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Os festivais da
TV das novelas
Primeira emissora de televisão do país, a Tupi conquistou
o público mais com suas novelas do que com os festivais
POR MARIA DOLORES

nquanto os festivais de músi-
ca marcaram a história das
TVs Excelsior, Record e Glo-
bo e foram fundamentais

para a trajetória de cada uma dessas
emissoras e para o momento históri-
co-cultural em que aconteceram, a
sua importância na TV Tupi foi bem
mais modesta. Em muito porque a
Tupi - ao contrário das concorrentes
que recém-caminhavam - já era uma
senhora estabelecida em meados da
década de 1960, quando a música po-
pular brasileira se transformou em
fenômeno televisivo.

Primeira emissora de televisão do
Brasil, a Tupi faria agora 59 anos. Foi
inaugurada em 18 de setembro de 1950
pelo então megaempresário das co-
municações Assis Chateaubriand. A
primeira transmissão oficial foi um
verdadeiro acontecimento nacional na



entrada do país na segunda metade do
século 20. Não faltaram curiosos à festa
de inauguração para assistir à progra-
mação exibida pela TV Tupi, empresa do
conglomerado de mídia pertencente a
Chateaubriand. Estrelas como a atriz
Yara Lins participaram da grande festa,
que teve direito ainda a uma música
composta em homenagem à TV, de au-
toria do poeta Guilherme de Almeida e
Marcelo Tupinambá, interpretada por
Lolita Rodrigues.

Nos primeiros anos, embora boa
parte do conteúdo fosse baseada no
improviso, a Tupi emplacou progra-
mas que foram recorde de audiência,
como Alô, Doçura, Sítio do Picapau
Amarelo, O Céu É o Limite, Clube dos
Artistas e Repórter Esso, que perma-
neceu durante 18 anos no ar. Foi
também no início dos anos 50 que a

Tupi inaugurou a era das novelas
brasileiras.

Em 1967, no auge da era dos festi-
vais, o Museu da Imagem e do Som
achou que era uma boa retomar os ve-
lhos concursos de músicas de carna-
val e convenceu a TV Tupi a bancar a
investida. Assim, o 1° Concurso de Mú-
sica para o Carnaval foi transmitido do
Rio de Janeiro, cidade na qual aconte-
ceria também, no segundo semestre, o
2° Festival Internacional da Canção, o
FIC, produzido inicialmente pela TV Rio
e, nos anos seguintes, pela Globo.

O 1° Concurso de Música para o
Carnaval foi presidido por Ricardo
Cravo Albin, então diretor do Museu
da Imagem e do Som. O evento não
rendeu grandes frutos em nenhuma
das suas edições.

No fim da década de 1960, a Tupi

vinha em declínio, o que se agravou
com a morte de Chateaubriand, em
1968. No mesmo ano, ainda como
tentativa de pegar carona no sucesso
dos festivais e recuperar prestígio,
Fernando Faro, um dos nomes fortes
da produção da TV Tupi, criou o Fes-
tival Universitário da Canção Popular
e também programas musicais que
se tornaram sucesso, como Ensaio e
Divino e Maravilhoso.

Mas o festival não causou grande re-
buliço, embora contasse com a parti-
cipação de artistas já consagrados,
como Elis Regina. Foi apenas em 1979
que a emissora conseguiu realizar um
de maior projeção, o Festival 79 da
Música Popular. Porém a era dos
festivais v iv ia seus últimos dias - e a
Tupi também, que encerrou as ativi-
dades em julho de 1980.



Do samba ao popular
Sambistas, estrelas do rádio e a nova geração do fim
da década de 1970 são os destaques dos festivais da Tupi

E m 1967, o nome de Zé Kéti
ainda estava assoc iado ao
show Opinião, dir igido em
1964 por Oduvaldo Vianna

Filho, com o próprio Zé Kéti, João
do Vale, Nara Leão e, depois, Ma-
ria Bethânia no elenco. Prest ig iado
pela elite cultural por c a u s a do
sucesso do Opinião, o compositor
não abandonou as raízes - o samba
e o morro - e fo i o grande nome do
Concurso de Música para o Carna-
val promovido pela TV Tupi, ven-
cendo a primeira edição com a
marchinha Máscara Negra, grava-
da em seguida por Dalva de Olivei-

ra, em um dos últimos sucessos da
cantora. "Tanto riso, oh, quanta
alegria/ Mais de mil palhaços no
salão..." se tornaram alguns dos
versos mais conhec idos das mar-
chas c a r n a v a l e s c a s e conquista-
ram o Carnaval de 1967, mesmo o
concurso não tendo sido sucesso
de audiência.

O Festival Universitário da Canção
Popular promovido pela TV Tupi, que
teve quatro edições, também não foi
o palco principal do cenário da músi-
ca brasileira, mas contribuiu para di-
vulgar artistas que começavam a fa-
zer sucesso em outros festivais. Foi o

caso de Beth Carvalho, que ficou em
terceiro lugar ao interpretar Meu
Tamborim, de César Costa Filho e
Ronaldo Monteiro de Souza, mas ter-
minou o ano em alta pelo terceiro lu-
gar com Andança, de Edmundo Sou-
to, Paulinho Tajapós e Danilo Caymmi,
no 3° Festival Internacional da Can-
ção, da concorrente da Tupi, a Globo.

Também na edição de 1968, apa-
receu nas telas da Tupi o jovem Ivan
Lins, que conseguiu levar às f inais a
composição Até o Amanhecer, dele
e de Valdemar Correia, na voz de
Cyro Monteiro. Uma das estrelas da
Rádio Mayrink Veiga nos anos de



ouro do rádio no Brasil, Cyro Mon-
teiro foi um dos cantores populares
de rádio a migrar com sucesso para
a TV, part ic ipando de vários progra-
mas nas emissoras da época, em
interação com diversos músicos jo-
vens. Essa primeira edição do Fes-
tival Universitário c o n t o u a i n d a
com a part ic ipação de Elis Regina,
que f i c o u com o quar to lugar com
Um Novo Rumo, de Arthur Verocai
e Geraldo Flach.

Justamente por ser um festival de
universitários, os autores das músi-
cas eram quase completos desco-
nhecidos e contavam com o carisma
e a fama do intérprete para ajudar
na classificação, Além de Elis e Cyro
Monteiro, Claudette Soares, Taigua-
ra, Jair Rodrigues e o Trio Maraiá
deram o ar da graça no Festival Uni-
versitário da Canção Popular, da TV
Tupi, cuja derradeira e d i ç ã o acon-
teceu em 1971.

Oito anos depois, em 1979, a TV

Tupi realizou o seu último festival, o
Festival 79 de Música Popular, que
conseguiu, f inalmente, maior proje-
ção. O cearense Fagner, que con-
quistou o título de melhor intérprete
por Quem Me Levará Sou Eu, de
Dominguinhos e M a n d u k a , vivia o
primeiro boom da sua carreira. Ou-
tro grande destaque foi Oswaldo
Montenegro, então com 23 anos.

Embora desacreditada por ele pró-
prio, que não achava a sua composi-
ção com cara de festival, Oswaldo
Montenegro ficou com o terceiro lu-
gar, e sua performance foi uma das
mais aplaudidas pelo público do lo-
tado Pa lác io de Convenções do
Anhembi, em São Paulo.

O Festival 79 de Música Popular
contou ainda com a part icipação de
músicos como Zé Ramalho, Alceu
Valença, Jackson do Pandeiro, Gui-
lherme Arantes, Elba Ramalho, Klei-
ton e Kledir, Arrigo Barnabé, Caeta-
no Veloso, entre outros.



SIMPLES COMO UMA
MACARRONADA
Certa noite, os irmãos Lô e Márcio Borges
seguiram com seu amigo Fernando Brant e a então
namorada dele, Leise, para a casa dos Borges, no
bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte.
Enquanto Leise preparava uma macarronada para
a turma, Lô começou a brincar no piano e compôs
um tema que, achou, podia dar uma música. "Vocês
não querem colocar letra nisso?", perguntou a
Márcio e Fernando. Na mesma hora, cada um
pegou papel e caneta e pôs-se a escrever, sem
olhar o que o outro estava fazendo. Quando
terminaram, viram que o fim da letra de Márcio -
"todo dia é dia de viver..." - se encaixava no começo
da letra de Fernando - "eu sou da América do Sul".
Quando a macarronada ficou pronta, também
estava a música que batizaram de Para Lennon e
McCartney, em homenagem às parcerias dos dois
beatles. A canção foi um dos destaques no Festival
79, na voz de Simone.

O som fora
dos palcos
História de algumas das músicas
e músicos dos festivais da Tupi

SUMIDOS DO PEDAÇO
Alguns artistas que tiveram grande importância nos
festivais universitários que aconteceram pelo Brasil na
década de 1970 - e não apenas no Festival Universitário
da Canção Popular, da TV Tupi - acabaram saindo de cena
e do circuito musical. Dois deles foram Ruy Maurity e
Abi lio Manoel. Filho da primeira violinista a integrar a
Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, no Rio de
Janeiro, e irmão do pianista Antônio Adolfo, Ruy Maurity
aprendeu sozinho a tocar violão e fez uma importante
carreira até meados dos anos 80. Em 1998, lançou o disco
De Coração, com parcerias dele com Zé Jorge. Já o
português Abilio Manoel, que veio criança com a família
para o Brasil, fez também muito sucesso nos anos 70 e 80,
mas depois saiu de cena. Lançou seu último disco com
inéditas em 1998 e hoje trabalha com publicidade.



UM PRESENTE
PARA ELE MESMO
Oswaldo Montenegro compôs a
música Bandolins para presentear uma
amiga bailarina que chorava mágoas
pelo fato do namorado ter viajado
para a Europa. Inscrevê-la em um
festival não passava pela cabeça
do autor. Mesmo porque, nessa época,
apesar da pouca idade, pensava em
desistir da carreira. Seu primeiro LP
por uma gravadora, Poeta Maldito,
Moleque Vadio, havia sido um fracasso
de vendas. Pelo sim, pelo não, acabou
decidindo inscrever Bandolinsno
Festival 79, da Tupi. No final das contas,
não tinha nada a perder. Diante do
sucesso de outros concorrentes,
Oswaldo achou que passaria
vergonha no palco, mas aconteceu o
oposto: Bandolins agradou ao público e
faturou a terceira colocação. E, claro,
o jovem compositor desistiu de
desistir da carreira.
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