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RESUMO  
 

Através desta monografia analisamos a evolução dos programas do gênero musical dentro da 

grade de programação da Rede Globo. Utilizamos dados disponíveis no site Memória Globo para 

elencar os produtos pertencentes a esse gênero, nos baseando tanto em classificações presentes 

no site quanto em categorizações próprias. A partir do momento em que finalizamos a seleção 

dos programas para compor esta lista, os dividimos por anos e décadas, colocando também sua 

periodicidade, com o objetivo de analisar não só a quantidade de programas por décadas, mas 

também sua frequência de exibição na grade horária. Propusemos, então, uma categorização dos 

programas musicais da Rede Globo, de acordo com suas temáticas e formatos. A finalidade desse 

trabalho é compreender o perfil dos programas existentes na grade da Rede Globo desde seu 

surgimento em 1965 até o ano de 2013. Observamos aqui suas modificações através das últimas 

seis décadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento da televisão no Brasil, os musicais têm sido uma constante na programação 

das emissoras. A partir da Era dos Festivais (1965-1972), inclusive, a música se tornou um dos 

maiores captadores de audiência para a televisão. Tais concursos de música brasileira eram 

televisionados e o público podia acompanhar e torcer por seus compositores e intérpretes 

prediletos através das mais diversas regiões brasileiras. 

O que aconteceu durante esses sete anos foi um fenômeno inédito no país. Em um contexto 

político de ditadura, os artistas nacionais expuseram suas canções, identificando nos festivais um 

palco para a luta contra a opressão. O público aderiu de forma intensa, o que impulsionou a 

relevância desse formato de programa musical não só para a televisão, como também para a 

música brasileira e para a história do país.  

Apesar de a Record ter sido a campeã de audiência com seus programas musicais durante as 

décadas de 1960 e 1970, a Rede Globo também investiu nesse formato, que ainda hoje 

permanece em sua programação, mesmo que de forma mais restrita. Por conta da presença 

ininterrupta dos musicais na grade e pela manutenção da Rede Globo, há muitos anos, como 

emissora líder de audiência no país, a escolhemos como foco de nossa pesquisa. 

Além disso, a opção pelo estudo dos programas musicais dessa emissora se deu por uma 

curiosidade relacionada ao programa Som Brasil. Ele vem se mantendo, com algumas 

interrupções, há trinta anos no ar, mas sua estrutura e seu horário de exibição foram 

completamente modificados. São justamente essas modificações que nos levaram a questionar se 

tal tendência se mostrou equivalente com os outros produtos do gênero musical da empresa. 

Ainda, instigaram-nos a investigar quais são os fatores que influenciam no desaparecimento e/ou 

transferência de programas musicais dentro da programação.  

O Som Brasil esteve no ar em três períodos diferentes: de 1981 a 1989; de 1993 a 1998; 2007 

até 2013
1
. Na primeira fase, de 1981 a 1989, que durou oito anos, ele era exibido aos domingos 

pela manhã e se caracterizava pelo caráter regionalista, focando principalmente na música 

                                                
1 Informações sobre o programa Som Brasil obtidas no site: http://canalviva.globo.com/programas/viva-

nostalgia/materias/som-brasil-traz-ha-30-anos-o-melhor-da-musica-brasileira.html  

http://canalviva.globo.com/programas/viva-nostalgia/materias/som-brasil-traz-ha-30-anos-o-melhor-da-musica-brasileira.html
http://canalviva.globo.com/programas/viva-nostalgia/materias/som-brasil-traz-ha-30-anos-o-melhor-da-musica-brasileira.html
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sertaneja. Já na segunda fase, de 1993 a 1998, com duração de cinco anos, teve uma mudança 

completa de estrutura e direção, mantendo o nome, mas alterando profundamente sua essência e 

horário de exibição. Além de as gravações do programa passarem a ser realizadas em uma casa 

de shows no Rio de Janeiro, tal atração ficou marcada por exibir grandes concertos musicais que 

eram exibidos nas terças-feiras às 21h. 

Na terceira fase, 2007 até 2013, que segue no ar na emissora e já possui seis anos de duração, 

houve novamente uma modificação na proposta do programa, que passou a ser palco de 

homenagens para artistas célebres da música nacional. O Som Brasil voltou a ser gravado nos 

estúdios da Rede Globo, com músicos convidados para fazer versões de canções de sucesso dos 

homenageados. Outra proposta, nesta nova fase, foi revelar talentos da música brasileira. 

Portanto, dentre os escolhidos para se apresentar, figuram cantores desconhecidos do grande 

público que ganham uma oportunidade de promoção.  

No entanto, há controvérsias em relação à promoção desses novos artistas. Como até 2013 o 

programa foi transmitido uma vez por mês, às sextas-feiras, durante a madrugada – mais 

especificamente à 1h40 – indagamos se, realmente, existe um público na TV aberta que continua 

a acompanhar essa atração.  

Este trabalho objetiva realizar uma cartografia da flutuação da programação musical na TV 

Globo. Pretendemos aqui mapear o fenômeno de modificação do perfil e a movimentação dos 

produtos do gênero musical na grade de programação da emissora, desde seu surgimento, em 

1965, até 2013. Especificamente, faremos um breve panorama histórico sobre a relação 

entreprogramas musicais e televisão. Além disso, apresentaremos algumas reflexões sobre 

definições e tipologias no gênero musical. Faremos aqui, também, um exercício de análise sobre 

a tendência atual do perfil dos programas musicais, marcada pela grande presença dos reality 

shows musicais. 

Com a finalidade de entender o que são os programas musicais, como eles funcionam e traçar um 

breve histórico sobre a sua existência na televisão brasileira, dividiremos a fundamentação deste 

trabalho em três partes: o gênero musical na televisão; programação em televisão e breve 

histórico dos programas musicais na televisão brasileira. 



 

8 

 

Para tanto, no capítulo “O gênero musical na programação da TV brasileira”, definiremos 

gênero musical, posteriormente trabalhando com os conceitos de programação e grade horária, 

identificando os fatores que as influenciam. Identificamos que a relação entre música e televisão 

é íntima e frutífera. Desde o surgimento desse meio no Brasil, pudemos identificar que a música 

se encontra presente em gêneros e formatos distintos de programas musicais de televisão. Por 

conta disso, mesmo se os programas especificamente musicais estejam ausentes da programação 

de certas emissoras, este elemento se apresenta dentro de outros gêneros televisivos. É válido 

ressaltar, no entanto, que trataremos aqui especificamente dos programas musicais de televisão, 

sendo que consideramos “musical” todo programa que tenha enfoque na música. Desta forma, 

não analisaremos aqui a música como trilha sonora ou a presença de atrações musicais em meio a 

programas de outros gêneros. 

Além disso, apontaremos especificamente as questões de programação da Rede Globo, que se 

estrutura de forma horizontal, transmitindo diariamente o mesmo produto na mesma faixa 

horária. A emissora também se caracteriza por uma programação que prioriza majoritariamente 

novela e jornalismo, deixando lacunas em sua grade horária para serem ocupadas por produtos 

de outros gêneros. Em seguida, faremos um breve apanhado sobre a história dos programas 

musicais na televisão brasileira, dando um enfoque especial aos festivais, que consideramos o 

um período de destaque para a relação entre a televisão e a música no país.  

No capítulo seguinte, intitulado “Rede Globo e programas musicais”, partiremos 

especificamente para a análise dos musicais da Rede Globo nas décadas de 1960, 1970 e 1980, 

utilizando recursos metodológicos que explicaremos a seguir. Identificamos, nesse período, uma 

tendência gradual de crescimento do gênero musical na grade de programação da emissora, com 

uma diversificação de formatos e grande número de programas. A década de destaque, nesse 

contexto, é a de 1980, que contou com 101 musicais distribuídos em nove formatos diferentes. 

A partir da década de 1990 o contexto é modificado, questão que abordaremos no capítulo 

“Mudança do perfil dos programas musicais na Globo”. Analisaremos as décadas de 1990, 2000 

e 2010, finalizando o diagnóstico em 2013. Apontamos aqui como alterações a diminuição da 

quantidade de programas, restritos a poucos formatos; a menor regularidade desses produtos na 

grade horária; a menor proposição de atrações novas dentro do gênero musical, além do 

surgimento dos reality shows musicais, que trazem uma proposta de interatividade entre meio e 
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espectador e vêm se mostrando uma aposta de sucesso dentro da emissora, através dos 

programas FAMA e The Voice Brasil. 

Verificamos que, atualmente, não há grande quantidade de musicais na grade horária, e somente 

um tem destaque: o The Voice Brasil. Isso caracteriza uma tendência de modificação do perfil 

dos musicais, com forte presença dos reality shows na televisão. Desta forma, programas como o 

Som Brasil, que não possuem fatores de interatividade entre público e meio, acabam por ser 

deslocados para horários menos nobres. 

Escolhemos este objeto de pesquisa principalmente por conta da afinidade com as áreas da 

Comunicação e da Música. Acreditamos que uma monografia como esta seja relevante, pois não 

há tantas pesquisas associando as duas áreas, na atualidade. Desta forma, uma contribuição para 

o estudo da área se torna importante para reforçá-la.  

Destacamos aqui que, embora tenhamos feito esforços para tanto, não tivemos acesso aos índices 

de audiência dos programas musicais estudados num âmbito nacional, somente alguns dados de 

programas mais recentes relativos à cidade de Salvador. Ressaltamos também que, no âmbito de 

uma monografia, seria muito difícil lidar com índices de audiência em um corpus tão extenso e 

em um recorte histórico tão amplo. 

 

1.1. Metodologia 

Com a finalidade de mapear a movimentação dos programas musicais dentro da grade de 

programação da Rede Globo, realizamos uma pesquisa a partir do ano inicial da emissora (1965) 

até 2013. Para tanto, utilizamos as informações disponibilizadas pela própria empresa, através do 

seu site de arquivo, o Memória Globo
2
. 

Nele, todos os programas da história da emissora são divididos nas seguintes categorias: 

Entretenimento, Esporte, Jornalismo e Cidadania. Dentro da categoria Entretenimento, que é a 

que nos interessa nesse estudo, a Rede Globo separou os programas entre: novelas, minisséries, 

                                                
2 Utilizamos o site Memória Globo como nossa base para a coleta de dados sobre os programas musicais da Rede 

Globo. O ultimo acesso à página foi realizado no dia 3 de janeiro de 2014: http://memoriaglobo.globo.com/ 

http://memoriaglobo.globo.com/
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seriados, humor, auditório e variedades, infantojuvenis, musicais e shows, reality shows, 

teleteatro e especiais.  

Baseamos-nos, portanto, na própria classificação da empresa, colocando em nossa lista todos os 

programas presentes na parte dos Musicais e Shows. Consideramos, entretanto, a classificação 

insuficiente, pois apesar de haver programas que transitam entre categorias – aparecendo 

simultaneamente como Musical e Infantojuvenil, por exemplo – de uma forma geral, os 

programas são alocados em somente um setor, o que não supre a demanda do fenômeno. 

Acreditamos que essa decisão da empresa trouxe problemas de categorização, pois analisando os 

programas dos demais setores mencionados, selecionamos - e incluímos à nossa relação - oito 

produtos que consideramos como musicais. São eles: Buzina do Chacrinha (“Concurso de 

calouros”, 1967-1972), Domingo de Sol (“Especial único”, 1972), Cassino do Chacrinha 

(“Concurso de calouros”/“Entrevista e números musicais”, 1982-1988), Paradão da Xuxa 

Especial (“Especial único”, 1991), Xuxa Hits (“Parada de sucessos”, 1995), Planeta Xuxa 

(“Infantojuvenil”, 1997-2002), Sandy & Junior (“Infantojuvenil”, 1999-2003 e Tal filho, tal 

pai (“Especial único”, 2010). Justificamos nossa escolha dos programas supracitados, pois 

consideramos que eles se adequam à nossa definição de musical, ou seja, todo programa que tem 

como foco central a música. 

A partir do momento em que finalizamos a seleção dos programas para compor a lista, os 

dividimos por anos e décadas, colocando também sua periodicidade, com o objetivo de analisar 

não só a quantidade de programas por décadas, mas também sua frequência de exibição na grade 

horária. Propusemos, então, uma categorização dos programas musicais da Rede Globo, de 

acordo com suas temáticas e formatos. Montamos aqui, portanto, uma proposta norteada por uma 

lógica de qual formato é mais utilizado e que temáticas mais abordadas nos programas 

analisados.  

Identificamos, dentre os programas musicais estudados, onze formatos diferentes:  

1)“Musical (dramaturgia e música)” - programas que seguem a tendência de filmes e peças de 

teatro musicais, ou seja, consistem numa mistura entre dramaturgia e música.  
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2) “Show” - programas que se baseiam na transmissão de shows e eventos musicais. Também 

consideramos programas montados pelo encadeamento de apresentações musicais, sejam elas de 

um único artista ou de artistas variados, além de programas montados com um esquema de 

concerto musical. Ressaltamos aqui que os programas específicos de exibição de shows que 

foram ao ar uma única vez na história da emissora caem em outro formato, o de “Especial 

único”. 

3) “Parada de sucessos” - programas constituídos por apresentações musicais de artistas que 

figuravam nas paradas de sucesso do país. 

4) “Concurso de calouros” - programas onde há um concurso entre calouros musicais com o 

objetivo de revelar compositores e/ou cantores.  

5) “Festival” - formato bastante popular no final da década de 1960 e início da década de 1970, 

o festival era um concurso televisionado que premiava canções e intérpretes. 

6) “Drops de informação” - programas geralmente de curta duração que passavam ao espectador 

informações sobre o mundo da música, nacional ou internacional. 

7) “Especial” - programas centrados em uma única temática - como, por exemplo, gêneros 

musicais no Brasil - ou em um único artista ou grupo musical.  Dividimos os especiais em três 

sub-formatos, de acordo com sua periodicidade na grade horária: “Especial único”, “Especial 

Mensal” e “Especial Anual”. Consideramos “Especial único”, como citado anteriormente, 

aqueles programas que foram ao ar uma única vez na história da emissora; por sua vez, 

“Especial Mensal” é o programa especial que foi ao ar uma vez por mês e, por fim, “Especial 

Anual” é um programa com periodicidade anual dentro da Globo. 

8) “Entrevista e números musicais” - programas compostos por atrações musicais intercaladas 

por entrevistas aos artistas que estavam se apresentando. 

9) “Infantojuvenil” - todo programa musical cujo público-alvo são crianças e adolescentes. 

Nesse caso, a relação do programa com o público nos interessa mais que o formato. Por 

exemplo, um programa classificado como infantojuvenil pode ser também musical (dramaturgia 

e música) e/ou especial único.  
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10) “Videoclipes” - programas que consistem na apresentação de videoclipes. 

11) “Reality musical” – programas que se constituem num formato de reality show com temática 

musical. Tais produtos evocam uma ideia de interatividade entre a televisão e seu espectador. 

Optamos aqui por classificar cada programa em apenas um formato, sendo ele o predominante 

dentro de cada produto analisado. A única exceção a essa regra foi o programa Cassino do 

Chacrinha, pois, nele, coexistiam de forma equilibrada dois tipos de musical: o concurso de 

calouros e a apresentação de atrações musicais. Sendo assim, decidimos por classificá-lo dentro 

de dois formatos, “Concurso de Calouros” e “Entrevista e números musicais”.  

Após realizadas as classificações, partimos para a análise da quantidade de programas diferentes 

que foram ao ar a cada ano, da quantidade de formatos presentes, do número de programas por 

formato dentro de cada década, além da média de programas musicais que iam ao ar anualmente. 

Para realizar este último cálculo, organizamos os programas por ano de exibição, chegando a um 

número total por ano, somamos os musicais de cada ano dentro da década estudada, e dividimos 

esse valor pela quantidade de anos da década.  

Nas décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000, o período analisado foi de exatamente dez anos. Já na 

década de 1960, consideramos somente cinco anos, pois a Rede Globo só surgiu em 1965. Por 

fim, identificamos também os programas dos anos 2010, analisando somente os quatro anos 

existentes dessa década, até 2013. Desta forma, coletamos e organizamos dados que nos 

ajudaram a ter maior compreensão sobre os fenômenos que aconteceram com os programas 

musicais dentro da emissora no período de quarenta e oito anos estudados. 

 

 

2. O GÊNERO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DA TV BRASILEIRA 

Optamos, no presente trabalho, por estudar a televisão, mais especificamente o gênero musical 

dentro desse meio. Concordamos aqui com Machado (2009), que considera a televisão um dos 

fenômenos culturais mais importantes do nosso tempo e recrimina aqueles que a caracterizam 

como um meio popularesco e não dão a devida atenção à sua contribuição para a cultura. Para ele 



 

13 

 

– assim como para nós – “uma pesquisa séria e exaustiva (...) poderia proporcionar uma surpresa 

a todos aqueles que encaram a televisão como um meio ‘menor’” (MACHADO, 2009, p.15).  

Sem desmerecer a contribuição do rádio e da imprensa, é possível afirmar, sem 

medo de erro, que a televisão é a mídia brasileira mais importante. Em menos de 

quatro décadas, o vídeo transformou a face do país, modificou os hábitos diários 
do povo, revolucionou a política, impôs profundas alterações na cultura, 

estabeleceu parâmetros de comportamento, afetou a fala e inovou a língua dos 

brasileiros. (SALLES, 1998 apud ARONCHI DE SOUZA, 2004, p.24) 

 

Gostaríamos de iniciar nossa argumentação colocando a dificuldade de se fazer uma investigação 

sobre produtos televisivos, dada a amplidão e complexidade desse meio. O esforço de tentar 

enquadrar os programas de televisão dentro de categorias mostrou-se extremamente complexo, 

visto que, como percebemos posteriormente, nenhuma categorização é capaz de compreender 

completamente um fenômeno, principalmente numa época marcada pelo hibridismo dos gêneros.  

Somado a isso, compreendemos que “nenhum estudo sobre a televisão é definitivo e acabado, 

porque ela trabalha em movimentos de longo fôlego, mas depende ao mesmo tempo de 

conjunturas políticas ou econômicas” (CAPARELLI; LIMA, 2004, p.61). É, portanto, durante o 

próprio processo de feitura e desenvolvimento da televisão que seus gêneros vêm se construindo. 

Devido a isso, nos esforçamos aqui para nos aproximarmos o máximo possível de uma 

categorização justa e coerente do gênero estudado, o musical, e dos formatos que existem em seu 

interior. Para tanto, buscamos fazer uma análise considerando o contexto histórico, político e 

cultural dos momentos estudados, visto que a produção televisual está intrinsecamente 

relacionada com o contexto onde é feita.  

 

2.1. Gênero musical na televisão 

Falar da história da televisão no Brasil e não citar a presença da música seria um equívoco. 

Segundo Morais (1994), desde o programa de estreia da TV Tupi – primeira emissora de 

televisão da América Latina –, em 18 de setembro de 1950, houve a presença de atrações 

musicais para compor o especial de entretenimento que foi exibido: “Às 21 horas (...) foi ao ar o 
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espetáculo inaugural. Chamou-se Show na Taba, com música, humorismo, dança e quadro de 

dramaturgia.” (FILHO, 2003, p.15).  

Pertencente a Assis Chateaubriand – grande empresário do campo da comunicação no país – a 

Tupi teve muito de seu elenco oriundo da emissora de rádio de mesmo nome. Por conta disso e 

de a televisão ser um meio de comunicação ainda novo e em construção, naturalmente muito da 

sua programação inicial era similar ao que se fazia anteriormente no rádio. “A televisão 

começou, praticamente, como um rádio com imagem. E quase toda sua equipe, particularmente o 

cast, os atores, veio do rádio” (FILHO, 2003, p.11). 

Podemos, portanto, afirmar que a música permeia a programação da televisão brasileira desde 

seu surgimento. Mesmo que determinadas emissoras não tenham programas unicamente 

musicais, esse elemento se apresenta dentro de outros gêneros televisivos. “A música é o apoio 

da imagem. Sem ela, qualquer produto sofre enorme perda. Grande parte da emoção está 

embutida no som e na música, que tanto contribuem para o sucesso do produto” (FILHO, 2003, 

p.323). No entanto, a música como trilha sonora ou os números musicais em meio a programas 

de outro gênero não são objetos do presente estudo. 

Trataremos aqui especificamente dos programas musicais de televisão. Consideramos “musical” 

todo programa que tenha como foco a música. Tomaremos como referência a seguinte 

diferenciação entre categoria, gênero e formato: “em televisão, vários formatos constituem um 

gênero de programa, e os gêneros agrupados formam uma categoria” (ARONCHI DE SOUZA, 

2004, p.45). O gênero musical na televisão, portanto, pode ser considerado como a junção de 

formatos que são constituídos por programas musicais. O que une esses programas – e, 

consequentemente, ajuda a delimitar o gênero musical na televisão – é justamente a música, 

ponto central para a compreensão desse gênero. 

Identificamos, no presente trabalho, uma grande quantidade de formatos dentro da programação 

da Rede Globo – como, por exemplo, “Parada de Sucessos”, os célebres “Festivais” e, mais 

recentemente, os “Reality shows” – que constituem a noção de gênero musical dentro dessa 

emissora. Ressaltamos novamente aqui que nenhuma classificação será suficiente para dar conta 

de todo o fenômeno. Desta forma, nos apoiamos em categorizações – inclusive as criadas por nós 
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– que nos pareceram coerentes e abrangeram o máximo possível de programas dentro do 

contexto estudado. 

Consideramos que o que constitui um programa musical, mais especificamente, é: sua temática, 

centrada na música, e seu diálogo e/ou exposição sobre a produção musical, seja do Brasil ou do 

exterior, recente ou antiga. Ressaltamos que o gênero musical em televisão se configurou pelo 

acompanhamento da própria história da música nacional, a partir dos anos 1960. Desta forma, 

houve grande influência da força e do caráter popular da música brasileira no estabelecimento do 

gênero. 

Seguindo a lógica proposta por Aronchi de Souza (2004), o “musical” é um gênero dentro da 

categoria entretenimento e podem existir diversos formatos dentro desse gênero. Mais 

especificamente, em se tratando de televisão, podemos considerar “gênero como a principal 

maneira de compreender a vasta gama de opções textuais na televisão” (MITTEL, 2008, p.37)
3
. 

Os formatos, nesse caso, seriam o conjunto de características que norteiam a composição desse 

gênero.  

Num certo sentido, é o gênero que orienta todo o uso da linguagem no âmbito de 

um determinado meio, pois é nele que se manifestam as tendências expressivas 

mais estáveis e mais organizadas da evolução de um meio, acumuladas ao longo 

de várias gerações de enunciadores. Mas não se deve extrair daí a conclusão de 
que o gênero é necessariamente conservador. Por estarem inseridas na dinâmica 

de uma cultura, as tendências que preferencialmente se manifestam num gênero 

não se conservam ad infinitum, mas estão em contínua transformação no mesmo 
instante em que buscam garantir uma certa estabilização. (MACHADO, 2009, 

p.68-69) 

 

Desta forma, não desejamos colocar o gênero como algo fixo, visto que “quanto mais avançamos 

na direção do futuro, mais o hibridismo se mostra como a própria condição estrutural dos 

produtos culturais” (MACHADO, 2009, p.67-68). Para Mittel (2008), esse movimento de 

hibridização dos gêneros, que acontece hoje, é um processo cultural que vem em resposta a 

demandas da audiência. Por conta disso, podemos colocar aqui também o público como fator 

constituidor de um gênero.  

                                                
3 Tradução nossa. Desse ponto em diante, todas as traduções serão nossas. Texto original: “Genre as the primary 

way to sort out television’s vast array of textual options”. 
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Há, portanto, a necessidade da reformulação do conceito de gênero televisivo para algo menos 

rígido, saindo da noção de uma simples categorização dos produtos feitos nesse meio. Isso 

porque, atualmente, os programas são extremamente complexos de se analisar justamente por se 

caracterizarem pela mistura, transitando pelos conceitos previamente estabelecidos de quais 

seriam os gêneros televisivos. 

Não mais o gênero está sendo visto como uma entidade fixa onde programas são 

avaliados ou dedutivamente, de encontro a alguma concepção ideal de como um 
gênero particular deveria ser, ou indutivamente ao lado de uma coleção ainda 

mais ampla de textos estruturados de forma similar (...) Pelo contrário, eles são 

vistos como parte de um sistema de significação muito mais amplo, que deriva 
seus profundos significados da interrelação entre uma seleção de práticas 

criativas, tecnológicas, industriais, institucionais e relativas à recepção. Teorias 

críticas-culturais recentes permitiram a ideia de gênero reconceitualizado como 

um processo, em vez de uma categoria estática, infundindo uma nova extensão 
de possibilidades para a crítica dos gêneros televisuais em geral. (EDGERTON; 

ROSE, 2008, p.7)
4 

 

Tomando o gênero como um processo, compreendemos que ele está em constante movimento. É, 

portanto, mutável e fluido. Simultaneamente, como pontuado por Mittel (2008), ele possui certa 

estrutura estável, que é o que permite uma identificação de determinados programas como 

pertencentes a gêneros específicos. Há características comuns dentre eles, mesmo que não se 

possa definir de forma absoluta o que é um determinado gênero. 

Somado a isso, destacamos que, para analisá-lo, é necessário compreender o contexto cultural no 

qual ele está inserido, pois consideramos que “gêneros são processos culturais que são melhor 

examinados em instâncias históricas específicas” (MITTEL, 2008, p.56)
5
. Além disso, 

pontuamos que há incontáveis possibilidades de configuração de gêneros e também de formatos 

em seu interior.  

                                                
4 Texto original: “No longer is genre being viewed as a fixed entity where programs are being evaluated either 

deductively against some ideal conception of what a particular genre should be, or inductively alongside an ever-

widening collection of similarity structured texts (...) Instead, they are viewed as part of a much broader system of 
signification that derives its deeper meanings from the interrelationship between an assortment of creative, 

technological, industrial, institutional and reception-related practices. Current critical-cultural theories have 

enabled the idea of genre to be reconceptualized as a process, rather than a static category, infusing a new range of 

possibilities to television genre criticism in general”. 
5 Texto original: “Genres are cultural processes that are best examined in specific historical instances.” 
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Por fim, explanamos que não desejamos aqui elencar todos os formatos possíveis dentro do 

gênero musical e defini-lo de forma absoluta, pois essa seria uma tarefa impossível dadas as 

informações supracitadas. Nosso desejo é analisar a constituição dos programas musicais dentro 

da Rede Globo e explicitar os diferentes formatos que existem ou existiram na programação da 

emissora. A finalidade é compreender o perfil dos programas existentes e sua modificação 

através das décadas por conta de demandas populares, decisões da emissora e/ou mudanças 

provocadas pelos contextos históricos, políticos e culturais do país. 

 

2.2. Programação em televisão 

A grade de programação é “uma das coisas mais complexas da tevê, devido à sua importância                         

estratégica” (FILHO, 2003, p.15-16). Não há como pensar o deslocamento de programas 

musicais através dos anos sem relacionar esse fenômeno à escolha da grade horária, e aos fatores 

que determinam a programação de uma emissora. 

Programação é a compilação dos programas de uma emissora. Tais produtos televisuais são 

organizados dentro da grade horária, e os fatores que levam a esta decisão se baseiam nas mais 

diversas razões, que passam pela pesquisa de público por faixa horária, motivos financeiros, 

restrições legais, dentre outros. Segundo Lília Gramacho
6
 programação é “um fade que você vai 

ocupando com os produtos”. Por fade consideramos uma lacuna horária, que depende do veículo 

com o qual estamos lidando. Uma emissora pode ter até 24 horas de fade ou, como acontece com 

afiliadas regionais de grandes emissoras, somente recortes horários para preencher dentro de uma 

programação pré-montada. 

Podemos considerar estratégica a escolha dos produtos que montam a grade de um veículo de 

comunicação, pois são eles que irão atrair ou não a audiência, e é ela o motor de funcionamento 

da televisão. “A televisão quer e precisa ser assistida, isto é, conquistar e manter sua audiência, 

pois disso depende sua sobrevivência enquanto mídia” (DUARTE, 2004, p.40). É a partir dela 

que se desenvolve o aspecto comercial desse tipo de empresa.  

                                                
6 Lília Gramacho trabalha, atualmente, no setor de marketing institucional da Rede Bahia, porém já foi gerente de 

programação da TV Salvador – canal regional fechado pertencente à Rede Globo – de 2000 a 2007. As declarações 

colocadas aqui foram dadas por ela em entrevista a nós no mês de dezembro de 2013. 



 

18 

 

Além disso, como identificado por Aronchi de Souza (2004), a junção dos programas é o que dá 

identidade à emissora. Por isso que, para ele, por exemplo, quando pensamos em produção de 

telenovelas lembramos imediatamente da Rede Globo, e em produção de musicais no país vem a 

lembrança da Rede Record durante a Era dos Festivais.  

Gostaríamos de destacar aqui as diferenças entre a montagem de uma programação para TV 

aberta e para TV a cabo. Primeiramente, a estrutura da programação é feita de forma diferente, 

tendo a TV aberta a tendência a organizar sua programação de forma horizontal, como explica 

Aronchi de Souza (2004): 

A programação horizontal significa, em resumo, a estratégia utilizada pelas 

emissoras para estipular um horário fixo para determinado gênero todos os dias 

da semana, com o objetivo de criar no espectador o hábito de assistir ao mesmo 
programa nesse horário. Diferentemente das emissoras abertas, as TVs por 

assinatura adotam uma grade de programação diagonal e vertical, ou seja, os 

programas mudam de horário durante a semana e são reprisados, para ter 
audiência em vários horários. (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p.55) 

 

A programação das TVs fechadas é diagonal, ou seja, o mesmo produto é reprisado durante a 

semana em horários alternados. Para Lília Gramacho, isso significa que a audiência se dá pela 

rotatividade do produto, já que há um baixo impacto de audiência por exibição. Enquanto isso, 

na TV aberta há um alto impacto uma única vez, pois nada é reprisado (salvo o último capítulo 

das novelas, que é repetido no sábado posterior à exibição do episódio final). Há, portanto, um 

conceito de ineditismo de programação quando pensamos na televisão aberta, mesmo que hoje 

em dia a interação das mídias permita que o público acesse o conteúdo exibido, posteriormente, 

pela internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

A grade horária é onde a emissora organiza os programas, se baseando em fatores como as 

pesquisas de audiência, perfil de público por horário e hábitos culturais dos consumidores. 

Através destas, as empresas conseguem ter mais clareza sobre que produto é mais adequado para 

que faixa horária e organizam sua programação visando atingir o máximo possível do seu 

público-alvo por programa.  

O sucesso ou o fracasso de um programa depende enormemente do horário em 
que ele é difundido. E isso se deve a duas razões: ele pode não atingir o público 

pretendido, ou interessá-lo menos que a emissão proposta por uma emissora 

concorrente. Nessa perspectiva, uma das funções estratégicas da emissora é 
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estabelecer uma grade de programação que leve em conta, ao mesmo tempo, os 

gêneros mais apropriados ao público visado em uma dada hora e a oferta dos 
outros canais. (JOST, 2010, p.75-76) 

 

É importante ressaltar que, na TV aberta brasileira, a grade é algo fixo e preparado pela 

emissora. Desta forma, o espectador não tem o direito de escolher que programa ele quer ver e 

em qual horário. Já no caso das TVs a cabo, o público tem mais controle sobre a grade. O 

espectador tem mais liberdade e pode, inclusive, agendar a gravação automática do programa 

que quer assistir no horário que lhe convém. 

Somado a isso, desde o surgimento da televisão houve poucas mudanças nos pilares que apoiam 

as grades horárias da televisão brasileira e, consequentemente, na estrutura dessa grade. “As 

redes brasileiras modelaram sua grade horária há décadas. Poucas mudanças ocorreram, e o 

horário nobre, das 19 às 22 horas, continua sendo a faixa de maior valor comercial para a 

veiculação de publicidade” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p.59). Tão nobre é este espaço 

supracitado que hoje, segundo Lília Gramacho, uma inserção publicitária de trinta segundos no 

intervalo da novela das oito da Rede Globo custa R$ 595 mil. 

Em suma, “a grande meta na proposição dessa agenda em que se constitui uma grade de 

programação é alcançar um encadeamento eficiente, eficaz e harmonioso, e que garanta a 

permanência do público espectador” (DUARTE, 2004, p. 46). Como dito anteriormente, tudo em 

televisão é pensado para conquistar e, posteriormente, manter a audiência. Essa é a chave para a 

subsistência desse meio de comunicação, já que é através da conquista da audiência que as 

empresas de televisão valorizam seu espaço publicitário e é através do dinheiro advindo da 

publicidade que elas conseguem ter lucro. 

As pesquisas de audiência, portanto, se configuram como um ponto importante – porém não 

absoluto, devendo todas as decisões sobre programação ser baseadas nelas – para a compreensão 

de quem é o público com que se lida e para, consequentemente, se pensar em um produto para 

esse grupo específico de espectadores. Além disso, como ressaltou Filho (2003), podem apontar 

a insatisfação do público consumidor com programas já existentes e evidenciar mudanças a 

serem feitas. 



 

20 

 

A pesquisa de audiência é um instrumento utilizado para definir a estratégia de 

programação e avaliar os programas de cada emissora. É com base na pesquisa 
de audiência que agências e anunciantes destinam suas verbas publicitárias ao 

veículo televisão. As pesquisas quantitativas medem o volume de telespectadores 

através do índice de audiência (rating) que mostra, em percentagem, quantos 

aparelhos estão ligados em cada emissora e em cada programa, minuto a minuto; 
e através da participação (share), que mostra, também em percentagem, como se 

dividem entre as diversas emissoras e programas os aparelhos efetivamente 

ligados. Podemos dizer que o índice de audiência (rating) é a audiência absoluta, 
e a participação (share) a audiência relativa. (FILHO, 2003, p.346) 

 

Desta forma, algumas empresas – a Rede Globo inclusa – se valem de pesquisas de audiência 

feitas pelo próprio veículo, ou por empresas contratadas, como o IBOPE, para nortear suas 

decisões quanto à organização de programas em sua grade horária. Isso justamente porque, como 

explicado por Gross e Vane (1994), nenhuma empresa ou investidor vai se comprometer com a 

produção de um programa sem uma mínima garantia que ele tenha chance de sucesso. Não há 

sentido em colocar um programa no ar sem compreender qual é seu público-alvo e em qual faixa 

horária é mais provável atingi-lo. 

Concluímos que há muitos pontos que devem ser considerados se pensarmos na montagem de 

uma grade de programação com sucesso, como por exemplo: estudar o público, escutar as 

críticas e desejos da audiência, se preocupar com o esgotamento de formatos, obedecer aos 

parâmetros legais, observar as tendências e formatos populares, dentre muitos outros. No 

entanto, como apontam Gross e Vane (1994), nenhuma das medidas supracitadas é garantia de 

sucesso de um produto. Obviamente compete à emissora tomar todas as atitudes cabíveis para 

tentar fazer com que seus programas tenham êxito, no entanto a audiência é imprevisível e tudo 

está em constante modificação. Desta forma, “sucesso é uma estranha alquimia entre timing, 

intuição, trabalho duro, antecipação, profissionalismo e sorte” (GROSS; VANE, 1994, p.111)
7
. 

 

2.2.1. Programação na Rede Globo 

A Rede Globo é a emissora líder de audiência no Brasil há muitos anos e, para manter seu posto 

como tal, se utiliza de técnicas para a fidelização do espectador, principalmente através de sua 

                                                
7 Trecho original: “Sucess is a strange alchemy of timing, hunch, hard work, anticipation, professionalism, and 

luck”. 
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grade de programação. “A grade da Globo é algo que vem fazendo sucesso há mais tempo do 

que tem de duração, ou teve, qualquer emissora no Brasil. Faz parte hoje da vida, do cotidiano, 

dos hábitos das pessoas” (FILHO, 2003, p.348). 

Sua programação pode ser caracterizada como horizontal, pois há a emissão de um mesmo 

programa, no mesmo horário, diariamente. Isso ajuda a fidelizar a audiência, pois o espectador já 

sabe o que esperar e incorpora a programação da emissora à sua rotina. “A audiência cria hábitos 

conforme as grades de programação, ao ponto de marcar um encontro depois da novela, depois 

do telejornal, numa familiarização temporal que faz o tempo da televisão participar de forma 

pronunciada no seu cotidiano” (CAPARELLI; LIMA, 2004, p.105). 

Segundo Filho (2003), o sucesso da grade de programação da Rede Globo se dá por ela ser 

apoiada em dois pilares: noticiário e novela. Essa fórmula vem desde o surgimento da emissora 

até os dias atuais, e, mesmo se marcada por uma falta de flexibilidade, se mostra eficiente por 

seus altos índices de audiência. Há jornais em exibição em todos os turnos do dia – nacionais e 

regionais – e novelas indo ao ar a partir do início da tarde.  

Esses são os programas mais rentáveis da emissora – que são, consequentemente, priorizados no 

horário nobre – e, desta forma, os demais gêneros são testados nos espaços disponíveis quando 

os telejornais e novelas não estão no ar. Resta a esses gêneros, portanto, batalhar pelo interesse 

do público para que, se aprovados, sejam gradativamente incorporados à grade. É o caso, por 

exemplo, do The Voice Brasil, que, em sua primeira temporada, foi ao ar nos domingos à tarde 

e, por conta do bom retorno de audiência, passou a ser exibido, na segunda temporada, nas 

quintas-feiras à noite. 

Segundo Caparelli e Lima (2004), a Globo foi a primeira emissora do país a se preocupar com as 

pesquisas de audiência. Por saber que a vendagem dos espaços publicitários nos intervalos de 

programação está diretamente ligada à quantidade de pessoas que consomem o produto 

televisivo, a empresa se mostrou atenta a esse ponto. “O valor de uma inserção publicitária 

depende normalmente do tamanho da audiência. E a rede Globo soube desde o início gerenciar 

essa audiência, através de sondagens próprias ou através do Ibope” (CAPARELLI; LIMA, 2004, 

p.84-85).  
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Desta forma, ela se mostrou interessada em compreender que tipo de produtos o público deseja – 

ou não – dentro de uma grade de programação, o que é um ponto importante, visto que a 

televisão é pensada para a audiência. Não há lógica em se montar uma programação que não 

tenha aceitação e consequente consumo por parte do público, até porque a Rede Globo é uma 

empresa. Apesar de familiar, ela é gerenciada por empresários que visam à rentabilidade e à 

manutenção da emissora como líder no país, agindo comercialmente de acordo com essa 

premissa. 

Não desejamos aqui dizer que somente a Globo opera dentro dessa lógica, visto que toda 

empresa – seja ela ou não de comunicação – objetiva o lucro. Gostaríamos somente de ressaltar 

que o aspecto comercial influencia fortemente na escolha de gêneros e programas. Desta forma, 

as decisões sobre escolha, corte e realização de programas estão apoiadas na audiência, já que 

esta, por sua vez, é a chave para a rentabilidade via breaks publicitários na programação. 

A empresa televisão funcionando como qualquer outra instituição privada de 

caráter comercial.  (...) Sua pauta é a maximização dos lucros; os produtos que 

oferta ao mercado são os textos-programa. Sob a ótica dessa lógica mercantilista, 
os textos são mercadorias que, como qualquer outro produto acabado, disputam o 

mercado global. Interesses e/ou lógicas dessa ordem, definem, entre outras, as 

estratégias comunicativas da ordem do marketing, adequadas à imposição dos 
produtos, com vistas ao seu consumo. Afinal, a aceitação do público e a 

audiência sustentam a obtenção dos patrocínios que financiam seus produtos. 

(DUARTE, 2004, p.43) 

 

Em relação às afiliadas, a Rede Globo possui uma política de liberar horários optativos para a 

programação local, porém mantém coerência em sua grade. Tais horários correspondem a 

espaços para jornais pela manhã e à noite, além de alguns outros intervalos selecionados durante 

a semana. Por exemplo, nos sábados à tarde, a Globo nacional exibe o programa “Estrelas”, de 

Angélica, mas as afiliadas tem a opção de não exibi-lo e colocar no ar um programa próprio. No 

caso da Bahia isso acontece, e vai ao ar o “Mosaico Baiano”. 

De acordo com o gerente de programação da TV Bahia, Roque Alves, a afiliada desse estado é 

uma das únicas a aproveitar 100% dos espaços disponibilizados pela Rede Globo para montar 

uma programação regional. No entanto, ele ressalta que “todas essas interferências na grade tem 

que ser autorizadas pela Globo”. Há um processo de desenvolvimento da ideia, montagem de um 
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piloto, envio à central nacional e aguardo de aprovação. Após o consentimento da emissora, o 

programa pode ir ao ar
8
. 

Consultado quanto à presença de musicais na afiliada baiana, Alves afirma que, em toda sua 

história, houve um festival de música regional, além de um programa de auditório chamado 

“Arerê”. Há uma tendência, na Rede Bahia, de priorizar programas de variedades visto que não 

são muitos os espaços disponibilizados pela  Rede Globo para a inserção de programas locais. 

Existem hoje, portanto, programas que contam com apresentações musicais – como o próprio 

“Mosaico Baiano” – mas não programas unicamente musicais.  

Em se tratando desse universo, foco do nosso estudo, dentre as afiliadas baianas de televisão, 

identificamos que a TVE possui programas musicais em sua programação local. Além disso, 

destacamos a TV Aratu, afiliada do SBT, possui um programa diário categorizado como musical: 

“Universo Axé”. Trata-se de um programa com apresentações musicais e concurso de calouros, 

que já está no ar há três anos. Este é um fato curioso, pois o SBT nacional não possui em sua 

grade horária nenhum programa musical
9
. A tendência aqui, portanto, mostra-se oposta à da 

Rede Bahia. 

 

2.3. Breve histórico dos programas musicais na televisão brasileira 

Como dito anteriormente, desde o início da televisão brasileira a música se fez presente na 

programação. Consideramos que os programas musicais tiveram seu ápice durante a denominada 

Era dos Festivais, no entanto eles já apareciam na grade horária das grandes emissoras nacionais 

antes dessa época. 

Já em 1950, quando da inauguração da TV Tupi, os programas musicais estiveram dentre os 

escolhidos para compor a grade horária de programação do novo veículo. “Nos dias em que se 

seguiram ao da inauguração, paulatinamente é colocada no ar a programação da emissora: 

musicais, teleteatros, programas de entrevistas e um pequeno noticiário” (BARBOSA, 2010, 

                                                
8 Informações fornecidas pelo gerente de programação da Rede Bahia, Roque Alves, em entrevista realizada em 

dezembro de 2013. 
9 Informações fornecidas a nós pelo gerente de programação e OPEC da TV Aratu, César Prates, e pela gerente 

artística da mesma emissora, Celisa Felicidade, em entrevista realizada em novembro de 2013. 
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p.20). Percebe-se, a partir disso, a relevância desse tipo de programa e sua presença desde os 

primórdios desse meio de comunicação no Brasil. 

Nessa época o samba-canção reinava na música brasileira até o advento da Bossa Nova, no final 

da década. As mudanças rítmicas propostas por esse novo movimento musical estavam de acordo 

com o contexto histórico de modernizações trazidas pelo governo de Juscelino Kubitschek, que 

compreendeu também o surgimento da televisão no país. 

Soando como a coisa mais estranha que aparecera até então na música brasileira, 
a primeira gravação de "Desafinado" (Odeon, 14426-b), lançada em fevereiro de 

59, já mostrava tudo que a bossa nova oferecia de inovador e revolucionário: o 

canto intimista, a letra sintética, despojada, o emprego de acordes alterados e, 

sobretudo, um extraordinário jogo rítmico entre o violão, a bateria e a voz do 
cantor. (MELLO; SEVERIANO, 2006, p.27) 

 

As emissoras que surgiram subsequentemente também se apoiaram no gênero de programa 

musical, por conta de sua familiaridade e sucesso com o público. A TV Rio foi uma delas. 

Segundo Filho (2003), ela foi a primeira emissora a conseguir fazer concorrência à TV Tupi, 

então dominante no cenário televisivo brasileiro. E o programa que provocou essa concorrência 

foi justamente um musical, chamado Noite de Gala. Era uma superprodução que contava com a 

presença de Tom Jobim – um dos maiores nomes da Bossa Nova, então ainda jovem maestro – e 

que foi tão grande sucesso de audiência que a Tupi eventualmente o trouxe para a emissora 

quando do fim do contrato com a TV Rio. 

Posteriormente, o grande destaque foi o surgimento da TV Excelsior, “primeira a pôr no ar a tevê 

em rede nacional” (FILHO, 2003, p.31), que dominou o mercado – passando a disputar com a 

Record – quando a Tupi e a TV Rio começaram a decair. “A Excelsior, no período que vai de 

1963 a 66, conquistou uma hegemonia tão considerável que representou um prenúncio do que a 

Globo seria durante muito mais tempo, com excelentes programas de humor e musicais, indo do 

musical popular até o espetáculo de qualidade” (FILHO, 2003, p.32). 

A estratégia utilizada foi contratar o que havia de melhor nas duas emissoras dentro dos 

programas de humor e musicais, destaques da época. Enquanto isso, a Rede Record foi se 

especializando nos musicais, passando a dominar essa categoria quando do período denominado 

Era dos Festivais, como explanaremos a seguir. 
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 2.3.1. A Era dos Festivais 

É indubitável que a Era dos Festivais foi um período de grande destaque dos programas musicais 

na televisão brasileira. Apesar de tratarmos, no presente trabalho, especificamente da Rede 

Globo – que só se tornou um personagem relevante para os festivais nos anos finais desse 

formato de programa – se pensarmos num âmbito geral das emissoras de televisão no país, 

chegamos facilmente à conclusão que o período de maior envolvimento do público com esse tipo 

de atração se deu durante os anos de 1965 a 1972. Consideramos esse período o ápice da 

conexão entre televisão e música no Brasil. 

Os anos 1960 foram marcados pela popularização da televisão. Esse meio foi deixando de ser um 

artigo de luxo, fazendo com que mais pessoas passassem a ter acesso aos produtos televisuais. 

Com dez anos de existência desse meio, passou-se também a compreender melhor o que era a 

televisão, e aconteceu um distanciamento gradativo dos modelos anteriormente associados aos 

produtos radiofônicos. É nesse contexto que se enquadra o surgimento dos festivais, que viraram 

um fenômeno de público e de audiência, atingindo diversos setores da sociedade brasileira. 

O contexto histórico da época era de ditadura militar no Brasil. O golpe militar foi dado em 1964 

– importante ressaltar que apoiado por empresas da grande imprensa, como a Rede Globo, 

segundo Caparelli e Lima (2004) – e provocou mudanças drásticas, pois ele se seguiu ao governo 

de abertura e modernização proposto por Kubitschek, onde houve a popularização da TV (1956-

1961). Desta forma, criou-se um ambiente de medo e repressão no país.  

Durante o período que compreende a Era dos Festivais, tivemos três governantes militares: 

Castello Branco, Costa e Silva e Médici. Dentre eles, o governo Médici (1969-1973), foi o 

responsável pela fase mais intensa de repressão através da implantação do AI-5 – Ato 

Institucional nº 5 – que, além de caracterizar o momento mais duro dentro da ditadura militar, 

elevou a censura a patamares ainda mais altos. Meios de comunicação, filmes e músicas foram 

censurados, e artistas e personalidades nacionais, exilados.  

Um caso notável foi o de Chico Buarque de Hollanda que, segundo Mello e Severiano (2006), 

por conta da forte perseguição da censura, teve que se utilizar de pseudônimos – Julinho da 

Adelaide e Leonel Paiva – para tentar aprovar suas músicas pelos censores. No entanto, quando a 

farsa foi descoberta, o regime se enrijeceu ainda mais, e passou a ser exigida dos compositores a 
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apresentação de cópias do RG e CPF no momento da entrega de suas músicas para a avaliação. 

Fica claro, portanto, que nesse contexto repressivo, já na década de 1970, os festivais acabaram 

perdendo sua força, tanto por um esgotamento do formato quanto pela falta de condições 

políticas para a expressão dos artistas e consequente perseguição dos mesmos.  

A repressão da ditadura provocou a revolta e aguçou a criatividade dos artistas nacionais. A 

associação entre esses fatores e a popularização da televisão no país fez com que o evento 

“Festival” tomasse uma grande dimensão. A TV aparecia como uma plataforma nova e 

interessante, com alto poder de disseminação de ideias e ações, e a classe artística do país se 

aproveitou dela para não só mudar a cara da música nacional como para criar uma oposição à 

situação política do momento. 

“Tudo era exacerbado pela instintiva repulsa à ditadura militar, o que unia uma aparente 

totalidade da classe artística em torno do objetivo comum de lhe fazer oposição.” (VELOSO, 

2008, p.173). Podemos afirmar, portanto, que o sistema político vigente amplamente opressivo 

foi um fator dificultador, porém acabou por impulsionar e dar mais força ao movimento 

artístico/cultural. Apesar de existir a censura, que impedia muitas músicas de entrarem na 

competição – ou propunha a mudança de versos para que houvesse uma adequação da obra ao 

que era desejado pelo governo – algumas canções conseguiam burlar esta averiguação por se 

utilizarem de metáforas para atingir seu objetivo poético.  

A participação popular – e estudantil – também era algo muito importante. “Num ambiente 

estudantil altamente politizado, a música popular funcionava como uma arena de decisões 

importantes para a cultura brasileira e para a própria soberania nacional. Os festivais eram um 

ponto de intersecção entre o mundo estudantil e a ampla massa de telespectadores” (VELOSO, 

2008, p.172). 

O público se envolvia com as disputas musicais de forma equivalente a que torcidas de times de 

futebol opostos nutrem rivalidade atualmente. “O Brasil vivia na mais completa ditadura militar. 

A censura era total. Então, assim como os compositores, o público usava os festivais como 

válvula de escape” (FILHO, 2003, p.53). Havia inclusive apostas em dinheiro para qual seria a 

música vencedora. A plateia era quente, agitada, e interagia tanto com os jurados quanto com os 

artistas que defendiam suas canções. A vaia se colocava como algo institucionalizado, que 
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poderia significar a rejeição a uma música por questões estéticas, por ela estar concorrendo com 

outra que agradasse mais ao público presente, ou simplesmente por preferência entre 

compositores e/ou intérpretes. 

É importante ressaltar que o formato “Festival”, dentro do contexto brasileiro que analisamos 

aqui, era um programa de televisão. Foi pensado dentro desses parâmetros, com essa finalidade, 

apesar de ter tomado uma dimensão maior que qualquer programa musical na história do país. 

Para Solano Ribeiro, realizador do importante festival da Record de 1967, o objetivo de se 

montar o festival era fazer um programa de televisão com qualidade e audiência: “o festival nada 

mais era do que um programa de televisão. Só que de repente por força de uma série de 

circunstâncias ele adquiriu até uma importância histórica, política, sociológica, musical, 

transcedental”
10

. Zuza Homem de Mello acrescenta, contando que o musical era: 

Um programa com auditório, em que o público presente pagava para assistir ao 

programa. Era tudo gravado, mas nada era editado, o que dava a sensação, para 
quem assistia pela TV, de ser um programa ao vivo. Tudo isso foi levando a 

música popular brasileira a um pedestal de audiência dentro da televisão que 

nunca tinha tido antes. (CALIL; TERRA, 2013, p.31) 

 

Por conta do fato de ser um programa pensado para a televisão, um dos grandes objetivos da 

equipe de produção era passar para o telespectador o clima do lugar e a emoção do público. Zuza 

Homem de Mello, que foi técnico de som na TV Record e atuou nos primeiros festivais do país, 

criou uma técnica de pendurar um microfone no teto para captar a reação da plateia – aplausos, 

vaias, gritos e afins – e assim construir o programa de televisão. Isso “possibilitava reproduzir 

essa reação do público dentro do teatro para quem estivesse em casa assistindo ao programa” 

(CALIL; TERRA, 2013, p.34). 

Além disso, o fato de não haver edição aproximava o telespectador do evento, através da 

impressão da exibição ao vivo. “Foi esse o segredo da impressionante comunicação que se 

estabeleceu entre a TV Record e o público brasileiro” (MELLO, 2010, p.102). Para Mello 

(2010), a decisão de se passar a editar os programas musicais de televisão com auditório – como 

tornou-se padrão posteriormente na Rede Globo – foi um dos fatores responsáveis pela queda de 

audiência dos musicais. 

                                                
10 Declaração retirada do filme “Uma noite em 67” (CALIL, TERRA, 2010). 
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Durante a chamada Era dos Festivais (1965-1972), a grande estrela da época foi a TV Record, 

que não só deu início a esse formato de programa na televisão brasileira, mas também promoveu 

alguns dos eventos mais marcantes desta categoria. Para Motta (2001), a Record foi a primeira 

emissora brasileira a ver a grande oportunidade de lucro que os programas musicais traziam. 

“A TV Record tinha se especializado em música como nenhuma emissora de TV em qualquer 

lugar do mundo jamais o fez, que eu saiba, até o advento da MTV” (VELOSO, 2008, p.174). 

Segundo Napolitano (2010), antes de se especializar em música nacional, a emissora já se 

destacava desde a década de 1950, pois trazia ao Brasil artistas internacionais como Ella 

Fitzgerald, Sammy Davis Jr e Charles Aznavour. A empresa já se diferenciava, portanto, por dar 

maior destaque à música em sua programação. No entanto, seu grande acerto foi investir, a partir 

da década de 1960, nos artistas brasileiros que surgiam. 

Além da cobertura televisiva dos festivais, a Record também lançou diversos programas 

musicais e segundo Motta (2001), esta emissora tinha um imenso cast de artistas contratados – 

com contrato de exclusividade –, que ganhavam salários mensais e eram escalados para 

participar dos diversos programas da casa. Isso demonstra o profundo entrelaçamento da 

televisão com a música na época. A decisão de contratar artistas foi oriunda de costumes da Era 

do Rádio, pois, segundo Filho (2003), a Rádio Nacional das décadas de 1940 e 1950 contava 

com grandes casts de artistas sob contrato, sendo a disputa entre emissoras baseada em quem 

conseguia contratar os melhores artistas. 

Segunda - “O fino”. Terça - “Esta noite se improvisa”. Quarta - “Show em 
Si...monal”. Quinta - Hebe Camargo. Sexta - “Bossaudade”. Sábado - “Astros do 

disco”. Domingo - “Jovem guarda”. Além do “Show do dia 7”, que reunia o cast 

inteiro durante três horas uma vez por mês. A Record arrasava as concorrentes 
todas as noites no horário nobre. (MOTTA, 2001, p.140) 

 

Música é o que dava audiência, era o que o público desejava ver na televisão naquele momento, 

por isso a Record tinha um programa musical para cada dia da semana à noite. Eram programas 

de auditório que transitavam entre os mais diversos gêneros musicais da época, indo da Bossa 

Nova à Jovem Guarda. Além disso, a emissora ainda juntava todo o seu cast de artistas para o 

“Show do dia 7”, que ia ao ar mensalmente. 
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 “Quem não estava na Record não estava em lugar nenhum” (MOTTA, 2001, p. 89). Ou seja, 

apesar de na Era dos Festivais a Globo e a Record terem sido ambas patrocinadoras e dividido as 

atenções do público, esta última emissora soube aproveitar melhor a janela de oportunidade 

criada logo no momento seguinte.  

A Record não lucrava somente com os programas, mas também com artigos relacionados aos 

artistas, como os discos compactos que eram comercializados logo após o festival. Segundo 

Veloso (2008), a emissora se aproveitava inclusive da disputa entre a Música Popular Brasileira 

e a música jovem, simbolizada pelo iê-iê-iê da Jovem Guarda.  

Estimulada e amplificada pela TV Record, a briga entre a “música jovem” e a 

“música brasileira” - como muitos colocavam, com involuntário humor, em 

tempos de nacionalismo político e paixão nacionalista - ganhou os jornais, as 
rádios e as ruas e gerou conflitos entre fã-clubes e torcidas, encheu auditórios, 

estourou as audiências de televisão, vendeu discos como nunca. (MOTTA, 2001, 

p.98) 

 

É certo que havia rivalidade entre as duas vertentes da música nacional que estavam em 

evidência no momento, mas não necessariamente uma cisão. No entanto, a empresa televisiva 

estimulava a ideia de oposição justamente para inflamar as opiniões e aumentar o consumo de 

seus programas e também dos festivais que ela promovia. 

Durante o período considerado Era dos Festivais ocorreram quinze competições importantes 

nesse formato, de acordo com Mello (2010):  

ANO COMPETIÇÃO EMISSORA 

1960 I Festival da Record Record 

1965 I Festival da Excelsior Excelsior 

1966 II Festival da Excelsior Excelsior 

1966 II Festival da Record Record 
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1966 
I Festival Internacional da Canção 

(FIC) 

TV Rio 

1967 III Festival da Record Record 

1967 
II Festival Internacional da 

Canção (FIC) 

Rede Globo 

1968 I Bienal do Samba Record 

1968 IV Festival da Record Record 

1968 
III Festival Internacional da 

Canção (FIC) 

Rede Globo 

1969 V Festival da Record Record 

1969 
IV Festival Internacional da 

Canção (FIC) 

Rede Globo 

1970 
V Festival Internacional da 

Canção (FIC) 

Rede Globo 

1971 
VI Festival Internacional da 

Canção (FIC) 

Rede Globo 

1972 
VII Festival Internacional da 

Canção (FIC) 

Rede Globo 

Tabela 1 - Festivais. Fonte: Do autor. 

 

Percebe-se, portanto, que também a TV Excelsior e a Rede Globo tiveram participações 

relevantes durante a Era dos Festivais, através da realização e transmissão de eventos desse 

formato. No entanto, destacamos mais a Record, pois, além de dominar o quesito “programas 

musicais” da época, a emissora produziu dois dos festivais mais marcantes – o II Festival da 
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Record (1966) e o III Festival da Record (1967) – dessa época, que evidenciaram obras-primas 

da música nacional e momentos memoráveis para a história da televisão no país.  

Segundo Mello (2010), a primeira edição dos Festivais – I Festival da TV Record –, que inicia 

essa frutífera relação entre televisão e música, é comumente esquecida. Isso porque o grande 

impacto que marca o início da popularidade desse formato de programa televisivo só se deu em 

1965, com a música vencedora do I Festival da TV Excelsior, “Arrastão”, de Edu Lobo e 

Vinícius de Moraes, interpretada por Elis Regina. No entanto, cronologicamente, apesar de não 

ter tido grande repercussão, a edição promovida pela Record em 1960 foi o primeiro festival 

competitivo do país. 

O festival foi ideia de Tito Fleury, um radialista, que, em viagem à Itália no ano anterior, se 

inspirou pelo Festival de San Remo e resolveu criar um concurso semelhante com músicas 

brasileiras. “Tito estava interessado na música, e para que as canções fossem ouvidas pelo povo, 

seria indispensável transmitir pela televisão” (MELLO, 2010, p.19). Daí se inicia a parceria entre 

televisão e música, que até hoje se mantém no Brasil. A Record, ao contrário de outras emissoras 

que o radialista procurou anteriormente, se mostrou interessada no projeto, e se comprometeu a 

transmitir o evento pelo rádio e pela televisão. Por conta de problemas de produção esse festival 

acabou somente sendo transmitido pelo rádio, mas isso não muda o fato de ele ser, 

cronologicamente, o primeiro evento da denominada Era dos Festivais. 

A televisão se tornava um canal direto entre os artistas e o público, provocando uma sensação de 

intimidade do espectador para com os músicos, como explicou Caetano Veloso em sua 

autobiografia “Verdade Tropical”. No livro, o artista relatou sua primeira exposição perante as 

câmeras, que aconteceu no II Festival da Excelsior (1966), quando concorria como compositor e 

foi premiado, tendo sido filmado por alguns segundos sentado no chão do corredor do teatro em 

meio ao público. Sendo um desconhecido, isso não era problema. No entanto, a partir do 

momento que ele foi o vencedor de uma categoria do festival, saiu do anonimato e passou a ser 

reconhecido nas ruas. 

Segundo Veloso (2008), ele até hoje é abordado por desconhecidos que descrevem esta sua 

primeira aparição televisiva de forma carinhosa, como se houvesse uma identificação, por conta 

dele estar sentado em meio à plateia. Isso o deu uma noção da dimensão da TV como 
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potencializadora da exposição de pessoas e ideias: “para mim, o que ressaltou naquele primeiro 

momento foi o poder da televisão. Alguns segundos no ar e de repente milhares de pessoas tem 

uma definição afetiva a seu respeito” (VELOSO, 2008, p.153). 

Apesar de o I Festival da Excelsior (1965) ter sido o segundo festival musical do país – mas 

considerado como inicial por sua relevância e sucesso de público – foi com o II Festival da 

Record de 1966 que este formato realmente consolidou sua força. A participação popular foi 

intensa, pois “dois anos de repressão política, prisões, cassações, censura levavam para os 

auditórios de televisão uma ânsia imensa de participar, de criticar e de escolher” (MOTTA, 2001, 

p.110).  

As torcidas se organizaram ao redor de duas canções favoritas: “A banda”, de Chico Buarque de 

Hollanda (interpretada por ele e Nara Leão) e “Disparada”, de Geraldo Vandré e Théo de Barros 

(interpretada por Jair Rodrigues). Elas não poderiam ser mais diferentes, sendo a primeira uma 

marcha-rancho com letra de caráter lírico e a segunda uma canção de forte cunho nacionalista e 

regionalista, com tema político-social. Segundo Mello (2010), “A banda” foi escolhida como 

vencedora, porém, por conta da grande animosidade das torcidas – somada a uma suposta 

rejeição de Chico Buarque de Hollanda ao prêmio, por achar injusto –, a direção do festival 

optou por conversar com os juízes e decretar um empate, para que todo o público pudesse se 

satisfazer com a decisão final.  

Ressaltamos aqui a questão da interferência da diretoria da emissora em uma questão que, 

teoricamente, só caberia ao júri selecionado analisar. No entanto, por se tratar de um programa 

de televisão pertencente à Record, seus gerentes tiveram voz na decisão, escolhendo – com o 

consentimento do júri, evidentemente – empatar as duas canções em primeiro lugar. O intuito 

dessa decisão era claramente não contrariar nenhuma parcela do público espectador, e assim não 

desencadear revoltas e consequentes perdas de audiência. 

Outro festival de destaque foi o III Festival da Record (1967), tema do documentário “Uma noite 

em 67”, de Renato Terra e Ricardo Calil. Nele, além dos premiados terem sido algumas das 

músicas que consideramos obras-primas da MPB, ocorreram diversas polêmicas. “Pela qualidade 

das canções e dos artistas participantes, pelos acontecimentos no palco e na plateia e pelo 
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excepcional interesse despertado, o III Festival da Record marcou o apogeu da Era dos Festivais” 

(SEVERIANO, 2013, p.350-351).  

Pouco tempo após ser realizada em São Paulo uma passeata contra a guitarra elétrica – que, mais 

a fundo, almejava combater a entrada da música estrangeira influenciando a música brasileira, 

como acontecia com as obras da Jovem Guarda – Caetano Veloso e Gilberto Gil apresentaram 

suas músicas que concorriam ao prêmio acompanhados, respectivamente, dos grupos Beat Boys 

e Os Mutantes, usando o tão criticado instrumento. 

As músicas que concorreram nesse festival eram bastante diferentes, além de composições de 

qualidade musical relevante. “Na noite da grande final o ar estava elétrico e os ânimos exaltados, 

as torcidas gritavam sem parar, aplaudiam seus favoritos e vaiavam os adversários, num clima de 

final de campeonato: pelo menos metade das doze finalistas tinha chances reais de ser a 

vencedora” (MOTTA, 2001, p.148). O resultado final foi retrato da difícil decisão incumbida aos 

jurados: “Ponteio”, de Edu Lobo e Capinam ficou em primeiro lugar; “Domingo no parque”, de 

Gilberto Gil, em segundo; “Roda Viva”, de Chico Buarque de Hollanda, em terceiro e “Alegria, 

alegria”, de Caetano Veloso, em quarto. Indubitavelmente essas quatro primeiras colocadas se 

tornaram clássicos da música nacional. 

O fenômeno que aconteceu enquanto Veloso defendia “Alegria, alegria” foi notável, visto que, 

no início atacado pelo público, o cantor, sem dizer uma palavra a não ser a letra da sua música, 

transformou vaias em aplausos. “O que seria uma tumultuosa vaia se transformou em atenção 

redobrada. E a canção caiu no gosto dos ouvintes, que terminaram aplaudindo com entusiasmo” 

(VELOSO, 2008, p.168). Outro ponto marcante desse festival aconteceu com o cantor Sérgio 

Ricardo. Inconformado pelas vaias, que o impediam de apresentar sua música para público e 

jurados, este artista perdeu o temperamento, quebrou seu violão no palco e o atirou contra o 

público presente.  

A entrada da Rede Globo na transmissão dos festivais se deu de forma tardia, já em 1967, com o 

II Festival Internacional da Canção (FIC). A primeira edição desse festival foi exibida pela TV 

Rio, pois a Globo não demonstrou interesse em exibir programas nesse formato, porém, após o 

sucesso dos festivais das demais emissoras, a direção da empresa mudou de ideia. 
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Foram, no total, sete edições do FIC (1967 a 1972), sendo seis exibidas pela Rede Globo. A 

principal diferença na proposta desse festival era a existência de duas etapas: uma nacional e 

uma internacional. Além disso, a final do programa passou a se realizar no Maracanãzinho, um 

estádio, o que aumentava consideravelmente a capacidade de público. No entanto, essa mudança 

de um teatro para um estádio esportivo foi bastante criticada por conta da má qualidade de som 

do local. 

Dentre todas as edições desse festival, a mais marcante aconteceu no ano de 1968. Isso porque 

esse ano “foi um dos mais convulsivos do século XX. No Brasil, começava um período negro de 

prisões arbitrárias, torturas, censura prévia, exílio e muita truculência” (CALIL; TERRA, 2013, 

p.20). Consequentemente, a música de protesto ganhou mais força e, no festival exibido pela 

Rede Globo em 1968, ganhou um hino: “Caminhando (Pra não dizer que não falei de flores)”, de 

Geraldo Vandré. Aclamada pelo público e claramente uma canção de oposição ao regime 

ditatorial instaurado no Brasil, no entanto, a música não levou o primeiro lugar. A premiada foi 

“Sabiá”, de Chico Buarque de Hollanda e Tom Jobim, que foi duramente vaiada pelos 

espectadores presentes. Criticada pelo público por ser menos evidentemente politizada, a música 

– grande obra de dois artistas extremamente importantes para a música brasileira – não só foi a 

vencedora da fase nacional, como também da internacional. 

Acreditamos que a música foi importante para o desenvolvimento da televisão, mas esta última 

também proporcionou momentos marcantes para a música brasileira. O fato é que os programas 

musicais explicitaram as mais diversas expressões culturais dentro da Música Popular Brasileira.  

“Os musicais e festivais televisuais foram peças centrais nesse processo histórico de afirmação 

sociocultural da MPB” (NAPOLITANO, 2010, p.93). 

Tomemos como exemplo o lançamento do Tropicalismo, movimento musical que ia de encontro 

às músicas de protesto aclamadas nos festivais da época. Apesar de já existir anteriormente – 

sendo o marco inicial do movimento inclusive as apresentações de Gilberto Gil e Caetano Veloso 

no III Festival da Record de 1967 –, o momento de veiculação maior das ideias desse movimento 

se deu no Festival Internacional da Canção, televisionado em 1968 pela Rede Globo. A 

apresentação musical de “É proibido proibir”, realizada por Caetano Veloso e o grupo Os 

Mutantes, repercutiu em todo o país por sua irreverência. Apesar de vaiada na etapa 
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classificatória, a música de Veloso se classificou para a semifinal e nessa segunda apresentação o 

embate entre plateia e artista foi ainda maior. 

Na segunda apresentação, sob vaia incessante da plateia engajada com a música 

de definição ideológica – Geraldo Vandré era então o modelo a ser seguido –, 

Caetano Veloso canta até um determinado ponto, a partir do qual desfere um 
longo pronunciamento sobre os conflitos envolvidos naquele exato momento, a 

atitude esteticamente conservadora dos adeptos da revolução política, a 

semelhança dos métodos truculentos utilizados pela direita e pela esquerda, a 
incompetência e pouca isenção dos membros do júri para fazer as escolhas certas, 

etc. (TATIT, 2004, p.206) 

 

Tão importantes quanto o lançamento dos discos, a divulgação do movimento, dentre outros 

fatores, as apresentações nos festivais televisionados foram marcos da exposição desse novo 

conceito musical. O objetivo de Caetano Veloso e Gilberto Gil, ao se inscreverem nessa edição 

do FIC, era chocar a todos e declarar seu movimento. E isso aconteceu. Das vestimentas 

utilizadas à apresentação das músicas, tudo foi montado objetivando o impacto. O fato de esse 

momento ter sido televisionado impulsionou a repercussão da questão e foi essencial para que 

nós pudéssemos fazer referência a ele até hoje. 

Em um dado momento, no entanto, veio o declínio. A Era dos Festivais acabou em 1972, e, 

seguido a esse fato, os programas musicais também foram se esgotando. Para Motta (2001), o 

fim dos programas musicais da Record se deu pelo fato de eles serem muitos, e com vários 

artistas repetidos, o que causou um esgotamento da fórmula. 

O término da era dos concursos coincidiu com o declínio da Record como 

emissora especializada em eventos musicais. A audiência dos shows televisivos 
migrava cada vez mais para as novelas da TV Globo, até que os programas 

musicais abandonaram de vez a telinha. A partir daí, a seleção de canções passou 

a atender aos propósitos dos produtores das telenovelas, gerando um sistema de 
encomenda ou de aproveitamento de composições compatíveis com os temas da 

dramaturgia. (...) Diferentemente da época dos festivais, não se tinha mais acesso 

aos excluídos. (TATIT, 2004, p.228) 

 

Como dito anteriormente, consideramos que o declínio dos festivais na televisão brasileira se deu 

por um somatório de fatores. Podemos identificar como mais relevantes: a opressão devida ao 

contexto de ditadura, que censurou obras e enviou artistas ao exílio; o desgaste do formato; a 

perda de interesse das emissoras e dos anunciantes por esse tipo de programa; além do ganho de 
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força das telenovelas, que passaram a ocupar o espaço nobre na grade de programação das redes 

de televisão brasileiras, anteriormente ocupadas pelos musicais. 

Saiu-se então de um momento de presença absoluta desse tipo de programa para uma ausência 

por conta da decadência do formato. É importante ressaltar, no entanto, que logo depois desse 

momento a Rede Globo continuou a realizar festivais de música – não no mesmo formato dos 

anteriores – esporádicos em sua programação, o que mostra que não houve uma cisão entre a 

televisão e a música apesar da redução dos programas musicais nas grades das emissoras. No 

entanto, nenhum desses festivais posteriores teve êxito em repetir o sucesso da Era dos Festivais.  

Essa pausa, que aconteceu logo depois do fim da Era dos Festivais, foi sentida pelas empresas de 

televisão. O ano de 1973 na Rede Globo, marcado pela ausência dos festivais na programação da 

emissora, foi o primeiro em quase uma década de existência do canal de televisão a não possuir 

um programa musical novo produzido. Havia ainda programas no ar – três, mais especificamente 

– que eram continuações do ano anterior, porém o foco foi deslocado desse gênero para outros.  

 

 

3. REDE GLOBO E PROGRAMAS MUSICAIS 

Desde o dia de estreia da emissora, 26 de abril de 1965, a Rede Globo teve a presença de 

programas musicais em sua grade horária. Em uma pesquisa no Memória Globo – site 

institucional de preservação da história da empresa – pudemos constatar que, já no primeiro dia 

de existência desse veículo, foi ao ar o programa Musicalíssima, de uma hora de duração em um 

horário nobre da noite (20h). O programa se caracterizava por fazer adaptações brasileiras de 

musicais da Broadway e de óperas famosas e ficou no ar durante todo o ano de 1965. O primeiro 

episódio do programa, que foi ao ar nessa segunda-feira, foi uma peça de comédia de Luiz 

Peixoto com músicas de Chiquinha Gonzaga, chamada Forrobodó
11

. 

                                                
11 Informações presentes no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/musicalissima/formato.htm  

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/musicalissima/formato.htm
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Neste mesmo ano, identificamos a presença de outros seis programas musicais, divididos em 

quatro formatos diferentes somente nesse curto período: Dick & Betty 17
12

 (Musical - 

dramaturgia e música); Alô, Dolly
13

 (Show); Alô, alô, sucesso
14

 (Parada de sucessos); Um 

cantor por dez milhões, dez milhões por uma canção
15

 (Concurso de calouros); Espetáculos 

Tonelux
16

 (Show) e Concertos para a juventude
17

 (Show). Eram sete programas musicais 

diferentes, todos semanais, presentes quase diariamente na grade, sendo quatro vezes na semana 

pela noite, duas vezes no período da tarde e uma vez pela manhã (durante o final de semana). 

Isso mostra a força desse gênero na televisão já no início de suas atividades.  

Como explicado anteriormente, para embasar nossa pesquisa consultamos o site Memória Globo 

e listamos todos os programas identificados como musicais – além de alguns não classificados 

por eles, mas que consideramos também pertencentes a esse gênero – categorizando-os e 

separando-os por ano e décadas, a fim de compreender o percurso desse tipo de programa na 

grade horária da emissora com o passar do tempo. Apresentamos agora o resultado da pesquisa, 

organizando-a por décadas. 

 

3.1. Década de 1960: início da programação da emissora 

Como a Rede Globo ainda não existia no início dos anos 1960, analisamos a programação da 

emissora a partir de 1965. Pudemos constatar, nesse período, a presença de 21 programas 

diferentes, que tinham, em sua maioria, uma periodicidade semanal e ocupavam a grade horária 

da emissora quase que diariamente.  

                                                
12 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-

e-shows/dick-betty-17.htm  

13 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-

e-shows/alo-dolly.htm  

14  Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-

e-shows/alo-sucesso.htm  
15 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-
e-shows/um-cantor-por-dez-milhoes-dez-milhoes-por-uma-cancao.htm  

16 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-

e-shows/espetaculos-tonelux.htm  

17 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-

e-shows/concertos-para-a-juventude.htm  

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/dick-betty-17.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/dick-betty-17.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/alo-dolly.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/alo-dolly.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/alo-sucesso.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/alo-sucesso.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/um-cantor-por-dez-milhoes-dez-milhoes-por-uma-cancao.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/um-cantor-por-dez-milhoes-dez-milhoes-por-uma-cancao.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/espetaculos-tonelux.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/espetaculos-tonelux.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/concertos-para-a-juventude.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/concertos-para-a-juventude.htm
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Se somarmos a quantidade de programas que foram ao ar a cada ano e dividirmos pelos cinco 

anos que compreendem o recorte temporal, teremos uma média de 7,2 programas por ano, a 

menor dentre as décadas estudadas. No entanto, esse dado não é indicativo de que houve uma 

fragilidade dos musicais na década de 1960, pois devemos considerar também a periodicidade 

desses programas, além do espaço dedicado a eles na grade horária. Durante esta década, a 

maioria dos programas era semanal – fato que não se mostrou recorrente nas décadas seguintes – 

e os musicais estiveram presentes na grade muitas vezes na semana. Além disso, eles iam ao ar 

em horários nobres, durante a noite, fator relevante para a análise. 

A presença massiva dos musicais na grade da Rede Globo nessa década se deveu ao contexto de 

adaptação da Era do Rádio para a TV – pois muitos dos programas de televisão, no início da 

programação, eram derivados de programas oriundos do rádio. Além disso, houve também um 

fator importante para a demanda dos musicais nas grades horárias: o sucesso desse tipo de 

programa na Era dos Festivais (1965-1972).  

Como explicitado anteriormente, a Rede Globo não foi a emissora de destaque no país na época 

do apogeu dos festivais, e sim a Record, porém, mesmo que com algum atraso, a emissora 

passou a transmitir espetáculos deste tipo nessa década (Festival Internacional da Canção, 1967-

1972). Além do patrocínio e transmissão de dois tipos de festival durante a década de 1960, a 

Rede Globo também acompanhou a demanda do público e incluiu diversos musicais 

semanalmente em sua grade horária, pois era o desejado pela audiência na época. 

Identificamos, nessa década, a presença de sete formatos diferentes, sendo predominante o 

formato “Show”. Os 21 programas encontrados foram distribuídos da seguinte forma
18

: 

                                                
18 Para mais informações sobre a separação dos programas por formatos e divisão por décadas, olhar o Anexo I. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/cassino-do-chacrinha.htm
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Gráfico 1 – Década de 1960. Fonte: Do autor. 

 

Dentre os pontos marcantes da década, ressaltamos a presença, em todos os anos estudados, do 

programa Concertos para a juventude
19

 – que continuou na programação da Rede Globo até o 

ano de 1984. Ele se enquadra na categoria “Show”, devido à transmissão de espetáculos de 

música erudita semanalmente, nos domingos pela manhã. Inicialmente, as apresentações de 

orquestra eram feitas ao vivo. Com o passar dos anos, o programa passou a utilizar material pré-

gravado e homenagear grandes mestres da música de concerto. Somado a isso, na década de 

1970 o programa passou a promover concursos de calouros com jovens talentos da música 

clássica, podendo ser inserido também no formato “Concurso de calouros”. 

Destacamos os programas de Abelardo Barbosa, mais conhecido como Chacrinha. Apesar de o 

Memória Globo não classificar seu programa Buzina do Chacrinha
20

 como musical, 

acreditamos que indubitavelmente ele faz parte desse gênero. Enquadramos esse programa ao 

formato “Concurso de calouros”, por ser esta sua temática majoritária.  

                                                
19 Informações presentes no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/concertos-para-a-juventude.htm  

20 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-

e-variedades/buzina-do-chacrinha/formato.htm 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/concertos-para-a-juventude.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/concertos-para-a-juventude.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/buzina-do-chacrinha/formato.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/buzina-do-chacrinha/formato.htm
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Seus programas, semanais, foram destaques de audiência na época, e se mantiveram no ar 

durante cinco anos. Após esse período, Chacrinha se ausentou da Rede Globo por dez anos e só 

retornou à emissora em 1982, para fazer o programa Cassino do Chacrinha
21

 (1982-1988). A 

popularidade do personagem criado por Abelardo Barbosa era indiscutível, sendo sua forma de 

apresentação nova e desafiadora. “Chacrinha era um fenômeno de liberdade cênica – e de 

popularidade. Seu programa tinha enorme audiência e, como se fosse uma experiência dadá de 

massas, às vezes parecia perigoso por ser tão absurdo e tão energético” (VELOSO, 2008, p.161). 

No final da década de 1960, a frequência dos musicais na grade horária passou a ser maior, 

porém o tempo de duração dos programas foi reduzido. De 1969 a 1973, inclusive, esteve no ar 

um programa apresentado por Nelson Motta, chamado Papo Firme
22

, que era exibido de 

segunda a sexta-feira à noite, com duração de cinco minutos. Classificamos tal programa no 

formato “Drops de Informação”, pois seu objetivo era, rapidamente, dar informações ao 

telespectador sobre a produção musical brasileira e estrangeira.  

 

3.2. Década de 1970: crescimento do formato “Especial” 

A década de 1970 foi marcada pelo crescimento do formato “Especial”. Foram ao ar, durante os 

dez anos analisados, 37 programas musicais diferentes. Ressaltamos aqui a presença de quatro 

programas - Concertos para a Juventude, Buzina do Chacrinha, Festival Internacional da 

Canção e Papo Firme - que estrearam na programação da Rede Globo na década de 1960 e 

continuaram a ser exibidos durante a década de 1970. 

Somando a quantidade de programas que foram ao ar a cada ano e dividindo esse número pelos 

dez anos que compreendem a este recorte temporal, temos uma média de 7,7 programas por ano, 

média maior que a da década de 1960, previamente analisada. No entanto, destacamos uma 

presença maior de programas mensais e únicos, o que faz com que a presença semanal dos 

programas musicais na grade horária seja reduzida. Não podemos afirmar, portanto, que por 

conta do crescimento do número de programas e consequente aumento da média de musicais 

                                                
21 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-

e-variedades/cassino-do-chacrinha.htm 

22 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-

e-shows/papo-firme.htm 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/cassino-do-chacrinha.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/cassino-do-chacrinha.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/papo-firme.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/papo-firme.htm
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veiculados por ano, a década de 1970 seja mais exitosa nesse âmbito que a década de 1960. De 

1965-1969 a frequência desse tipo de programa na grade horária foi maior. Concluímos que, 

como um período possuía frequência maior e o outro uma maior quantidade de programas, há 

equivalência entre os dois. O horário de exibição mais frequente, entretanto, continuou sendo a 

faixa noturna.  

Os programas foram separados em oito formatos diferentes, sendo predominante o formato 

“Especial”. Dentre os 37 programas listados, 21 faziam parte dessa categoria, ou seja, mais de 

55% da programação musical da década. Ressaltamos aqui nossa divisão entre especiais mensais, 

anuais e únicos. Como explanado na metodologia, decidimos dividir o formato “Especial” em 

três partes, pois consideramos importante a diferenciação da periodicidade dos programas para a 

análise da relevância/presença na grade horária dos musicais nos períodos em questão. 

Desta forma, pudemos notar, que dentro do universo de 21 programas do formato “Especial” 

encontrados na década de 1970, quinze deles, ou 71%, foram especiais únicos. Por especial único 

consideramos programas que vão ao ar uma única vez em todo o período estudado. Encontramos 

também cinco especiais mensais e um especial anual, o Roberto Carlos Especial. 

O Roberto Carlos Especial
23

 se caracteriza por um show deste artista com a participação de 

convidados escolhidos. Ele é um programa relevante para a história dos musicais na Rede Globo, 

pois é exibido na emissora, anualmente, desde 1974. O único ano em que não houve a exibição 

do programa foi 1999, por conta do falecimento da esposa do cantor, razão que o levou a 

cancelar seus compromissos com a empresa. O programa foi retomado normalmente em 2000, e 

é exibido como um especial de fim de ano desde então. 

Os trinta e sete programas encontrados foram divididos da seguinte forma, quanto a seus 

formatos: 

                                                
23 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-

e-shows/roberto-carlos-especial.htm 

file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/roberto-carlos-especial.htm
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Gráfico 2 – Década de 1970. Fonte: Do autor. 

 

Destacamos aqui o programa Domingo de Sol
24

, “Especial Único”, que não estava identificado 

como musical, mas que acreditamos que pertença a esse gênero, pois foi constituído por 

apresentações de artistas como Vinícius de Moraes e Quarteto em Cy. Somado a isso, na década 

de 1970 aconteceu um fenômeno inédito: no ano de 1973 não houve lançamento de programas 

musicais novos, portanto restaram na programação somente três outros programas vindos do ano 

anterior.  

Em 1976 foi criada a faixa de programação Sexta Super Show, que compreendia o horário das 21 

às 22h nas sextas-feiras, e era exibida semanalmente. Nela, eram alternados programas musicais 

mensais, sendo levados ao ar um diferente a cada semana, além de eventualmente um especial 

único. O Globo de Ouro
25

, pertencente ao formato “Parada de sucessos”, começou a década 

sendo exibido às quartas-feiras à noite, mas posteriormente foi incorporado a essa nova faixa de 

programação. Gostaríamos de destacar aqui o Globo de Ouro também por ser um programa que 

                                                
24 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-

e-variedades/domingo-de-sol.htm 
25 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-

e-variedades/globo-de-ouro.htm 

file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/domingo-de-sol.htm
file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/globo-de-ouro.htm
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esteve no ar durante muito tempo em horário nobre na Rede Globo. Foram dezoito anos em 

exibição, de 1972 a 1990.  

Por fim, destacamos que essa década marcou o encerramento da chamada Era dos Festivais. A 

Rede Globo chegou a promover outros festivais depois desse período, mas nenhum se igualou ao 

impacto dos que existiram entre as décadas de 1960 e 1970. Para isso pesou a produção musical 

da época, o contexto histórico e a própria relação entre o público e a televisão, que se modificou 

com o passar dos anos. 

 

3.3. Década de 1980: destaque do gênero musical 

Consideramos a década de 1980 o ápice da programação musical na Rede Globo. Foram 

identificados 101 programas musicais nesse período, com uma média de 15,6 programas indo ao 

ar anualmente. Havia seis programas remanescentes da década anterior, sendo um – Concertos 

para a juventude – oriundo da década de 1960.  

Foi um período com grande quantidade de programas indo ao ar simultaneamente. Na primeira 

metade da década, inclusive, podemos destacar o ano de 1984, que apresentou vinte e três 

programas musicais diferentes, sendo quinze novos em relação ao ano anterior. Eram quatro 

semanais, três mensais, um anual e quinze especiais únicos, dentre os quais, nove pertenciam ao 

formato “Infantojuvenil”. 

Em relação à frequência desses programas na grade horária da emissora, constatamos que o 

domínio era dos musicais especiais únicos, sendo que alguns iam ao ar na faixa de programação 

Sexta Super Show, que continuou e se encerrou nessa década. Exceto os programas únicos, a 

quantidade de mensais ainda se mostrou maior que o número de semanais na grade, 

configurando uma mudança definitiva em relação à tendência que existia no período 1965-1969. 

Outro fator relevante é que, nos anos 1980, não foram encontrados programas com exibição 

diária na grade horária, como aconteceu na década anterior. 

Dentre os especiais únicos, destacamos que a década contou com a presença de programas com 

grupos musicais do país, como Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso e Titãs. Isso se justifica 
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pois, como pontuado por Severiano (2013), os anos 1980 foram fortemente marcados pelo 

advento do BRock, o rock brasileiro.  

Foram nove formatos identificados, sendo dois novos: “Videoclipes” e “Infantojuvenil”. Quanto 

ao primeiro, destacamos o programa Clip Clip
26

, que esteve no ar durante três anos e se 

caracterizava pela apresentação de, em média, dez videoclipes musicais novos (nacionais e 

internacionais) por edição. Já em relação ao formato “Infantojuvenil”, eles se mostram um 

fenômeno à parte. 

Os cento e um programas encontrados foram divididos da seguinte forma, quanto a seus 

formatos: 

 

Gráfico 3 – Década de 1980. Fonte: Do autor. 

 

Gostaríamos de justificar a presença na tabela das frações 0,5 no formato “Concurso de 

Calouros” e 1,5 no formato “Entrevista e números musicais”. Isso se refere a uma categorização 

nossa, explicada na metodologia, relativa ao programa Cassino do Chacrinha. Como 

                                                
26 Informações obtidas no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/clip-clip.htm 

file:///G:/Hanna/%20Informações%20obtidas%20no%20site%20Memória%20Globo:
file:///G:/Hanna/%20Informações%20obtidas%20no%20site%20Memória%20Globo:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/clip-clip.htm
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previamente citado, o programa não foi classificado como musical pela equipe do site Memória 

Globo, no entanto optamos por classificá-lo desta forma e colocá-lo como representante de dois 

formatos: “Concurso de calouros” e “Entrevista e números musicais”. Categorizamos desta 

forma, pois não conseguimos definir a temática prioritária visto que o programa era constituído 

pela disputa de calouros e por apresentações musicais, simultaneamente. Esta foi a única 

alteração que realizamos em relação à classificação proposta pela emissora quanto aos anos 

1980. 

Dentre o universo de programas identificados, dezoito foram classificados como pertencentes ao 

formato “Infantojuvenil”. Esse formato foi inaugurado em 1980 com o programa Vinícius para 

crianças: a arca de Noé
27

, que foi ao ar na sexta-feira anterior ao dia das crianças. Ele foi 

exibido na faixa de programação Sexta Super Show. O programa foi apresentado pela menina 

Aretha Marcos – filha dos cantores Antônio Marcos e Vanusa, que estrelou vários outros 

musicais infantojuvenis depois disso – e baseado no disco A arca de Noé, com músicas infantis 

de Vinícius de Moraes. Também com o objetivo de homenagear o poetinha, o programa foi ao ar 

pouco depois da morte desse artista. 

A partir do sucesso desse primeiro programa – que chegou a ser premiado com um Emmy – 

vários outros se seguiram, sempre objetivando atingir o público infantojuvenil com um formato 

que aliasse dramaturgia e música, além de ser marcado pelo entretenimento. A década de 1980 

foi o palco inicial para eles, mas o formato continuou sendo utilizado nas décadas posteriores, 

mesmo que com frequência menor. Os especiais de final de ano de Xuxa, por exemplo, que 

foram inaugurados na década de 1990, são todos baseados nessa ideia implantada em 1980. 

Considerando que todos os programas infantojuvenis identificados não deixavam de ser especiais 

únicos – indo ao ar somente uma vez em todo o período estudado –, podemos afirmar que 74% 

da programação da década foi ocupada por esse formato de programa. Se incluirmos os outros 

tipos de especiais na conta, esse número sobe para 81% da programação musical, valor 

extremamente relevante para a compreensão da mudança do perfil desse tipo de programa na 

Rede Globo. 

                                                
27 Informações obtidas no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/vinicius-para-crianca-a-arca-de-

noe/formato.htm 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/cassino-do-chacrinha.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/cassino-do-chacrinha.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/vinicius-para-crianca-a-arca-de-noe/formato.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/vinicius-para-crianca-a-arca-de-noe/formato.htm
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Destacamos também, nesse período, o surgimento do programa Som Brasil, que, desde 1981 na 

programação da emissora – com interrupções – possui algumas peculiaridades: teve três fases em 

exibição, sendo que cada uma delas se enquadrava num formato distinto. Inclusive a Rede 

Globo, no site Memória Globo, opta por dividir as três fases em três links distintos: Som Brasil - 

1981, Som Brasil - 1993 e Som Brasil - 2007.  

Durante a década de 1980 (1981-1989), o formato utilizado era “Musical (dramaturgia e 

música)”, pois o programa, exibido nos domingos pela manhã, tinha como foco a música 

regional do país, e contava com dramatizações de histórias e apresentações musicais
28

. Após uma 

pausa de três anos, o programa retornou em 1993 para a sua segunda fase (que foi até 1998), a 

qual categorizamos como “Show”. Nesta fase, o programa mudou também de horário e passou a 

ser exibido nas terças-feiras à noite (horário de maior relevância dentro da grade de 

programação). Ele se configurava pela transmissão de grandes shows gravados pelo do país, que 

contavam com a presença de astros da música nacional. O ponto em comum entre as edições era 

que sempre havia uma homenagem a algum artista relevante para a música brasileira
29

.  

Por fim, na fase iniciada em 2007, que está no ar ainda hoje, classificamos o programa na 

categoria “Especial”. Isso porque, tendo sua periodicidade mudada para uma exibição mensal, o 

programa continua a se caracterizar por realizar homenagens a artistas de destaque na música 

nacional. No entanto, não são mais realizados shows, e sim números musicais gravados em 

estúdio, com a presença de um pequeno auditório. Os artistas convocados para compor as 

homenagens são pessoas novas no cenário musical nacional, sendo um dos objetivos do 

programa a promoção dos novos talentos da MPB. Nesta última fase, o programa foi deslocado 

para um horário de exibição durante a madrugada, o que instigou nossa curiosidade sobre a 

situação atual dos musicais dentro da grade de programação da Rede Globo
30

. 

Há um fato curioso nessa década: houve quatro programas enquadrados no formato “Festival” 

Essa quantidade é equivalente à obtida se somarmos os programas desse formato das duas outras 

décadas previamente estudadas, o que é interessante, pois, na década de 1980 a Era dos Festivais 

                                                
28 Informações obtidas no site Memória Globo: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/som-brasil-1981.htm 

29 Informações obtidas no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/som-brasil-1993.htm 

30 Informações obtidas no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/som-brasil-2007.htm 

file:///G:/Hanna/%20Informações%20obtidas%20no%20site%20Memória%20Globo:
file:///G:/Hanna/%20Informações%20obtidas%20no%20site%20Memória%20Globo:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/som-brasil-1981.htm
file:///G:/Hanna/%20Informações%20obtidas%20no%20site%20Memória%20Globo:
file:///G:/Hanna/%20Informações%20obtidas%20no%20site%20Memória%20Globo:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/som-brasil-1993.htm
file:///G:/Hanna/%20Informações%20obtidas%20no%20site%20Memória%20Globo:
file:///G:/Hanna/%20Informações%20obtidas%20no%20site%20Memória%20Globo:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/som-brasil-2007.htm
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já tinha se encerrado. Promovendo quatro festivais novos - Festival da nova Música Popular 

Brasileira: MPB 80 (03-08/1980)
31

, MPB Shell especial (03-09/1981)
32

, MPB Shell 1982 (03-

09/1982)
33

 e Festival dos festivais (08-11/1985)
34

 - concluímos que a Rede Globo pretendia 

fazer um resgate desse período histórico marcante.  

Compartilhamos da opinião de Filho (2003) ao afirmar que, na Era dos Festivais, esse formato 

foi de extremo sucesso também por conta do contexto político de repressão que existia no país na 

época. Segundo ele, “após a ‘abertura’, não se conseguiu produzir um festival com a mesma 

qualidade e o mesmo fervor” (FILHO, 2003, p.54). A Rede Globo, no entanto, insistiu no 

formato durante os anos 1980 e novamente nos anos 2000, com o Festival da música 

brasileira
35

, que ofereceu um prêmio considerável de 400 mil reais, mas não foi um evento que 

conseguiu ter sucesso de audiência e engajamento do público, pelos motivos supracitados. 

Por fim, destacamos o surgimento do programa Criança Esperança
36

, pertencente ao formato 

“Especial anual”, que surgiu na programação em 1986 e segue em exibição desde então. O 

programa funciona em formato de show, com diversos convidados, e é uma parceria da Rede 

Globo com a UNICEF com a finalidade de angariar doações do público para projetos sociais 

ligados à infância e à juventude. 

A segunda metade da década de 1980 se encerrou com uma leve queda na quantidade de 

programas exibidos. A primeira metade compreendeu anos em que havia mais de vinte musicais 

na grade horária, mas isso não se sustentou na segunda. De toda forma, o ano que teve menor 

presença de musicais nesta década, 1986, ainda assim contou com dez programas, dado que 

corrobora com nosso posicionamento que este foi o período de destaque dos programas musicais 

na programação da Rede Globo. Nas décadas seguintes, observamos uma diminuição progressiva 

                                                
31 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-

e-shows/festival-da-nova-musica-popular-brasileira-mpb-80.htm 

32 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-

e-shows/mpb-shell-especial.htm 

33 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-

e-shows/mpb-shell-1982.htm 

34 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-
e-shows/festival-dos-festivais.htm 
35 Informações obtidas no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/festival-da-musica-brasileira.htm 

36 Mais informações no site Memória Globo: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-

e-shows/crianca-esperanca.htm 

file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/festival-da-nova-musica-popular-brasileira-mpb-80.htm
file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/mpb-shell-especial.htm
file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/mpb-shell-1982.htm
file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/festival-dos-festivais.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/festival-da-musica-brasileira.htm
file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
file:///G:/Hanna/%20Mais%20informações%20no%20site%20Memória%20Globo:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/crianca-esperanca.htm
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da quantidade de programas e também do espaço dedicado a eles pela emissora na grade horária, 

como analisaremos a seguir. 

 

 

4. MUDANÇA DO PERFIL DOS PROGRAMAS MUSICAIS NA REDE GLOBO 

A partir da década de 1990, identificamos uma tendência de diminuição da quantidade de 

programas e deslocamento dos musicais dentro da grade de programação. Além disso, 

constatamos uma mudança no perfil desse tipo de programa. O advento dos reality shows 

musicais, que se deu nos anos 2000 e permanece de forma expressiva até hoje, marcou uma 

demanda popular por interatividade entre meio e espectador. São justamente esses movimentos 

de transição que analisaremos aqui, buscando motivos para seu aparecimento. 

 

4.1. Década de 1990: diminuição da quantidade de formatos 

A década de 1990 foi bastante diferente da anterior. Mudanças nos contextos político e 

econômico do país acarretaram alterações também na relação entre os espectadores e a televisão. 

No final da década de 1980 tivemos a primeira eleição direta para presidente desde a ditadura 

militar, consolidando o retorno ao regime democrático. Nesse período, houve uma transformação 

considerável do cenário comunicacional brasileiro. Segundo Brittos e Simões (2010), a 

redemocratização trouxe consigo o aumento da quantidade de emissoras, além de modificações 

nas lógicas de funcionamento do mercado televisual.   Foi o período do advento das TVs a cabo, 

o que por si só já foi um fator de pressão por uma reorganização da programação das TVs 

abertas. “Novas perspectivas técnicas e comerciais concretizaram-se no Brasil, o que dá corpo à 

fase da multiplicidade da oferta de produtos midiáticos” (BRITTOS; SIMÕES, 2010, p.220). 

Tudo isso foi amplificado pelas políticas neoliberais dos presidentes Fernando Collor de Mello e 

Fernando Henrique Cardoso. A concorrência foi aumentada por conta do ingresso de novos 

produtos vindos do exterior. A estabilização da economia através do Plano Real (1994) tornou a 

situação econômica mais favorável, portanto “o percentual de domicílios com TV cresceu quase 

45% de 1995 a 1999” (BRITTOS; SIMÕES, 2010, p.222).  Não somente aumentou o número de 
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aparelhos televisores dos brasileiros, como também a possibilidade de optar pela TV paga, que 

trazia novidades através de canais separados por temas especificos, objetivando atingir públicos 

também particulares. 

À TV aberta coube a modificação da grade de programação, principalmente através da inserção 

de programas com apelo mais popular, a fim de atingir a maior gama de espectadores. Desta 

forma, os musicais – que estavam em alta durante a década de 1980 – saíram dessa posição, 

tendo permanecido de forma mais expressiva somente através dos especiais que iam ao ar 

esporadicamente, além dos programas infantojuvenis.  

Especificamente em relação à Rede Globo, nos apoiamos em dados apresentados por Brittos e 

Simões (2010), para afirmar que sua audiência total teve queda de dez por cento entre 1994 e 

1998. Mesmo assim, não deixou de ser a emissora líder em audiência no país. Somente perdeu 

seu status absoluto no domínio do cenário televisivo, pois as outras emissoras mostraram sinais 

de competitividade. 

Nos anos 1990 foram identificados, no total, 67 programas musicais na grade de programação da 

Rede Globo. Havia oito programas remanescentes dos anos 1980, sendo três – Concertos 

internacionais, Globo de Ouro e Roberto Carlos Especial – oriundos da década de 1970. A 

média foi de 11 programas indo ao ar anualmente. Não podemos afirmar que é um valor baixo, 

pois foi o segundo mais alto em relação às décadas previamente estudadas, porém houve uma 

queda na exibição de programas semanais e mensais na grade horária da emissora.  

A tendência de criação de programas únicos se aprofundou ainda mais. Dentre os sessenta e sete 

produtos catalogados, havia quarenta e sete programas nessa categoria. Sendo assim, restaram 

somente vinte a ser distribuídos nas frequências semanal, mensal e anual. É válido ressaltar que, 

assim como nas décadas anteriores, não foram encontrados programas diários na grade. 

Os programas semanais voltaram a ter destaque – foram dez identificados nessa frequencia, em 

oposição a três mensais –, e a maior parte deles tinha sua transmissão nos finais de semana pela 

tarde. Todavia, ressaltamos que os produtos dessa categoria, durante os anos 90, se 

caracterizaram por sua pouca permanência em exibição. Como exemplo, podemos citar o 
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programa Samba, pagode & Cia
37

, que era semanal, porém persistiu na grade horária da 

emissora somente de março a maio de 1999.  

Quanto ao horário de exibição, identificamos que todos os programas mensais e anuais 

encontrados foram ao ar no período da noite. Já os programas únicos se dividiram entre exibições 

à tarde – principalmente aos sábados e domingos – e à noite. 

Ressaltamos aqui, como exposto na metodologia, quatro programas que foram enquadrados por 

nós no gênero musical. Primeiramente, destacamos o Paradão da Xuxa Especial (“Especial 

Único”, 1991), programa que foi ao ar uma única vez na história da emissora e trazia as quinze 

músicas que fizeram mais sucesso no quadro de mesmo nome que fazia parte do Xou da Xuxa
38

. 

Posteriormente este quadro se transformou em um programa separado – Paradão da Xuxa 

(“Parada de sucessos”, 04-12/1992)
39

, que pertence à classificação da equipe do site Memória 

Globo dos programas musicais.  

Também apresentado por Xuxa Meneghel, classificamos como musical o programa Xuxa Hits 

(“Parada de sucessos”, 1995)
40

, enquadrado no formato de parada de sucessos, que exibia os 

artistas de mais destaque no momento. Tal programa foi o embrião do Planeta Xuxa 

(“Infantojuvenil”, 1997-2002)
41

, classificado por nós como gênero musical, pois era focado nas 

atrações musicais. Por fim, destacamos o seriado Sandy & Junior (“Infantojuvenil”, 1999-

2003), apresentado pela dupla de irmãos cantores, que mesclava dramaturgia e números musicais 

e tinha como alvo o público infantojuvenil
42

. 

Os sessenta e sete programas identificados foram distribuídos nos seguintes formatos: 

                                                
37 Informações obtidas no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/samba-pagode-cia.htm 

38 Informações obtidas no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/especiais/paradao-da-xuxa-especial.htm 

39 Mais informações no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/paradao-da-xuxa.htm 

40 Mais informações no site Memória Globo: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/xuxa-hits/curiosidades.htm 

41 Mais informações no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/planeta-xuxa.htm 

42 Informações obtidas no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/sandy-junior.htm 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/samba-pagode-cia.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/especiais/paradao-da-xuxa-especial.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/paradao-da-xuxa.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/xuxa-hits/curiosidades.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/planeta-xuxa.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/sandy-junior.htm
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Gráfico 4 – Década de 1990. Fonte: Do autor. 

 

Como observamos no gráfico acima, os programas identificados se organizaram em somente seis 

formatos, menor quantidade desde o início da emissora. Os formatos “Concurso de Calouros”, 

“Festival”, “Drops de Informação” e “Videoclipes” não tiveram programas representantes, 

permanecendo como destaques os formatos “Especial” e “Infantojuvenil”. Estes últimos, 

somados, representam mais de 77% da programação musical da Rede Globo na década. 

É interessante ressaltar aqui a força da apresentadora Xuxa Meneghel dentro dos programas 

musicais. Ela iniciou sua trajetória na emissora em 1986, sempre atrelada ao universo 

infantojuvenil, sendo inclusive apelidada de “Rainha dos Baixinhos”. No entanto, durante a 

década de 1980, Xuxa somente apresentou programas infantis de outros gêneros na emissora. A 

partir de 1990, todavia, ela se aproximou da temática musical. 

Xuxa passou a apresentar especiais de natal – musicais infantojuvenis, contando com 

dramaturgia e música – que foram ao ar anualmente de 1990 a 1998. Somado a esse fato, no 

total, treze dos dezoito programas do formato “Infantojuvenil” exibidos na década foram 

apresentados por ela. Destacamos também, como mencionado anteriormente, que Xuxa teve 

programas em outros formatos: Paradão da Xuxa e Xuxa Hits, ambos enquadrados no formato 
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“Parada de sucessos” e semanais, além do Paradão da Xuxa especial (“Especial Único”, 

1991), o que caracteriza que a apresentadora fez parte de três dos seis formatos presentes durante 

a década. A partir de 1997, a também apresentadora Angélica passa a dividir os especiais 

infantojuvenis de final de ano com Xuxa.  

Apontamos também como um destaque da década a força da música sertaneja. Severiano (2013), 

coloca que houve uma modernização do gênero musical sertanejo – já existente no país, porém 

mais restrito a um âmbito interiorano – que foi apelidada de neossertanejo e se popularizou a 

partir do surgimento da dupla paraense Chitãozinho & Xororó, ainda na década de 1980. Nos 

anos 1990 esse fenômeno se intensificou, surgindo cada vez mais duplas seguindo o mesmo 

modelo, com grande aceitação de público. Isso repercutiu na temática dos programas musicais 

apresentados no período. A partir de 1991 a Globo passou a exibir especiais com duplas de 

destaque no país, não só como programas únicos, mas também como atrações fixas na grade: 

semanais, mensais e anuais. Isso demonstrou a força de apelo popular desse gênero musical na 

época.  

Destacamos como exemplos os programas Leandro & Leonardo (“Especial Mensal”, 1992)
43

 

que contou a trajetória musical dessa dupla sertaneja; o especial Amigos (“Especial anual”, 

1995-1998)
44

, que reunia Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & 

Leonardo num show de final de ano; além de Amigos & Amigos (“Show”, 1999)
45

, programa 

semanal que surgiu a partir do programa Amigos e era apresentado pelo mesmo elenco – salvo o 

cantor Leandro, falecido em 1998 – acrescido de convidados da música sertaneja.  

 

4.2. Anos 2000: advento dos realities musicais 

Nos anos 2000, pode-se dizer que a televisão a cabo ganhou mais expressividade. Durante a 

década de 1990, essa nova forma de se consumir televisão chegou ao país, porém, segundo 

Brittos e Simões (2010), somente no momento seguinte os espectadores brasileiros passaram a 

                                                
43 Informações obtidas no site Memória Globo: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/leandro-leonardo.htm 

44 Informações obtidas no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/amigos.htm 

45 Informações obtidas no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/amigos-amigos.htm 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/leandro-leonardo.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/amigos.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/amigos-amigos.htm
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aderir de forma mais intensa a esse sistema. Isso principalmente por conta do oferecimento de 

novos serviços aliando telefonia, internet e os canais de televisão pagos.  

Um ponto importante para a década é o advento dos reality shows na televisão brasileira. A partir 

dos anos 2000 não só a Rede Globo como muitas outras emissoras do país passaram a importar 

programas desse formato, aplicados nos mais diversos gêneros. Esse novo modelo se mostrou 

expressivo através de programas como o Big Brother Brasil que, desde sua estreia (2002), 

permanece como atração anual da emissora. Em se tratando especificamente dos programas 

musicais, temos, nessa década, a aparição do programa FAMA, concurso de calouros que ficou 

no ar entre 2002 e 2005. O enquadramos aqui num novo formato, denominado “Reality musical”. 

Exploraremos melhor a questão dos reality shows musicais no tópico seguinte. 

Durante os anos 2000, identificamos, mais uma vez, uma queda na quantidade de programas. A 

partir dos anos 1980 – que, como mencionamos previamente, foram o ápice da presença dos 

musicais na grade horária da Rede Globo – o número de programas indo ao ar por década vem 

decrescendo gradativamente. De 101 (década de 1980), o número caiu para 67 (década de 1990) 

e para 46 (anos 2000).  

Dentre os quarenta e seis programas identificados nesta década, vinte e nove, ou 63%, foram 

musicais de exibição única. Além disso, seis eram anuais. Somente dez tinham periodicidade 

regular na grade da emissora. Colocamos aqui dez e não onze por conta do programa Por toda a 

minha vida
46

 (“Especial”, 2006-atualidade). Tal produto, um especial, não possui regularidade 

de exibição dentro da grade horária. Sua temática é a homenagem a artistas importantes da 

música popular brasileira já falecidos e/ou grupos musicais que não mais existem. Foram ao ar 

quinze edições – Elis Regina, Leandro, Renato Russo, Nara Leão, Tim Maia, Mamonas 

Assassinas, Dolores Duran, Chacrinha, Cazuza, Claudinho, Raul Seixas, Adoniran Barbosa, 

RPM, Cartola e As Frenéticas – em um período de cinco anos. Segundo o site Memória Globo, 

este programa ainda está ativo na programação da emissora, no entanto a última homenagem foi 

exibida em 2011. 

                                                
46 Informações obtidas no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/por-toda-minha-vida.htm 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/por-toda-minha-vida.htm
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A média de programas indo ao ar anualmente continuou alta, 10,3, porém esse número não 

expressa a real situação da década. Assim como nos anos 1990, foram muitos os programas de 

única exibição, que, se retirados dessa equação, diminuem essa média para aproximadamente 7,5 

programas por ano. Dentre os produtos regulares, oito eram semanais – com horário de exibição 

geralmente nos finais de semana à tarde –, um mensal, seis anuais e um “diário”. 

Os horários de exibição desses produtos também foram modificados. Nos anos 2000, como 

pontuado anteriormente, o Som Brasil entrou em sua terceira fase e passou a ser exibido durante 

a madrugada. De fato, ele não foi o único musical a ser colocado nessa faixa horária. Outros três 

programas encontravam-se na mesma situação. Além disso, podemos ressaltar que os especiais 

únicos, majoritariamente exibidos na faixa noturna, foram deslocados para horários mais tarde, 

beirando a madrugada.  

O programa “diário”, previamente mencionado, era o reality musical FAMA. Seu esquema de 

exibição contava com flashes diários de poucos minutos – geralmente durante a tarde em 

intervalo de programas da emissora – e um show semanal ao vivo que ia ao ar aos sábados. 

Justificamos, portanto, as aspas quando afirmamos que o programa possuía periodicidade diária, 

já que, verdadeiramente, ele era semanal. Não podemos, no entanto, ignorar que havia uma 

exposição desse musical de segunda a sexta-feira na grade, mesmo que por um intervalo de 

tempo pequeno, pois esse é um destaque relevante para um programa musical. 

Os quarenta e seis programas encontrados foram divididos, quanto a seus formatos, em: 
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Gráfico 5 – Anos 2000. Fonte: Do autor. 

 

Através da análise do gráfico, podemos constatar que foram encontrados, nessa década, cinco 

formatos, quantidade menor que a presente na década de 1990. Houve, também, uma alternância 

de formatos nos dois períodos em questão. Os programas de “Parada de sucessos”, por exemplo, 

que tiveram presença relevante no período anteriormente estudado, não mais existiram durante 

essa década. No entanto, outros formatos, como o “Concurso de Calouros”, voltaram a ser 

exibidos na grade. 

Como citado anteriormente, um dos destaques da década foi a volta do formato “Festival”. O 

programa Festival da Música Brasileira foi a última investida da Rede Globo para trazer os 

festivais de volta à televisão. A emissora não teve muito sucesso, e “se alguém ainda mantinha 

expectativas de que se pudesse reviver a Era dos Festivais, o festival da TV Globo em 2000 foi 

uma prova dos nove a sepultar qualquer nesga de esperança” (MELLO, 2010, p. 433).  
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 4.3. Anos 2010: baixa quantidade de programas e formatos 

Analisamos aqui os anos finalizados dentro desse período: 2010, 2011, 2012 e 2013. Por conta 

do curto tempo de início de década, não podemos afirmar concretamente qual será o 

desenvolvimento dos programas musicais dentro dos anos 2010, porém, apontaremos aqui 

tendências identificadas nesses quatro anos. 

Foram doze programas musicais encontrados nesse período. Em média, 6,7 produtos do gênero 

foram ao ar anualmente. Um fato interessante foi que, dentre os doze programas, somente cinco 

estrearam na década. Os outros sete somente foram continuados de anos anteriores. Os 

programas novos foram três especiais únicos, um semanal e um anual. São eles: Tal filho, tal 

pai (“Especial único”, 2010); Roberto Carlos: emoções sertanejas (“Especial único”, 2010); 

Ivete, Gil e Caetano (“Especial único”, 2011); Festival Promessas (“Especial anual”, 2011-

2013) e The Voice Brasil (“Concurso de calouros”, 2012-2013). 

O primeiro mencionado, Tal filho, tal pai
47

, foi um especial único de final de ano com os 

cantores – e pai e filho – Fábio Jr e Fiuk. O produto misturava dramaturgia e música, contando a 

história de um jovem cantor, filho de um artista de sucesso, que lançava seu primeiro trabalho, 

que não era bem recebido pela crítica. Os artistas que protagonizam tal produto interpretam a si 

mesmos no especial, somente o enredo é uma ficção. Destacamos aqui, pois se trata da última de 

nossas categorizações fora da lista montada pelo site Memória Globo. 

Roberto Carlos: emoções sertanejas foi também um especial único exibido à noite no dia 

primeiro de abril de 2010. A atração consistia em um show em que diversos convidados, 

expressivos da música sertaneja do país, como Sérgio Reis e Chitãozinho & Xororó, 

interpretavam canções de Roberto Carlos
48

. O terceiro e último especial único desse período, 

Ivete, Gil e Caetano
49

, foi também ao ar em um final de ano, mas em 2011. Como exposto no 

próprio nome da atração, o programa reunia Ivete Sangalo, Gilberto Gil e Caetano Veloso, três 

nomes relevantes da música nacional, em um show em homenagem à mulher brasileira. 

                                                
47 Informações obtidas no site Memória Globo: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/especiais/tal-filho-tal-pai.htm 

48 Informações obtidas no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/emocoes-sertanejas-roberto-carlos.htm 

49 Mais informações no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/especiais/ivete-gil-e-caetano.htm 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/especiais/tal-filho-tal-pai.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/emocoes-sertanejas-roberto-carlos.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/especiais/ivete-gil-e-caetano.htm
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Destacamos aqui também o Festival Promessas
50

. Presente na grade horária da emissora desde 

2011, tal atração consiste em um festival de música gospel, que vai ao ar anualmente no mês de 

dezembro. A inserção de um programa específico para o público religioso se mostra mais uma 

tentativa da emissora de atingir a mais diversa gama de espectadores, a fim de angariar 

audiência. Por perceber a força da música gospel no país, a Globo decidiu inserí-la em seu 

quadro de musicais. 

Por fim, destacamos aqui o The Voice Brasil, concurso de calouros num formato de reality show 

musical, que passou a ser exibido na emissora em 2012 e já se encaminha, em 2014, para sua 

terceira temporada. Trata-se de uma competição televisionada de cantores, com proposta distinta 

do FAMA, porém seguindo a mesma linha de interatividade com o público e coroação de um 

grande talento da música nacional.  

Os doze programas identificados nessa década se dividiram da seguinte maneira, quanto a seus 

formatos: 

 

Gráfico 6 – Anos 2010. Fonte: Do autor. 

 

                                                
50 Informações obtidas no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/especiais/festival-promessas.htm 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/especiais/festival-promessas.htm
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Analisando o gráfico acima, percebemos que houve uma diminuição na quantidade de formatos 

exibidos, estando os programas da década restritos à classificação de “Show”, “Reality musical” 

e “Especial”, sendo a última categoria ainda a dominante. Destacamos aqui a ausência dos 

programas infantojuvenis, que desde a década de 1980 se apresentavam de forma expressiva 

dentro da grade de programação. 

Há uma alteração relevante também em relação aos programas especiais únicos de final de ano. 

Na Rede Globo, os musicais sempre ocuparam um lugar de protagonismo nessa época do ano, 

porém identificamos que nos anos 2010 essa tradição não está sendo verdadeiramente 

continuada. Somente nos dois primeiros anos da década houve especiais únicos musicais. Nos 

demais, continuou-se a exibir os produtos anuais dessa época: Roberto Carlos Especial e Show 

da Virada.  

Destacamos que, pela segunda vez na história da emissora, houve um ano sem programas 

musicais novos, 2013. Nele, a emissora exibiu, no total, seis programas desse gênero – contando 

aqui com o Por toda a minha vida, que, segundo o site, ainda continua no ar – sem nenhuma 

novidade. Além disso, somente a partir do segundo semestre os programas com periodicidade 

regular, Som Brasil e The Voice Brasil, passaram a ser exibidos. Associando a diminuição na 

quantidade de programas à falta de oferta de produtos novos, além da diminuição dos formatos 

utilizados e a tendência de destaque dos realities musicais, podemos supor que a década não 

parece ser promissora para o desenvolvimento dos musicais. No entanto, como ainda restam seis 

anos para o desenrolar desse período, muito pode ser modificado, o que faz com que não 

possamos afirmar de forma absoluta qual será o futuro dos musicais na Rede Globo. 

 

4.4. Reality shows musicais e a tendência atual 

 

Como exposto anteriormente, um ponto marcante em nossa pesquisa é o advento dos reality 

shows na televisão, pois “a TV de realidade espalhou suas raízes em cada direção concebível 

desde 2000” (EDGERTON; ROSE, 2008, p.5)
51

. Os chamados “reality shows”, ou “programas 

de realidade”, em tradução livre, trazem consigo uma mudança na relação entre o telespectador e 

os participantes do programa. Podemos defini-lo como uma: 

                                                
51 Trecho original: “Reality TV has spread its roots in every conceivable direction since 2000”.  
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Emissão que, utilizando-se da convergência entre canais abertos e fechados, 

câmeras de vigilância, telefone e internet, propõe ao telespectador, enquanto 
formato global, um novo contrato comunicativo fundado em uma dupla promessa 

(Jost, 2003): 1) oferta de real ao telespectador, sustentada pelas câmeras de 

vigilância e outros artefatos que lhe permitirão tudo ver e ouvir; 2) possibilidade 

concreta e efetiva de interação representada pelas condições - telefone, internet - 
oferecida ao público de intervenção direta nos rumos do programa. (DUARTE, 

2004, p.141) 

Desta forma, a televisão convoca o espectador a participar do processo televisivo, e o dá a 

possibilidade de interferir nos rumos dos programas, prática anteriormente incomum. Como 

colocado por Duarte (2004), um dos grandes problemas da televisão sempre foi a dificuldade de 

diálogo entre o meio e o público. O espectador nunca teve uma possibilidade direta de interferir 

nos programas de televisão, e isso muda a partir do surgimento dos reality shows, mesmo que na 

grande maioria dos casos haja somente uma impressão de processo comunicativo.  

A palavra que passa a ter peso, nesse contexto, é a interatividade. A partir do momento em que o 

público passa a ter contato com detalhes da vida de um participante de reality show e detém certo 

controle sobre o futuro dessa pessoa no programa de televisão, a relação entre as partes muda. 

Podemos considerar aqui a audiência como voyeurista (CAPARELLI; LIMA, 2004), pois o 

público é atraído por e tem prazer com a observação de detalhes da vida alheia.  

Jost (2010) acrescenta, dizendo que essa curiosidade intrínseca ao ser humano deriva de seu 

desejo de estar dentro da mente de outras pessoas (omnisciência) e de estar em vários lugares ao 

mesmo tempo (ubiquidade). Com esse contato estabelecido, o espectador se sente mais próximo 

do participante. Um dos objetivos deste tipo de programa é provocar esse sentimento de 

aproximação, pois ao selecionar pessoas – sejam elas famosas ou desconhecidas – e filmar sua 

rotina, há uma identificação criada por parte do público em relação ao participante.  

É importante colocar também, como pontuado por Simon (2008), que esse tipo de programa 

deseja capturar situações que pareçam espontâneas, que se desenvolvam diante das câmeras e 

que teoricamente nem os participantes nem os produtores saibam do resultado. O objetivo é 

passar a impressão da ausência de um roteiro, para criar um contraste com os programas 

tradicionais de televisão. No entanto, há um roteiro e não podemos mensurar a influência de 

patrocinadores e produtores no resultado desses programas. Devido a isso, defendemos aqui que 

a interatividade é colocada em pauta, mas se apresenta como uma impressão. O público crê que 
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sua interferência é grande e que ele ajuda a definir os rumos do programa, porém há outros 

fatores de peso que influenciam os resultados. 

Seguindo esse formato de programas de realidade, um fenômeno notável é o Big Brother. Criado 

pela Endemol – empresa holandesa especializada em reality shows – o programa se caracteriza 

pela escolha de pessoas desconhecidas, que são colocadas juntas em uma casa, onde ficam 

reclusas sem contato com o mundo exterior. O sucesso do formato é inegável, já que em 2014, 

no Brasil, será exibida sua décima quarta edição. Podemos concluir, portanto, que os pontos 

exibidos nesse formato – interatividade e “novela da vida real” – são atrativos para o público 

brasileiro.  

Desde o ano 2000 a Rede Globo, mais especificamente, passou a importar formatos de reality 

shows do exterior, nas mais diversas modalidades. Além do Big Brother, a Globo já fez 

programas de sobrevivência, de música, dentre outros. No entanto, é válido ressaltar que todos 

são formatos importados – ou fortemente baseados em modelos já existentes em outros países –, 

e nenhum foi criado originalmente pela própria emissora. São eles: No Limite (2000), FAMA 

(2002), Big Brother Brasil (2002), Hipertensão (2002), O Jogo (2003), Jogo Duro (2009) e The 

Voice Brasil (2013). Por conta da permanência do Big Brother Brasil na programação, há onze 

anos temos pelo menos um reality show sendo exibido anualmente na emissora. 

A preferência por reality shows é uma tendência mundial. Até os Estados Unidos, anteriormente 

fechados para esse tipo de importação de produtos televisivos, passaram a consumir os formatos 

de reality show do exterior. Alguns de seus maiores sucessos, como por exemplo, o American 

Idol (criado no Reino Unido), não são criações próprias. Segundo Edgerton e Rose (2008), a alta 

competitividade entre os mais de 300 canais a cabo na disputa pela audiência fez com que, no 

mercado americano, os produtores passassem a procurar formatos de programas que saíssem de 

um lugar “tradicional” e associassem o máximo possível de elementos diferentes, provocando 

uma fusão de gêneros, como podemos observar que acontece com os reality shows. A Endemol, 

inclusive, é uma empresa que se especializou nesse tipo de formato e “criou mais de 300 

programas, dentre os quais muitos foram sucesso de audiência, sendo exportados para o mundo 

inteiro” (DUARTE, 2004, p.141). 
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Os reality shows musicais são destaque nas programações de TV ao redor do mundo. Há uma 

grande diversidade de formatos. Se tomarmos como exemplo a programação televisiva atual dos 

Estados Unidos, percebemos que há três programas desse tipo dedicados à temática musical no 

ar simultaneamente: o American Idol (2002), um dos pioneiros desse tipo de programa no país, 

responsável pelo lançamento de artistas relevantes da música americana contemporânea, há onze 

anos (oito temporadas) no ar; o X Factor (nos EUA, 2011), programa de origem britânica e 

criado por Simon Cowell em 2004, que se tornou mundialmente conhecido com o sucesso da 

cantora Susan Boyle e da maior boy band da atualidade, One Direction, ambos candidatos do 

programa no Reino Unido; além do The Voice (nos EUA, 2011), programa de origem holandesa 

pertencente à Endemol, cuja proposta se diferencia dos demais programas musicais por sugerir 

uma “audição às cegas”, que coloca os jurados de costas para os calouros, possibilitando que eles 

os julguem somente por suas vozes, teoricamente sem preconceitos em relação à aparência dos 

candidatos. 

 

 

4.4.1. FAMA e The Voice Brasil 

Dos três formatos citados anteriormente, a televisão brasileira só não importou ainda o X Factor. 

O American Idol, no Brasil, se tornou o programa Ídolos, inicialmente comprado pelo SBT e 

posteriormente adquirido pela Rede Record. Já o The Voice encontra-se desde 2012 na Rede 

Globo, e acaba de encerrar sua segunda temporada, contando com números altos de audiência 

durante suas duas edições.  

No entanto, se tratarmos de todo o universo de reality shows musicais da Rede Globo, o The 

Voice Brasil não é o primeiro a aparecer na grade de programação. No ano de 2002 a emissora 

comprou, também da Endemol, os direitos do programa espanhol Operación Triunfo e o 

nomeou, na versão brasileira, de FAMA. Foram quatro temporadas, de 2002 a 2005, e o formato 

se apoiava no confinamento de artistas – selecionados pela produção do programa – em uma 
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casa, chamada Academia Fama, onde diariamente eles tinham aulas e ensaios para as 

apresentações semanais que aconteciam ao vivo aos sábados
52

.  

A presença do programa na grade horária da emissora era notável. Havia episódios diários com 

duração de 10 minutos, à tarde – onde eram mostrados flashes da rotina de aulas e ensaios dos 

candidatos dentro da casa – e um show semanal de 80 minutos de duração, no sábado à tarde, 

onde os participantes se apresentavam e o público era convocado a julgá-los. A “berlinda” dos 

candidatos era escolhida por um grupo de jurados e, posteriormente, a votação para quem deveria 

continuar no programa era aberta ao público, que podia votar por telefone ou pela internet.  

Tal formato só se modificou um pouco na terceira edição do reality, quando o júri especializado, 

que indicava os candidatos para a eliminação, perdeu esse poder. O público, portanto, passou a 

ter a responsabilidade única de escolha dos cantores que continuariam a frequentar a Academia. 

Acreditamos que essa mudança trouxe um afastamento da proposta do programa de avaliação de 

competência musical dos candididatos. Com o poder sendo colocado mais nas mãos do 

espectador, consideramos que houve uma força maior da escolha relacionada à empatia e 

identificação do público com a história de vida do candidato, se distanciando da análise dos 

méritos vocais dos cantores em questão. 

Em se tratando da audiência do programa, os números são interessantes. De acordo com o site 

Memória Globo, foram divulgados dados do Painel Nacional de Televisão no período de 

exibição do FAMA que colocavam a primeira edição do reality musical como responsável por 

um aumento de 17% na média de IBOPE do seu horário de exibição (sábados à tarde)
53

. Dados 

do IBOPE específicos de Salvador apontam que a audiência na capital referente ao ano de 2005 – 

quando era exibida a quarta e última edição do FAMA – era bastante considerável, sendo que 

42% dos domicílios da cidade que tinham seus televisores ligados estavam sintonizados nesse 

programa
54

. Em comparação com a programação local de três outras emissoras no mesmo 

                                                
52 Informações presentes no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/fama/formato.htm (acesso em: 15 de 

dezembro de 2013) 

53 Dados apresentados pelo site Memória Globo: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/fama/curiosidades.htm (Acesso em: 15 

dezembro 2013) 

54 Dados fornecidos por Roque Alves, gerente de programação da Rede Bahia, em dezembro de 2013. De janeiro a 

dezembro de 2005 o FAMA apresentava o equivalente a 19 pontos de audiência na capital baiana, o que hoje 

corresponderia a 341.851,8 domicílios sintonizados no programa (considerando o universo de 1.799.220 domicílios 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/fama/formato.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/fama/curiosidades.htm
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horário, a soberania era evidente. A TV Itapoan, afiliada da Record, tinha 20% dos domicílios 

sintonizados em sua programação, a TV Aratu (SBT), 14% e a Band Bahia, 9%. 

Curiosamente, um fenômeno se instalou em relação aos participantes do reality: poucos tiveram 

sucesso nacional após o fim do programa. Os vencedores das quatro edições do concurso musical 

hoje são desconhecidos da música nacional: Vanessa Jackson (FAMA), Marcus Vinícius (FAMA 

BIS), Tiago Silva (FAMA 3) e Fábio Souza (FAMA 4), apesar de terem recebido como prêmio a 

gravação de um CD de estreia. O maior destaque da carreira de alguns dos participantes foi ter 

músicas suas em novelas da própria Rede Globo, como aconteceu com Marina Elali, Ivo Pessoa 

e as duplas Cídia & Dan e Hugo & Tiago (sendo Tiago o vencedor do FAMA 3, que não chegou 

nem a gravar seu CD solo pois se uniu a outro participante do programa e fez uma dupla 

sertaneja de pouco destaque). Os participantes que têm sucesso nacional atualmente – a cantora 

Roberta Sá e o sambista Thiaguinho – são raramente associados ao programa. A maioria das 

pessoas, inclusive, nem se recorda que a estreia desses artistas numa plataforma nacional se deu 

nesse programa.  

Esse tipo de fenômeno é uma peculiaridade do mercado brasileiro e se contrasta com a tendência 

mundial. Como dito anteriormente, a maior boy band da atualidade, One Direction, foi montada 

num programa de televisão britânico. Seguindo essa lógica, há vencedores do American Idol, nos 

EUA, que se tornaram ícones dos mais diversos gêneros musicais do país, como Kelly Clarkson 

(pop) e Carrie Underwood (country). Inclusive o último vencedor do programa, Philip Philipps, 

veio ao Brasil em 2013 para participar do palco principal do Rock in Rio, relevante e tradicional 

festival de música do nosso país. Fica o questionamento, portanto, sobre quais são os motivos do 

mercado fonográfico brasileiro em não aceitar participantes de reality shows musicais, tal como 

ocorre no exterior.  

Retomemos a discussão, no entanto, para o The Voice Brasil, programa que estava presente na 

grade horária da Rede Globo e encerrou sua segunda temporada em dezembro de 2013. O 

formato, como dito anteriormente, é comercializado pela Endemol, e a primeira versão do 

programa foi feita na Holanda em 2010. Contrariamente ao FAMA, há somente uma exibição 

                                                                                                                                                       
com televisores na cidade, apontado pelo IBOPE em novembro de 2013). A porcentagem apresentada acima (42%) 

corresponde ao share da audiência, que considera somente os domicílios que possuíam televisores ligados no 

momento da pesquisa. 
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semanal do programa e menos marcas de reality show. Os participantes não ficam confinados 

numa casa, são somente acompanhados por um grupo de músicos e mentores, e têm seus ensaios 

e momentos da rotina filmados em dependências montadas nos estúdios da emissora. Os flashes 

dos ensaios dos participantes são mostrados nos episódios semanais, antes de suas apresentações. 

No Brasil, o grupo de jurados é composto por Daniel, Cláudia Leitte, Carlinhos Brown e Lulu 

Santos, com o objetivo de representar diferentes gêneros da música nacional. Cada um deles 

seleciona doze candidatos, forma um time e os mentora no restante da competição. Nas audições 

às cegas, primeiramente o poder de decisão fica nas mãos do mentor, pois é ele quem decide 

escolher ou não um candidato. Entretanto, se mais de um membro do júri virar sua cadeira para o 

participante, é ele quem decide quem será o seu mentor, o que caracteriza uma mudança no 

poder de escolha. Em outros reality shows musicais, como por exemplo o X Factor, é a produção 

do programa quem separa os candidatos em categorias e associa mentores e grupos. Como 

prêmio, o vencedor do The Voice Brasil ganha um contrato com uma gravadora, 500 mil reais e 

um carro
55

. 

É importante ressaltar que há uma pré-seleção dos candidatos pela produção do programa, com 

uma fase regional – seleção em oito capitais do país – e outra nacional de classificação. Desta 

forma, por mais que o programa pregue que a audição é somente baseada na voz, os candidatos 

já passaram por uma avaliação da empresa, inclusive respondendo a um questionário extenso, 

com perguntas sobre sua formação musical, contato com a mídia e se são apadrinhados por 

artistas nacionalmente conhecidos. Claramente todos os fatores supracitados inferem na seleção 

dos cantores que poderão ir ao palco do programa fazer a audição às cegas, o que na verdade 

anula a noção de avaliação somente pela voz e diferencia o The Voice Brasil de outros realities 

musicais, pois, teoricamente, nos demais modelos citados, não há triagem prévia dos calouros 

antes do contato com o grupo de jurados. 

Tudo é cuidadosamente pensado para caracterizar uma aceitação de todas as aparências, cores de 

pele, origens sociais e até escolhas sexuais, pois, como pontuado por Simon (2008), “o casting é 

o elemento mais crucial para o sucesso de um reality”
56

. Os produtores de reality shows montam 

                                                
55 Informações presentes no arquivo do Memória Globo sobre o The Voice Brasil: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/reality-shows/the-voice-brasil/formato.htm (Acesso em: 

15 dezembro 2013) 

56 Trecho original: “Casting is the most crucial element to the success of a reality series”. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/reality-shows/the-voice-brasil/formato.htm
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o elenco de seus programas pensando em atingir o mais variado grupo de pessoas possível, em 

prol da audiência. 

Não queremos aqui desmerecer o talento dos candidatos que participam do The Voice Brasil, 

somente pontuar que o processo de seleção dos mesmos não é livre de interferência por parte da 

emissora. Desta forma, candidatos com um currículo melhor – incluindo aí a indicação por parte 

de artistas de porte nacional –, ou histórias de vida mais interessantes para o reality da Rede 

Globo podem vir a ser privilegiados mesmo se suas vozes e/ou técnica vocal não sejam 

superiores às de outros concorrentes. 

Não obstante, o The Voice Brasil é um fenômeno de audiência. Cremos que as fases do 

programa, que o caracterizam como uma luta entre os candidatos, instiguem a curiosidade do 

público, e a presença de mentores-celebridades também seja um ponto relevante para a 

audiência. O formato ainda está em consolidação, sendo as fases apresentadas na primeira edição 

da versão brasileira do programa ligeiramente diferentes das apresentadas na segunda temporada 

(e também da versão original). 

Após a audição às cegas há uma fase denominada “Batalhas”, onde o mentor separa seus 

candidatos em duos, que cantam juntos a mesma música, e posteriormente ele escolhe quem 

deseja que continue em seu time. Nessa fase, como os times são cortados pela metade, os jurados 

tem a possibilidade de ‘pegar’ três candidatos que forem eliminados de outros grupos. 

Posteriormente, temos a terceira fase, chamada de “Tira-teima”, que compreende a seleção de 

trios, ainda dentro dos times, que cantam músicas diferentes e são avaliados pelo público.  

Portanto, apesar de ter-se a impressão de amplo poder popular na escolha dos candidatos, o voto 

dessa categoria só entra em cena na terceira fase do reality musical, e de maneira restrita. O 

público não escolhe quem é salvo, somente seleciona dois entre os três que se apresentaram para 

a decisão final de quem fica, que é do técnico. A participação popular é aumentada quando da 

estreia da fase de shows ao vivo do programa. Nela, o público vota por telefone e internet para 

salvar um dos participantes de cada time, e os dois restantes ficam novamente à mercê da escolha 

do técnico, pois somente um avança. 

A construção da suposta interatividade entre público, participantes, técnicos e produção do 

programa é feita de várias formas. Primeiramente através do voto popular, que ajuda a decidir o 
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destino dos concorrentes do programa, o que coloca o espectador em uma posição de 

protagonismo: “de atores sociais e receptores, através de suas escolhas passam a participantes, a 

atores discursivos que, embora anônimos, contribuem para esse tipo de construção discursiva” 

(DUARTE, 2004, p.146). Em segundo lugar, o programa se utiliza da postagem ao vivo de 

interações do público via twitter. Ou seja: o público interage com o programa e tem seus 

comentários veiculados, desta forma se sente parte da experiência televisiva que está sendo 

criada. 

Em sua temporada de estreia, que foi ao ar de setembro a dezembro de 2012, o The Voice Brasil 

era exibido semanalmente aos domingos, no período da tarde. Já na segunda temporada, que 

começou em outubro de 2013 e se encerrou em dezembro do mesmo ano, o programa foi 

deslocado para o horário nobre de quinta-feira à noite, após a novela das oito.  

Dados específicos da capital baiana indicam que, na segunda temporada do The Voice Brasil, em 

2013, 65% dos domicílios que estavam com seus aparelhos televisores ligados estavam 

sintonizados no programa
57

. Esse número se mostra superior à audiência do FAMA em 2005, o 

que é bastante relevante considerando que o The Voice Brasil foi exibido numa faixa nobre da 

grade horária, quinta-feira à noite. Se compararmos em Salvador, nessa faixa horária, a audiência 

da Rede Bahia, transmitindo o programa, e das concorrentes, a superioridade é inquestionável: a 

TV Aratu (SBT) teve 10% dos domicílios com televisores ligados acompanhando sua 

programação, a TV Itapoan (Record) 6% e a TV Band Bahia, 4%. 

Tal fenômeno vai de encontro à nossa constatação do deslocamento dos programas musicais de 

horários nobres para horários menos cobiçados. Isso se deve ao interesse público pelo formato, 

com consequente bom retorno de audiência, além do interesse da emissora nele. De forma geral, 

podemos dizer que essa proposta de programa tem se mostrado um sucesso. A terceira 

temporada do reality já foi confirmada pela Rede Globo e, se os números continuarem desta 

forma, tudo nos leva a crer que a empresa apostará na continuação do formato, assim como 

fizeram outros países ao redor do mundo.  

                                                
57 Dados fornecidos por Roque Alves, gerente de programação da Rede Bahia, em dezembro de 2013. De janeiro a 
dezembro de 2013 o The Voice Brasil apresentou o equivalente a 31 pontos de audiência na capital baiana, o que 

hoje corresponde a 557.758,2 domicílios sintonizados no programa (considerando o universo de 1.799.220 

domicílios com televisores na cidade, apontado pelo IBOPE em novembro de 2013). A porcentagem apresentada 

acima (65%) corresponde ao share da audiência, que considera somente os domicílios que possuíam televisores 

ligados no momento da pesquisa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando os quarenta e oito anos de existência da Rede Globo, percebemos que o gênero 

musical tem tido forte importância na constituição da sua programação. Desde 1965, não houve 

um ano em que não fosse exibido pelo menos um programa musical. Apesar de modificados os 

horários e o perfil desses produtos no decorrer dos anos, eles tem sido uma constante na grade da 

emissora. 

Contrariamente à Record, que, como explanado anteriormente, se especializou em musicais 

durante um período de sua existência, identificamos que a Rede Globo nunca teve sua 

programação apoiada nesse gênero, apesar de ter períodos que contaram com grande presença 

dos mesmos em sua grade horária. Como explanado anteriormente, a grade de programação 

dessa emissora é apoiada em dois gêneros: noticiário e novela. Nisso se caracteriza uma 

programação horizontal, onde os mesmos produtos são exibidos diariamente na mesma faixa 

horária. Sendo assim, podemos supor que os demais programas colocados no ar venham como 

experimentações dentro dos horários não ocupados pelos dois gêneros anteriormente citados.   

Os musicais oscilaram através desses espaços durante as seis décadas analisadas. Durante os 

anos 1960, a programação da emissora estava em formação e ainda bastante atrelada à estrutura 

existente no rádio, meio anteriormente dominante. Os musicais seguiram essa lógica, que foi 

sendo modificada na década seguinte, onde não só a quantidade de programas foi maior, como 

também foram ampliados os formatos. 

O destaque dos programas musicais na Rede Globo se deu na década de 1980, onde foram 

encontrados 101 programas diferentes, que foram distribuídos em nove formatos. Considerando 

que, durante todo o período estudado, foram identificados onze formatos de programas musicais 

distintos, a presença de nove numa só década se mostra bastante relevante. A partir daí as 

décadas seguintes apresentaram uma tendência gradativa não só de diminuição da quantidade de 

programas exibidos, como também de menor utilização de formatos diferentes. 

Em relação às médias de programas indo ao ar anualmente, concluímos que houve uma grande 

flutuação durante as seis décadas analisadas. O número mais alto foi encontrado nos anos 1980, 

15,6 programas/ano. Já o valor mais baixo encontrado foi nos anos 2010, uma média de 6,7 
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programas/ano, o que pode apontar uma tendência para o futuro do gênero dentro dessa 

emissora. 

Apesar de as décadas de 1990 e 2000 apresentarem médias de programas musicais mais altas que 

as décadas de 1960 e 1970 – respectivamente 11 e 10,3 programas/ano, em contraste com 7,2 e 

7,7 programas/ano – é relevante ressaltar que esse alto número de 1990 até a atualidade se deve, 

majoritariamente, pela presença e domínio dos especiais únicos. Se eles não fossem 

contabilizados, poderíamos constatar que a frequência dos musicais na grade horária da emissora 

era muito mais regular nas décadas de 1960 e 1970, mesmo que estas apresentem médias 

menores. Isso por conta do maior número de programas semanais e mensais, tendência que não 

foi continuada nas décadas seguintes. 

Acreditamos que, apesar da programação em televisão ser constituída através da influência de 

diversos fatores, a audiência é a mais relevante dentre elas. Isso porque audiência é o motor de 

lucro da empresa. Sem telespectadores, não há televisão. Desta forma, cremos que as alterações 

de formatos e quantidade de programas que constatamos durante as décadas estudadas estejam 

intrinsecamente ligadas a demandas populares. Não somente, é claro, porém ela é de profunda 

relevância.  

À empresa de televisão cabe investigar o que o público deseja. É por esse motivo que temos, por 

exemplo, a presença de um festival de música gospel na Rede Globo desde 2011. O Festival 

Promessas veio para suprir uma demanda de espaço por parte do público evangélico, parcela 

socialmente expressiva. Desta mesma forma, são propostos programas com a finalidade de 

atingir grupos sociais distintos e, assim, angariar a maior parcela possível de espectadores para as 

atrações da emissora. 

Os únicos anos em que não houve a produção de musicais novos foram 1973 e 2013. Quanto ao 

primeiro, pontuamos que a conjuntura era de saída da Era dos Festivais, encerrada em 1972, o 

que provocou uma diminuição geral da quantidade de programas musicais indo ao ar na televisão 

brasileira. Já em relação ao segundo, acreditamos que a ausência de produção de novos 

programas do gênero musical em 2013, último ano de nossa análise, pode apontar para uma 

inclinação atual de decadência desse gênero na grade de programação da Rede Globo. 
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Consideramos, como pontuado no tópico anterior, que há uma tendência de mudança do perfil 

dos musicais na TV aberta, marcada pelo surgimento e força de audiência dos reality shows 

musicais. Com a forte presença desse tipo de programa na televisão, atrações como o Som 

Brasil, que não possuem fatores de interatividade entre público e meio, acabam por ser 

deslocados para horários menos nobres. Esse fenômeno pode estar acontecendo por diversos 

motivos. 

A dinâmica de importação de formatos em detrimento de novas criações nacionais é um ponto 

interessante. Acreditamos que, ao ver o sucesso de um formato de programa no exterior, a 

emissora possa se sentir com mais segurança para apostar na implantação dele no Brasil. Desta 

forma, pode-se haver mais garantia - apesar de audiência ser algo mutável e completamente 

relativo - em relação à probabilidade desse tipo de atração conquistar o público nacional. Seria 

menos arriscado, portanto, investir em uma fórmula de programa já existente e testada que 

desenvolver outro, sem nenhuma garantia de retorno por parte do espectador. Considerando que 

a televisão vive de audiência, a opção pelo que é mais seguro se mostra compreensível. 

A televisão, devido ao seu caráter comercial, não pode se dar ao luxo de cometer 
equívocos. Por isso ela se rende e acaba por apostar no que já demonstrou ser 

sucesso seguro: anos e anos de Hebe; outros tantos de Fantástico; outros tantos 

ainda de Jô. E hoje, versões e novas versões do Big Brothers: 1, 2, 3, 4 e 5. 

(DUARTE, 2004, p.73) 

Em segundo lugar, questionamos o valor pago pelas emissoras nacionais às grandes empresas 

que desenvolvem esse tipo de programa. Apesar de desconhecermos o custo desse tipo de 

transação, nos indagamos se a dominação dos reality shows na televisão brasileira se deve a uma 

minimização dos custos nesse tipo de produto. Possivelmente, o orçamento para um programa 

que já existe é mais palpável que o de outra atração proposta, que necessita de produção de 

piloto, testes de audiência, dentre outros fatores que podem trazer mais custos à empresa. 

Em um outro ponto de observação, se compararmos os índices de audiência do The Voice Brasil 

aos do Som Brasil, em 2013 na capital baiana, perceberemos uma discrepância significativa. 

Enquanto, como apresentado anteriormente, o The Voice Brasil tem tido um índice de 31 pontos 

de audiência em Salvador, o Som Brasil apresenta 3. Em termos de share, 65% dos domicílios 

com aparelhos de televisão ligados no horário de exibição do reality show musical estavam 

sintonizados no The Voice Brasil. Já em relação ao Som Brasil, esse número é de 34%.  
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Mesmo com o índice sendo menos expressivo, esse segundo programa ainda coloca a Rede 

Globo como líder de audiência dentro de sua faixa horária de exibição. Isso porque as demais 

emissoras analisadas na pesquisa possuem índices consideravelmente menores. A TV Aratu, 

afiliada local do SBT, aparece com 18% de share, a TV Band Salvador com 13% e a TV 

Itapoan, afiliada local da Record, com 5%. Lembramos aqui que os índices de share só levam em 

consideração os domicílios que estão com aparelhos de televisão ligados, contrastando, portanto, 

com a audiência absoluta. 

Obviamente isso se relaciona com o horário de exibição do segundo programa citado 

(madrugada da sexta-feira para o sábado), mas também explicita a força de audiência que o The 

Voice Brasil vem tendo, o que fez a emissora arriscar - decisão que se mostra acertada até agora 

- em retirar o programa do domingo à tarde e colocá-lo em um horário nobre de quinta-feira à 

noite, após a novela. 

É interessante o retorno do programa de calouros, tradicional na televisão brasileíra e muito 

presente na época de Chacrinha. Só que há agora uma modificação do formato, marcada pela 

impressão de interatividade entre o público e os candidatos. O sucesso desse formato, somado à 

menor proposição de atrações novas dentro do gênero musical, fora os reality shows e especiais 

únicos – como identificamos na análise dos anos 2010 – nos leva a crer que cada vez mais os 

programas que não apelem para um diálogo entre telespectador e meio tendam a ser deslocados 

e/ou retirados da grade de programação da emissora. 

Supomos que haja uma tendência de permanência dos programas mais marcados pela 

interatividade e pela mistura de gêneros na TV aberta. Outros mais especializados, como o Som 

Brasil, podem ser gradativamente deslocados de horário, saindo da periodicidade mensal – em 

2013, por exemplo, o programa só passou a ser exibido a partir de julho, e a partir daí foi exibido 

mensalmente – e apresentando uma forte tendência de saída dos canais abertos. Indagamos se, 

possivelmente, essa migração  dos programas musicais de formato mais “tradicional” ocorra para 

canais fechados pertencentes à Globo. 

Quanto à mistura de gêneros, pontuamos que “numa progressão natural, a erupção dos realitys 

também levou ao desenvolvimento de diversos gêneros híbridos” (EDGERTON; ROSE, 2008, 
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p.6)
58

. Desta forma, não só há uma demanda pelo sistema de interação supracitado, mas também 

podemos entender que o público passou a se atrair por produtos que aliem gêneros de seu 

interesse. Daí surgiram atrações como o programa The Osbournes, nos EUA, - que consistia na 

filmagem da vida da família de Ozzy Osbourne, músico norteamericano - um seriado de reality 

show com toques de documentário.  

Outra tendência, como pontuado por Edgerton e Nicholas (2008), é a organização da televisão 

em nichos. Isso acontece na TV a cabo, onde os canais estão ficando cada vez mais 

especializados. Eles se centram em determinados gêneros para atingir públicos específicos. É a 

utilização do gênero como uma tática de diferenciação, uma segmentação de consumo. O 

advento dos canais pagos de televisão fez com que fossem introduzidas mais opções para os 

espectadores, havendo canais de filmes, de esportes, de seriados, dentre outros. O público que 

segue esses canais é mais restrito, porém fiel. 

Desta forma, a partir da identificação que os canais na TV paga são organizados por nichos, 

questionamos se há a um movimento de migração de produtos muito especializados da TV aberta 

para a TV fechada. Isso pois “o público também não tem mais interesse, na televisão aberta, em 

escutar um show com orquestra e violão de João Gilberto, por exemplo. São programas mais 

adequados à tevê a cabo” (FILHO, 2003, p.57). Somado a isso, tomando como base a tendência 

da década iniciada em 2010, vemos que os programas de maior presença na Rede Globo 

atualmente são os especiais únicos. Há cada vez menos a inserção de programas novos, o que nos 

leva a crer que os produtos que permanecerão na grade são os gêneros híbridos e os realities 

musicais. 

 

 

 

 

 

                                                
58 Trecho original: “In just as natural a progression, the reality eruption also lead to the development of numerous 

genre hybrids”. 
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APÊNDICE I 

  

LISTA DE PROGRAMAS ORGANIZADOS POR FORMATOS E DÉCADAS 

 

DÉCADA DE 60 

  

1. Musical (dramaturgia e música) – Musicalíssima (04-06/1965); Dick & Betty 17 (04-

08/1965); Viva a revista! (03-04/1969). 

  

2. Show – Alô, Dolly (04-08/1965); Espetáculos Tonelux (08/1965-03/1967); Concertos para 

a juventude (10/1965-12/1984); Eliana e Booker Pittman (03-04/1966); Musikelly (03-04 e 

09-12/1966); Rosita de sempre (09/1966-01/1967); Festival em Shell Maior (10/1966-

04/1967); Baile da saudade (1967); Velha Guarda (04-09/1968). 

  

3. Parada de sucessos – Alô, sucesso (11/1965-04/1966); Os maiorais da Globo (01-08/1966); 

Globo Music Hall (07/1967-02/1968). 

  

4. Concurso de calouros – Um cantor por dez milhões, dez milhões por uma canção 

(11/1965-03/1966); Buzina do Chacrinha (07/1967-12/1972). 

  

5. Festival – Festival Internacional da Canção (anual, de 1967 a 1972); II Festival Estudantil 

de Música Popular Brasileira (10 e 11/08/1968). 

  

6. Drops de Informação – Papo Firme (04/1969-03/1973). 

  

7. Especial 

● Especial único: Festival especial n.1 e n.2 (10 e 17/10/1968). 
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DÉCADA DE 70 

 

 

1. Musical (dramaturgia e música) – Sandra & Miele (03-12/1976); Brasil Pandeiro 

(03/1978-02/1979). 

  

2. Show – Concertos para a juventude (continua da década de 60-12/1984); Globo MEC 

Música (04-05/1972); Rock Concert (03/1977-09/1978); Concertos Internacionais (03/1977-

09/1980, 09/1991-12/1995); Disco Show (11/1978-03/1979); Alerta Geral (03/1979-05/1981). 

  

3. Parada de sucessos – Globo de Ouro (12/1972-12/1990). 

  

4. Concurso de calouros – Buzina do Chacrinha (continua da década de 60-12/1972). 

  

5. Festival – Festival Internacional da Canção (continua da década de 60-1972); Abertura: 

festival da nova música (01-02/1975). 

  

6. Drops de Informação – Papo Firme (continua da década de 60-03/1973); Hello crazy 

people (07-12;1972); Sábado Som (03/1974-02/1975). 

  

7. Especial 

● Especial único: Sesquincentenário musical (07/09/1972); Domingo de sol 

(29/06/1972); Sérgio Mendes especial: viagem (31/03/1975); Sílvio Caldas Especial 

(30/06/1975); Dorival Caymmi Especial (29/09/1975); Noel Rosa Especial 

(17/12/1975); Samba ano 60 (23/04/1976); Orlando Silva Especial (11/08/1978); Ano 

Internacional da Criança (16/12/1978); Caia na gandaia: As Frenéticas Especial 

(31/12/1978); Dorival Caymmi Especial II (02/03/1979); Haroldo Barbosa Especial 

(01/06/1979); Esses músicos notáveis e seus instrumentos maravilhosos (03/08/1979); 

Mulher 80 (19/10/1979); Sérgio Mendes Especial II (23/11/1979). 
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● Especial mensal: Elis Regina Especial (09/1971-06/1972); Moacyr Franco Especial 

(09-12/1971); Brasil Especial (03/1976-04/1984); Levanta a poeira (07-12/1977); 

Saudade não tem idade (03/1978-09/1979). 

 

● Especial anual: Roberto Carlos Especial (1974-1998 e 2000-atualidade). 

 

8. Entrevista e números musicais - Som Livre Exportação (12/1970-08/1971). 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

DÉCADA DE 80 

 

 

1. Musical (dramaturgia e música) – Som Brasil (08/1981-03/1989, 05/1993-03/1998, 

04/2007-atualidade - o, programa, em sua história, transitou entre três formatos. Na década de 80 

se enquadrava como Musical); Show do mês (03-12/1981); Aventura Musical (05-08/1985). 

  

2. Show – Concertos para a juventude (continua das décadas de 60 e 70-12/1984); Concertos 

Internacionais (continua da década de 70 até o ano de 1980, depois de 09/1991-12/1995); 

Alerta Geral (03/1979-05/1981); Geração 80 (08/1981-08/1982); Rock in Rio (1985, 1991, 

2001, 2011); Mixto Quente (01-02/1986); Hollywood Rock (1988, 1990, 1992-1996); Free 

Jazz Festival (1987-1989/ 1993-1995/ 1998). 

  

3. Parada de sucessos – Globo de Ouro (continua da década de 70-12/1990); Globo Sucesso 

(01-03/1983). 

  

4. Concurso de calouros – Cassino do Chacrinha* (03/1982- 07/1988)
59

. 

  

                                                
59

 
O programa Cassino do Chacrinha, como explicado na metodologia, foi o único dentre os produtos analisados a 

ser classificado em duas categorias: “Concurso de Calouros” e “Entrevista e números musicais”. 
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5. Festival – Festival da nova Música Popular Brasileira: MPB 80 (03-08/1980); MPB Shell 

especial (03-09/1981); MPB Shell 1982 (03-09/1982); Festival dos festivais (08-11/1985). 

   

6. Especial 

● Especial único: Festa do samba (01/01/1980); Frank Sinatra Especial (26/01/1980); 

Vida de artisca: Cauby Peixoto Especial (19/09/1980); GM Especial (12/10/1980); 

Donna Summer Especial (31/10/1980); Erasmo Carlos convida (21/11/1980); Earth, 

Wind and Fire Especial (05/12/1980); David Nasser Especial (12/12/1980);  Nelson 

Gonçalves: 40 anos (13/02/1981); Jorge Ben Especial (07/06/1981); Frank Sinatra in 

concert (15/08/1981); Concerto da independência (07/09/1981); Milton Nascimento 

Especial (08/01/1982); Jorge Ben Especial: “energia” (12/02/1982); Quem samba 

fica: semba (01/10/1982); Julio Iglesias 1982 (15/10/1982); Coisa acesa (12/11/1982); 

Adoniran Barbosa: o poeta do povo (28/11/1982); Nunca deixe de sonhar 

(03/12/1982); O circo (10/12/1982); Corpo e alma (17/12/1982); Sorriso Novo 

(22/12/1982); Travessia (29/12/1982); Agora eu sou uma estrela (21/01/1983); São 

Paulo canta (24/01/1983); Clara Guerreira (03/04/1983); 20 anos sem Lalá 

(01/07/1983); Kiss Especial (02/07/1983); Elba Ramalho: coração brasileiro 

(02/12/1983); Gil extra (09/12/1983); Baby Gal (16/12/1983); Delírios, delícias 

(30/12/1983); Clara Nunes  Especial (01/04/1984); Masculino, feminino (13/04/1984); 

Betty Faria Especial (24/08/1984); Show Brasil 84 (03/10/1984); Juntos (23/11/1984); 

Corsário Especial (06/01/1985); Rita Lee e Roberto de Carvalho (13/12/1985); 

Grandes espetáculos (24/12/1985); Rock in Rio Especial (10/01/1986); Cida, a gata 

roqueira (29/08/1986); Antonio Brasileiro (29/05/1987); Pagode (05/09/1987); Tina 

Turner Especial (22/09/1987); Tina Turner Especial II (20/01/1988); Paralamas e 

Legião juntos (03/09/1988); Roberto Carlos in concert: detalhes (19/09/1988); Barão 

Vermelho e Titãs (24/12/1988); Elba Especial (31/12/1988); Uma prova de amor 

(01/01/1989); A-HA Especial (28/03/1989); Tim Maia Especial (31/03/1989); Rod 

Stewart (25/04/1989); Simone Especial (09/05/1989); Cyndi Lauper Especial 

(19/11/1989); Homem 90 (26/12/1989). 
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● Especial mensal: Brasil Especial (continua da década de 70-04/1984); Série Grandes 

Nomes (03/1980-12/1981 e 05/1983-06/1984); Especial MPB (03-09/1982). 

 

● Especial anual: Roberto Carlos Especial (continua da década de 70-1998 e 2000-

atualidade); Canta Brasil (1982-1984); Criança Esperança (1986-atualidade). 

 

7. Entrevista e números musicais - Chico & Caetano (04-12/1986); Cassino do Chacrinha* 

(03/1982- 07/1988)
60

. 

 

8. Infantojuvenil - Vinícius para criança: a arca de Noé (10/10/1980); A arca de Noé II 

(09/09/1981); Pirlimpimpim (08/10/1982); Plunct Plact Zuuum (03/06/1983); Casa de 

Brinquedos (09/10/1983); A turma do Pererê (12/10/1983); Plunct Plact Zuuum II 

(23/03/1984); Tiradentes, nosso herói (20/04/1984); Aventura no corpo humano 

(18/05/1984); Tem criança no samba (08/06/1984); Verde que te quero ver: a lenda de 

Luana (17/08/1984); Blitz contra o gênio do mal (14/09/1984); A turma do Balão Mágico em 

“amigos do peito” (21/09/1984); Pirlimpimpim II (12/10/1984); Raça Humana (25/12/1984); 

A era dos Halley (11/10/1985); Uma viagem ao mundo da fantasia (20/12/1985); Canção de 

todas as crianças (06/10/1987). 

 

9. Videoclipes - Clip Clip (09/1984-03/1987).  

______________________________________________________________________________ 

 

 

DÉCADA DE 90 

 

 

1. Musical (dramaturgia e música) – Não fuja da Raia (27/12/1995; 04-10/1996). 

 

2. Show – Concertos Internacionais (continua da década de 70 até o ano de 1980, depois de 

09/1991-12/1995); Rock in Rio (continua da década de 80-1985, 1991, 2001, 2011); Hollywood 

                                                
60 O programa Cassino do Chacrinha, como explicado na metodologia, foi o único dentre os produtos analisados a 

ser classificado em duas categorias: “Concurso de Calouros” e “Entrevista e números musicais”. 
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Rock (continua da década de 80 - 1988, 1990, 1992-1996); Som Brasil (continua da década de 

80 - 08/1981-03/1989, 05/1993-03/1998, 04/2007-atualidade - o programa, em sua história, 

transitou entre três formatos. Na década de 90 se enquadrava como Show); Free Jazz Festival 

(continua da década de 80 - 1987-1989/ 1993-1995/ 1998); Pagode Globeleza (1994, 1995, 

1997); TV Zona (07-08/1994); Show da Virada (1998-atualidade); Amigos & Amigos (04-

07/1999); Samba, pagode & Cia (03-05/1999). 

  

3. Parada de sucessos – Globo de Ouro (continua das décadas de 70 e 80-12/1990); Paradão 

da Xuxa (04-12/1992); Xuxa Hits (01-04/1995). 

   

4. Especial 

● Especial único: Paul in Rio (24/04/1990); 3º prêmio Sharp de Música (20/08/1990); 

David Bowie Especial (29/09/1990); Especial Eric Clapton (17/11/1990); Chitãozinho 

e Xororó (26/12/1990); Mulher 90 (27/12/1990); Julio Iglesias Especial (08/01/1991); 

Bravo, bravíssimo (02/07/1991); Rio Show Festival (20/07/1991); Paul Simon 

Especial (01/12/1991); Engenheiros do Hawaii Especial (14/12/1991); Paradão da 

Xuxa Especial (21/12/1991); Leandro & Leonardo Especial (27/12/1991); Zezé di 

Camargo & Luciano Especial (28/12/1991); Elas por ela (02/01/1992); Fábio Jr 

Especial (03/01/1992); Bibi in Concert (06/01/1992); Gilberto Gil Especial 

(29/02/1992); Chitãozinho e Xororó: planeta azul (04/08/1992); Canto da Cidade 

(15/12/1992); Show número 1: João e Antônio (29/12/1992); Frank Sinatra Duets 

(23/12/1994); Pavarotti Rio (29/01/1995); Rita Lee Especial (10/12/1995); Rolling 

Stones 98 (11/04/1998); Pavarotti e Roberto Carlos (18/04/1998); Brasil 500 

(25/04/1998); Coração Brasileiro (02/07/1998); Feliz ano novo (31/12/1998); Mama 

África (15/05/1999). 

 

● Especial mensal: Leandro & Leonardo (04-12/1992). 

 

● Especial anual: Roberto Carlos Especial (continua das décadas de 70 e 80-1998 e 2000-

atualidade); Criança Esperança (continua da década de 80-atualidade); Amigos (1995, 

1996, 1997, 1998). 
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5. Entrevista e números musicais - Babilônia (03/1990). 

 

6. Infantojuvenil - Xuxa Especial de Natal 1990 (24/12/1990); Xuxa Especial: fábrica de 

ilusões (21/12/1991); A nave mágica: Byte-Bit (04/06/1992); Xuxa Especial de Natal 1992 

(24/12/1992); Xuxa Especial: presentes mágicos (24/12/1993); Xuxa Especial: crer pra ver 

(21/12/1994); Xuxa Especial: deu a louca na fantasia (20/12/1995); Xuxa Especial: 10 anos 

(04/07/1996); Xuxa Especial: o direito de ser feliz (08/10/1996); Xuxa Especial: natal sem 

noel (24/12/1996); Planeta Xuxa (04/1997-07/2002); Xuxa Especial: festa dos brinquedos 

(07/10/1997); Xuxa Especial: luz da paz (25/12/1997); Alice no país da música (31/12/1997); 

Leitura nas férias (19/12/1998); Xuxa Especial: uma carta para Deus (23/12/1998); Asas pra 

que te quero (24/12/1998); Sandy & Junior (04-1999-03/2003). 

 

______________________________________________________________________________ 

 

ANOS 2000 

 

 

1. Show – Rock in Rio (continua das décadas de 80 e 90- 1985, 1991, 2001, 2011); Show da 

Virada (continua de 1998-atualidade); Jovens tardes (10/2002–01/2004); Festival de verão de 

Salvador (2003, 2004, 2006-2010); Estação Globo (12/2004 –1/2005,12/2005–01/2006, 

12/2006–2007, 12/2007-01/2008, 12/2008–01/2009); Brazilian Day (2006-2009); Central da 

periferia (04-12/2006).  

   

2. Festival – Festival da música brasileira (08-09/2000). 

 

3. Especial 

*Por toda a minha vida (12/2006- até a atualidade)
61

. 

 

                                                
61

 
O programa Por toda a minha vida é um especial que não tem periodicidade regular. Ele é colocado pelo site 

Memória Globo como ainda presente na grade da emissora até os dias atuais, no entanto sua última edição foi ao ar 

em 2011. 
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● Especial único: Daniel Especial (01/01/2000); Rio Bossa Nova: 20 anos sem Vinícius 

(30/01/2000); Festa brasileira (22/04/2000); Fama especial de fim de ano 

(31/12/2002); Daniel 20 anos de carreira (19/01/2003); Tributo a Leandro 

(12/07/2003); Prêmio da música brasileira (27/07/2003); Lisbela e o prisioneiro: o 

musical (01/11/2003); São Paulo 450 anos (24-25/01/2004); TV Globo 40 anos 

(26/04/2005); Show Rolling Stones (18/02/2006); Show U2 (20/02/2006); Tom Jobim: 

eu sei que vou te amar (28/01/2007); Live earth: música pela vida (08/07/2007); 

Bossa nova 50 anos (28/09/2008); Show Elton John (17/01/2009); Elas cantam 

Roberto Carlos (31/05/2009); Especial Roberto Carlos 50 anos (11/07/2009). 

 

● Especial mensal: Som Brasil (continua das décadas de 80 e 90 - 08/1981-03/1989, 

05/1993-03/1998, 04/2007-atualidade - o programa, em sua história, transitou entre três 

formatos. A partir dos anos 2000, se enquadrou como Especial). 

 

● Especial anual: Roberto Carlos Especial (continua das décadas de 70, 80 e 90 2000-

atualidade); Criança Esperança (continua das décadas de 80 e 90-atualidade); Brasil 

por natureza (2000 e 2001). 

 

 

4. Infantojuvenil - Planeta Xuxa (continua da década de 90 - 04/1997-07/2002); Sandy & 

Junior (continua da década de 90 - 04-1999-03/2003); A festa da Cuca (26/12/2001); Sandy & 

Junior especial de natal (23/12/2001); Sandy & Junior especial (12/10/2002); A terra dos 

meninos pelados (21/12/2003, 28/12/2003, 04/01/2004 e 11/01/2004); Xuxa especial: siga 

aquela estrela (24/12/2003); Xuxa especial: papai noel sumiu? (24/12/2004); Clara e o 

chuveiro do tempo (18/12/2005, 25/12/2005, 01/01/2006 e 08/01/2006); Xuxa especial: folias 

de natal (24/12/2005);  

Xuxa 20 anos (14/10/2006); Xuxa especial: natal todo dia (20/12/2006); Xuxa especial: Xuxa 

e as noviças (24/12/2008); Xuxa especial: natal de luz (24/12/2009).  

 

5. Reality musical – Fama (04-07/2002, 07-08/2002, 06-08/2004 e 07-09/2005). 

 

______________________________________________________________________________ 
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ANOS 2010 

 

1. Show – Rock in Rio (continua das décadas de 80, 90, 2000- 1985, 1991, 2001, 2011); Show 

da Virada (continua de 1998-atualidade); Festival de verão de Salvador (continua dos anos 

2000-2010);  

  

2. Especial 

*Por toda a minha vida (continua de 2006- até a atualidade) 

 

● Especial único: Roberto Carlos, emoções sertanejas (01/04/2010); Tal filho, tal pai 

(23/12/2010); Ivete, Gil e Caetano (23/12/2011). 

 

● Especial mensal: Som Brasil (continua das décadas de 80, 90, 2000- 08/1981-03/1989, 

05/1993-03/1998, 04/2007-atualidade - o programa, em sua história, transitou entre três 

formatos. A partir dos anos 2000, se enquadrou como Especial). 

 

● Especial anual: Roberto Carlos Especial (continua das décadas de 70, 80, 90, 2000-

atualidade); Criança Esperança (continua das décadas de 80, 90, 2000-atualidade); 

Festival Promessas (2011-2013).   

 

3. Reality musical – The Voice Brasil (09-12/2012, 10-12/2013). 

 

 

 


