TELEVISÃO BRASILEIRA
A melhor TV do Mundo

ENZO BITENCOURT

Se você gosta de
televisão, agradeça à
esse homem. Assis
Chateaubriand,
embaixador da televisão
no Brasil. Principal
fundador da TV Tupi,
primeira televisão do
Brasil.

Na foto à esquerda,
vemos os primeiros
aparelhos televisivos
desembarcando no
Porto de Santos
vindos dos EUA. Foi
feita uma cerimônia
para receber os
equipamentos.

A TV Tupi entrou no ar
dia 18 de Setembro de
1950. E quem diria... O
primeiro rosto da TV no
Brasil é dessa menina,
Sonia Maria Dorse, que
disse a primeira frase da
TV Brasileira "Está no ar
a TV no Brasil".

A televisão começou
tímida, Assis
Chateubriand comprou
200 televisores e os
espalhou por SP, foram
dadas à famílias de elite.
Inclusive, no seu início,
era mal feita, não se
sabia fazer televisão no
país, tudo era feito no
improviso.

LINHA DO TEMPO DAS
INAUGURAÇÕES (POR DÉCADA)

60 - TVs Excelsior,
Cultura, Globo e
Bandeirantes

5O - TVs Tupi,
Tupi Rio, Record
e Paulista

70 - TV TVS
80 - TVs SBT (antiga
TVS e Tupi),
Manchete, Abril e
Record (comprada
pela Universal)

90 - TVs MTV (antiga
Abril) e Rede TV
(antiga Manchete)

Informação:

Fator importantíssimo na nossa vida, a televisão é
o seu principal meio de disseminação.
Necessitamos dela na nossa vida.

Imagine viver em
um mundo sem
informação...
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Principais informações
transmitidas pela TV
1954 - Suicídio de Getúlio Vargas
1964 - Ditadura no Brasil
1969 - Apollo 11 e a transmissão ao vivo da
Lua
1985 - Fim da ditadura, reiniciando a
democracia
1990 à 1992 - Plano Collor; indignação social
1994 - Início da utilização do real no Brasil
2010- Primeira mulher presidente no Brasil
2013 - Boate Kiss

1.

Do primeiro para o principal telejornal do
país atualmente. Como vimos
anteriormente, as notícias mais importantes
foram transmitidas nesses e em outros
jornais, eles foram importantissimo para a
evolução das pessoas e do país.

NOVELAS
BRASILEIRAS
Quem nunca viu um meme da Nazaré
Tedesco? Ou um chilique da Carminha?
Pois é, as novelas brasileiras se tornaram um
marco nacional e internacional. Elas nos
divertem e trazem assuntos muito atuais para
serem discutidos. Além disso, são um sucesso
de repercusão no país.

Programas de Auditório
Os programas de auditório estão no nosso
DNA, eles geram interação entre programa e
público, além de trazer mais alegria para os
programas. Os programas de auditório são uma
coisa exclusiva brasileira, claro que também há
programas como esse fora do Brasil, mas a
maneira que ele é feito é do nosso jeito.

Grandes artistas
Mulher pioneira na
televisão, incentivou
muitas outras na TV.
Sofreu preconceito e
inferiorização. Lutou por
direitos, discutiu assuntos
importantes e é a rainha da
TV brasileira

Conhecido por trazer
alegria de circo pra TV
brasileira, e fazer todos
rirem. Chacrinha se
tornou um marco na TV
brasileira
Silvio Santos, conhecido
pela interação entre
auditóro e programa. É um
ícone da TV, seus
programas fazem parte da
nossa história

Grandes artistas
A Rainha dos Baixinhos,
inovou os programas
infantis e marcou a
infância de muitas
gerações. Xuxa é uma
estrela
Fernanda Montenegro,
fez inúmeras novelas e
papéis importantíssimos
e atuais. Importantíssima
para a arte brasileira.
Trouxe os talk shows pro
Brasil, sempre trazendo
assuntos importantes para
seu programa gerando
conhecimento e diversão.
Jô Soares inovou

A TV na
nossa
vida
Segundo uma pesquisa do Prosumer Reports, em
parceria com o Cannes Lions, o entretenimento,
principalmente na TV, é vital para 83% das
pessoas. Sem ela, seríamos mais tristes,
necessitamos dela. Além disso, elas reúnem a
família, nos fazem ficar mais unidos, além de toda a
diversão e alegria à nos transmitida.

O que seríamos sem TV?

Depois de tudo
que vimos,
imagine nosso
mundo sem
televisão. O que
seria de você?
Imagine, viveríamos
sem programas que
nos divertem, sem
telejornais que nos
informam.
Provavelmente, não
seríamos evoluídos
como hoje.

