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R E S U M O 

o presente estudo, realizado em escolas de Pri

meiro Grau do município de são Paulo, teve por objetivo in 

vestigar os motivos pelos quais os escolares assistem à te 

levisão, suas preferências, tempo dispendido em assistir a 

seus programas, horário de maior audiência, quem costuma 

ligar o televisor nos programas a que o escolar assiste,li 

berdade e orientação dada pelos pais para assistir a estes 

programas e opinião do escolar sobre o caráter educativo 

dos programas. O trabalho compara também o tempo dispendi

do com a televisão e o tempo gasto em outras atividades.Os 

dados consideram as variáveis idade, sexo do escolar, bem 

corno o nível sócio-econômico da família. 

Recomendações àqueles que pretendem utilizar a 

televisão corno método de Educação em Saúde saoapresenta 

das. 
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3. A criança em idade escolar ainda nao 

possue um sistema de valores tão estru 

turado quanto o dos adultos, o que fa 

cilita sua educação. 

Especificamente, pretendeu-se: 

1. Saber se o escolar assiste à televisão 

e porque o faz. 

2. Conhecer quanto tempo, em média, por 

dia e por semana é dispendido pelo es 

colar para assistir à televisão. 

3. Saber o horário em que o escolar assis 

te à televisão. 

4. Identificar as condições que influem 

na seleção dos programas a que o esco

lar assiste. 

5. Conhecer o tempo dispendido pelo esco

lar assistindo à televisão e em outras 

atividades. 

6. -Identificar que tipos de programas sao 

preferidos pelo escolar. 

7. Saber se o escolar considera educati

vos os programas de televisão. 



a televisao 
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A televisão invadiu os lares do mundo intei 

ro, mudou o relacionamento familiar, mudou nossa vida sen~ 
- . t' 25 I t d . sor1a e nossos processos men a1S. n ro UZ1U um novo es 

tilo de vida, quebrando a regularidade dos afazeres domes

ticos, perturbando o horário das refeições e do sono, afu 

gentando visitas, provocando deformações físicas e senso 

riais face ao longo período de exposição ao vídeo e à pos 

tura em que se coloca o telespectador menos esclàreci-

d 13,27 o. 

A rápida difusão da televisão, como meio de 

comunicação de massa desde o seu surgimento, traduz a sua 

potencialidade. Se pensarmos que ela existe fiá somente 

cinquenta anos, concluiremos que nunca qualquer outro meio 

de comunicação de massa se impôs tão definitivamente como 

agente de mudança de conhecimentos, atitudes e comportamen 
11 to de pessoas. 

Não se pode precisar com certeza quando sur 

giu a televisão, pois ela é o fruto de vários aperfeiçoa

mentos tecnológicos que gradativamente possibilitaram sua 

realização. As primeiras transmissões de imagens de tele

visão, corno hoje a entendemos, se deram na década de vin 

te. 18 No dia 26 de janeiro de 1926, no Royal Institute de 

Londres, foram mostradas ao público imagens de faces huma-
48 nas com graduações de luz e sombra. 

Em 1936 a British BroadcastingCorporation 

(BBC) de Londres iniciou ~~a transmissão de duas horas diá

rias, que foi interrompida durante a segunda guerra mundi 

aI e voltou ao ar em 1946, mantendo-se até nossos dias. Es 

sa data passou a ser o marco da implantação definitiva da 

televisão no mundo. 

Na América Latina, o Brasil foi o pioneiro, 

pois a televisão entrou em 1950 com o espírito empreende

dor e aventureiro do jornalista e empresário de comunica 

çao Assis Chateaubriand. A data oficial é 18 de setembro 

de 1950 e a emissora era a PRF-3 TV Tupi-Difusora de são 

Paulo. Quatro anos mais tarde 120 000 aparelhos recepto-
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res se encontravam em funcionamento. 3 Em 1970, somente no 

município de são Paulo, o total de indivíduos assistindo 

à televisão,no horário das 18:00 às 22:00 horas,era esti

mado em 2,5 milhões e havia 51 emissoras funcionando,sen 

do que metade delas se localizava nos Estados de são Pau 
-lo, Minas Gerais e Guanabara. Nessa mesma epoca quase 

dois mil municípios brasileiros recebiam transmissões de 

televisão. 12 Em 1975, havia 64 emissoras de propriedade 

privada e 4 de caráter oficial, além de outras 4 de cir 

cuito fechado, que eram recebidas por 10,5 milhões de apa 

relhos receptores, dos quais 500 mil a cores, abrangendo 
. 3 

um público potencial de 45 milhões de telespectadores. 

A influência da televisão é tão grande que 

indivíduos menos avisados nem se dão conta dela, nao a 

d d . " "t- 1 31 " -po em omlnar ou mesmo re]el a- a. A crlança e a gran-

de afetada, em virtude de sua maior facilidade para acei-
- d "d ~ 29 1" - 1 taçao e novas 1 elas. A te eVlsao ace erou o processo 

de educação e a aprendizagem já não se faz com prioridade 

nas escolas. Talvez até a televisão ensine com maior efi-
50 cácia e rapidez que a escola. Na opinião de Sigmund 

Kennedy, os meios de informação, diferentemente da escola, 

usam "categorias ópticas e emocionais suscetíveis de se-

b "" "t" 23 rem em malS lmpresslonan es . 

A criança aprende com a televisão e apren

de por meio dela. 35 Torres Neto, citando Alfredina de 

Paiva e Silva, da Fundação Batista do Amaral, escreve ~e 

"o adolescente é propenso a imitações - essa uma das for

mas de aprender as coisas" 49 A criança não possui defe 

sas contra a penetração do mundo artificial que se apre

senta pela televisão. 6 "Por meio das imagens fluem exem

plos para os sentidos das crianças que ficam sendo conhe

cidos e que podem ser imitados como modelo de ação atual 

ou futura.,,33 Ela se identifica com as personagens dos 
" 17 40 44 programas a que asslste. " Aprendem a imitar seus 

heróis favoritos, memorizam anúncios e adquirem hábitos que 

não são necessariamente adequados ao ambiente em que vi 
14 vem. Crianças que não se relacionam bem com seus pais 
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ou grupo de amigos sao as que mais se identificam com os 

modelos apresentados pelo vídeo e que mais tempo dispen-

d . d . - 17 em com esse me1.O e comun1.,caçao. 

Pesquisas realizadas fora do Brasil mostram 

que a criança gasta mais tempo frente à televisão do que 

realizando outras atividades de lazer. 15 ,28,39 Nos Esta 

dos Unidos o tempo dispendido pela criança para assistir .. 
a 

televisão vai desde a média de duas horas por dia, na ida. 

de de cinco anos, até três horas por dia, de doze a qua-

t 24 S h f" "d t t d ~ d orze anos. c ramm a 1.rma que uran e o o per1.o o 

escolar a criança dispende 5% mais do seu tempo assistin

do à televisão do que na escola", e continua dizendo que 

dos três aos dezesseis anos ela permanece cerca de um sex 

to do tempo em que fica acordada frente à televisão. An

tes mesmo de ingressar no pré primário a criança já dedi

cou três a quatro mil horas à televisão. 32 Aos dezesseis 

anos o telespectador médio já dispensou quinze mil horas 

à televisão e já viu seiscentos e quarenta mil comerci 

ais. 42 Na Inglaterra e no Japão as crianças de dez anos 

devotam cerca de duas horas à televisão diariamente. 24 De 

acordo com estatísticas da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), publicadas 

no jornal Folha de são Paulo, uma criança de seis anos de 

dica aproximadamente 500 horas por ano à televisão, ou se 

ja, o tempo que antes empregava para brincar. 

televisão? 

A que programas as crianças assistem pela 

Em 1965 uma investigação levada a cabo em 

são Paulo concluia que as meninas preferiam as novelas e 

os meninos "filmes de mocinho".36 Pesquisas inglesas mos 

tram menores de dez anos preferindo desenhos animados de 

animaizinhos com comportamento humano; os de onze e doze 

anos/inclinando-se por aventuras com heróis excepcionais 
't - . ~ . 14 N E t d U'd . e S1. uaçoes 1.ncr1.ve1.s. os s a os n1. os as cr1.anças 

preferem os desenhos animados, os bangue-bangues, os dra

mas sobre crimes e sobre animais e as comédias sobre pro-

bl f '1' 24 emas am1. 1.ares. 
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Um fator muito importante em relação à te 

levisão é saber qual o efeito que ela causa na criança. A 

influência desse meio tem sido terna de muitas discussões 

e controvérsias. Uns a defendem, outros a atacam. 3,41,47 

Diz-se que ela atrofia a criatividade, torna os indiví

duos mais passivos, isola o telespectador, massifica-o. 

Urna escola de são Paulo, baseada nesses argurnentos,che 

gou mesmo a recomendar a seus alunos que não .assistissem 

à televisão. 6 A televisão oficial colombiana rec.omendá 

às crianças que não vejam programas destinados aos adul 

tos no horário noturno,transmitindo uma advertência ao fim 

da programação infantil, convidando os "amiguinhos teles-
45 pectadores a irem para a cama" 

coutinho12 cita, entre os p::>ssíveis efei

tos negativos da televisão: 

a. criação de baixos padrões de gosto ar 

tístico, em virtude do baixo nível da 

maioria dos programas populares apre

sentados pela televisão; 

b. diminuição do tempo dedicado a outras 

atividades produtivas e de lazer; 

c. desenvolvimento de hostilidades ao en 

sino formalizado, convencional, minis 

trado em salas de aula; 

d. intensificação de comportamentos e a

titudes anti-sociais devido a progra

mas que exibem modelos atrativos de 

delinquência e agressividadei 

e. desestímulo à leitura; 

f. desestímulo ao estudo e ao trabalho 

esforçado e honesto. 



Entre os efeitos positivos, cita: 

a. aquisição de grande quantidade de in 

formações e conhecimentos que dificil 

mente seriam obtidos pelos meios im

pressos ou rádio com a mesma rapidez 

e facilidade; 

b. a extensão de oportunidades ematerial 

de lazer a todas as camadas da popula 

çao; 

c. maior permanência de adultos e crian 

ças no lar; 

d. intensificação do desejo de mudança, 

progresso e adoção de inovações devi

do ao contato com novos instrumentos, 

objetos, técnicas e práticas típicas 

das sociedades modernas, através de 

mensagens que valorizam essas coisas, 

intencionalmente ou não. 

A Comissão Nacional de Atividades Espa

ciais, sediada em são José dos Campos, em são Paulo, justifi 

ca o seu Projeto Saci (Satélite Avançado de Comunicações In

terdisciplinares) apontando como vantagens da televisão: 

Permite a disponibilidade dos melhores 

professores para a maioria da popula

çao, mesmo nos mais longínquos recan

tos do país. 

Pode ser usada como fonte de informa 

çoes para o desenvolvimento da comuni

dade. 

Pode ser usada dentro de um quadro de 
. .- . t t 7 enSlno Ja eX1S en e. 
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Uma desvantagem normalmente citada é que 

ela não permite o IIfeed-back ll por parte do educando, impossi 

bilitando dessa maneira a correção do processo de aprendiza

gem. O problema foi resolvido pelo Japão, com grande sucesso, 

através de correspondência escrita dirigida à emissora. 9 

Além dessas considerações, podemos ainda 

acrescentar que jamais a mensagem de paz de Martin Luther 
- - . I . - 38 King teria tanta repercussao, nao fora a aJuda da te eV1sao. 

Com o advento da televisão a Educação em Saúde ganhou sua 

maior oportunidade de levar a milhares de pessoas informa-

ções de maneira rápida, efetiva e simultaneamente,com o fim 

de adverti-las, convencê-las e conduzi-las à adoção de práti 

d ~d d .~ . 30 cas e sau e eseJavels. 

Ensino eficiente está sendo feito atual

mente com a utilização da televisão nas escolas, se bem que 

às vezes com certo'ceticismo por parte de alguns professores 

que tendem a resistir ao seu uso. Mas nada devem temer, pois 

jamais a televisão substituirá o professor de sala de au 

la. 4 ,20,46 A televisão, em circuito aberto ou fechado, edu 

cativa ou comercial, deveria ser mais empregada nas escolas. 

Seja como urna experiência ocasional, seja corno instrumento 

de enriquecimento de currículo, a televisão supõe um contex

to de uso no qual o professor, dentro de certas limitações, 

tem poder de exercer controle quantitativo e qualitativo da 

experiência televisada. 8 

Muitos professores insistem que a televi

sao é a responsável pelo mau aproveitamento escolar. 18 Qua~ 
do tal acontece, a causa nao é propriamente a televisão, mas 

sim a inadequada seleção dos programas a que os escolares as 

sistem e a falta de orientação por parte de seus pais. 

A violência é terna constante de quase to 

dos os tipos de programa, mesmo os infantis. Segundo pfromm 

Neto, a televisão expõe as crianças a uma "contínua exposi

çao a situações, ações e manifestações destoantes do que se 

considera um bom padrão de vida individual e social"; torna

se evidente que se está gerando um número crescente de futu-
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ros neuróticos e desajustados. 35 Tudo istq porém,é contes 
~ 1 . h'" d f - 12 1 d' tave e Cout1n o e um os que az contestaçoes. E e 1Z 

que nao existem elementos para se pensar que a televisão 

tenha efeito deplorável sobre a saúde ou que é a única cau 

sa suficiente para um comportamento social inadequado, co

mo a delinquência ou o crime. 

Estudos analisando dez filmes de longa 

metragem mostraram 659 crimes ou atos de violência. Atos 

de agressão ou transgressão moral são mais frequentes nos 

filmes destinados às crianças do que nos policiais e pode

se avaliar melhor o que isto significa quando se .verifica 

que, em 115 filmes policiais, foram cometidos 406 crimes e 

45 desses filmes colocavam em cena uma morte. 19 

No que se refere a práticas de saúde de 

sejáveis a situação também não é das mais alentadoras. O 

fumo e o álcool são intensamente incentivados através de 

campanhas publicitárias. Recentemente, em nota oficial, 

Ulysses Guimarãs, Presidente do Movimento Democrático Bra 

sileiro, estranhou a restrição à propaganda política quan

do a Censura admite a publicidade do cigarro e do álcool, 

nocivos à saúde. l As telenovelas mostram continuamente con 

flitos vividos por famílias cujos membros se destroem mu

tuamente e buscam soluções reprováveis para seus problemas. 

Himmelweit e seus associados, citado por Maccoby, na Ingla 

terra, mostraram que as meninas que veem muitos programas 

sobre problemas da vida de adultos se preocupam demasiada 

mente com seu futuro e seu casamento. As que não assistem 

t · t' d -. t" t 24 a a1S 1pOS e programas sao ma1S o 1m1S as. 

Apesar de eventualmente a televisão tra 

tar de alguns assuntos de saúde, como no caso da novela 

"Nino,o Italianinho", produzida pela Rede Globo do Rio de 

Janeiro, que apresentou informações sobre a vacina antiva

riólica, e da novela "Meu Rico Português", também produzi

da pela mesma emissora, combater o alcoolismo com a colabo 

ração da Associação Antialcoólica, essa programaçao de saú 

de, quando acontece, é descompromissada de um planejamento 

global com objetivos definidos. Assuntos de saúde têm sido 

BIBLIOTECA 
FACULDADE DE SA(:J:: PÚBLICA 
UNIVERSIDADE DE sAo PAULO 
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veiculados pela televisão sob forma de noticiários ou re 

portagens, principalmente no que se refere ã poluição ambi 

entalo A Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento 

Básico e de Defesa do Meio Ambiente (CETESB) pela TV in 

formou a população sobre o Estado de Alerta ou de Emergên

cia para levar a população a atender seus apelos. As cam 

panhas contra a paralisia infantil e a meningite também se 

utilizaram da televisão. 

A televisão tem influência sobre o com 

portamento social, a criação de valores, a aquisição de co 

nhecimentos e as doenças mentais. Esta influência, no en

tanto, é bastante complexa e não se tem esclarecimentos so 

bre todos seus aspectos. Embora seja volumosa a quantida

de de pesquisas sobre televisão no mundo, pouco progresso 
11 se alcancou até agora. Os resultados a que chegaram são 

por vezes contraditórios. No Brasil pesquisas sobre televi 

sao sao escassas. Não sabemos, por outro lado, se podemos 

generalizar, para a nossa realidade, resultados de pesqui

sas levadas a cabo no exterior. Sabemos, porém, da difi 

culdade em se realizar pesquisa suficientemente ampla para 

responder a todas as perguntas importantes que devem ser 

d 'd 12 respon 1 as. 

Existe a necessidade de pesquisas que 

forneçam dados para a produção de programas bem planejados, 

com objetivos definidos,que levem o escolar a aprender prá 

ticas de saúde desejáveis pela televisão. Segundo a Comis 

são Carnegie de Televisão Educativa, a educação, no verda 

deiro sentido do termo, ajuda os indivíduos a conseguirem 

satisfação cada vez maior e a televisão deve estar presen-
10 te para auxiliar no processo. Deve-se ainda salientar 

que ela continua a educar, mesmo após a criança haver dei

xado os bancos escolares. 

Em lugar de se ignorar a televisão, o 

que se deve é combater seus males para acabar com seus e 

feitos negativos e favorecer sua utilização correta, para 

que possa exercer influência positiva.16 Com fundamento 
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em experiências realizadas em outros países, pode-se afir

mar que a televisão :.é um. método eficiente de edu
cação. 22,34,37,43,51 Assim sendo, deverá receber maior a 

tenção por parte dos educadores e do pessoal de sàúde do 

Brasil. Sua eficiência, obviamente ,dependerá do planeja 

mento científico de seus programas. 



metodologia 
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Foram selecionadas quatro classes de 4a. série 

e três de 8a. série de primeiro grau de escolas da Rede 

Pública Estadual, localizadas na Capital de são Paulo. 

A escolha das classes não foi feita ao acaso. 

Por motivos de confiabilidade nos resultados e dificulda 

de na aplicação dos instrumentos, aplicados diariamente 

durante uma semana, só entraram na pesquisa classes cu 

jos professores e diretor da escola mostraram interesse 

em participar. Houve a preocupação de escolher escolas 

localizadas em bairros distantes um do outro e, aparent~ 

mente, com características sócio-econômicas diferentes. 

As escolas selecionadas se localizam nos bair 

ros de Pinheiros, Freguesia do 0, Belém e Vila Formosa. 

Foram aplicados questionários, identificados por 

"Fichas de Coleta de Dados Gerais" (anexo l),a todos os 

alunos para a coleta de informações sobre o nível sócio

econômico, preferências e práticas em relação à televi 
-sao e a seus programas. Foi aplicado, durante uma semana, 

outro instrumento aqui chamado de "Ficha Diária" (anexo 

2), com o fim de saber: 

1. que atividades o escolar realizou no dia an 

terior,e 

2. quanto tempo gastou em cada uma dessas ativi 

dades. 

Para se estimar o tempo dispendido pelo escolar 

assistindo à televisão, utilizou-se a técnica da "Lem 

brança com e sem auxílio".39 A estimativa com auxílio 

foi feita com base na programação fornecida pelos pr~ 

prios canais de televisão e publicada no jornal "Folha da 

Tarde". Na Ficha Diária foi reproduzida a programaçao im 

pressa no jornal. 

Para a verificação da preferência do escolar no 

que se refere ao tipo de programa a que ele assiste, a 

Ficha de Coleta de Dados Gerais continha uma lista com 

15 tipos de programas diferentes. Sua tarefa era tão so 

mente assinalar três tipos de que mais gostava e apontar 

dentre esses escolhidos o de sua preferência. Utilizou-se 
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o mesmo processo para conhecer os tipos de programas de 

que o escolar menos gosta. 

As condições sócio-econômicas da família foram 

aferidas através do método adotado pela Associação Brasi

leira de Anunciantes (ABA) (anexo 3).2 O critério utili 

zado pela ABA leva em consideração o grau de escolaridade 

do chefe da família e a posse de bens de conforto fami

liar. Uma única modificação foi feita: incluiu-se a clas 

se D (muito pobre) dentro da classe C, visto que aquela 

classe só exigiria a obtenção de um ponto. 

A aplicação dos instrumentos cobriu a semana de 

19 a 6 de junho de 1975. No dia 2 de junho, segunda-fei 

ra, foi aplicada a Ficha Diária, na qual apareceria a pro 

gramaçao de sábado e domingo anteriores. Na terça-feira, 

dia 3 de junho, foi aplicada a Ficha Diária relativa ao 

dia anterior e a Ficha de Coleta de Dados Gerais. Na quar 

ta, quinta e sexta-feira aplicou-se somente a Ficha Diá

ria, sempre relativa ao dia anterior. Se o aluno faltava, 

deixava de preencher a Ficha Diária com a programaçao cOE 

respondente ao dia anterior à sua falta. Como consequê~ 

cia, o número total de escolares pesquisados varia nos d! 

ferentes dias da semana. Visto não haver aulas nas esco

las aos sábados, não pode ser aplicada a Ficha Diária re

ferente à sexta-feira. 

A aplicação dos instrumentos foi feita pelos pro 

fessores, após receberem orientação do pesquisador sobre 

a técnica da aplicação; em uma das classes o próprio pes 

quisador fez a aplicação do instrumento, em virtude do 

nao comparecimento do professor às aulas. 

Na ausência de recursos para a realização desta 

pesquisa~ a tabulação dos dados foi feita manualmente. 

Procurou-se apurar os totais, as médias e as porcentagens 

dos dados tabulados. 



resultados 
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FICHA DE COLETA DE DADOS GERAIS 

Pela tabulação dos dados obtidos através da 

Ficha de Coleta de Dados Gerais chegou-se aos seguintes re 

sultados: 

Pergunta 1 

Sua casa tem televisão? 

Dos 252 escolares pesquisados, apenas um nao 

possuia aparelho de televisão em sua casa. ~ interessante 

notar que praticamente metade desses escolares informou po~ 

suir mais de um televisor (Tabela 1). 

TABELA 1 - Sua casa tem televisão? 

Resposta N9 % 

Não 1 0,40 

Tem uma 127 50,40 

Tem mais de uma 124 49,20 

TOTAL 252 100,00 

Corno era de se esperar, a proporçao de famí

lias que possuem mais de um televisor em sua casa aumenta 

quanto mais alto é o nível sócio-econômico. Na classe so 

cial A, 77,91% das famílias possuem mais de um televisor. 

Essa porcentagem cai para 41,22% na classe B, e na C para 

apenas 8,57% (Tabela 2 e Gráfico 1). 
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TABELA 2 - Distribuição das famílias dos escolares de acor 

do com o número de televisores que possuem e 

com a classe social. 1975. 

CLASSE SOCIAL 
SUA CASA TEM 

TELEVISÃO? A B C 

N9 I % N9 I % N9 I % 

Não - - - - 1 2,86 

Tem uma 19 22,09 77 58,78 31 88,57 

Tem mais de uma 67 77,91 54 41,22 3 8,57 

TOTAL 86 100,00 131 100,00 35 100,00 

Gráfico 1 - Distribuição das famílias dos escolares de acor 
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Pergunta 2 

você gosta de assistir à televisão? 

Responderam afirmativamente 248 escolares, re 

presentando 98,41% do total. Apenas 4 disseram nãofgosuar, 

justificando-se do seguinte modo: 

1. Não distrai (sic~. 

2. Há programas que não me interessam (sic). 

3. A televisão está tendo uma programação mui 

to "xarope" (sic) . 

. 4. Porque eu não gosto dos programas de tele

visão (sic). 

- -A recreaçao e o motivo pelo qual mais da meta-

de dos escolares (53,01%) assiste à televisão; segue-se a 

educação (13,86%) e a informação (10,54%), conforme se ve 

rifica na Tabela 3 e Gráfico 2. Respostas que comportavam 

mais de uma alternativa foram tabuladas, considerando-se to 

das as alternativas mencionadas. 

TABELA 3 - Motivos pelos quais os escolares assistem 

levisão. 1975. 

S E X O 
MOTIVO T O 

Hasculino Feminino 

N9 1 % N9 I % N9 I 
Recreativa 81 50,94 95 54,91 176 

Educativa 20 12,58 26 15,03 46 

Informativa 17 10,69 18 10,40 35 

Interessante 12 7,55 16 9,25 28 

Instrutiva 9 5,66 10 5,78 19 

Cultural 5 3,14 2 1,16 7 

Emocionante 4 2,52 - - 4 

Outros 11 6,92 6 3,47 17 

-a te 

T A L 

% 

53,01 

13,86 

10,54 

8,44 

5,72 

2,11 

1,20 

5,12 

T O T A L 159 100,00 173 100,00 332 100,00 
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Pergunta 3 

Qual o tipo de programa de que você gosta mais? 

Visando facilitar a indicação do tipo de pro

grama preferido, pediu-se primeiramente ao escolar que assi 

nalasse três programas de que gosta, dentre uma lista de 

quinze tipos diferentes de programas, para depois selecio

nar o preferido entre os três assinalados. 

o desenho animado apareceu em primeiro lugar 

na preferência do escolar, com 25,79%. Os tipos de progr~ 

mas que ocuparam da segunda à quinta posição, em ordem de 

crescente de preferência, tiveram suas cotações bastante e 

qui1ibradas. são eles: os bangue-bangues (14,68%), os espor 

tivos (13,10%), as comédias (11,51%) e as novelas (11,11%). 

Em sexto lugar na preferência.apareceram os policiais, com 

5,95%, e em sétimo os do tipo aventura, com 5,56% (Tabela 4 

e Gráfico 3). 

Na faixa etária dos 9 aos 11 anos a preferên 

cia pelos desenhos-animados é praticamente quatro vezes mai 

or do que na faixa etária dos 12 aos 14 anos e mais do do 

bro do que na faixa de 15 a 17 anos. ~ maior também para o 

sexo masculino (19,13%). 

A idade do escolar parece nao interferir com 

a preferência pelos bangue-bangues que é, no entanto, bas

tante mais alta para os do sexo masculino (26,09% contra 

5,11%).. Os esportivos têm 24,35% da preferência pelos esco 

lares do sexo masculino e somente 3,65% pelos do sexo femi-

nino. ~ interessante notar que os esportivos decrescem na 

preferência dos escolares à medida que estes se tornam mais 

adultos. As comédias são ligeiramente preferidas pelos do 

sexo feminino. As novelas sao preferidas por 18,25% dos es 

colares do sexo feminino e por 2,61% do sexo masculino e au 

mentam de preferência à medida que os escolares se tornam 

mais adultos (Tabelas 4 e 5 e Gráficos 4 e 5). 
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TABELA 4 - Tipos de programas de televisão de que o esco 

lar gosta mais, segundo o sexo. 1975. 

S E X O 
T I P O D E T O T A L 

Masculino Feminino 
P R O G R A M A 

I I I N9 % N9 % N9 % 

Novela 28 11,11 3 2,61 25 18,25 

Policial 15 5,95 7 6,09 8 5,84 

Bangue-bangue 37 14,68 30 26,09 7 5,11 

Aventura 14 5,56 6 5,22 8 5,84 

Comédia 29 11,51 10 8,70 19 13,87 

Infantil 2 0,79 - - 2 1,46 

Husical 5 1,98 1 0,87 4 2,92 

Desenho Animado 65 25,79 22 19,13 43 31,39 

Documentário 9 3,57 5 4,35 4 2,92 

Noticiário 2 0,79 1 0,87 1 0,73 
I 

"Show" 5 1,98 - - 5 3,65 

Esportivo 33 13,10 28 24,35 5 3,65 

Aula 4 1,59 1 0,87 3 2,19 

Entrevista 1 0,40 - - 1 0,73 

Teatro 3 1,19 1 0,87 2 1,46 

T O T A L 252 100,00 115 100,00 137 100,00 

Os policiais têm na faixa etária de 9 a 11 a

nos 2,26% da preferência, dos 12 aos 14 anos, 8,16% e dos 15 

aos 17 anos está com 19,05% da preferência. ~ o tipo de pro

grama que, relativamente, cresce ainda mais na preferência 

do escolar à medida que este avança em idade. 

A classe social da família do escolar parece 

ter pouca influência sobre o tipo de programa preferido. Ex

ceção, talvez, ocorra com os esportivos, que têm uma prefe

rência de 16,28% na classe social A contra 2,86%na C, e os 

bangue-bangues com 11,63%na classe A e 28,57% na C (Tabela 

6 ). 



o 
U 
H 

~ 
c.9 

LO 
N 

o 
N 

Porcentagem 

24 

Entrevista 

Noticiário 

Infantil 

Teatro 

Aula 

Musical 

"Show" 

::::::)){}){ Documentário 

o 



TABELA 5 - Tipos de programas de televisão de que o 

lar gosta mais, segundo a idade. 1975. 

I D A D E 
T I P O D E 

esco 

9 H 11 12 r--i 14 15 H 17 
P R O G R A M A 

I I I N9 % N9 % N9 % 

Novela 12 9,02 12 12,24 4 19,05 

Policial 3 2,26 8 8,16 4 19,05 

Bangue-bangue 21 15,79 13 13,27 3 14,29 

Aventura 6 4,51 8 8,16 - -
Comédia 12 9,02 14 14,29 3 14,29 

Infantil 1 0,75 1 1,02 - -
Musical - - 4 4,08 1 4,76 

Desenho Animado 53 39,85 9 9,18 3 14,29 

Documentário - - 8 8,16 1 4,76 

Noticiário - - 1 1,02 1 4,76 

"Show" 3 2,26 2 2,04 - -
Esportivo 20 15,04 12 12,24 1 4,76 

Aula 2 1,50 2 2,04 - -
Entrevista - - 1 1,02 - -
Teatro - - 3 3,06 - -

T O T A L 133 100,00 98 100,00 21 100,00 N 
U1 
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GRÂFICO 4 - Tipos de programa de televisão de que o esco 

lar gosta mais, segundo a idade. 1975. 
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TABELA 6 - Tipos de programas de televisão de que o escolar gosta mais, segundo 

a classe social. 1975. 

T I P O D E A 

P R O G R A M A I N9 

Novela 12 

Policial 3 

Bangue-bangue 10 

Aventura 5 

Comédia 10 

Infantil 1 

Musical -
Desenho Animado 24 

Documentário 2 

Noticiário -
"Show" 1 

Esportivo 14 

Aula 1 

Entrevista 1 

Teatro 2 

T O T A L 86 

C L A S S E S O C I A L 

B 

% N9 1 % N9 I 
13,95 9 6,87 7 

3,49 11 8,40 1 

11,63 17 12,98 10 

5,81 7 5,34 2 

11,63 17 12,98 2 

1,16 1 0,76 -
- 5 3,82 -

27,91 32 24,43 9 

2,33 5 3,82 2 

- 2 1,53 -
1,16 4 3,05 -

16,28 18 13,74 1 

1,16 2 1,53 1 

1,16 - - -
2,33 1 0,76 -

100,00 131 100,00 35 

C 

% 

20,00 

2,86 

28,57 

5,71 

5,71 

-
-

25,71 

5,71 

-
-

2,86 

2,86 

-
-

100,00 
N 
ex> 
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Pergunta 4 

Qual o tipo de programa de que você gosta menos? 

o processo para se chegar ao tipo de programa 

de que o escolar gosta menos foi idêntico ao usado 

indicação do preferido. Primeiro ele assinalou três 

para a 

tipos 

de programas de que nao gosta, depois optou por um entre os 

três assinalados. 

o tipo de programa de que o escolar gosta me

nos sao as aulas (15,87%). Em seguida vieram,-respectivamen

te, os musicais (13,49%), as entrevistas (13,10%), os ban 

gue-bangues e o teatro, ambos com 11,51% (Tabela 7 e Grá

fico 6). 

TABELA 7 - Tipos de programas de televisão de que o escolar 

gosta menos. 1975. 

TIPO DE E S C O L A R E S-

PROGRAMA 
NQ % 

Novela 13 5,16 

Policial 7 2,78 

Bangue-bangue 29 11,51 

Aventura 2 0,79 

Comédia 2 0,79 

Infantil 10 3,97 

Musical 34 13_,49 

Desenho-Animado 3 1,19 

Documentário 12 4,76 

Noticiário 22 8,73 

"Show" 2 0,79 

Esportivo 1,4 5,56 

Aula 40 15,87 

Entrevista 33 13,10 

Teatro 29 11,51 

T O T A L 252 100,00 



30 

GRÂFICO 6 - Tipos de programas de televisão de que o es 

colar gosta menos. 1975. 
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Os escolares do sexo feminino nao citaram ne 

nhuma vez as comédias e os "shows" entre os programas de que 

menos gostam. Os do sexo masculino não citaram, por sua vez, 

os esportivos, embora 10,22% dás meninas não gostam "' .. desse 

tipo de programa. No que se refere à idade e classe social, 

não houve diferenças marcantes quanto ao tipo de programa 

de que os escolares menos gostam. 

TABELA 8 - Tipos de programas de televisão de que o escolar 

gosta menos, segundo o sexo. 1975. 

S E X O 
T I P O D E 

Masculino Feminino 
P R O G R A M A 

I J I N9 % N9 % 

Novela 6 5,22 7 5,11 

Policial 2 1,74 5 3,65 

Bangue-bangue 6 5,22 23 16,79 

Aventura 1 0,87 1 0,73 

Comédia 2 1,74 

Infantil 5 4,35 5 3,65 

'lMusica1 19 16,52 15 10,95 

Desenho Animado 2. 1,74 1 0,73 

Documentário 5 4,35 7 5,11 

Noticiário 8 6,96 14 10,22 

"Show" 2 1,74 

Esportivo 14 10,22 

Aula 22 19,13 18 13,14 

Entrevista 17 14,78 16 11,68 

Teatro 18 15,65 11 8,03 

T O T A L 115 100,00 137 100,00 
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TABELA 9 - Tipos de programas de televisão de que o escolar me

nos gosta, segundo a idade. 1975. 

T I P O D E I D A D E 

p R O G R A MA 9 1--4 11 12 I---i 14 15 I---i 17 

N9 1 
% I N9 I % N9 J % 

Aula 18 13,53 15 15,31 5 23,81 

Musical 18 13,53 10 10,20 5 23,81 

Entrevista 11 8,27 20 20,40 1 4,76 

Bangue-bangue 14 10,53 10 10,20 4 19,05 

Teatro 8 6,02 17 17,36 2 9,52 

Esportivo 7 5,26 5 5,10 2 9,52 

Novela 6 4,51 6 6,12 1 4,76 

Outros 51 38,35 15 15,31 1 4,76 

T O T A L 133 100,00 98 100,00 21 100,00 

TABELA 10 - Tipos de programas de televisão de que o escolar me

nos gosta, segundo a classe social, 1975. 

C L A S S E S O C I A L 
T I P O D E 

A B C 
P R O G R A M A 

I I I N9 % N9 % N9 % 

Aula 19 22,09 15 11,45 6 17,14 

Musical 14 16,28 14 10,69 6 17,14 

Entrevista 14 16,28 20 15,27 9 25,71 

Bangue-bangue 13 15,12 15 11,45 1 2,86 

Teatro 6 6,98 23 17,56 - -
Esportivo 4 4,65 8 6,10 2 5,72 

Novela 4 4,65 7 5,34 2 5,72 

Outros 12 13,95 29 22,14 9 25,71 

T O T A L 86 100,00 131 100,00 35 100,00 
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o bangue-bangue é o único tipo de programa que 

aparece entre as primeiras posições da lista de programas , 
de que os escolares mais gostam (29 lugar) e da lista de 

programas de que gostam menos (39 lugar). 

O gráfico 7 mostra um perfil de preferência a 

programas de televisão pelos escolares. 

GRÁFICO 7 - Espectro de preferência por programas de tele 

visão dos escolares de primeiro grau. 1975. 
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-Pergunta 5 

Quem costuma ligar a televisão nos programas a que 
... 

voce 

assiste? 

Os escolares parecem ter quase total liberdadepa 

ra ligarem a televisão no programa a que assistem (70 ,24%) , 

independentemente do seu sexo ou idade. Em 13,49% dos ca 

sos ê o irmão ou irmã quem costuma ligar a televisão.Quan 

do não ê o próprio escolar ou irmãos que ligam a televi 

sao, existe uma coincidência entre o sexo do escolar e o 

sexo de seus progenitores no que se refere a quem costuma 

ligar a televisão nos programas a que ele assiste. Pa 

ra o escolar do sexo masculino, geralmente é o pai que li ..,... 
ga a televisão. Para o do sexo feminino, a mãe toma a ini 

ciativa (tabelasll e 12). 

TABELA 11 - Quem costuma ligar a televisão, segundo ose 

xo. 1975. 

S E X O 

T O T A L Masculino Feminino P E S S O A 

N9 I % N9 I % N9 1 % 

Escolar 177 70,24 84 73,04 93 67,88 

Pai 11 4,37 9 7,83 2 1,46 

Mãe 22 8,73 5 4,35 17 12,41 

Irmão/irmã 34 13,49 15 13,04 19 13,87 

Outros 8 3,17 2 1,74 6 4,38 

T O T A L 252 100,00 115 100,00 137 100,00 

A tabela 13 indica uma pequena dependência nos 

escolares da classe social mais baixa no tocante à liber 

dade de poderem ligar o televisor nos programas a que as 

sistem. 
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T~ 12 - Quem costuma ligar a televisão, segundo a idade do 

escolar. 1975. 

I D A D E 

P E S S O A 
9 H 11 12 .......... 14 1~ ~ 17 

N9 1 % N9 J % N9 1 % 

Escolar 94 70,68 67 68,38 16 76,20 

Pai 5 3,76 5 5,10 2 9,52 

Mãe 11 8,27 10 10,20 1 4,76 

Irmão/irmã 21 15,79 12 12,24 1 4,76 

Outros 2 1,50 4 4,08 1 4,76 

T O T A L 133 100,00 98 100,00 21 100,00 

TABELA 13 - Quem costuma ligar a televisão, segundo a classe 

social. 1975. 

CLASSE SOCIAL 

P E S S O A A B C 

N9 I % N9 I % N9 1 % 

Escolar 63 73,26 95 72,53 19 54,29 , 

Pai 3 3,49 4 3,05 4 11,43 

Mãe 5 5,81 10 7,63 6 17,14 

Irmão/irmã 15 17,44 18 13,74 2 5,71 

Outros - - 4 3,05 4 11,43 

T O T A L 86 100,00 131 100,00 35 100,00 
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Pergunta 6 

você tem liberdade para assistir ao programa de televisão 

-que voce quiser? 

Mais da metade dos escolares (58,73%) infor 

mou nao ter liberdade para assistir ao programa de telvi

sao que deseja, independente do sexo, idade ou classe so 

cial; 36,11% tem essa liberdade e, do restante, somente 

5,16% is vezes a tem (tabela 14). 

Pergunta 7 

Seus pais dão orientação sobre a que programas de televi

são você deve assistir? 

Em cada 10 escolares, 3 têm orientação sobre 

a que programas de televisão devem assistir, 4 não têm o

rientação alguma e 3 algumas vezes têm outras não. A orien 

tação dada pelos pais dos escolares é maior no grupo etá 

rio de 9 a 11 anos (39,10%) do que no grupo etário de 15 a 

17 anos (14,29%). 

o sexo parece nao ter influência no que se 

refere a essa orientação pelos pais. Interessante notar 

que os pais da classe social A orientam mais do que os da 

classe C e em 43,02% da classe A não dão nenhuma orienta

ça~em contraste com 22,86% da classe C (Tabela 15). 



LIBERDADE 

Sim 

Não 

Âs vezes 

'IOI'AL 

TABELA 14 - Liberdade do escolar para assistir aos programas de televisão que deseja. 1975. 

SEXO CLASSE SOCIAL - IDADE 
TOTAL 

Masculino Feminino A B C 9 t---i 11 12 ~ 14 15 H 17 

N91 % N9 I % Im I % N9 1 % m 1 % N9 I % N9 I % N9 I % ml % 

91 36,11 42 36,52 49 35,77 34 39,54 47 35,88 10 28,57 39 29,32 44 44,90 8 38,10 

148 58,73 67 58,26 81 59,12 48 55,81 79 60,30 21 60,00 85 63,91 50 51,02 13 61,90 

13 5,16 6 5,22 7 5,11 4 4,65 5 3,82 4 11,43 9 6,77 4 4,08 - -
, 

252 100,00 115 100,00 137 100,00 86 100,00 131 100,00 35 100,00 133 100,00 98 100,00 21 100,00 
---- --

w 
~ 



ORIENTAÇÃO , 

Sim 

Não 

As vezes 

'lUI'AL 

T~ 15 - Orientação dada pelos pais sobre a audiência do escolar a programas de televisão. 1975. 

SEXO IDADE CLASSE SOCIAL 
'lUI'AL Masculino Feminino 9 ~ 11 12 1-1 14 15 ~ 17 A B C 

N9j % N91 % N91 % N9 I % N9 I % N9 I % N9f % N9 1 % N9[ % 

77 30,56 32 27,83 45 32,84 52 39,10 22 22,45 3 14,29 32 37,21 35 26,72 10 28,57 

99 39,29 43 37,39 56 40,88 52 39,10 37 37,75 10 47,61 37 43,02 54 41,22 8 22,86 

76 30,15 40 34,78 36 26,28 29 21,80 39 39,80 8 38,10 17 19,77 42 32,06 17 48,57 

252 100,00 115 100,00 137 100,00 133 100,00 98 100,00 21 100,00 86 100,00 131 100,00 35 100,00 

lA) 

ex> 



Pergunta 8 

você acha que, na sua maioria, os programas de televisão 

sao: 

Quase metade dos escolares (49,21%) acha os 

programas de televisão educativos; 28,17% acham neutros, 

isto é, nem educativos nem deseducativos, e 7,14% deseduca 

tivos. Não se pode afirmar, pelos dados obtidos, que o se 

xo e a idade tenham alguma influência sobre a opinião dos 

escolares quanto ao valor educativo dos programas de tele 

visão (tabela 16). 

Verifica-se também que: 

a) A classe social B considera que a televi 

são tem papel educativo mais do que as 

classes A e C (52,67%, 45,35% e 45,71%, 

respectivamente). 

b) A classe A é de opinião que a televisão 

tem papel deseducativo mais do que as ou 

tras (13,95% contra 3,82% e 2,86%). 

39 



OPrnrÃO 

Educativo 

deseducati vo 

nem educativo, 
nem deseducati vc 

Não·sabe 

TOTAL 

TABELA 16 - Opinião do escolar sobre o valor educativo dos programas de televisão. 1975. 

TOTAL 
SEXO IDADE CIJ\SSE SOCIAL 

Masculino Feminino 9 I-f 11 12 ~ 14 15 I-f 17 A B C 

N9 I % N9 I % N9 I % N9\ % N9 I % N9 J % N9 I % N9 I % N91 % 

124 49,21 55 47,83 69 50,36 70 52,63 46 46,94 8 38,10 39 45,35 69 52,67 16 45,71 

18 7,14 13 11,30 5 3,65 9 6,77 5 5,10 4 19,05 12 13,95 5 3,82 1 2,86 

71 28,17 30 26,09 41 29,93 32 24,06 32 32,65 7 33,33 27 31,40 34 25,95 10 28,57 

39 15,48 17 14,78 22 16,06 22 16,54 15 15,31 2 9,52 8 9,30 23 17,56 8 22,86 

252 100,00 115 100,00 137 100,00 133 100,00 98 100,00 21 100,00 86 100,00 131 100,00 35 100,00 
--_._-

.t:.. 
o 
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RESULTADOS DA FICHA DI~RIA 

A tabulação dos dados obtidos com a Ficha Diá 
, -

ria, que procurou investigar as atividades realizadas pelo 

escolar no dia anterior e o tempo gasto nessas atividades, 

proporcionQu os seguintes resultados: 

Apesar de o tempo gasto pelo escolar frente à 

televisão ser diferente se medido através do método com au-

xí1io ou sem auxílio, pode-se afirmar que esse tempo é três 

a quatro vezes maior do que o tempo gasto em qualquer das 

outras atividades pesquisadas (Tabela 17 e Gráfico 8 ). 

Na medição do tempo dispendido em ver televi-

sao com auxílio, verifica-se que no domingo chega a 5,1 ho-

ras e no sábado a 4,9 horas. Nos outros dias da semana os-

ci1a entre 3,7 e 3,8 horas. Por semana o escolar gasta 25 

horas assistindo à televisão. A medição do tempo sem auxí-

lio dá uma média diária de 3,2 horas e um total de 19,4 ho-

ras por semana. De modo geral, o tempo medido com auxílio 

excede em aproximadamente 25% aquele medido sem auxílio. 
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TABELA 17 - Tempo médio dispendido pelo escolar assistindo à 

televisão e em outras atividades durante a sema 

na. 1975. 

T E M P O E M H O R A S 

DIA DA SEMANA T E L E V I S Ã O 
OUTRAS 

Estimado Estimado ATIVIDADES cl auxílio si auxílio -

Sábado 4,9 3,4 0,9 

Domingo 5,1 3,2 1,9 

Segunda 3,8 2,8 0,7 

Terça 3,8 3.3 1,4 

Quarta 3,7 3;4 1,1 

Quinta 3,7 3,3 0,8 

Hédia semanal 25,0 19,4 6,8 

Média diária 4,1 3,2 1,1 

GRÂFICO 8 - Tempo dispendido pelo escolar assistindo à te 

levisão e em outras atividades durante a sema 
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A média diária do tempo dispendido pelo esco 

lar em qualquer uma das outras atividades pesquisadas é 
1,1 hora, com um total de 6,8 horas por semana (Tabela 17 

e Gráfico 8). 

A média diária do tempo gasto em ver progra

mas de televisão é pouco menor para os escolares do sexo 

feminino, sendo as médias de sábado e domingo as que apre

sentam maior diferença. Cumpre notar ainda que 'os escola 

res do sexo feminino foram mais coerentes nas respostas; o 

tempo medido pelos dois métodos utilizados quase se equip~ 

rou. Os do sexo masculino apresentam uma diferença de 0,6 

horas (Tabela 18 e Gráficos 9 e lO). 

TABELA 18 - Tempo médio diário dispendido pelo escolar as

sistindo à televisão e em outras atividades se 

gundo o sexo. 1975. 

TEM P O 

T E L E V I SÃO 
S E X O OUTRAS 

Estimado Estimado ATIVIDADES cf auxílio si auxílio 

Hasculino 4,5 3,2 1,0 

Feminino 3,9 3,3 1,2 

Todos 4,2 3,2 1,1 



44 

GRÁFICO 9 - Tempo médio diário dispendido pelo escolar a~ 

sistindo à televisão e em outras atividades, 

segundo o sexo. 1975. 
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GRÁFICO 10 - Tempo médio dispendido pelo escolar assisti~ 

do à televisão nos diferentes dias da semana, 

segundo o sexo. 1975. 

Ul 
10 
H 
o 

..c: 
E 
Q) 

o 
o. 
E 
Q) 

8 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

O 

II 
111111 

II 
IIII 

1111 

I 
I 
, 

sábado DJmingo Segunda Terça 

Dias da serrana 

LEGENDA: 

'r:m:m:m:m:m:::rI masculino 
[f@rn;m feminino 

11 
II 

Quarta Quinta 



45 

Verifica-se pela tabela 19 que, à medida que os 

escolares avançam em idade, diminuem o tempo dispendido 

assistindo à televisão; assim, enquanto a faixa etária de 

9 a 11 anos dispende 4,7 horas nessa atividade diariamen

te, a de 15 a 17 anos dispende só 3,1 horas. A classe so 

cial parece ter pouca influencia sobre o tempo gasto em 

ver televisão (tabela 20). 

TABELA 19 - Tempo médio diário dispendido pelo escolar as 

sistindo à televisão e em outras atividades, 

segundo a idade. 1975 

TEM P O E M H O R A S 

I D A D E T E L E V I SÃO 

Estimado Estimado OUTRAS 

c/auxílio s/auxílio ATIVIDADES 

9 ~ 11 4,7 3,3 1,1 

12 1----1 14 3,5 3,4 1,2 

15 1-----4 17 3,1 2,6 1,1 

3ABELA 20 - Tempo médio diário dispendido pelo escolar as 

sistindo à televisão e em outras atividades, 

segundo a classe social. 1975. 

TEM P O E M H O R A S 

CLASSE SOCIAL T E L E V I SÃO 
OUTRAS 

Estimado Estimado ATIVIDADES c/ auxílio s/auxílio 

A 4,5 3,5 1,0 

B 3,8 3,1 1,3 

C 3,8 3,5 1,2 
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Quanto aos programas a que assistem, através da 

Ficha Diária verificou-se que os escolares assistem aos 

programas durante todo o tempo em que as 'emissoras: os 

transmitem. 

A audiência aos programas se inicia as 7:00 ho 

ras e cresce até atingir 18,12% dos escolares assistindo 

aos programas no período das 12:00 às 13:00 horas. Na ho-

ra seguinte a audiência decresce para 13,77%, paIl.a 

subir progressivamente até o período das 20:00 horas 

depois 
-as 

21:00 horas, momento em que atinge o ápice. da audtencia 

com 65,74%. Daí para diante decresce, chegando a 4,02% no 

horário das 24.00 horas até a 1:00 da manhã seguinte (tabe 

la 21 e gráfico 11). 

TABELA 21 - Porcentagem de escolares assistindo a progra-

mas de televisão durante a semana, segundo as 

horas do dia. 1975. 

HORAS DO DIA PORCENTAGEM 

7 as 8 0,26 

8 as 9 0,46 

9 as 10 3,56 

10 as 11 5,40 

11 as 12 14,10 

12 as 13 18,12 

13 as 14 13,17 

14 - 15 15,55 as 

15 as 16 18,97 

16 as 17 21,21 

17 as 18 29,25 

18 as 19 43,48 

19 as 20 57,38 

20 - 21 65,74 as 

21 - 22 50,40 as 

22 as 23 25,56 

23 as 24 12,98 

24 - 01 4,02 as 
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o método de medição do tempo com auxílio apresen 

ta maior grau de confiabilidadej por este motivo, os dados 

apresentados a seguir, referentes ao tempo dispendido pelo 

escolar assistindo à televisão e comparados com tempo gasto 

nas outras atividades pesquisadas, são os obtidos através 

desse método. 

Pode-se deduzir da análise da Tabela 22 que o 

tempo dispendido pelo escolar assistindo à televisão é igual 

a 62% do tempo dispendido em todas as outras atividades pes 

quisadas juntas. Isto significa que,apesar de o escolar 

gastar 6,8 horas do seu dia passeando, lendo, estudando, 

brincando, ajudando a seus pais ou ouvindo rádio e grava

ções, ele ainda reserva em média 4,2 horas para assistir à 

televisão. Em outras palavras, 38,2% do tempo gasto em to 

das as atividades pesquisadas são dedicados à televisão. O 

tempo dispendido com rádio, toca-discos e gravadores é me 

nor que a quinta parte daquele dedicado à televisão (Gráfi 

co 12). 



TABELA 22 - Tempo médio diário dispendido pelo escolar em diversas atividades, 

segundo sexo, classe social e idade. 1975. 

TODOS SEXO CLASSE SOCIAL IDADE 
A T I V I D A D E 

M F A B C 9Hll 12H14 
N=252 N=115 M=137 N= 86 N=131 N= 35 N=133 N= 98 

Passeou 0,9 0,9 0,9 1,2 0,8 0,6 1,0 0,8 

Estudou 1,9 1,7 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 2,1 

Leu 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 0,6 0,8 

Brincou 1,4 1,8 1,0 1,5 1,3 1,5 1,8 1,1 

Ajudou aos pais 1,1 0,7 1,4 0,5 1,3 1,7 0,8 1,5 

Ouviu rádio, disco ou 
gravador 0,8 0,5 1,2 0,5 1,0 1,0 0,5 1,3 

Assistiu à televisão 4,2 4,5 3,9 4,5 3,8 3,8 4,7 3,5 

T O T A L 11,0 10,7 11,5 10,8 10,8 11,3 11,2 11,1 

1510117 
N= 21 

0,5 

0,9 

0,2 

0,1 

0,6 

0,7 

3,1 

6,1 

~ 
1.0 
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~RÂFICO '12 - Porcentagem do tempo dispendido pelo escolar 

nas diversas atividades pesquisadas. 1975. 

No que se refere ao sexo, nota-se que Os es 

colares do sexo feminino ouvem mais rádio, toca-discos ou 

gravadores (1,2 horas) e ajudam mais aos pais (1,4 horas) 

que os d~ sexo masculino (0,5 e 0,7 horas,respectivamente). 

Em contrapartida, estes brincam mais (Gráfico 13). 
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GRÂFICO 13 - Tempo médio diário dispendido pelo escolar em 

diversas atividades, segundo o sexo. 1975. 
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discos e gravadores que as classes B e C (Gráfico 14). 

Como era de se supor, os escolares mais jo

vens brincam mais que os de mais idade. Existe um pequeno 
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acréscimo no tempo dispendido em ouvir rádio, toca-discos 

e gravadores à medida que os escolares se tornam mais a

dultos e esse acréscimo é bem mais marcante para o sexo 

feminino (Gráficos 15, 16 e 17). 

GRÁFICO 14 - Tempo médio diário dispendido pelo escolar 

em diversas atividades, segundo a classe so 

cial. 1975. 

4 3 2 

Tempo em horas 

1 o 

LEGENDA: 

"!'}}:::::'4 
~ 
~ 
~ 
~ 

Passeou 

Estudou 

Leu 

Brincou 

Ajudou aos Pais 

Ouviu rádio, disco 
ou gravador 

Assistiu à televisão 

Classe social A 

Classe social B 

Classe social C 



L 

5 

53 

GRÁFICO 15 - Tempo médio diário dispendido pelo escolar em 

diversas atividades, segundo a idade. 1975. 
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GRÂFICO 16 - Tempo médio diário dispendido pelo escolar do 

sexo masculino em diversas atividades, segundo 

a idade. 1975. 
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GRÁFICO 17 - Tempo médio diário dispendido pelo escolar do 

sexo feminino em diversas atividades, segundo 

a idade. 1975. 
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Em resumo, da análise dos dados obtidos a

través da pesquisa, pode-se destacar alguns pontos que me

recem atenção: 

1. Dos 252 escolares pesquisados apenas um nao 

possuia televisão em sua residência. 

2. De modo geral os escolares assistem àssidua 

mente ã televisão e praticamente todos go~ 

tam de fazê-lo. Verificou-se que, mesmo 

os que dizem não gostar de televisão, assis 

tem aos programas; em apenas uma instância 

em que o escolar declarou não gostar, real

mente não a assiste. 

3. Os motivos que mais frequentemente levam os 

escolares a assistir aos programas de tele

visão são a recreaçao, a educação e a infor 

maçao. 

4. O escolar dispende diariamente mais de três 

horas frente ã televisão. 

Com a utilização do método com auxílio, p~ 

ra a verificação do tempo dispendido vendo 

televisão, constatou-se que no domingo este 

tempo chega a 5,1 horas e no sábado a 4,9 

horas. Nos outros dias da semana oscila en 

tre 3,7 e 3,8 horas, com uma média 'diária 

de 4,1 horas, num total de 25 horas por se

mana. Isto significa que o escolar dispen

de quase quatro vezes mais do seu tempo à 

televisão do que em outras atividades pes.

quisadas juntas. 

5. Levando-se em conta o tempo gasto em todas 

as atividades pesquisadas juntas, 38,2% des 

se tempo é para a televisão. 
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6. Considerando-se a sornatória do tempo dedica 

do a outras atividades como passear, estu

dar, ler, brincar, ajudar aos pais e ouvir 

rádio, discos e gravações, o tempo dedicado 

pelo escolar à televisão equivale a 'quase 

dois terços (62%) desse conjunto de ativida 

des. 

7. Apesar de se notar um pequeno decréscimo no 

tempo gasto para ver televisão, . à ... '. medida 

que o escolar se torna mais adulto, essa di 

ferença não é tão grande a ponto de se po

der inferir que a idade influe nesse tempo. 

8. O sexo e a classe social do escolar parecem 

não interferir com o tempo dispendido pelo 

escolar assistindo à televisão. 

9. A maior audiência se concentra no horário 

das 20:00 às 21:00 horas, quando 65,74% dos 

escolares estão assistindo a programas de 

televisão. 

10. Se levarmos em conta o tempo dispendido pe 

lo escolar assistindo à televisão e frequen 

tando a escola, pode-se concluir que a tele 

visão é tão importante na vida do escolar 

quanto a escola. 

11. O tipo de programa de televisão preferido 

pelos escolares, de modo geral, é o desenho 

animado. Segue-se o bangue-bangue, o espor

tivo, a comédia e, em quinto lugar, a nove

la. Essa preferência, quando verificada 

segundo o sexo, idade e classe social, so

fre variações. 
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12. Os escolares de idade mais baixa têm uma ní 

tida preferência pelos desenhos animados. A 
medida que avançam em idade passam a prefe

rir os policiais e as novelas. 

13. Os escolares do sexo masculino preferem os 

bangue-bangues e os esportivos, bem mais do 

do que os do sexo feminino. Em contraparti

da, estes preferem os desenhos animados e 

as novelas. 

14. A influência da classe social é mais nítida 

só no que se refere à preferência de progra 

mas esportivos. Verificou-se uma preferên

cia de 16,28% por esse tipo de programa na 

classe A, contra 2,86% na classe C. 

15. Os programas tipo aulas, musicais, entrevis 

tas, bangue-bangues, teatro e notiéiários 

sao os menos preferidos pelos escolares no 

seu conjunto. 

16. Os bangue-bangues aparecem em segundo lugar 

na preferência dos escolares, porém em quar 

to lugar'entre os não preferidos. ~ o único 

tipo de programa de televisão que encabeça 

as duas listas - a de preferidos e a de não 

preferidos. 

17. Mesmo nao tendo liberdade para assistirem 

aos programas que desejam em 58,73% dos ca

sos, aproximadamente 73,00% dos escolares 

das classes sociais A e B costumam ligar a 

televisão nos programas a que assistem. Os 

da classe social C têm um pouco menos de li 

berdade; no entanto, ainda assim se consti 

tuem em mais da metade dos casos. A idade e 

o sexo do escolar não interferem com esse 

tipo de comportamento. 
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18. No que se refere ã orientação ~ada pelos 

pais quanto a que tipos de programas de te 

levisão o escolar deve assistir, pode-se di 

zer que em cada 10 escolares apenas três 

têm essa orientação, quatro não têm orienta 

çao alguma e três somente às vezes recebem 

orientação. 

19. Praticamente metade dos escolares (49,21%), 

julga serem educativos os programas apreseg 

tados pela televisão; 7,14% os acham dese

ducativos. O sexo, a idade e a classe soci

al do escolar parecem não interferir nessa 

opinião. 

20. Os escolares do sexo feminino ouvem mais rá 

dio, discos e gravações que os do sexo mas

culino e, à medida que as meninas se tornam 

mais adultas, a diferença aumenta. 

trapartida, os do sexo masculino 

mais. 

Em con 

brincam 

21. O tempo dispendido com rádio, toca-discos e 

gravadores é menor que a quinta parte daque 

le dedicado à televisão (0,8 contra 4,1 ho 

ras). 



conclusoes 
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Este trabalho, realizado com o fim de ofere 

cer sugestões àqueles que pretendem utilizar a televisão 

como método de Educação em Saúde do escolar em são Pau10, 

forneceu alguns dados que poderão servir como subsídios pa 

ra o planejamento de programas com base na realidade. Re

portando-nos aos objetivos propostos no início deste traba

lho, os resultados obtidos levam às seguintes conclusões: 

Objetivos Resultados 

Saber se o escolar as- O escolar assiste assiduamente a 

siste à televisão e televisão e o faz principalmente 

porque o faz. buscando recreaçao. Praticamente 

todos os escolares gostam de assis 

tir à televisão. 

Conhecer quanto tempo, O escolar dedica, em média, mais 

em média, por dia e por de quatro horas diárias (4,2 ho

semana, é dispendido ras) à televisão, num total de 25 

pelo escolar em assis- horas semanais. 

tir à televisão. 

Saber o horário em que O escolar, de maneira geral, assis 

o escolar assiste à te te à televisão em qualquer período 

levisão. do dia ou da noite em que há pro-

gramas no ar. A audiência é maior 

no período das 20:00 às 21:00 ho 

ras (75%). 



Objetivos 

Identificar as condi 

ções que influem na se 

leção dos programas a 

que o escolar assiste. 

Conhecer o tempo dis

pendido pelo escolar 

assistindo à televisão 

e em outras ativida

des. 

Resultados 

A maioria dos escolares liga o te

levisor nos programas a que assis

te, embora mais da metade nao te

nha liberdade para assistir ao pro 

grama que deseja. 

Dos 252 escolares estudados, 30,56% 

sao orientados pelos pais sobre a 

que programas devem assistir, 39,29% 

nao recebem orientação alguma e 

30,15% somente às vezes a recebem. 

O escolar gasta mais tempo assis 

tindo à televisão diariamente do 

que realizando outra das ativida

des pesquisadas e quase igual tem

po frequentando a escola (4 horas). 

o tempo em frente ao televisor 
, 
e 

ainda maior do que o dispendido em 

ouvir rádio, discos ou gravaçoes e 

ajudar aos pais, todas juntas. 

Identificar que tipos O escolar prefere em primeiro lu

de programas são prefe gar os desenhos animados; em segui 

ridos pelo escolar. da os bangue-bangues, os esporti-

vos, as comédias e, em quinto lu

gar,as novelas. 

Dos tipos de programas que menos a 

gradam aos escolares destacam-se 

as aulas, os musicais e as entre 

vistas. 

Saber se o escolar con Na opinião de quase metade dos es 

sidera educativos os colares (49,21%) os programas de 

programas de televi- televisão educam; 7,14% os julgam 

sao. deseducativos; 28,17% sao inde

cisos e 15,48% não sabem. 



recomendacoes • 
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As recomendações aqui apresentadas sao diri 

gidas a todos aqueles que desejam empregar a televisão co 

como método de Educação em Saúde. são fundamentadas nos 

dados obtidos através dessa pesquisa que,apesar de nao ser 

representativa da população de todo o município de são Pau 

lo, tem validade, pois reflete as atitudes e comportamento 

de 252 escolares de primeiro grau de quatro escolas da Re 

de Estadual de Ensino, situadas em bairros sócio-econômica 

mente diferentes. 

postas: 

são as seguintes as recomendações aqui pro-

1. A televisão pode e deve ser utilizada 

com mais frequência como método de Edu

caÇa0 em Saúde, tendo em vista sua gran 

de aceitabilidade por parte do escolar 

e o enorme tempo dispendido pelo mesmo 

em assistir a seus programas. 

2. Os programas de Educação em Saúde pela 

televisão devem evitar os do tipo aulas 

formais, entrevistas e musicais, pelo 

menos da maneira como são feitos atual

mente, visto serem estes os menos prefe 

ridos pela quase totalidade dos escola

res. 

3. O desenho animado, sendo de grande acei 

tação pelos escolares entre 9 e 11 anos, 

poderia ser empregado mais amplamente, 

desde que apresente conteúdo de saúde 

e práticas desejáveis. 

4. Os programas de Educação em Saúde devem 

ter um caráter leve de recreação, visto 

ser esta a razão mais indicada pelos es 

colares para assistirem ã televisão. 
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5. A escola deve orientar a seleção dos 

programas a que o escolar assiste, en 

caminhando-o para os de maior conteúdo 

educacional,e,ao mesmo tempo, solici

tar o apoio das famílias para a orien

tação na escolha dos programas a que 

os escolares assistem. 

6. A escola, através das Associações de 

Pais e Mestres, deveria interferir jun 

to aos autores, produtores, diretores 

e patrocinadores de programas, a fim 

de que apresentem programas de saúde 

conducentes a práticas desejáveis. 

7. A redução de programas do tipo bangue

bangue é uma ação que deveria ser ten

tada porque são prejudiciais à forma

ção do escolar que revela grande prefe 

rência por tais programas, particular

mente os do sexo masculino. 

8. A escola deveria formar teleclubes vi 

sando a educação do escolar no sentido 

de aprender a linguagem televisiva e 

desenvolver um espírito crítico cons

trutivo em relação aos programas de te 

levisão assistidos. 

9. Os pais dos escolares deveriam incenti 

var passeios, brincadeiras e outras 

formas de entretenimento, a fim de li

mitar a um tempo prudente a presença 

do escolar frente ao televisor. 
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10. Os pais deveriam educar seus filhos 

no sentido de que aprendam a ver tele 

visão e adquiram espírito crítico na 

seleção e audiência aos programas de 

televisão. 

Este é um trabalho que dá seus primeiros 

passos numa área pouco pesquisada no Brasil e que não pr~ 

tendeu esgotar o assunto pesquisado. são necessárias ou 

tras pesquisas sobre o assunto, visando particul~te aos 

efeitos da televisão sobre o escolar, para que se possa 

ter uma visão mais ampla e profunda dos aspectos relacio

nados ao binômio escolar-televisão. 
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S U M M A R Y 

This paper reports a research carried out 

in Schools in são Paulo City with the objective to provide 

data on the factors motivating students to watch television 

programs, amount of time spent watching television, 

favorite programs and watching time. The study provides 

information on who usually turns the television on, 

permission and orientation given by parents to children 

concerning television programs and students' opinion on 

their educational value. It compares time spent with 

television and other activities. Consideration was given to 

age and sex of children involved, as well as to the socio

economic status of the family. 

The author makes recommendations to those 

who intend to utilize television as a method of Health 

Education. 
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ANEXO I 



QUESTIONARIO 

1. Sua casa tem televisão? 

1. não 
2. tem uma 
3. tem mais de uma 

2. Voe ê g o s ta d e c s si s t 1 r ã t sI e v.i.s-iu::17 

'\. sim 
2. n-ão 

Por c:ue? --------------------------------------
- - --';'" - - - - --- ----------- - ---- - - -------

----~------------------------------------

3. Assinale trj, tipos de programas de Que voe~ goste. 

1 • novela 
2. policial 
3. bangue-banfue (moc1nhtl, faroeste) 
4. aventura 
5. comédia. humorístico 
6. infantil 
7. musical 
6. desenho an1~o 
9. documentário 

10. noti.c1ário 
11. "show" 
12. esportivo 
13. aula 
14. entrsv1.sta 
15. teatrc 

Oent~e cs três assinalados. de qual você gosta mais? 

4. Assinale três tipos de programas de que voei nio goste 

1. novela 
2. poliCial 
3. bangue-bangue (mocinho, faroeste) 
4. aventura 
5. comédia, humorístico 
6. infantil 
7. musical 
8. desenhe animado 
9. documentáric 

10. noticiário 
11. .. s h OW' 

12. espC'rtivo 
13. aula 
14. entrevista 
15. te;atro 

Dentre 03 três assinalados. de qual voci goste menos? 

-----------------------------------------------------



5. Quem costuma ligar a televisão nos programas a Que voes 
assiste? 

L Você f"'8SmO 

2 • pai 
3 • mas 
4 . i rmã a ou irmã 
~ . avô ou avó 
6 . tio ou tia 
7 . outros 

6. Você tem lfcardade para assistir ao programa de televisão 
que vocs ~w~s8r? 

1. sim 
2. as vezes 
3. n50 

7. Seus pais dão orientação sobre a que programa~ de televi
são você rleve assistir? 

1. sim 
2. as vezes 
3. não 

B. Você ache que. na sua maioria, os programas de televisão 
são: 

1. educativos 
2. desedlJcativos 
3. nem educativos. nem deseducativos 
4. nãc asi:;8 

9. Sua caS3 tem: 

1. g'eladeira? 
2. encE::-:,::L::'ra? 
3. m~qui~3 to lavar roupa? 
4. batedGira elétrica? 
5. aspirôdor de pó? 
6. uma empregada? 
7. duas ou mais empregadas? 
8. autom(va! ano 1975? 
9. autom6vel não 197~? 

la. Seu p3i: 

1. é analfabeto? 
2. tem prim~rio incompleto? 
3. tem primário completo? 
4. tem gin~sic incompleto? 
5. tem gi~~aic complete? 
6. tem c~legial incompleto? 
7. tem c~l8Fial completo? 
a. t e r'" f' e c u 1 (j a d El i n c c fn~' 1 e ta? 
9. tem faculdAde completa? 

DaS: -----------------------------------------------



11. Sua mãe: 

1. é analfabeta? 
2 • tem primário incompleto? 
3. tem primário complsto? 
4 , tem ginásio inc~mpleto? 
5. tem ginásio completo? 
6. tem colegial ineompieto? 
7 • tem colegial compioto? 
8 • tem faculdade incompleta? 
9 . tem faculdade completa? 

08S: ---------------------------------------------

NOME ------------------------------------------------------

IDADE 

SEXO 

SERIE 

ESCOLA 



ANEXO 11 



NOME 

2. estudou? 

Ontem voe e: I QUeJnto tempo? 
(em horeJs) 

3. le lJ ! -__ ._. ______ . _____ _________ . ..1 __ .. __ .. • ____ ____ . ___ ... _._. 
I 4. brincou? I . . - .. ---.. - ---- -.--.--- .------ ----r-.. -.-- .... -- .. - .--._ .. - - .. . . 

~. ajudou seu pai ou sua ! 
me~ _ ~~_algum serviço.? ___ ___ __ L . .. _. __ ._ .. __ _ 

6. auviu rádio, disco ou 
greJvador? I 

' '' '' -'' _._------_._--_._-...... ,_ ... _---_ .. __ ... .. .. _-_ .. __ .. . 

7. assistiu à televisão? 
.- .. _ .... _-_ .... __ ._-_._-_ .. _ .. _-------_._. _ . .. . ----_._ .. __ .••. .. 

Se. ontem, você assistiu à televisão, assinale 

ne lista da p~gina seguinte quais OS programas 

a que você assistiu. 



Sdbado 
CANAL 2 

<'9hOO Holho Vogo 
09h3O Tempo de 8rooll 
10hOO Col6glo '2 
11 hOO 11110 S'oomo 
1 '2hOO t Ho<o de e.porte 
I '2h'25 C A A_E 
l<1hOO AI.mllo 
Uh'20 F.onc" 
l<1hAO O encanlo de uma cldode 
15hOO Perna louco 
15h30 Açllo Super I 
16hOO Jornodol Eoportlvos 
19h'25 TV '2 Noticio 
19h30 Guerra e Paz 
'20h30 Hora do Noticio 
'21 hOO O. converso .m conv."O 
22hOO T eol'o Dali Acidenl. em 

Sumoumo 
22h55 TV 1 NotiCIO_ 
'23hOO Naquele Tempol 
23h30 111 1110 dOI hlodo, Unldol 
23h55 TV Z NOlk io 
2,hOO FUI.bol 

CANAL' 
11 hOO Agindo llg-Pog 
12hOO R.cloçllo Esporl.1 
13hOO Almoço com o, hlreloo 
15h<l5 Esporle Show 
17h5O COlO de Fomllio 
18hOO Fllm. O R.I ArlhuI 
18h30 O velho o menino e o burro 
19h50 Meu Rico Portugu" 
19h<lO Idolo d. Pono 
20hAO O S ... II. d. lpone mo 
10h<l5 Forioromo Edlçllo NacIonal 
21hOO O, TropolhOe. 
22h<lO O ,e"Io .enlido - Apelo do 

A16m 
23h<lS Ponoromo Ultimo Edlçllo 
73h55 longo-Matrog.m Uma 100 

Garoto como Voe' · 
011>10 O. Kildor. 

CANAlS 

10h'5 Podrllo 
11 hOO Amoral Nelo o Repórle l 

r.opr •• entoç~o 
l1hOO O Globo em que "Ivemo. 
13hOO HOla 
"hOO Seullo Com6dio Um 50"'"0 

poro Tudo 16hOO Esporte 
Espetoc ulor 

17hOO Wohonl 
181>00 O .. neylOndlo 
19hOO r u' o 1 egol 
20h30 10 ' 1\01 NOC l onol 
10),)0 Esr olndo 
J'~ )( .,. .e · o h,.b, (Oc,.. ( dod • 

... ,t ( \Ao-
• fh(l( ..... .. '\1\ , ri#' C.olCJ f) "'0 ",."'" 

' .. p _ -.t ... 

CANAl 7 

l\hOO Curso d. Modure.o 
12hOO Esper 
\2h30 A Turma do pesado 
13hOO Todos conlom lUa le rr o 
I4hOO Raul Gil 
\7hOO Programo Ento da Almeida 

POIIOI 
\8hOO Filme - -No Selva do Olom 

on1e,-
\9h30 Jornal Maior 
19h,0 Jornal Jovem Pon 
20hOO Aslro. do 0 1'''0 
2'2hOO A Buzina do Chocrlnho 
2.hOO S.I. Boa Noite -A 0011 

po .. oo do Forca" 

CANAL 1\ 

1 3hoo Cu no de Modurezo 
13h30 Aula de InOI., 
\ ,h30 Dente de lell. 
\6h30 Rinoldo Colhelroo Com Amor 
19h30 Realidode. 
20h30 A Gololo de Ouro 
23hoo On •• no Fvlebol 

CANAL 11 

\ Oh'5 E.lucotlvo Pronlel 
\2hOO Jornal do Melo 010 
\ 2h,0 Transa Eoportl 'Ia 
13hOO Revi olo Feminino 
.. h30 Com6dia Nobr. : -Arni"-
1 ShOO O Grande Circo 
\6hOO Ful.bol de Aulomoveio 
17"30 -- hludlo Ano Povlovo-- danço 
18"00 S6< ie Documenlo: 
19hOO Com6dlo Nobr.: 'O 561110 
19"30 Jome. We.I 
20"30 Titulor.1 do N.,tlclo 
20"50 O Tempo e o Venlo 
20h52 Coluna \3 
21 hOO Glen Ford • o l e i 
22"00 8orboby Jone. 
'23"00 Cln. MI.t' rio Mau 

Pre .. Oglo' 
00"30 UltImo 5 ... 110 - -'Iunny loke 

Oesopareceu· 



Domingo 
Ca.N".l2 

OH.OO (U·'O tle IrljlU 
')°1.40 ("-'0 Ae .... blt 
llJnOO Cldoronl'l 
101,30 FonOóulco 
11 hCO Vila Sé,amo 
121>00 Orqu •• lro S',.U nlCO 

Municipal 
13h30 "'""n'urOI no ,.4u 
1 ~I>OO Gen'e Jo.em 
15hOO Som. Formo e Movlmenlo 
151>30 TV 2 Pop Sl>ow 
161>00 Jornada. hportlvo. 
191>00 - Jordi m Zoologl co 
191>30 - N6. e O FonlOlmo 
201>00 - HI.I6rlo do Oe.enha 

Anlmodo 
20h30 - Tipo. IIro.llei rOI 
21 hOO Joven. Advogado. 
22hOO Elcolo em Tr', Tempo. 
24hOO Futebol 

CANAL 4 
09h45 - F6 Poro Hale 
10hoo Caravela do Soudade 
12hOO Programo lIorro. de 

Alencar 
1 4hOO Futebol e lolerlo 
1 5hOO- o. T ",poll>&.1 . 
17h30 "O lIorco do Amor 
19h30 -·Clrcu." 
21 hOO Cln.romo 75 - 'Avenluro 

de O.Qul.ol" 
2lhOO _. Aconleceu 
23h30 - Fut.bol CompoClO 
24hOO - Filme.·Mlullo de Vlngon 

ço 

CANAL!! 
08h45 Padrllo e Core. 
09hOO Grande Pr..,.,io de F6rmulo 

1 do Sufclo. 00 "ivo 
11 h30 Programo SOlvia Sonlo. 
201,00 Fonl6.tlco o Show do Vida 
22hoo Pr.m"re 75 '0 l1I.imo 

COlO IIrook" 
24hOO O. Inloc6".i. 

CANA.l7 
08hoo Sanlo Mino 
09hOO Clobro no Violo 
10hOO· o.sollo 00 Gola Fulebol 

d. V6rreo 
1 2hOO Imagem do JapGo 
14h30 CI n. CortaI longo me-

Iragem·Seriado·De.enho 
Animado 

17h30 A Turma da Peoodo 
181,00 80nonlO 
19hOO Sempre 000 Domlngoo 

Quinto Oimenalio 
21hoo Clne Mundial 8elo e 

Indomóvet 
23hOO 5e .. llo 800 NOlle O 

HomefTt lobo 

CANAL 11 
I anoo Feora d.. A .. lom6v.1 
121,00 Mo.oico no TV 
13hOO Um Pouco d. Sol 
13h30 Curso de Madur.za 
15Il00 St.ow da Violo 
17hOO Corre.pondenl. i "ler 

naciono! 
17h3O Fulebol de 501110 
l.h30 lOf.I"IO Esportivo GOI.to 
191,45 T ovore. de Morando 
21hoo Telecalh 
22hoo - Onze no FUlebol 

CANAL 13 
O9h45 Educativo Pronl.1 
lan30 -- Japan Pop Show 
12hOO FUlebol CompaclO 
13hOO - O Grande Circo 
14hOO - Pepe legol/80lmon; 

MOZIGrelol 
151>15 Com6dlo Nobre ·Arni. 
151,45 - Com6dla Nobre: . O Sólllo 
161>15 Se"lIode Dominoo "Anloo 

do 8roadwoy 
171>45 -- Fulebol Rio (dlrelo) Va.co 

• Flamengo 
19hoo - AnlOl do Coro Sulo 
20hOO -- Clne Avenlura "A RaInha 

dos Piratas" 
nhoo O Melhor Fulebol do 

Mundo 
23hOO -- Ultimo 50 .. 110 Per •• gul 

çGo Imploc6vel" 



CANAl 2 

07 00 Hora "llrlcola 
07 1 5 Jornal Agr Icolo 
07'30 Ginóstico .,.10 TV 
07 50 Em dia com O e.porte 
08'00 Jornal do manhã 
0825 Telescola 
08'50 Curso Suplelovo de 1.0 Grau 
09 10 POrlugu" 
0930 Te!escola 
10:00 Col'gio 2 Motemótico 
10:30 O Sobe Tudo 
11:00 Nó •. o. músico. 
11:30 Mou pedacinho do chão 
12:00 ~ Hora de e.porle . 
12:30 Jornal da cidade 
13:00 o. bool..,ldas 
13:30 Cinema 0011 "As Fralda. do 

Embaixador 
1 5.00 T eloscola 
15 25 O Mundo .elvogem do. 

animal. 
15:50 Toloscolo 
16'20 Hora Agr!colo 
16'40 O Hamefn aprendeu a voar 
17:00 GlnÓltka pela TV 
17'30 e.lly Boap clÓnico do 

dosonho 
18'00 Curso do Alemelo 
1820 C A A.E 
18:40 Cilndo. Humana. 
18:55 TV 2 Noticia 
19:00 Fomllia 
19'20 Suplotiva de lOGrou 
". 40 Portugu" 
20:00 livro. no TV 
20:25 TV 2 Noticias 
2030 Tema livro '0. irmãol 

Gadoy 
21'00 Hora do Notkio 
21 30 Som. forma movimento 
22 '00 Frente o Frente 
22· 30 Elporte Vi.llo 
00'30 Col6gio 2 

CANAL .. 

12 :00 Agora 00 Vivo Redação Es· 
port •• 

12:50 Koisas 
13:05 Panorama I • ediçllo 
13' 30 E Agora boa tarde 
1600 Elo o fia 
16:45 Viagem ao fundo do mar 
17 :30 Se .. llo Patota 
18: 1 5 O volho o monino o o burro 
". I O Mou IIlco Portugu" 
20:00 Ovelha Negra 
20:40 O Sholk de lpanemo 
21:00 FOCIQf'omo Ediçao Nacional 
21 15 "' ..... imo 75 
22 15 o. Detotives 
00:00 Factoroma Ultima Editelo 
00 10 langa·mo"ogom Cidodo 

AI,,",ico 

CANAL 5 

10'15 Padrão a Core. 
10'30 Vila ~samo 
10 55 Globlnho 
11 ·00 O. tr" pateta. 
11 :30 Mundo Animal 
11 :55 Globinho 
1200 Globo Cor Espacial MÓ· 

qulnal Voadora. 
12:30 Globo Cor bpeciol Sob"no 
12.55 Globo Interior 
13:00 Hojo 
13:30 A Folticeiro 
13:55 Globinho 
14:00 O Agonte 86 
14:25 Globinho 
14:30 Vilo Wsomo 

15'10 Se .. llo do Tardo Roço 
8tavo" 

17 05 Globinho 
17: 10 Jornado nal htrelas 
17 30 Hanna Borbera. Hdng Kong Fu 
18.15 Novola ~ '0 Noviço 
1900 Cuco logal 
19:50 Jornal Nacional 
20: 1 $ ~scolodo 
21 :00 Segundo bpeclal 
22:00 'Gabrlola 
22:30 Jornal "Amanhã' 
22:50 Amaral Netto. Repórter 
00:00 Coruja Colorida . P,i.ioneiro 

do Ambiçllo 

CANAL 7 

11 :30 Madureza 
12:30 ~ Tompa do Noticio 
13:00 Gu,ula 
14.DO Maya 
15:00 Forfogondo 
16:00 Encontro com Sonio RibeIro 
17.30 'Pullman Jr 
18:00 Ella Gente Inocento 

, 19:00 Brigada 8 
19:30 Jornal Maior 
19 .. 0 Jornal Jovem Pon 
20:00 "Bononzo' 
21 :00 Filme "Bem no Fundo 
22:45 Se .. ão Hora do Tigre 'PoliCIa 

Woman 
24:00 Se .. llo Boa Noite O. Tan. 

quos de EI Alomein 

CANAL 11 

13 30 Cur.o d. Modurezo 
14 00 Goretlnho (cor) 
1600 Clorice Amaral em De.file 

(cor) 

16 30 Teletipo (cor) 
16 30 Clorice Amoral em O •• file 

(cor) 
17 30 T eletopo 
17 30 Clo(Oce Amoral em Oe.file 

(cor) 
1900 Informal 
20 00 Os Oonos da Bolo 
20 20 O foto em Foco 
21 00 Futebol. no Onze (cor) 
22:55 Teletipo (cor) 
23 :00 Corrospondente Internacional 

CANAL 13 

1045 Padrelo 
11 1 5 Madureza 
t2:00 Jornal do Meio·Oio 
12'40 TronlO Eoporllvo 
1400 Hardy Boys 
14'30 Xfnla o Voc. 
16·00 Com~ia Nobro - Arnie 
16.30 A. avontura. do Cap"elo K,d 
16·50 Desenhos Tio Molino 
18:00 Bolmon 
18:30 Daniol Boon. 
19·30 Jame. wo.t 
20:30 Tituloro. do Noticio 
20: 50 Coluna 13 
21·00 Cine Colar '0 s.. e a Sra. 

Bo Jonas 
13:00 Informaç"o Cultura em Selo 

Paulo 
00 00 Ultima Se .. eIo - '0 C~robro 

d" Um Milhoo de Dólar .... 

segunda-feira. 9-6- 1975 



CANAL 2 

07hOO HOI"o Agrocolo 
07h 15 Jornal Agrlcolo 
07h30 GlnÓSlico pelo Til 
07h5O Em dia com ° Esporte 
08hOO Jornal do Monhll 
08h25 Teleocolo 
08h50 Supletivo 
09h I O SupletIvo 
09h30 T ele.colo 
10hOO Colégio 2 

lOgrou 
, o grau 

IOh30 lIejo e Aprendo 
I 1 hOO O Choro das sexto' .eu·os 

Repr.s. 
11 h30 Meu PedaCInho de (hllo 
121>00 E HOI"o de Espor'e 
11h3O Jornal do Cidade 
13hOO Nonny 
13h30 E OI nOIvos chegaram 
14h30 Comlnhos do Aventuro 
'5hOO T elescolo 
'5h25 Mlle. e Filhos 
• 5h50 T eleocolo 
6h10 Hora Agrlcolo 

'6h40 In91fo com Muooco 
7hOO Ginó.ltco pelo Til 

'7h30 Histórlo do Detenho A"tmo 
do 

• 8hOO C uroo de Inglfo 
'8h20 Curso de Auxilio, em Ad 

mini straçOo de Empre50~ 
'8h40 CiênCias Humano, 
18h55 Til 1 NotiCIO 
19hOO fomilto 
19h20 Suplet,\I'o de lOgrou 

19h40 MotemótlCo 
201>00 Aula Moiol 
10h25 111 ] Notlc.o 
20h30 f:.obrevlvênclo 
11 hOO Horo do NotiCIO 
2' h30 Museus e Monumentos 
22hOO Concer'o 
21h25 Til 1 NotiCIO 
12h30 C tOemo de eotrelos A 

Doce Promessa 
13h55 Til 2 NoIIClo 
oohOO ColégIo 1 
00/130 ColégIo ] 

CANAL 4 

I Ih 15 ,,, E:ducah..,o 
2hoo "goro 00 I/IVO Esporte 
1h50 Koisos 
3h05 ~oc'oromo o ~dl(/!o 
1h10 "goro 80n 'ord .. 

ferça·felra, '0·6·1975 

16hOO AbOli e lou Coltello 
16h45 \/Iagens 00 Fundo do Mor 
17h30 Se •• llo Potolo 
18h25 O I/elho ° Mentno e ° 8urro 
19h10 Meu RICO Porlugufo 
20hOO Ovelha Negro ' 
201>40 O Shetk de Iponemo 
21hOO Focloromo Ediçllo NaCIonal 
21hl5 Brostl S()(T' 75 
21hl5 Compeõe. de Audi'n"o 

Homicidlo em Primeiro Grau 
OOhOO Foctoromo 
OOhlO Judd 
0lh05 A Goro.o do UNClf 

CANAL 5 

IOhl5 Podrào o (ore!. 
10/130 IItlo Sésomo 10 ano 
IOh55 Glob,nho 
'lhOO O. Três Polelos 
IIh30 Mundo A~.mol 
11h55 Globinho 
12hOO Globo COI f,pec,ol ShOlon 

12h30 Moby Dick 
12h55 Globo In ... "or 
13hoo Hoje 
'3h30 Jeonnle é um G~nIO 
13h55 Glob,nho 
14hOO A Fam.l,o D6·Ré MO 
14h25 Glob.nho 
14h30 \/ ilo Sé50mo 1 o ano 
15hOO S .... 1I0 do Tarde Dok.oro 
16hOO Sess.so do 'arde 'orzo" 
17h05 Globinho 
17h 10 Shovw dos {Inco A J.amdlo 

Adom. 
O 7h45 Honno 80rbero O Mola 

queira 
18hl5 O NOVIço 
19hOO Cuco Legal 
19h50 Jornal Nacional 
201> 15 E5<alodo 
21hoo Globo Reporter CI6nClo T, 

bé o aurora do homem 
22hOO Gobnelo 
22h30 Jornal Amonh/! 
12h50 lave SIory A Arvore 

dos Enforcados 
OOhOO CorUlo Colorido 

CANAL 7 

I I h30 Madureza 
12h30 E Tempo de NotiCIO 
13h30 Gúzulo 
t4hOO Neymor .. m bO minutos 

15hOO Forlogondo 
16hOO Encontro com Sonta RibeirO 
17h30 Pullmon Jr 
18hOO Essa Genle Inocenle 
19hOO engodo 8 
19h30 )ornol MOlar 
19h40 Jornal Jovem Pan 
10hOO Laredo 
21hOO J:dme Tromo Paro Motor 
231>00 Sessõo 800 NOIte Depor 

tamento S Os 
Raptnontes 

14hOO Seoollo 800 "lOlte 

CANAL 11 

13hOO Podrõo 
'31>30 Madureza 
14hOO Gozetinho 
16hOO (Ioriee Amorol em 
16h30 Teletipo GozeTo 
16h35 Clance Amorol efY' 

17h30 Teletipo Gazeto 
17h3O Clone. Amoral em 
19h3O informol 
19h45 Os Donos do Bolo 
2Oh3O O Mundo é ",sim 
20h45 O Foto em F=oco 
20h55 Teletipo Gazeto 
11hOO Fo'lo de (ompeões 

13hOO Solo de Concertos 

CANAL 13 

Ilh 15 (urso d. Modureza 
11hQO Jornal do Meio·Dio 

Desfile 

Oesf,le 

Deotile 

12h40 Em Cores Transe EsportiVO 

13hOO ReVisto Fem.ni no 
141>30 Err mCores Xênto e você 
I~OO Comédia Nobre Arme 
16h3O Aventuras do Copi 1Õo K.d 
16h50 TIO MolilVJ 
18hOO Bolmon 
18h30 Do nl eI 8o0ne 
19h30 Jomeo We .. 
20h25 Em cor. ',tulares do No 

.fel a 
1Oh50 Coluna 13 
21 hOO Son Frono sco Urgente 
11hoo O Centro M.dico 
23hOO hpeClol Mov.mento 

Nacional de Danço 
OOhoo I/ong é Dono do No. te O 

Demolidor 



- CANAL 2 

.07:00 Hora Agrlcola :-:~.Forrd"e~. 
07 : 1 5 Jornal Agrlcola . ' 
01:30 GlnCl.tlca pela TV ' 
01 :50 Em dia cam o elpOrte 
08 :00 Jornal da Manha 
08 :75 TelelCOla 
08:55 ,CurlO Supletlya de, 1.0 grau 
09 : I O POrlugu" " 
09 :30 leleKola 
10:00 Co"glo 7 - Portugu" ' 

;10:30 "A. aventuro. do Golfinho 
, , Branco" , 
11 :00 Naquole. tempo. 
11 :30 ' Meu Pedacinho de chOa 
17 :00 t hora' do elpOrte - ao vhra 
17 :30 Jornal do Cidade 
14 :00 Nanny 
13 :30 Clnoma Dal. - "Ayentura no 
I Pacrllco " 
15 :00 leleKala 

' 15 :75 Aula Molar 
,15:50 lelelCola 
,16 :70 Hora agrJcolo 
'16 :.0 Vela e Aprendo 
17 :00 GlnCl.tlca pela TV 

; 17 :30 HI.tClrlo do De.enho Animado 
18 :00 CurtO de 'ronc" 
·18:70 C.A,A.E, " 
, 18 :.0 C"nclo. Humana. , .. 
' 18:55 TV Noticia ' 
19 :00 Fomllla 
19:70 Curta Supletiva de .1.. grau 
19 :.0 POrlugu" 
70 :00 Bra.'1. .k"'lo XX - core. 

,70 :75 TV7 Noticia 
70 :30 De.taque 
71 :00 Hora da Noticia 
71 :30 Cominho. da Aventuro 

' 77 :00 MPB hpeclal 
,22 :55 TV2 Noticio '-
: 23:00 Teatro 2 - "Amore. e li· 
. cor .... 
'23:55 lV2 Noticia 
,00:00 Coltglo 2 - FI.lca 
;00:30 Coltglo 2 - Qulmlca 

CANAU 

11 : 15 TV Educatlya 
17 :00 Agora ao Viva - ElpOrte. 
12 :50 Kol.a. 
13 :05 Programa - 1.. EdlçGo 
13:30 E agora. boa tarde 

quarla-felra, 11-6- 1975 

16: 15 Abott e Co.tello 
16 :.5 Viagem 00 Fundo do Mor 
17 :.5 Se .. Oo Patota 
18 :30 O velho , O menino e o burro 
19 : 15 Meu Rico Porlu9u" 
20 :00 "Ovelha Negra ' 
20 :.0 O Shelk de Iponema 
71 :00 Factoramo Ediçllo Nacional 
21 :15 Ag'ncia llg -Pag - Humor 
22 : 15 Super.tar 
23 :00 Oivl.llo hpeclal 
2. :00 Panorama Ultima Edlçlla 
00 : 10 longa-melragem : "Vitima de 

Uma Pal.llo ' 

CANAL 5 

10: 15 Podrlla 
10 :30 Vila S.ltama - 3,° ano 
10 :55 Globinho 
11 :00 O. Tr" Pateta. ' 
11 :30 Mundo Animai 
11 :55 Glablnha 
12 :00 Globo cor e.peclal : Jo.le e a. 

Gatinho. 
12:30 Globo cor e.peclal : Fanto.-

minha legal ' 
17 : 55 Globo Interior 
13 :00 Ho je 
13 :30 A Feiticeiro 
13 :55 Globlnho 
14 :00 O Agente 86 
14 : 15 Globlnho 
1.:30 Vila S'.amo - 3,· ano 
15: 10 S. .. 1Io da Tarde : "AI Ma

ravilha. de Aladlm " 
17 :05 Globlnha 
17 :00 Show da. Cinco - "Vovll viu o 

uva 
17 :.5 Hanna 'Barbeta - "Laule" -

de.enho 
18 : 15 "O Noviço" 
19 :00 Cuco legal 
19 : 50 Jornal Nadonal 
20 : 15 Escalada 
71 :00 Quarta Nobre : Kung Fu 
72 :00 Gobrlelo 
77 30 O Jornal "Amanhll " 
22 50 Fe.tival de Suceua 
01 00 Coruja Colorido 

CANAL 7. ' 

11 30 Madureza 
12 30 t Tempo de Noticia 
1330 Guzulo 

' 1. :00 Neymar em 60 minuto. 
15 :00 Fortogando 
16 :00 Encontro com Sonla Ribeiro 
17 :30 Pullman Jr. 
18 :00 E .. a Gente Inocente 
19 :00 8r1gada 8 
19 :30 Jornal Motor 
70 :00 Bonanza 
21 :00 Filme - "Serra. ;Songrenta. 
22:.5 O. Oe.temido. 
2. :00 Filme - "O 'Hara" 

CANAL 11 

13 :00 Padrllo 
13 :30 Madurera 
14 :00 Gazetlnha 
15 :00 Mu.lca Pop Show 
16:00 Futebol 
17 :30 Teletipo 
19 :30 In/armai 
20 :.0 Fla.h 
21 :30 Inteligenclo 
72 :25 Teletipo 
22 :30 Futebol 

CANAL 13 ' 

10 :.5 Padrllo 
11 : 15 Madurera 
17 :00 Jornal do Melo-Olo 
12 :.0 Transa Esportivo 
13 :00 Revl.ta Feminina 
'. :00 "Hardy Bay." 
14 :30 X.nla • Vac' 
16 :00 Comédia Nobre - Arnle 
16 :30 Aventura. do Copilllo Kld 
16:50 Tia Mollno 
18 :00 Batman 
18 :30 Oonlel Baone 
19 :30 Jame. We.t 
20 :30 Titular •• do Noticio 
20 :50 O T.mpo • O Vento 
20 :52 Coluna 13 
21 :00 S ... lIo d. Cln.mo - "Son

dokan , a Grande" 
23 :00 Mu.lca Documenta 

Orlando 010' 
2. :00 Ultima S.ullo - "Cicatriz •• 

d 'Alma" 



CANAL 2 

07hOO Hora Agrlcola 
07h 15 Jornal AQrlcola 
07h30 GinÓ.tico pela TV 
07h50 Em dio com a esporte 
08hOO Jornol da Manhã 
08h25 Tele5<ola 
08h50 Documentória 
09hl0 Malemótica 
09h30 T eleocolo 
10hOO Colégio 2 Frsica 
IOh30 Vera e Aprendo 
IlhOO HlSot6rlQ do Desenho Anima 

do 

'I h30 Meu PedaCinho de Chõo 
12hOO E Hora de E'porte 
12h30 Jornal do Cidade 
13hoo Nonny 
13h30 E os nOIVOS chegaram 
I 4hoo Hotha logo 
15hOO T eles colo 
15h30 Brasil, século XX 
! 5h50 Telescolo 
16h20 Hora Agrlcalo 
16h40 New. in Englis" 
I7hoo Gi nóstico pela TV 
17h30 História do Desenho Anima, 

do 

18hoo Curta de Inglê. 
18h20 Curso de Au,i lior de Ad, 

miniltroç~o 

18h40 Ci'ncias Humanas 
18h55 TV 1 Noticias 
20hOO O Na'urali,Ia 
201125 TV 2 Notrcia 
20h30 Mu.ikri mo 
21 hoo Hora do NaHcla 
21 h30 Monlões da Inglaterra 
71h15 TV 1 Noticia 
121130 5<ltima Arle Doma .em 

Coraç/lo 

131155 TV 2 NotiCIO 
OOhOO ColégiO 1 
00h30 Colégio 2 

História 
Geografia 

CANAL 4 

IIhl5 TV Eclucativa 
12hOO Agora ao Vivo Esporl .. , 
13hl0 10 Ediçllo 
13h30 E Agora, Boa Tarde 
16h 15 Abal e Call.llo 
16h45 Viagem ao Fundo do Mar 
t 7h45 Seullo POlolo 

quinta-feira, J 2-6- J9 75 

J 81125 O velho o menino e o burro 
19h 10 Meu Rico Português 
70hOO Ovelha Negra 
20h40 O Shelk de Iponemo 
21 hOO Fadoroma Ediçllo Na<lonal 
21hl5 Silvio Santo' . 
OOhOO Panorama Ultimo Ediçllo 
OOh I O longo metrogem Na BO<o 

do lõbo 

CANAL 5 

I Oh 15 Podrõo o Cor". 
IOh30 Vila Sés orno 3,0 ano 
IOh55 GlobinhO 
11 hOO Os Trê, Pot"Ios 
IIh30 Mundo Animal 
IIh55 Globinho 
12hOO Globo Cor hpeclol Mon.lr')l 

Camaradas 

12h30 Globo Cor E.peciol A 
Turma do Zé Colméia 

121155 Globo Inl""or 
13hOO Hoje 
13h30 Jeonnie é um gênio 

'13h55 ~Iobinho 
14hOO A Fomilio Do Rá,Mi 
14h25 Globinho 
14h30 Vi la Sésamo 3 o ano 
15hOO Se,,1I0 do Tarde Oaktari 
16hOO Sellllo do Tarde Torzon 
16h55 Globinho 
17hOO Show doi Cinco O Vale do, 

Dinossourol 

17h45 Honna Borbero 75 
o Motoqueiro 

Oe.lin, 

18h 15 Fai.a Nobre: O Moviça" na
\leio 

l'7hOO Cuca legal 
19h50 Guardo Nacional 
20h 15 Elcalada 
11hOO Chico City 
12hOO 'Gabriela 
22h30 Amanhll 
22h50 Kojok 
oohOO Coruja Colorida 'Sem Medo 

de Viver 

CANAL 7 

I I h30 Madureza 
12h25 E I.mpo d. nol'<io 
13h30 Guzula 
14hoo Neymar eM 60 minuto. 

15hoo Fortagondo 
16hoo Enconlro com Sônia Ribeiro 
17h30 Pulmon Jr. 
18hoo Essa Gente Inocent .. 
19hoo Brigada 8 
19h30 Jornal Maior 
19h40 Jornal Jovem Pon 
20hoo Lareda 
21 hOO Filme 'Hercule. Contra 

Roma" 

22h45 Dialoga Nacional 

CANAlll 

I ~h30 Cursa de Madi urela 
14hOO Gazeli nha 
17hOO (Iorice Amaral em De," le 
18h55 Em Cores TeleJipo GO",IO 
11hOO Clonte Amorol em Desfile-

(seqlJéncio 

19h30 Em core\: Informal 
19h50 Em (oreS Teletipo G~'lpto 

20h30 O Falo em Foco 
20h40 Futebol 
211155 Teletipo Gazeta 
2311 10 Canção do Noite 
23h20 O Mundo é A .. im 
23h30 futebol 

CANAL 13 

11 h 15 Curso Je MoJureza 
'2hOO Em cores. Jornal Jo Meio 010 

12h4O Transa Esporlivo 
t:thOO Em cor.': Revisto FemInino 
J 4hOO HorJy Boy. 
14h30 X"nia • Voc" 
16hOO ComéJia Nobre Arnie 
16h30 As Aventurai Jo Capitão KIJ 
161>50 Tio Molino 
17hOO Em (ores: O. Flintstone, 

Archi .. , Pepe le90l, 8anono 
Splil 

18hOO Em <ores Botmon 
18h30 Em corei' Daniel 800ne 
19h30 Jamel We.I 
20h30 O Tempo e o Vento 
20h52 Coluna 13 
11hoo Cyborg 
22hOO Haway 5 O 
23hOO Japan Pop Eopecial 
24hOO Varig li Jona Ja NaiJe 

Amargo Triunfo 



ANEXO 111 



De acordo com o critério adotado pela maio-
1 1" . ~ . : s grar!d:!s agências de pesquisa e de estudos mer
-:adológicos, apresentado recentemente pela ABA ( As
sociação Brasileira de Anuncizntes), apenas as cidades 
';0111 mais c!e 50 mil habilantes. são consideradas nas 
pesq di~as de mercado. 

Ko Brasil, há um total de 115 cidad~s com 
pOj)lllaç i::p superior a 50 mil habitantes. Em 1960, as 
c:id é!des com população superior a 50 mil eram z,penas 
68. 1;[0 n~o quer dizer que as classes consumidoras 
A. 8 , C ~ D semem agenas 27.783.389 (habi tantes 
das 1 15 maiores cidades). O que acontece é que os 
habitantes destas cidades menores, são consumidores 
marginais e quando consomem alguma coisa vão Íaz.er 
:;uas compras importantes em um centro urbano maior. 

Além da população, O critério u tilizado pela 
ABA leva em consideração o gráu de escolaridade do 
chefe da fam ília e a posse de bens de conforto familiar. 
Para determinar o gráu de escolaridade do chefe da 
casa 2tribui-se os seguintes pontos: 

I ) analfabetos e primário incom pleto O 
2) primário completo e gi násio incompleto 1 
3) gin:ísio completo e colegial incompleto 2 
4) colegial completo e universi tário incom;:Jleto 4 
5) unive rsitá rio completo 8 

Aos bens de conforto fami liar atribui-se os se-
g.uintes pontos: 

I) 1 televisor 1 
2) 2 ou mais televisores 3 
3) geladei ra 1 
4) enceradeira i 
5) máquina de lavar 3 
6) bãtedeira elétrica 3 
7) aspirador de pó 3 
8 ) I empregada 4 
9) 2 ou mais empregadas 6 

10 ) a utomóvel de valor inferior. ao de um 
VW -1300 (cêrca de 15 mil) 4 

I I) automóvel de valor 'superior ao de um 
VW-1300 (cêrca de 15 mil) 6 

Quando a famíli~ possui mais de um automó
vel, som::J m-se s~us pontos. Serão c.onsiderados de clas
se al ta (A) os que somam mais de 21 pUíltOS. 

(B) média 
CC) pobr~ 
(D) muito pobre 

de 7 a 20 pontos 
de 2 a 6 pontos 
de O a. ] ponto 

Dentro das devidas proporções, podemos COIl

.siderar classes consumidoras, as classes A, B, C. 
Os integrantes da classe D são os brasileiros 

não consumidores, marginais da sociedade de consumo. 
Em recente pesquisa real izada pa ra a cidade 

de São Paulo, sua popul ação está estratif!cada do se
guinte modo: 
._-------- - -------

Classes ---_ .. _ - -
A 
B 
C 
D 

__ .. __ _ .. _.c_o_~n~o/:i~ãO---. 1 
40 % 
32% 
18% 

Somos 82% de consumidores pam 18% de 
n20 consu midores. 

Esta distribu ição da população pelas diversas 
classes é mais ou menos a oesma p ara as grandes ci
dades brasileiras. Geralmente, Das regiões mais pobres 
há uma redução da clasc B, favorecendo um pouco a 
c1ô5se A e bastante as classes mais baixas C e D. b o 
que acon tece, por exemplo, com Salvador e Recife. 

A determin'~lÇão do número exato dos consu
midores d~ classe A, B, C e D. c.: acoõdo com o critério 
apresentado, a;nda nãu existe no Bra~il, pele fato dele 
ser ainda recente e porque as empresas pesquisadoras 
não têm tanto int~ressc em estabelecer '<:xatamente 
quan tos ;:c;nsumidores ex istem para cada classe. Firm3s 
como o 180PE, MarpIJn, chegam a conclusões de 
qu :mtos consumidores existem para um determinado 
produ to nas quatro dife rentes c1a·sses. Podemos, no en
tanto chesar a uma estimativa aproximada. 

Para a classe A, podemos dizer que sua gran
de força está concentr3da principalmente em São Paulo 
e Riü de Janeiro. H á, no entanto, uma elite espalhada 
pelas principais capitais estaduais do país. 

A região centro sul também é um local de 
grande densidade de população da classe B, q!.le Duma 
porcl.'ntagem bem m:!ior que a classe A se encontra 
tamhém espalhada pelas principais capitais do país. As 
cl asses C e D consti tuem a grande massa populacional 
do p:!ís. Nas regiões Norte e Nordeste estas classes do
minam totalmente, embora sejam também muito repre
~ntati\'3.s nas outras regiões do BrasiL 

r\NUÁ!UO BRASILE IRO DE P ROPAGANDA 
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