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A coisa mais importante para compor um
personagem é não se preocupar demais. O
artista cria por intuição!
Paulo José (Shazan)

Eu tenho o costume de me apaixonar pelo
personagem e querer representá-lo para o
resto da vida!
Flávio Migliaccio (Xerife)
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HERÓIS DA MINHA INFÂNCIA
Saulo Adami
Os programas de TV que assistia quando criança ou eram produzidos originalmente ou assistidos em preto e branco. Porque era
assim a única televisão que havia em nossa casa, na década de 1970.
No Arraial dos Cunhas, comunidade rural de Itajaí, Santa Catarina, a
instalação da rede de energia elétrica era privilégio recente de poucos
moradores.
A televisão apresentava filmes, séries e telenovelas. Sua vida
me pertence (1951-1952), escrita e dirigida por Wálter Forster, foi a
primeira telenovela brasileira. Exibida pela TV Tupi de São Paulo,
estreou em 21 de dezembro de 1951 e permaneceu no ar até 15 de
fevereiro de 1952. Foram cerca de 15 capítulos: dois por semana, ao
vivo, às 20 horas. Em cena, estavam Vida Alves, Lia de Aguiar, Lima
Duarte, José Parisi, Dionísio de Azevedo e Wálter Forster.
A primeira telenovela nos moldes que conhecemos hoje foi lançada pela TV Excelsior, de São Paulo: 2-5499 Ocupado (1963), às
19h30. A princípio, foi exibida três vezes por semana e depois de
segunda a sexta-feira. A dramaturga Dulce Santucci traduziu e adaptou a obra do argentino Alberto Migré inspirada no original de Abel
Santa Cruz. A produção marcou a estreia do casal Glória Menezes e
Tarcísio Meira.
A história deste livro tem início em 1972. Eu tinha sete anos de
idade e começava a frequentar o primeiro ano do curso primário na
Escola Municipal Luiz Silvério Vieira. Na pequena estante de livros
que tinha no meu quarto, algumas obras referenciais da literatura brasileira dividiam espaços com histórias em quadrinhos e dicionários
de idiomas, sendo que os mais atraentes para mim eram os de língua
espanhola e inglesa. E revistas sobre cinema e séries de televisão, pois
sempre fui apaixonado pela produção de filmes.

SAULO ADAMI
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Alguns textos escritos para teatro também tinham seu espaço
cativo na estante. Em uma das gavetas da escrivaninha, algumas páginas de papel almaço com meus primeiros rabiscos, ensaiando os
futuros contos, poemas e textos teatrais que me tornariam o escritor
que sou hoje.
Nosso aparelho de televisão Colorado RQ era mais mobília do
que propriamente um eletrodoméstico. Através de sua tela enorme,
assistia aos filmes e séries de TV que me mantinham ocupado todo o
tempo possível, imaginando novas aventuras para seus personagens e
novos papéis para seus intérpretes.
Um tempo sem videocassete, CD player, DVD player, Blu-ray...
Sequer tínhamos telefone em casa! A rede de energia elétrica fazia parte
do nosso dia a dia havia dois anos... Talvez, um pouco mais. Lembro
que, para funcionar, nossa televisão precisava de um transformador –
tinha que esquentar!
OS TELEVIZINHOS
A vizinhança toda vinha assistir TV na nossa casa, mas a gente
não se importava porque não foram poucas as noites que nós fomos à
casa de algum vizinho assistir à TV dele, também.
Mais importante do que o filme ou a telenovela que iríamos
assistir era a oportunidade de nos reunir uma vez mais, no fim do
dia, para trocar experiências, olhares, apertos de mão ou para torcermos pelo mocinho, pelo vilão ou pelo nosso time de futebol. Era um
tempo no qual as pessoas tinham mais assuntos para conversar. Ou
ao menos faziam questão de se comunicar com os vizinhos. Tinham
palavra: o prometido era cumprido, o anunciado era feito; o culpado
era responsabilizado; e o mais esperto não provocava discussão com
o dono da casa.
Para algumas pessoas, aquela era uma vidinha boba, sem novidades. Para mim, era um laboratório: daqueles encontros barulhentos, surgiram ideias para minhas pequenas histórias. Uma provocação gostosa que, às vezes, rendia mais de uma ou duas páginas
de narrativa.
12
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Esta paixão pelas histórias me trouxe para os dias de hoje como
alguém interessado em contribuir para transformar o quintal de nossa
casa em outro planeta. Um planeta que existia na cabeça de um menino que não se preocupava apenas em brincar. Um menino curioso,
acima de tudo curioso, sempre interessado em abrir um livro para ler e
para ver se descobria como tinha sido escrito e impresso. Eu admirava
aquelas pessoas, e sonhava com a possibilidade de (um dia) poder
realizar algo como elas realizavam.
Nossa Colorado RQ não ficava na sala da casa, mas junto ao balcão
do comércio dos meus pais, criado em 1964. Quem frequentava a venda
de secos e molhados, a cancha de bocha, o bar ou salão de sinuca do seu
Luís Avaní e da dona Teresa Conte Adami, tinha outro privilégio: assistir
séries de cinema e televisão, telenovelas e programas de variedades que
enchiam de ação e aventura seu monitor de TV – sempre ligado!
Havia grande variedade de programas humorísticos e/ou dedicados às crianças, na década de 1970: Capitão AZA (Rede Tupi);
Globo cor especial e Lingüinha x Mr. Yes (Rede Globo); Os insociáveis (Rede Record); Os Trapalhões (Rede Tupi / Rede Globo); Vila
Sésamo (Rede Globo / TV Cultura).
VILA SÉSAMO (REDE GLOBO / TV CULTURA): ARMANDO BÓGUS,
ARACY BALABANIAN, ROBERTO OROSCO (GUGU), LAERTE
MORRONE (GARIBALDO), SÔNIA BRAGA, MILTON GONÇALVES E
MARCOS MIRANDA (FUNGA FUNGA)

QUANDO TUDO ERAM CHUVISCOS
Lauren Ferreira Colvara pesquisou a trajetória dos programas
infantis exibidos na TV brasileira desde a sua inauguração até o início
do ano 2000. Na década de 1950 a televisão estava em seu estágio
inicial, com dois canais: TV Tupi, inaugurada em 1950 e extinta em
1980, e TV Record, inaugurada em 1952.
As emissoras apresentavam programas infantis. Neste período
os desenhos animados não tiveram grande representatividade, segundo Colvara: “Vivia-se a era dourada, a Era Vargas, em que a política era orientada para a participação do Estado como investidor da
economia, desta forma obtinha-se respostas imediatas aos problemas
existentes baseado numa ideologia nacionalista”.
“O primeiro programa voltado para o público infantil foi o Gurilândia (1951), exibido pela TV Tupi, reprodução de um programa
de rádio bastante popular, onde crianças cantavam, tocavam e declamavam poesias”, prossegue. “No final do ano era exibido O clube do
Papai Noel, programa que ficou no ar por mais de 21 anos. Na mesma
época surgiu o seriado infantil semanal De mãos dadas, que abordava
temas infantis por intermédio das histórias de um viúvo e uma menina. Com base em boa literatura brasileira e europeia, Fábulas animadas (1952-1956), com direção de Tatiana Belinky e Julio Gouveia,
tinha como objetivo central despertar a imaginação e o gosto pela
literatura. Mantendo a preocupação com o educar, informar e divertir:
O Sitio do Pica-Pau Amarelo começou a ser exibido”.
Com a deposição do presidente João Goulart (1964), teve início
“o controle político da ditadura não apenas na política, na repressão
aos civis, como também ao total controle dos meios de comunicação
de massa, TV e rádio, que era fundamental para a disseminação não
apenas da ideologia do regime como também da produção de bens
duráveis e não duráveis”.
O PRIMEIRO AMOR
Os vizinhos assistiam lá em casa O primeiro amor (1972), telenovela que nos apresentou os divertidos personagens interpretados
14
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por Paulo José e Flávio Migliaccio, astros da série de TV Shazan-Xerife
& Cia. (1972-1974). Tudo bem, eu e meus pais também tivemos nosso
tempo de televizinhos, assistindo A cabana do Pai Tomás e programas
Topo Gigio, ambos de 1970.
Mecânicos, Shazan e Xerife sonhavam um dia construir uma
bicicleta voadora! Assim como eu, viviam em uma cidade de Santa
Catarina. Sua cidade era a fictícia Nova Esperança que, se existisse de
verdade, eu gostaria de visitar!
Seus nomes – Shazan e Xerife – remetiam aos heróis das histórias em quadrinhos – Capitão Marvel – e dos homens da lei do Velho
Oeste dos Estados Unidos, que víamos em filmes e séries de TV.
Mas, em Nova Esperança, Shazan não usava capa de super-herói e
nem voava – a não ser quando a Camicleta dava chiliques e tudo ia
pelos ares! –, Xerife não portava armas nem era bom de cavalgada ou
de laço na perseguição aos bandidos.
Falavam português, eram de carne e osso – mais osso do que carne!
– e tinham superpoderes: eram capazes de cativar o público de todas as
idades e de viver histórias recheadas de aventura, bom humor, emoção,
ingenuidade e imaginação. Tal e qual as histórias geradas pela imaginação
de uma criança. Shazan e Xerife eram assim: duas crianças grandes.
Ainda bem!
Cinto de inutilidade (tema de abertura de Globo cor especial)
Orquestra & Coro Som Livre. (Nelson Motta & Marcos Valle)
Não existe nada mais antigo
Do que cowboy que dá cem tiros de uma vez
A vó da gente deve ter saudade, do Zing Pow
Do cinto de inutilidades
No nosso mundo tudo é novo e colorido
Não tem lugar pra essa gente que já era
Morcego velho, bang-bang de mentira, vocês já eram
O nosso papo é alegria
Só alegria, só alegria
O coração aberto pra quem faz o bem
* fonte: infantv.com.br

PARTE I
SÉRIES BRASILEIRAS ANTES
DE SHAZAN-XERIFE & CIA.

O PÚBLICO ACOMPANHA, NUM BAR, A TRANSMISSÃO
DO 1º PROGRAMA DE TV BRASILEIRO. NO VÍDEO LOLITA
RODRIGUES CANTAVA O HINO DA TELEVISÃO.

ANTES DE SHAZAN-XERIFE & CIA.
Primeiro programa de TV do mundo do qual se tem notícia foi
ao ar na Inglaterra, em 1929. Pouco mais de 20 anos depois – 18 de
setembro de 1950 – entrou em operações a TV Tupi, de São Paulo,
com apresentação do prefixo da emissora na voz da atriz Yara Lins:
“Senhoras e senhores telespectadores, boa noite. A PRF 3 TV, Emissora Associada de São Paulo, orgulhosamente apresenta neste momento o primeiro programa de televisão da América Latina”. Sônia
Maria Dorce, na época com cinco anos de idade, caracterizada como
uma indiazinha, foi quem abriu a transmissão dizendo “Está no ar a
TV no Brasil”1.
O primeiro programa apresentado na emissora foi o TV na Taba,
apresentado por Homero Silva. Tinha no elenco: Lima Duarte, Hebe
Camargo, Mazzaropi, Ivon Cury, Aurélio Campos, Vadeco, Wilma
Bentivegna, Balé Lia Aguiar, Ciccilo, o jogador de futebol Baltazar,
a poetisa Rosalina Coelho Lisboa e a orquestra George Henri.
Era a PRF3 TV – Emissora Associada de São Paulo, pioneira
na América Latina. Foi neste ambiente que nasceram grandes personagens brasileiros nas décadas de 1950 e 1960, estrelas de séries que
tinham nomes de seus heróis no título: Capitão 7, com Ayres Campos; O vigilante rodoviário, com Carlos Miranda; Capitão Furacão,
com Pietro Mário.
Ah, sim! E havia um ratinho italiano chamado Topo Gigio!

1

Fonte: tudosobretv.com.br e http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=280800
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AYRES CAMPOS, COMO O CAPITÃO 7

CAPITÃO 7
A TV Record canal 7 de São Paulo foi ao ar em 27 de setembro de 1953. Em 24 de outubro de 1954 apresentou o primeiro episódio do programa ou seriado de televisão com o super-herói nacional Capitão 7, personagem criado por Rubem Biáfora. O primeiro
super-herói da televisão brasileira ganhou uma série que levava seu
nome e permaneceu no ar de 1954 a 1966.
Para a escolha do intérprete, a TV Record abriu inscrições para
testes. O selecionado foi Ayres Campos, mineiro nascido Ayres Kruger da Senna Campos em 26 de maio de 1923 em Uberaba, e radicado
em São Paulo, que tinha alguma experiência como ator em longas-metragens estrelados por Amácio Mazzaropi e Anselmo Duarte.
Nos 12 anos em que permaneceu no ar, Capitão 7 não deu férias para Ayres Campos e o transformou em celebridade. Mas uma
celebridade sem muito dinheiro porque eram outros tempos: artistas
de cinema e televisão não conseguiam sobreviver apenas com o que
ganhavam no meio artístico.
Encontrei Ayres Campos, então com 75 anos de idade, em São
Paulo em 1999. Ele contou que os episódios de Capitão 7 eram levados ao ar diariamente, tinham no mínimo 30 e no máximo 45 minutos
de duração. No início, o programa era transmitido ao vivo, três vezes
por semana. Mas com o sucesso, especialmente entre o público infantil, passou a ser exibido diariamente, era um programa que estimulava
as crianças a praticar o bem, que trazia uma série de informações que
as ajudavam a ter melhor compreensão do mundo.
A HISTÓRIA DO SUPER-HERÓI
Quando criança, o herói – que se chamava Carlos – foi levado por
alienígenas ao Sétimo Planeta, onde cresceu aprimorando corpo e mente,
até voltar à Terra, já adulto. Carlos é um químico brilhante que se transforma no Capitão 7 sempre que acredita ser necessária sua intervenção.
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A série trouxe coisas inusitadas para destacar o modus operandi
do herói. Ele voava velozmente, tinha grande força e resistência a
ambientes inóspitos. Porém, seus poderes se manifestavam quando
ele vestia seu traje de herói, que guardava em uma caixa de fósforos!
Quando precisava de apoio em missões especiais, visitava o Sétimo
Planeta para pedir auxílio aos seus mentores, detentores de ciência e
tecnologia mais avançadas do que as terrenas.
Capitão 7 tinha uma companheira, a noiva e depois mulher Silvana. Após revelar sua dupla identidade à Silvana, Carlos ou Capitão
7 a levou até o Sétimo Planeta para conhecer seus mentores. Estes,
por sua vez, concederam à ela poderes semelhantes aos do super-herói, passando a ajuda-lo em suas missões.
Silvana era vivida pela atriz Idalina de Oliveira, na época uma
bem sucedida garota-propaganda. Duro era tomar cuidado o tempo
todo para não despentear a heroína, tarefa complicada para Ayres
Campos que, enfiado nos trajes do super-herói, volta e meia trocava
sopapos com até 12 vilões ao mesmo tempo – e ao vivo!
Havia ainda outros dois personagens com participação regular
na série: Dr. Moreira, agente da Interpol e pai de Silvana; e O Caveira
(o bandido Cid, capturado pelo Capitão 7 e que teve seu rosto destruído pela cerca elétrica ao tentar fugir da prisão).
ALÉM DO COMBINADO!
Atores em início de carreira passaram pela série, como Altair Lima,
Silvio Silveira, Gilberto Chagas – irmão de Walmor Chagas – e Hélio
Assad. Os episódios exigiam atores com habilidade para luta corporal –
briga de rua também valia! –, o que dava oportunidade para participações
especiais de lutadores de boxe e luta livre. Ticala era um deles.
Com o advento do videotape, algumas cenas eram gravadas em
estúdio. Mesmo assim os episódios exigiam locações em nome da
aventura! Para as gravações, eram utilizados os equipamentos mais
avançados da época, quando a película cinematográfica predominava.
Depois de gravadas as cenas, o negativo era encaminhado para a revelação em laboratório, montado e exibido na televisão.
22
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Ayres Campos gostava de ir além do combinado, principalmente em cenas perigosas, como aquela na qual Capitão 7 consertava um
avião em pleno ar! Durante semanas, sem que ninguém soubesse, o
ator se preparou para ir além do que pedia o roteiro, para espanto do
cinegrafista Laerte Rosa e dos pilotos Águia e José.
E teve mais! Laerte Rosa entrou em estado de choque depois
que ele e Ayres Campos se salvaram por pouco de ser mortos na linha
do trem. Foi uma cena planejada minuciosamente, mas que quando
chegou a hora de filmar deu tudo errado!
É que ninguém combinou nada com o maquinista do trem!
A locomotiva, segundo os cálculos de ambos, não passaria pelo
local a mais de 60 ou 70 quilômetros por hora... Mas naquele dia, ela
vinha a mais de 100 quilômetros por hora! Campos teve tempo apenas
para se livrar das cordas que o prendiam aos trilhos e de gritar para
Laerte saltar para longe, com câmera e tudo!
Herói de verdade tinha que passar por experiências inusitadas,
por momentos de perigo real, o que incluía saltar sem dublê da ponte
sobre o rio Pinheiros.
MEMÓRIA PRESERVADA,
MEMÓRIA DESTRUÍDA
A TV Record se encarregou da guarda e preservação dos episódios. Mas, para desespero de Ayres Campos, o acervo do Capitão
7 e de outros programas da emissora foram consumidos por vários
incêndios.
Em 1999, restavam algumas fotografias, impressos e roteiros
escritos por Maio Miranda, mais de 500 histórias. Aos 75 anos, Ayres
Campos tinha um projeto audacioso, o longa-metragem Zebu, roteiro que escrevi para ele e que contava a história da importação dos
primeiros exemplares das raças zebuínas da Índia para os campos de
Uberaba em 1918. O pai de Ayres, o capitão português da cavalaria
inglesa Francisco Campos, auxiliou os pioneiros brasileiros na aquisição e no transporte dos zebus.

SAULO ADAMI
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O roteiro de Zebu foi finalizado em 21 de fevereiro de 2000. Na
época, o filme foi orçado em US$ 2,9 milhões. Ayres Campos e sua
filha Maria Luiza estavam empenhados na busca por meios para que
o roteiro saísse do papel e ganhasse as telas, com locações previstas
para Brasil e Índia. Mas Ayres Campos morreu em São Paulo em 6
de julho de 2003 – e ao que parece, com ele também morreu o sonho
de rodar Zebu.
HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
Histórias em quadrinhos ou HQs não são novidade no Brasil.
Seus primeiros exemplares foram publicados no século XIX como
veículos de sátira. O chargista pioneiro foi Manuel de Araújo Porto-Alegre (1837), que publicou seu trabalho através do processo de
litografia. Já edição de revistas de histórias em quadrinhos foram lançadas apenas no início do século XX. Em 11 de outubro de 1905, circulou a que é considerada a primeira revista em quadrinhos no Brasil,
criada pelo desenhista Renato de Castro: O Tico-Tico.
De 1959 a 1964, foram lançados 54 números da revista em quadrinhos Capitão 7 (Editora Continental / Outubro). Desenhada por
Jayme Cortez, Júlio Shimamoto, Getúlio Delphin e Juarez Odilon –
dentre outros –, com roteiros de Helena Fonseca, Hélio Porto e Gedeone Malagola que deram asas à imaginação e criaram cenas com o
Capitão 7 fazendo uso de seus superpoderes, o que era praticamente
impossível na série de TV devido às limitações de trucagem e equipamento.
Na década de 1980, ao criar uma empresa de fantasias de super-heróis, Ayres Campos a denominou Capitão 7. Quem adquiria
as fantasias da marca ganhava como brinde uma revista promocional
com o super-herói. Em 2006, a Marisol S.A. lançou na revista mensal
Triplik (Editora Profashional) com suas marcas Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre, histórias em quadrinhos com o Capitão 7, com roteiro e
ilustrações de Danyael Lopes, utilizando os recursos da computação
gráfica. Em 2010, Roberto Guedes publicou o encontro do Capitão 7
com o Fantastic Man (criação de Tony Fernandes), com ilustrações
de Carlos Henry.
24
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CAPA DA HQ CAPITÃO 7 #1 COM ARTE DE JAYME CORTEZ

CARLOS MIRANDA (INSPETOR CARLOS)
E KING (LOBO) EM O VIGILANTE RODOVIÁRIO

O VIGILANTE RODOVIÁRIO
A produção de séries de TV brasileiras ainda engatinhava quando foi lançado o primeiro episódio de O Vigilante Rodoviário2.
A série era estrelada por Carlos Miranda, ator do teatro amador
de São Paulo, que mais tarde se tornaria policial de verdade, e pelo
pastor alemão King, que vivia seu assistente Lobo. King tinha cinco
anos de idade, e pertencia a um soldado da extinta Força Pública do
Estado de São Paulo, Luiz Afonso.
O pastor alemão era ator conhecido da propaganda brasileira,
divulgador da marca de móveis de aço Fiel. Para Carlos Miranda,
King era amistoso, companheiro e muito inteligente. A afinidade entre os dois tornou-se tão grande, que o cão recusava-se a voltar para
casa com Luiz Afonso. Quando o seriado acabou, King passou a morar com Carlos, e morreu em 1971 aos 15 anos de idade.
O salário dos artistas era baixo. Carlos Miranda concorreu com
outros 99 candidatos ao papel, recebia dois salários mínimos por mês,
King um.
O primeiro episódio foi ao ar em março de 1961, logo após os
letreiros do telejornal Repórter Esso, via Rede Tupi de Televisão.
Algumas fontes dão outra data de estreia: 3 de janeiro de 1962. A
Spectra Nova Produções lançou um box com quatro DVDs reunindo
35 episódios.
A série contou com a participação de algumas das personalidades que se tornariam das mais populares do meio artístico
brasileiro nas décadas seguintes: Ary Fontoura, Ary Toledo, Juca
Chaves, Fúlvio Stefanini, Milton Gonçalves, Rosamaria Murtinho
e Stênio Garcia.
2

A série de TV O vigilante rodoviário é tema de outro livro da coleção TV Estronho.
O autor é Carlos Gomes, o mesmo de Perdidos no Espaço.
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A ideia da série surgiu em 1958 quando um grupo de cineastas
brasileiros uniu-se para trabalhar na criação de uma série escrita, dirigida, produzida e interpretada por brasileiros. Para criar a trama, inspiraram-se na criação da Polícia Rodoviária de São Paulo, em 1948.
Seus primeiros roteiristas foram Alfredo Palácios, J. C. de Souza, Fábio Novais e Ary Fernandes. Trinta e oito episódios foram filmados e exibidos na TV Tupi, às quartas-feiras, às 20 horas, e reprisados na TV Cultura aos sábados, às 21 horas.
O primeiro episódio O diamante Grão Mogol tratava da entrada
no Brasil de ladrões internacionais via Porto de Santos. Nem 40% das
casas tinham aparelhos de televisão, os televizinhos – pessoas que se
reuniam nas casas mais próximas para assistir telenovelas e séries de
TV – acompanhavam as aventuras d’O vigilante rodoviário. Em São
Paulo, seu índice de audiência chegou a 92%, e a 100% nas regiões
norte e nordeste do país.
Para ampliar estes índices, a série de TV foi transformada em
dois longas-metragens para o cinema: O vigilante rodoviário (1962)
e O vigilante rodoviário em missão secreta (1964). Cada filme reunia
quatro episódios da série de TV.
Era um tempo sem transmissões via satélite. Assim que um episódio era exibido em São Paulo, a produção o enviava de avião para
o Rio de Janeiro, onde era exibido no dia seguinte.
Na década de 1960, O vigilante rodoviário foi transformado em
histórias em quadrinhos publicadas pela Editora Outubro. A publicação tinha roteiros de Gedeone Malagola e arte de Flavio Colin.
Em 1978, foi gravada em Atibaia, São Paulo, um longa metragem com o Vigilante Rodoviário, dessa vez vivido pelo ator Antonio
Fonzar, com direção de Ary Fernandes.
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Hino do Vigilante Rodoviário
Ary Fernandes
De noite ou de dia,
firme no volante,
vai pela rodovia,
bravo Vigilante!
Guardando toda estrada,
forte e confiante,
é o nosso camarada,
bravo Vigilante!
O seu olhar amigo,
é um farol que avisa do perigo,
audaz e temerário,
prá agir a todo instante,
da estrada é o Vigilante,
Vigilante Rodoviário!

ANTONIO FONZAR, O INSPETOR CARLOS NO LONGA DE 1978.

SAULO ADAMI
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PIETRO MÁRIO COMO O CAPITÃO FURACÃO
DIREITOS DA FOTO: REDE GLOBO DE TELEVISÃO.

CAPITÃO FURACÃO
Capitão Furacão ou Clube do Capitão Furacão foi um programa de TV produzido pela Rede Globo de 1965 a 1970. Um programa
infantil de sucesso apresentado pela Rede Globo.
Sua estreia foi em 26 de abril de 1965, com Pietro Mario Francesco Bogiancchini ou simplesmente Pietro Mário no papel-título.
Italiano, Pietro Mario chegou ao Brasil em 1947, e viveu este personagem na inauguração da TV Globo: um velho lobo do mar que contava suas aventuras às crianças e apresentava brincadeiras e desenhos
animados.
O lema do Capitão Furacão era:
– Sempre alerta e obediente!
O programa foi inspirado em uma atração da televisão americana, Captain Kangaroo (1955-1976), com Bob Keeshan. Contava com
participações especiais, uma delas era a da atriz Elisangela, grumete
do Capitão Furacão.
Cabia ao seu personagem homenagear os aniversariantes do dia
e apresentar algumas atrações: produções internacionais, como as séries de TV Super homem e Zorro – versão capa e espada com Guy
Williams, o astro de outra série abordada nesta coleção da Editora
Estronho, Perdidos no espaço (1965-1968), criação de Irwin Allen –
e os curtas-metragens divertidos com Os três patetas.
Havia o Clube dos Grumetes, que dava aos telespectadores direito a uma carteirinha de sócio. A carteirinha dava direito a tratamento médico para as crianças e descontos em compras. Foram distribuídas mais de 10 mil carteirinhas, na época, todas elas levavam a
assinatura do ator Pietro Mario.
Capitão Furacão contava com o apoio da Marinha do Brasil.
Assim, organizava passeios com as crianças pela Baía da Guanabara.
Em uma desses passeios, as crianças conheceram o interior de um
submarino de verdade e passearam a bordo, também!
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AGILDO RIBEIRO COM TOPO
GIGIO NA FOTO AO LADO.
ABAIXO, REGINA DUARTE EM
PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA.

TOPO GIGIO
Um rato como professor das crianças. Era mais ou menos essa a
proposta da italiana Maria Perego ao criar o personagem Topo Gigio
em 1958. Deu certo!
O sucesso do personagem no Brasil elevou os índices de audiências da Rede Globo, que apresentou a atração de 1969 – programa Mister Show – até 1975. Em novembro de 1970 teve estreia o
programa Topo Gigio, com o humorista Agildo Ribeiro às voltas com
o boneco de espuma com 20 centímetros de altura manipulado por
Laerte Sarrumor.
No dia a dia da casa do apresentador, Topo Gigio dava orientações às crianças sobre como deveriam proceder para escovar os dentes, limpar os ouvidos, fazer suas orações e seguir as orientações dos
pais. O que rendeu ao programa e ao personagem itens de merchandising como histórias em quadrinhos e brinquedos. Alguns artistas em
ascensão, como Elisangela e a banda The Fevers, tiveram participações especiais.
O personagem migrou para a TV Bandeirantes na década de
1980, no programa Boa noite, amiguinhos (1983). Ainda na Bandeirantes, o programa Topo Gigio (1987) apresentou Ricardo Petraglia ou Dick Petra no lugar de Agildo Ribeiro, com o ratinho
manipulado por Laerte Julio, abordando temas como cidadania,
higiene e ecologia.
Em 2000, a Rede Globo desistiu de incluir o ratinho no elenco
do programa Zorra Total, devido aos custos de liberação do personagem no final do programa aparecia de pijama e touca e rezava para
dormir, ensinando as crianças a rezar também.
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