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Vida Alves, 80, atriz da primeira telenovela nacional e do primeiro beijo romântico da TV no 
país, agora tem razões para acreditar que finalmente conseguirá realizar seu grande sonho: a 
criação de um museu da televisão brasileira. Na próxima segunda-feira, dia 30, será realizada 
uma festa para celebrar a assinatura de um acordo no qual a Prefeitura de São Paulo cederá 
um local para abrigar o futuro Museu da TV Brasileira.  
 
Deverão estar presentes artistas globais, como a atriz Regina Duarte, dirigentes de emissoras, 
pioneiros da televisão, a exemplo do ator Lima Duarte (que participou da inauguração da TV 
brasileira), o prefeito Gilberto Kassab (DEM), o governador José Serra (PSDB) e outros 
políticos.  
 
A cerimônia acontecerá onde futuramente será criado o museu, um endereço histórico para 
São Paulo, cidade berço da televisão no país – a primeira transmissão foi a de um show da 
paulistana TV Tupi, em 18 de setembro de 1950. Trata-se do Complexo do Gasômetro, na 
região do parque Dom Pedro (Brás, centro da cidade), onde funcionou a empresa responsável 
pela introdução da iluminação pública na capital paulista.  
 
No local, o galpão principal, uma bela construção de tijolos aparentes, com 3 mil m2, será a 
área central do futuro museu, de acordo com o pré-projeto apresentado à prefeitura.  
 
A Fundação Padre Anchieta (FPA), que administra a TV Cultura, está à frente da iniciativa. No 
ano passado, Vida Alves, que há 13 anos lutava para conseguir um local público para criar o 
museu, obteve o apoio da entidade, administrada majoritariamente com recursos do governo 
de SP.  
 
A FPA contratou a empresa de produção cultural Base 7 para elaborar um pré-projeto do 
museu, ao qual a reportagem teve acesso. A idéia não é fazer com que o público simplesmente 
veja televisores e câmeras antigos ou assista a gravações raras, mas que experimente no local 
o “encantamento” da TV, como explica o jornalista Paulo Markun, presidente da fundação.  
 
“O objetivo não é só mostrar cenas históricas, mas também figurinos, cenários. Você pode, por 
exemplo, ter o cenário do Bolinha ao lado de uma tela com cenas do programa”, diz.  
 
Um galpão secundário deverá ser utilizado exclusivamente para os programas infantis, com 
uma provável reconstituição do cenário do “Castelo Rá Tim Bum”, da Cultura, entre outros.  
 
Por fim, um galpão nos fundos do terreno deverá abrigar estúdios nos quais os visitantes 
poderão vivenciar a experiência de fazer um programa da TV. “É importante também que o 
museu reflita sobre as transformações da televisão e pense no futuro”, afirma Markun. Para 
isso, a idéia é que haja mostras temporárias e um auditório para seminários.  
 
FALTA DE VERBA. Markun ressalta que “o museu não é da TV Cultura” e está conversando com 
dirigentes das demais redes para que todas sejam parceiras. A participação das emissoras é 
importante não só para que seus acervos, hoje privados, se tornem acessíveis ao público, mas 
também para viabilizar economicamente o museu.  
 
O projeto tem um orçamento previsto de R$ 25 milhões, segundo o designer e artista plástico 
Ricardo Ribenboim, da Base 7, que concebeu a primeira idéia do museu, apresentada às TVs. 
Por enquanto, existe uma verba de R$ 4 milhões do BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento), designada para a restauração dos galpões do Gasômetros, antes 
abandonados.  
 
O museu foi formalmente criado por uma lei, proposta pelo vereador Farhat (PTB) – conhecido 
como “advogado do Ratinho” por atuar no programa do apresentador Carlos Massa – e 
assinada por Kassab em maio. Com isso, pode também contar com orçamento da prefeitura 



nos próximos anos. Uma previsão otimista, segundo Markun, é que a inauguração seja em 
2010, antes do final de sua gestão na Cultura. 
 
 
 
Leia mais: 
 
Acervo de valor inestimável 
Laura Mattos 
 
Em 1995, quando estava com 68 anos, a atriz Vida Alves iniciou sua luta pela criação de um 
museu da televisão brasileira. Ela fundou a Pró-TV, associação de pioneiros da televisão e 
transformou sua casa, no Sumaré, na zona oeste de São Paulo, em sede da entidade. Com o 
tempo, passou a reunir no local um acervo com raridades da televisão garimpados com 
profissionais do meio, entre televisores antigos e 4.000 fotos. 
 
Estão com ela o figurino do Capitão 7, super-herói criado na TV Record em 1954, o roteiro de 
"Redenção", a mais longa novela brasileira, exibida na Excelsior de 1966 a 1968, a primeira 
câmera da TV Tupi, fotos do show de inauguração da TV e fitas com depoimentos de 
personalidades, como Dias Gomes (1922-1999) e Walter Avancini (1935-2001). 
 
O que era uma residência particular se tornou um pequeno museu visitado por estudantes, 
pesquisadores e outros curiosos. A atriz teve de reservar uma pequena área no primeiro andar 
do sobrado para morar. 
 
"Foram 13 anos procurando sensibilizar as pessoas de que era importante criar um museu. 
Não só pela história da TV, mas pela do país. Já dei meu recado ao Markun: se não fizer isso 
por mim, que se prepare porque vou acertar as contas com ele no outro mundo", brinca. 
 
Vida Alves estava no show inaugural da TV, em 1950, foi mocinha da primeira novela, "Sua 
Vida me Pertence", em 1951, na qual deu o primeiro beijo romântico, em Walter Forster. 
Também esteve na inauguração da TV digital, no ano passado, na Sala São Paulo. 
 
Ela é responsável por redigir 800 biografias de personalidades da televisão, disponíveis para 
pesquisa no site da Pro-TV (www.museudatv.com.br), além de gravar 130 depoimentos. "Só 
parei porque não havia mais dinheiro", conta Vida, que muitas vezes usa parte de sua 
aposentadoria, do INSS, com as despesas da associação. 
 
A atriz se emociona quando pensa que dentro de dois anos todos os quadros e fotos que hoje 
tomam conta de sua casa irão para outro endereço, o do museu. "Quando arrancarem tudo e 
ficarem só os buracos nas paredes, vou chorar." 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 jun. 2008. Primeiro Caderno, p.A-15. 


