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• Sistema Brasileiro de Televisão ( SBT) 

• Alcance territorial: 93,77%

• Concessionário: Grupo Silvio Santos Fonte: Grupo de Mídia (2019).

Rede Globo de Televisão

Alcance territorial: 97,25%

Concessionário: Familia Roberto Marinho (1965). 

Rede Record 

Alcance territorial : 94,57%

Concessionário: Edir Macedo (1953).

Investigação dos fluxos comunicacionais no Brasil: Análise da grade de programação das 

emissoras de televisão nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia no ano de  2012

Método : análise de conteúdo; amostra 19.322 programas e período : 16/01/2012 a 31/12/2012 



O ART. 221 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 DETERMINA O 

COMPROMISSO DAS EMISSORAS DE TV DE ATENDEREM:

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que

objetive sua divulgação;

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais

estabelecidos em lei;

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.



ACHADOS RELEVANTES 

 Os dados quantitativos revelaram um total descumprimento do artigo 221 da

Constituição de 1988;

 ausencia absoluta de programas educativos;

 inexistente produção de conteúdos culturais e artísticos;

 diminuta produção de programa regional

 predominância de programas de orientação adulta;

 forte presença de uma ideologia política, mercadológica, comercial e religiosa por

cima de qualquer compromisso social.



Análise das produções midiáticas em face da 

proteção de crianças e adolescentes 



Quais são as obras audiovisuais exibidas na grade de programação das emissoras de TV comerciais 

abertas nos períodos destinados para o público infantojuvenil?



Preceitua que: “as emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado

para o público infantojuvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e

informativas".

O DECRETO 236, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Determina a obrigatoriedade de produção e transmissão de programas educativos na grade de

programação das emissoras de TV.

A duração máxima obrigatória dos programas educacionais será de 5 (cinco) horas semanais.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) 

LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990



•

Fonte:   Departamento Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação (DEPJUS,2006)



Alcance da mídia no Brasil 

• Fonte: Grupo de Mídia 
(2018) 



Hábitos de consumo da TV de crianças e adolescentes ( 4 / 18 anos)  por faixa de horário  

Fonte: adaptado do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação (DEPJUS/MJ,2014)



DESENHO METODOLÓGICO DE ANÁLISE



•

•

TABELA 1. OFERTA DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO POR GÊNERO E PERÍODO DE TRANSMISSÃO (29 DE 
FEVEREIRO A 6 DE MARÇO DE 2016). 



•

•

TABELA 2. OFERTA DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO POR GÊNERO E PERÍODO DE TRANSMISSÃO (29 DE 
FEVEREIRO A 6 DE MARÇO DE 2016). 



•

•

TABELA 3. OFERTA DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO POR GÊNERO E PERÍODO DE TRANSMISSÃO (29 DE 
FEVEREIRO A 6 DE MARÇO DE 2016). 



Tabela 4. Oferta da grade de programação por gênero e período de transmissão (27 de março a 2 de abril de 2017).

• Fonte: Pesquisa in loco.



• Leitura textual dos conteúdos audiovisuais da televisão aberta no  

Brasil em face da população infantojuvenil: um estudo empírico 

sobre violência e sexo na mídia



• SISTEMA DE ANÁLISE AUDIOVISUAL ( SAAV)

• Viabiliza realizar a leitura das narrativas textual das obras audiovisuais da programação das
emissoras de TV aberta comercial (Rede Globo, SBT e Rede Record), de maneira sistemática
e empírica.

• A plataforma foi delineada com sistema operativo de upload e permitiu armazenar o universo
do material em análise.



•

•

“Eu Fiscalizo”, uma ferramenta para viabilizar denúncias de conteúdos inapropriados veiculados nos 

meios de entretenimento em face de proteção das crianças e adolescentes. 



•

•

ÍCONE DE ACESSO A PLATAFORMA 



•

•

TELA DOS ÍCONES DOS MEIOS DE ENTRETENIMENTO 



•

•



•

•



•

•



•

•



•

•



•

•



• “ Eu Fiscalizo”

 promover a adesão de relacionamento entre o cidadão e o órgão competente, facilitando a

colaboração e participação ativa da sociedade no sentido de utilizar a plataforma como local de

intercâmbio de informações, manifestações e debate que atendam as suas necessidades e

direitos;

 constituirá um banco de dados que permitirá o estabelecimento de diagnósticos e o

aperfeiçoamento de políticas públicas para o setor audiovisual, assim como oferecer subsídios

para desenvolver estudos empíricos e experimentais no campo da comunicação e saúde

pública.



• claudia.pereira @fiocruz.br

• claudiagalhardi@usal.es

Muito obrigada !


