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Logo na apresentação de seu novo livro, "TV Tupi - Uma Linda História de Amor", lançado 
recentemente pela Coleção Aplauso, da Imprensa Oficial, a veterana atriz Vida Alves explica os 
motivos que a levaram a resgatar a história da primeira emissora de TV do Brasil: "Escrevi o 
livro porque nem eu nem você sabemos viver sem televisão e temos curiosidade sobre ela".  
 
A verdade - incontestável, diga-se de passagem - é que desde que Assis Chateaubriand 
inaugurou a primeira TV brasileira e a quarta do mundo em 18 de setembro de 1950, este 
veículo passou a fazer parte de maneira visceral da vida de todos os brasileiros que, 
diariamente, têm na "máquina de fazer doidos" sua maior fonte de informação e 
entretenimento. "A TV é a alma-irmã do Brasil, da mesma maneira que o cinema é a alma- 
irmã do Estados Unidos", observa Vida, do alto da experiência de quem participou da 
implantação da TV no Brasil desde sua festa de inauguração, em São Paulo.  
 
Após passar mais de duas décadas afastada da TV, a ex-atriz, roteirista e apresentadora 
retomou seu contato com o mundo da televisão e seus antigos colegas de profissão em 1995 
quando decidiu fundar a Associação dos Pioneiros da TV (Apite) ao lado de nomes como Walter 
Forster, Luiz Gallon, Lia de Aguiar, Ana Maria Neumann, Walter Ribeiro dos Santos e Blota Jr.  
 
"Depois transformamos a Apite em Apitte - Associação dos Pioneiros, Profissionais e 
Incentivadores da TV no Brasil - e concluímos que era preciso criar um Museu da TV 
Brasileira", recorda Vida, que no último dia 15 de abril, completou 80 anos de idade.  
 
"Só que, para fazer um museu, é preciso ter não apenas acervo, mas apoio institucional, um 
local adequado e também colaboradores", observa a atriz, que numa verdadeira batalha, 
aparentemente "quixotesca", transformou sua própria casa, localizada no Alto do Sumaré, em 
São Paulo, numa espécie de protótipo deste museu desde que fundou a Apite.  
 
Rebatizada hoje de Pró-TV, a instituição presidida por Vida acaba de conseguir a vitória mais 
importante desta trajetória de mais de 13 anos. Em primeiríssima mão, a atriz adianta à 
Gazeta Mercantil que no máximo em 15 dias o prefeito Gilberto Kassab deve ratificar o projeto 
de lei do vereador Farhat (PTB), autorizando o município a construir o Museu da Televisão 
Brasileira.  
 
Sem autorização para revelar mais detalhes do projeto, Vida comemora também uma parceria 
com a TV Cultura, que desde o final de 2007 também é uma das parceiras da Pró-TV. "Os 
detalhes desta parceria com a Fundação Padre Anchieta estão sendo pensados pelo Paulo 
Markun (atual presidente da TV pública paulista) e também devem ser conhecidos em no 
máximo um mês", adianta Vida.  
 
A protagonista do primeiro beijo na boca da televisão brasileira - em Walter Forster, na novela 
"Sua Vida me Pertence" (1951) - faz planos para a concretização da nova instituição. "Se eu 
conseguir construir o museu não quero apenas colocar nele somente o acervo da Pró-TV, mas 
negociar para que todas as emissoras mandem material para ele. É importante que este 
espaço guarde a história de toda a TV brasileira", observa.  
 
Vida teme, porém, que seu desejado museu sobre a história da TV brasileira não saia do papel. 
Ela luta pela idéia há anos; foi inclusive recebida pelo ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, mas não conseguiu nenhum apoio do governo federal até hoje. A atriz só conseguiu 
de fato reunir o importante material que hoje guarda em sua casa no Sumaré (ver texto nesta 
página) devido à doação de documentos, equipamentos e fotos de outros pioneiros do meio e 
o apoio da Associação Brasileira de Radiodifusores (Abra), integrada pela Rede Bandeirantes e 
Rede TV, que com pequenas contribuições financeiras mantém a Pró-TV de portas abertas.  
 
"Tenho orgulho da TV. De certa maneira, ela ajudou a educar o Brasil, mesmo com todas as 
deficiências que nossa educação apresenta", afirma Vida sem rodeios. A chegada de um museu 
para guardar a memória de um meio tão importante para o País como a televisão é uma boa 



oportunidade para que olhemos nosso passado representado na telinha e assim 
compreendamos melhor não só nosso presente, mas nosso futuro. Afinal, para o bem e para o 
mal, a TV é o "espelho" em que a maioria dos brasileiros, indiscutivelmente, mais se mira.  
 

 
Leia mais: 
 
Tesouros guardados em casa 
 
Quem chega ao portão do sobrado branco, cercado de árvores, localizado na tranqüila Rua 
Vargem do Cedro, no Alto do Sumaré, em São Paulo, não imagina que o imóvel, além de ser 
residência há meio século da atriz Vida Alves, esconde também um importante acervo sobre a 
memória da televisão brasileira.  
 
Entre aquelas paredes, onde Vida criou seus filhos e decidiu um dia abandonar a profissão de 
atriz para se dedicar à sua família, hoje estão guardadas preciosidades como uma das câmeras 
de TV utilizadas pela Tupi - primeira emissora a operar no Brasil - em sua noite de inauguração 
no hoje longínquo 18 de setembro de 1950.  
 
Resultado da doação de inúmeros pioneiros da televisão, o importante material reunido pela 
Pró-TV, instituição fundada por Vida em 1995, torna-se ainda mais importante quando se 
pensa que, nos primeiros anos da televisão, não existia o videoclipe e que, portanto, o que se 
pode reunir para contar a história da TV desde seus primórdios se resume a fotos, scripts, 
figurinos e outros objetos que possibilitaram que a televisão brasileira se tornasse o que ela é 
hoje: um fenômeno de audiência que atinge 99,9% da população do País.  
 
Mas a batalha de Vida para ajudar a preservar a história de um meio que ajudou a fundar foi 
mais longe. Hoje, na sede da Pró-TV, estão guardados aproximadamente 160 depoimentos de 
profissionais ligados à televisão no Brasil desde sua origem. Entre os nomes que já 
concederam entrevista à instituição estão José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, 
Fernanda Montenegro, Dias Gomes, João Saad, fundador da Band, e Jorge Edo, primeiro 
técnico responsável pela operação de câmeras na TV Tupi. Para preservar o precioso material, 
captado em beta, o próprio Boni verteu todas as fitas para DVD, eliminando assim o risco de 
que o tempo e o mofo apagassem declarações fundamentais para que conte com mais 
exatidão a história da TV nacional.  
 
"Vida se propôs a escrever quatro pequenas biografias destas pessoas por dia", conta Elmo 
Francfort, diretor de comunicação, marketing e eventos da Pró-TV. Ocorre que, incansável, a 
atriz escreve, contando com sua memória - sempre "lavada e escovada", como diz ela - outros 
textos dando conta da vida de outros pioneiros da TV que hoje, não fossem pela dedicação da 
atriz, estariam completamente esquecidos. Desta maneira, no site da Pró-TV 
(www.museudatv.com.br) há hoje aproximadamente 780 biografias disponíveis à consulta 
para qualquer internauta.  
 
O pesquisador que, ao lado de Vida, acaba de lançar o livro "Rede Manchete - Aconteceu Virou 
História" - sobre a emissora fundada por Adolpho Bloch no início da década de 80 - mostra 
com orgulho outras preciosidades do acervo. "Sente o peso deste aparelho portátil", mostra 
Francfort exibindo o primeiro modelo deste aparelho fabricado no Brasil em 1954 pela extinta 
Erga. 
 
Se os 14 aparelhos que enfeitam o antigo hall de entrada da residência de Vida Alves por si só 
já impressionam, pois ajudam a contar a evolução tecnológica da TV no Brasil da válvula até o 
controle remoto, há ainda o cinejornal que registra em película da cerimônia de inauguração 
da Tupi e figurinos de novelas como "Sangue do Meu Sangue", da TV Excelsior, e de séries 
como "Capitão 7", da TV Record, doados pelo próprio intérprete do herói, Ayres Campos, como 
faz questão de frisar Francfort.  
 
"Viramos uma referência no assunto. Muitas instituições do País quando localizam material 
ligado à história da televisão, enviam-no para cá", diz o diretor. Este é o caso da Biblioteca 



Nacional que doou a Pró-TV uma fita do "Miss Brasil 1966"; e da Câmara Municipal de São 
Paulo que, ao localizar em seus porões um acervo de fotos sobre TV, não hesitou em mandar o 
material para a instituição fundada por Vida Alves.  
 
"Na pressa de fazer, os funcionários das emissoras esquecem o "depois". Mas devemos 
guardar o "passado" para não só aprender com ele, mas também saber o que fazer para 
melhorar a qualidade da TV brasileira", defende, sabiamente Francfort. Empenhado, o 
pesquisador só não conseguiu resgatar uma peça para o acervo da Pró-TV: o "m" em chumbo 
que ficava localizado nos topos dos edifícios-sede da TV Manchete em São Paulo e no Rio.  
 
"Descobri que o do Rio já havia sido retirado. Decidi então que iria salvar o de São Paulo de 
qualquer jeito", lembra o diretor. O projeto, no entanto, foi abortado quando Francfort 
descobriu que somente uma das bases da peça ocuparia uma sala grande inteira do museu 
fundado por Vida Alves. "Não teve jeito. A peça foi derretida", conta ele. Não dá para ganhar 
todas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 e 31 maio e 1 jun. 2008, Fim de semana, p. 
D8.  


