do prazer e da liberdade, condena a guerra, a sociedade de consumo, o 

capitalismo selvagem, os padrões familiares quadrados, as convenções sociais, como a virgindade e o 

casamento. É uma época de “desbunde”, em que as palavras de ordem são Peace and Love (“paz e amor”), 

Flower Power (“poder da flor”), Paradise Now (“paraíso agora”). [...]. O movimento hippie foi a principal 

expressão da contracultura (BELLEZI, 2000, p.390). 
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tempo se tornou um evento importante que era transmitido pela televisão –, o produtor de 

TV Solano Ribeiro pretendia consolidar a cidade de São Paulo como a nova capital da 

música brasileira (NAPOLITANO, 2001). A música brasileira estava em numa crescente 

surpreendente, principalmente no meio universitário; uma relevância potencializada com o 

espaço aberto com o sucesso dos programas musicais da TV Record. Foi nesse contexto que 

Solano Ribeiro conseguiu realizar o I Festival de MPB, ainda na TV Excelsior em 1965. 

O I Festival da TV Excelsior – foi lançado no início de 1965 e tinha como nome 

oficial I Festival Nacional de Música Popular Brasileira – confirmou o estrelato de Elis 

Regina, que ganhou o primeiro prêmio do festival. Arrastão foi a música ganhadora – uma 

parceria de Vinicius de Moraes e Edu Lobo e deu sequência à temática popular, falando 

sobre pescadores que se uniram para vencer as dificuldades de sobrevivência, segundo 

Napolitano (2001). A técnica de composição e interpretação trazida por Edu Lobo era 

sofisticada e foi considerada na época uma formulação poética do procedimento musical. 

Arrastão ganhou na voz de Elis Regina o poder de comunicação para o campo da moderna 

Música Popular Brasileira, inaugurando um novo estilo de Bossa – onde a intensidade da 

voz volta a ser um dos principais parâmetros de interpretação. Mesmo com o sucesso da 

música interpretada por Elis, o primeiro festival organizado pela Excelsior ainda não tinha 

conseguido um grande impacto junto à opinião pública. Os jornais, por exemplo, deram 

pouca importância ao festival e o fato das eliminatórias terem sido itinerantes – exigência 

da patrocinadora do evento Rhodia – diluiu o impacto geral do festival.  

O I Festival Nacional de Música Popular Brasileira, nome oficial do evento, ficou 

então marcado para se iniciar no dia 27 de março, com a apresentação de 12 

músicas, e não mais dez como fora anunciado antes. Por conseguinte, o total fora 

ampliado para 36, das 1.290 inscritas. Nessa data, seriam escolhidas quatro 

canções; outras quatro sairiam da segunda eliminatória, dia 30 de março, no 

auditório do canal 9, à rua Nestor Pestana, e mais quatro na terceira eliminatória, 

marcada para o dia 3 de abril, no Hotel Quitandinha, em Petrópolis. A grande 

final teria assim a participação das 12 escolhidas nas três eliminatórias, num 

grandioso programa transmitido ao vivo no sábado, dia 6 de abril, diretamente do 

Teatro Astoria, no Rio de Janeiro, sede da TV Excelsior Rio, canal 2 (MELLO, 

2010, p.61).   
 

O início da Era dos Festivais, segundo Mello (2010), marca dentro de muitos 

acontecimentos, o nascimento do gênero da música de festival. Este se caracterizaria por ter 

a temática como uma mensagem, a melodia contagiante, um arranjo peculiar que levantava 

a plateia e uma interpretação épica, conforme enumera Mello (2010). A música Arrastão, 

vencedora entre todas as concorrentes apresentadas naquele evento, deu um novo rumo para 

a música popular brasileira e foi o ponto de partida da música na televisão. O que antes 
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estava voltado para sambas, choros e as chamadas “músicas de fossa” da Bossa Nova, vê 

despertar composições de conteúdo, que carregam consigo mensagens e que tratam de 

alguma forma da realidade nacional. 

As transmissões eram realizadas pela televisão ao vivo e com público presente no 

local da gravação. Com o passar dos anos as torcidas aumentaram, a participação do 

público se tornou mais presentes, os cantores eram ídolos, eram ovacionados e vaiados: 

A despeito de a audiência não ter sido espetacular, a partir do Festival da TV 

Excelsior, a música brasileira pela TV não seria mais a mesma. Os quase 

sonolentos programas em que um grande cantor ou cantora se apresentava durante 

meia hora num cenário de gosto discutível, mesmo com uma mulher 

admiravelmente fotogênica como Maysa, chegavam ao fim de uma era. No novo 

modelo, havia outro elemento: o público. Nascia, embora timidamente, um novo 

gênero de programa de televisão, no qual a plateia se manifestava e torcia. Como 

no futebol, havia a competição. Em vez de jogadores e times, cantores e 

compositores. Em vez de estádios, auditórios. Nascia uma nova torcida no Brasil. 

A torcida pelas canções (MELLO, 2010, p.73-74). 

 

 

Um marco histórico forte, ressaltado pelo autor, foi que pela primeira vez na história 

da televisão, quem estava em casa “tinha contato direto com o que acabava de sair do forno, 

a nova usina de produção da música popular, a privilegiada geração dos anos 60.” 

(MELLO, 2010, p.74). Esse público, portanto, tinha a liberdade de avaliar de imediato a 

nova canção. Essa liberdade estava relacionada também como um desejo de expressão de 

direitos, quando em função do momento repressivo, cada cidadão convivia com ameaças de 

suas manifestações fossem tolhidas.  

Assim compreende-se que as expectativas para o Festival de 1966 eram altas, tanto 

por parte da produção quanto pelo público que ansiava um próximo evento musical do que 

porte do que havia acontecido no ano anterior. A Rhodia, patrocinadora do evento de 1965, 

havia renovado o seu contrato com a emissora e já havia traçado o padrão a ser adotado 

pelo Festival daquele ano, seguindo a mesma formatação de numerosas eliminatórias 

itinerantes – que estavam previstas para acontecer em São Paulo, Porto Alegre, Rio de 

Janeiro e Ouro Preto (MELLO, 2010). Em conversa com o diretor Edson Leite, Solano 

Ribeiro – produtor dos festivais – percebeu que este modelo contrariava completamente 

seus planos para que o 2º Festival tivesse uma única sede e que esta fosse uma cidade 

charmosa, onde, à medida que as eliminatórias fossem acontecendo, ganharia mais atenção 

e fama até o dia da final e traria vantagens para o marketing do evento, com noticiários 

constantes e levando pessoas aos bares e boates em torno do evento.  

Segundo Mello (2010), a demissão de Solano Ribeiro caiu do céu, já que a emissora 

prezava manter boas relações com seu cliente. Definido que o Festival seguiria os padrões 
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da Rhodia, alguns detalhes mereciam a atenção dos produtores: a postura do júri e o 

resultado final do primeiro festival, por exemplo, desagradaram Livio Rangan que, como 

patrocinador, acreditava ter o direito de direcionar um tipo certo de música que fosse 

beneficiar o projeto da Rhodia. Mas o que estava acontecendo naquela época era diferente 

do que ele pensava: a estética musical da MPB estava se modificando e criando um novo 

padrão que havia sido determinado justamente durante o I Festival de Música da TV 

Excelsior. Roberto Palmari foi o novo diretor designado para o II Festival Nacional de 

Música Popular Brasileira. Diferentemente de 1963 – quando a TV Excelsior vinha numa 

escalada avassaladora e expansão da rede – o ano de 1965 já representava o início do 

declínio da emissora.  

Quase todos os grandes nomes que surgiram na música em 1965 e 1966 estavam 

contratados com exclusividade pela TV Record para abastecer seus programas, 

que formavam um verdadeiro leque de gêneros e estilos da música popular 

brasileira. Esses artistas eram essenciais para cantar as canções inéditas que 

viessem a ser inscritas no II Festival nacional da Música Popular Brasileira da TV 

Excelsior. Elis Regina, Jair Rodrigues, Chico Buarque, Elizabeth Cardoso, 

Roberto Carlos, Edu Lobo, Wilson Simonal, Hebe Camargo, Claudete Soares e 

Alaíde Costa eram exclusivos da Record, que fez um rapa na música popular, 

deixando só as beiradas para a concorrente que lhe havia roubado a liderança 

(MELLO, 2010, P.78). 

 

 

As eliminatórias itinerantes aconteceram no Guarujá (29 de abril), em Porto Alegre 

(6 de maio), no Recife (13 de maio), em Ouro Preto (20 de maio) e fechando o ciclo, a 

última eliminatória aconteceu no auditório da TV Excelsior em Ipanema (27 de maio) – o 

mesmo da final do Festival do ano anterior. Foram 2.779 músicas inscritas em todo o Brasil 

(MELLO, 2010).  

Seriam apresentadas 50 músicas, dez em cada praça, uma verdadeira maratona. 

Cada eliminatória forneceria três músicas para a final, que ocorreria em São 

Paulo, com 15 canções disputando prêmios no valor de 40 milhões de cruzeiros: 

20 milhões para a primeira colocada e mais 20 milhões divididos entre os quatro 

seguintes, além dos troféus Berimbau de Ouro, Prata e Bronze. Os 

acompanhamentos ficaram a cargo da Orquestra da TV Excelsior, comandada por 

Sílvio Mazzuca, além dos grupos de Pedrinho Mattar, trio Três D, de Antônio 

Adolfo, e em certo grupo Barra Três (MELLO, 2010, p. 78). 

 

O Festival foi ao vivo, seguindo rigorosamente as normas de horário do canal 9 de 

início e contou com dois apresentadores, Zara e Kalil, que, trajados a rigor foram 

anunciando uma por vez, as 18 finalistas. De acordo com Mello (2010), “Porta-Estandarte”, 

“Boa palavra” e “Chora Céu” foram defendidas brilhantemente por seus intérpretes Geraldo 

Vandré, Elis Regina e Claudia respectivamente e foram as mais aplaudidas pelo público 

paulista que compareceu em peso ao auditório do canal 9. Napolitano (2001, p.119) 
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comenta que as eliminatórias passaram por um paradigma musical que não estava suprindo 

os níveis de inovação e impacto junto ao público presente e audiência da música Arrastão, 

que na interpretação de Elis Regina no festival realizado em 1965, havia se tornado uma 

referência a ser superada: “Ainda não surgiu nenhuma comparável à Arrastão.”, declarou o 

maestro Diogo Pacheco, membro do júri, no decorrer das eliminatórias. Era exigido dos 

concorrentes o “novo” e, neste caso, isso denotava não só uma música esteticamente 

criativa, mas também uma canção que resumisse os impasses políticos e ideológicos do 

país, que estavam cada vez mais acirrados.  

A música vencedora foi a composição de Vandré, Porta-estandarte. Sua temática, 

reassalta Napolitano (2001), podia ser entendida como uma exaltação à união do povo, à 

força do canto coletivo e à esperança do dia que chegará trazendo a liberdade e a felicidade 

para todos. Ao invés de usar como tema a vida de um grupo específico, como foi o caso do 

grupo de pescadores de Arrastão, que também trabalhou alguns elementos musicais caros 

do nacionalismo, a música de Vandré se voltou para o carnaval, visto como momento de 

integração e fusão do povo que se unia para cantar na avenida. Mello (2010) afirma que de 

todos os participantes do II Festival da Excelsior, aquele que mais se beneficiou foi Geraldo 

Vandré, que possuía o desejo de fazer canções identificadas com os anseios e os valores 

culturais da nação brasileira. “A vitória foi uma injeção de ânimo como ele nunca sentira 

antes. Vandré passou a se dedicar sozinho a uma obra que se alinhava com uma nova forma 

de arte no Brasil, as músicas de festival.” (MELLO, 2010, p.92). Vandré foi o primeiro de 

muitos compositores que passaram a encarnar o “compositor dos festivais”, aquele que 

dizia o que as torcidas e o público queriam ouvir. Eles cantaram e o povo cantou com eles. 

 

Considerações Finais 

 Este artigo trouxe uma discussão em torno da época dos primeiros festivais de 

música que foram televisionados durante os primórdios da ditadura militar brasileira, em 

especial o I e II Festival Nacional de Música Brasileira, ambos transmitidos pela TV 

Excelsior em 1965 e 1966, respectivamente. Além disso, o estudo realizado buscou 

problematizar como os festivais daquele período podem ser considerados um embrião de 

um tipo de programa televisivo que perdura ainda nos dias hoje. O período do surgimento 

dos festivais é, até hoje, alvo de discussões e polêmicas nas diferentes áreas do saber, por se 

tratar de anos de muita repressão, perseguição e autoritarismo que mesmo que incisivos, 

não conseguiram impedir que grandes eventos que, consequentemente, disseminaram 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 15 

músicas pertencentes a diferentes movimentos musicais – e muitos deles contra o poder 

ditatorial – acontecessem e ganhassem força. 

 Dentro deste pensamento, foi necessário resgatar e revisitar a história da televisão no 

Brasil e compreender e refletir sobre a trajetória histórica da TV Excelsior, seu projeto de 

modernidade e sua postura nacionalista que somados ao pioneirismo de seu dono, Mário 

Wallace Simonsen, conseguiu criar e disseminar um novo tipo de competição musical. Foi 

possível articular alguns aspectos da produção audiovisual e entender qual foi o papel 

desempenhado pela emissora na materialização de um novo formato de entretenimento 

televisivo. Podemos concluir ainda que algumas tendências de mudanças e até mesmo a 

manutenção de alguns formatos que reúnem música e elementos de competição para atrair 

público e disseminam determinada mensagem televisiva foi o pontapé inicial para a 

eventual modernização das competições nos anos seguintes e são trazidos hoje para 

programas tanto da TV aberta quanto da TV fechada. 
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