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TV e família década a década 

Década de 50 

 Sujeito cartesiano 

 “Papai sabe tudo” 

http://www.infantv.com.br/papai_sabe.htm 

 “Dad knows better” 

 

 
 
Papai Sabe Tudo surgiu no rádio, em 1949 e chegou a TV em 1954, quando se tornou um grande 

sucesso da televisão em todo o mundo, sendo conhecido como mais um sitcom centrado na história 

de uma família. A série, que foi exibida pela CBS, ABC e NBC ficou de 1954 a 1960 no ar e durou 203 

episódios.  

 

Os produtores Eugene Rodney e Robert Young, amigos desde 1935, basearam a ideia da série em 

experiências que cada um teve com esposas e filhos, assim a Papai Sabe Tudo andava o mais 

próximo possível da realidade, por retratar questões rotineiras do cotidiano da família norte-

http://www.infantv.com.br/papai_sabe.htm


americana. Certamente, a visão cuidadosa de cada um dos episódios revela que o título era 

realmente mais figurativo do que o literal. 

 

Na casa 607 da South Maple Street em Springfield, residia a família Anderson e o programa mostrava 

basicamente os problemas comuns que a família enfrentava, mas que eram contornados com muito 

jogo de cintura pelo papai Jim Anderson (Robert Young), um agente de seguros que nunca deixava 

os conflitos da vida o abalarem, conservando sempre o seu bom humor e simpatia.  

 

Era só Jim chegar a casa, tirar seus sapatos, trocar seu terno por roupas confortáveis, que os filhos 

James "Bud" Anderson (Billy Gray), Betty "Princesa" Anderson (Eleanor Donahue) e Kathleen "Kathy" 

"Kitten" Anderson (Lauren Chapin) traziam seus problemas decorrentes de alguma coisa aprontada 

por eles. Sempre com muita sabedoria, Jim sabia exatamente como agir, sem uma ponta de Stress, e 

com a ajuda de sua mulher Margaret (Jane Wyatt), ele dava às crianças importantes lições sobre a 

vida.  

 

 18 de setembro de 1950, o Brasil pôde conhecer a 

televisão. Inovação chegando aos lares brasileiros, 

inicialmente, em poucas residências, na sua maioria da 

elite. 

 O idealizador desse projeto foi Assis Chateaubriand, 

um dos nomes mais importantes na história do 

jornalismo. Foi na extinta TV Tupi-Difusora, no Canal 3, 

que neste dia, na cidade de São Paulo a televisão foi ao 

ar. 

Os testes para a inauguração oficial começaram em 

fevereiro de 1949, às escondidas, pois Chatô – como era 

conhecido Assis Chateaubriand – queria ser o precursor no 

Brasil dessa máquina com sons e imagens, que o país do Tio 

Sam já experimentava desde 1939. Era o auge do rádio, o 

veículo de comunicação mais popular e abrangente do país. 



 

Família reunida em frente à TV na década de 50 (Foto 

Divulgação PRÓ-TV) 

 

Com as famosas radionovelas e noticiários bem elaborados, 

o rádio era o detentor da atenção de grande parte das 

famílias brasileiras. Mas era necessário algo mais, para que 

a elite ficasse plenamente satisfeita. 

Importados dos EUA, foram necessárias cerca de trinta 

toneladas de equipamentos para montar a primeira 

emissora da América do Sul, a TV Tupi, ou PRF-3 TV, como 

era conhecida.  Apesar de toda essa parafernália, os 

primeiros anos da televisão brasileira foram marcados por 

inúmeras dificuldades, dentre elas, falta de recurso 

financeiro e muita improvisação para os programas e 

novelas da época, realizados ao vivo. 



Telespectadores esperando a TV entrar no ar (Foto 

Divulgação PRÓ-TV) 

 

 

 

Vida Alves e Walter Foster em cena de Sua Vida me Pertence (1951) (Foto Divulgação PRÓ-TV) 



Um ano mais tarde, mais de sete mil televisores estavam 

instalados em lares paulistanos e cariocas. A primeira 

marca a ser produzida em nosso país foi a Invictus. Mas, 

ainda era um artigo de luxo, adquirido principalmente pela 

elite, porém cobiçado por muitos. 

 

O preço do televisor chegava a três vezes mais que o preço 

cobrado pela vitrola mais completa do momento, o 

equivalente à cerca de nove mil cruzeiros (em 1951). Nunca 

se visitou tanto um vizinho como nessa época, pois, o 

felizardo – ou azarado – que conseguia adquirir um 

televisor, tinha que dividi-lo com a vizinhança toda, 

surgindo assim, o tão famoso ‘televizinho’. 

 

 

DÉCADA DE 60  - PERÍODO DE TRANSFORMAÇÃO 

 Guerra fria (EUA x USSR) 

 Havia o medo 

 O homem vai à Lua pela primeira vez 

 A mulher começa a participar; os papéis são mais 

harmônicos, pois existe uma busca de estabilidade, 

sobretudo no final da década. 



 “The Waltons” – Seriado  

http://www.infantv.com.br/waltons.htm 

 

 

A série Os Waltons, ao contrário das suas concorrentes, se 

passava nos Estados Unidos durante a longa depressão na 

década de 1930. 

O programa narrava, sob a ótica do filho mais velho (17 

anos) John Boy (Richard Thomas), as aventuras e 

desventuras da família do título, formada pelo patriarca Sr. 

John Walton (Ralph Waite), sua esposa Olivia `Livie´ Walton 

(Michael Learned) e seus sete filhos: John Boy, Jason (Jon 

Walmsley), Mary Ellen (Judy Norton-Taylor), Erin (Mary 

Beth), Ben (Eric Scott), Jim Bob (David W. Harper) e 

Elizabeth (Kami Cotler), que sobreviviam apenas com o 

dinheiro ganho na serraria localizada na Montanha Walton 

http://www.infantv.com.br/waltons.htm


em Virginia, mantida por John Walton, Vovó Esther e Vovô 

Zeb.  

Mesmo com toda a pobreza e as dificuldades que a família 

encontrava ao longo dos episódios, eles lutavam com muita 

união e conservavam grandes sonhos. John Boy, por 

exemplo, desejava ir para a faculdade e se tornar um 

grande romancista. Além dos personagens principais a série 

era recheada de outros bem carismáticos como Ike Godsey 

(Joe Conley) o proprietário do armazém local, o Xerife 

Bridges (John Crawford) e as Senhoritas Mamie (Helen 

Kleeb) e Emily Baldwin (Mary Jackson), duas irmãs 

completamente excêntricas.  

 

Os executivos da Lorimar Television trabalharam para 

enfatizar dois pontos na série: o local onde a história se 

passava (as montanhas Blue Ridge) e o período em que ela 

ocorria (a grande depressão), com isso, eles conseguiram 

transmitir ao público exatamente o clima que buscavam, 

uma nostalgia e sentimentalismo muito fortes, apoiados 

pela trilha sonora sempre exuberante de Jerry Goldsmith. 

Dessa forma, foi possível tratar de assuntos como 

crescimento dos filhos, namoro, casamento, escola, 



universidade, emprego, nascimento, envelhecimento, 

doença e morte, com mais seriedade e dramaticidade. 

Na mesma época, nasceu o desenho animado “Os Jetsons”. 

http://www.hannabarbera.com.br/jetsons/jetsons.htm 

http://www.arcadovelho.com.br/Desenhos_Antigos/80/Os

%20Jetsons/Cartoon.htm 

George Jetson   

Um pai de família trapalhão , com um lado meio 

amalucado, desajeitado até.  

  Jane Jetson  

Já possui o visual da esposa perfeita. Os cabelos ruivos e o 

ar sensual sem dúvida trazem algo a mais para a esposa do 

trapalhão George. 

 Judy Jetson    

Ela é a ninfetinha dessa família futurista. Descolada como 

só ela, e com o tempero perfeito para conquistar corações 

neste universo do futuro.  

http://www.hannabarbera.com.br/jetsons/jetsons.htm
http://www.arcadovelho.com.br/Desenhos_Antigos/80/Os%20Jetsons/Cartoon.htm
http://www.arcadovelho.com.br/Desenhos_Antigos/80/Os%20Jetsons/Cartoon.htm


Elroy Jetson   o caçula da família. 

Rose   

Ela pode ser de metal, mas é mais humana que muita gente 

de carne e osso. A empregada faz-tudo da família Jetson, 

que dá conselhos a todos e sempre chama a atenção do 

pequeno Elroy. 

Sr. Spacely   

Não há o que discutir: baixinho, rabugento, Sr. Spacely é o 

patrão de George. Muito neurótico, desconta sua 

frustração no pobre George. 

 Astro – o cachorro dos Jetsons, famoso em levar o 

chinelo de George quando o mesmo chega do trabalho e se 

deita em sua poltrona futurista.  

____________________ 

Década de 70  

 Juventude transviada 

 Liberdade da mulher 

 Métodos contraceptivos 



 “queima de sutians” http://anos60.wordpress.com/2008/04/07/a-queima-

dos-sutias-a-fogueira-que-nao-aconteceu/ 

 

 

A FAMÍLIA DÓ-RÉ-MI 

http://www.infantv.com.br/doremi2.htm 

Na série a Família Dó Ré Mí viajava em um ônibus, por todo 

o país, só tocando e se divertindo, uma vida que muitos 

gostariam de ter. A família musical era liderada por Shirley 

Refrew Partridge (Shirley Jones), a mãe dos 4 jovens da 

banda The Partridge Family, e Keith Douglas (David Cassidy 

e Jeremy Gelbwaks). As quatro crianças eram Laurie (Susan 

Dey), Danny (Danny Bonaduce), Chris (Brian Forster) e 

Tracy Partridge (Suzanne Crough). 

A série inspirou-se em fatos reais e tomava como base os 

Von Trapp, uma família de cantores que saíram da 

Áustria e fizeram grande sucesso nos Estados Unidos, 

http://anos60.wordpress.com/2008/04/07/a-queima-dos-sutias-a-fogueira-que-nao-aconteceu/
http://anos60.wordpress.com/2008/04/07/a-queima-dos-sutias-a-fogueira-que-nao-aconteceu/
http://www.infantv.com.br/doremi2.htm


com sete crianças, liderados por um militar e uma ex-

freira. 

Obs.: Não havia o “papai” para liderar– e NINGUÉM 

SENTIA FALTA”. Ele era um ser distante, que saiu em 

busca de sua satisfação profissional.  

A quarta e última temporada da série foi em 1973. 

 

Década de 80 – foi o ápice da “guerra” nas famílias, com 

a liberação da lei do divórcio, a abertura do mercado de 

trabalho para uma geração de mulheres que haviam 

estudado, graças ao espaço conquistado em décadas 

anteriores.  

FILMES E SÉRIES: 

Rambo: http://www.arcadovelho.com.br/Filmes/Rambo/Rambo_1_2_3.htm 

O herói sem família, que lutou na guerra do Vietnã, uma 

guerra perdida, em que o sistema sempre vence. 

As mulheres passam a usar ombreiras, nesta época, e 

roupas retas, que realçam a força do masculino 

conquistada por elas. Além, é claro, dos grandes decotes, 

pernas de fora e estilo extravagante. 

http://www.arcadovelho.com.br/Filmes/Rambo/Rambo_1_2_3.htm


  DALLAS: http://www.oyo.com.br/seriados-e-tv/seriado/dallas/dados/ 

Dinheiro, vingança, sexo, paixão, sede de poder e intrigas 

familiares. Assim era Dallas, série que conquistou 

telespectadores por todo o mundo com seus melodramas e 

suspenses. Um clássico da TV americana, Dallas encerrou a 

era "disco" dos anos 70; passou por uma inteira geração 

1980, conhecida como a década do "eu", retratando o 

glamour, o poder e a riqueza da alta-sociedade americana; 

até chegar o início de uma era de computadores e 

telefones-celulares do início dos anos 90. 

A milionária família texana Ewing é dona dos maiores poços 

de petróleo dos EUA e da companhia Ewing Oil.Tudo 

pertence a Jock Ewing, um empresário e fazendeiro, casado 

com a cordial Dona Ellie. O império é motivo da cobiça do 

mau caráter J.R., o inescrupuloso filho mais velho, em sua 

busca desmedida pelo dinheiro e poder. 

Contra J.R. está seu irmão mais novo, Bobby, ético e 

idealista. Ele é casado com Pamela, que no passado 

envolveu-se com Ray, o capataz da família. Este, 

atualmente, esconde um caso com a jovem Lucy, neta de 

Jock e Ellie. Pamela ainda é irmã de Cliff Barnes - inimigo da 

http://www.oyo.com.br/seriados-e-tv/seriado/dallas/dados/


família Ewing e amante de Sue Ellen, a esposa alcóolatra de 

J.R. 

Uma deliciosa (?) salada de conflitos. Assim é Dallas, e suas 

nuances ao mesmo tempo mais glamurosas e menos 

nobres. 

 O casal principal não tem filhos; 

 Marido e mulher competem pelo poder; 

 A busca é pela realização pessoal, nunca visando a do 

outro; 

 A família (como instituição) vai sendo deixada de lado. 

 

Década de 90: “Família Dinossauros” 

 
http://criancas.uol.com.br/album/Pais_personagens_album.jhtm 

 O pai é um bobo, alienado; quer participar do dia-a-dia, 

mas desconhece as regras do jogo. É um sujeito 

inadequado, até mesmo no seu trabalho ou junto a 

seus amigos. 

http://criancas.uol.com.br/album/Pais_personagens_album.jhtm
http://cr.i.uol.com.br/album/Pais_personagens_f_027.jpg


 O filho é um playboy (?): “Futuro??? Bah!!!!” 

 A filha é uma “perua”. 

 A mãe é a única equilibrada. (A figura paterna esteve 

ausente duas décadas e agora quer dar palpite?) 

 

2000 – THE SIMPSONS 

 

 O pai (Hommer) é um tonto.  

 O filho (Barth) é desinteligente, mal-educado, 

insensível, interesseiro, egoísta, “porco”. 

 A filha é inteligente, sensível, educada, refinada, tem 

bom gosto...  

 

http://www.iol.ie/~gbs/images/SimpsonsFamily3.gif


PORQUE... 

1. É fácil ser menina => não há pressão social, ela não 

tem que prover, sustentar, é livre para fazer suas 

escolhas: é do tipo que serve o café e discute de 

igual para igual com o diretor.  

 

2. É difícil ser menino, numa época em que o papel 

masculino vai de mal a pior, em que o homem já 

tentou de tudo para mostrar sua “superioridade” e 

só o que vem fazendo ao longo do tempo é “perder” 

espaço para o sexo feminino. É muita pressão social. 

E não há mais o modelo de família inspirador, ou 

“perfeito” para seguir, não há mais certos padrões 

sociais que antigamente conferiam poder ao sexo 

masculino, a não ser pela superioridade de sua força 

física.  

 

A propaganda de um famoso refrigerante ridiculariza 

o poder centralizador, absoluto, do homem: 

http://propagandatranscendental.blogspot.com/ 

 

ou 

 
http://www.youtube.com/watch?v=twBauZ4GOWE&feature=player_embedded 

 

http://propagandatranscendental.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=twBauZ4GOWE&feature=player_embedded


PARA REFLETIR: 

 

 A mulher pode tudo? 

 Sexualidade ainda é um tabu? 

 A orientação sexual ainda é motivo de preconceito? 

 A mulher pode trabalhar ½ expediente? 

 “homem” não chora? 

 O que é ser diferente? Quem é o diferente de mim? 

Como esse diferente se comunica?  

 Quem tem que cuidar da roupa suja, do jantar, da casa, 

organizar as ideias, blá blá blá... 

Músicas 

http://www.youtube.com/watch?v=JXKmScN5MEg 

http://www.youtube.com/watch?v=ZVWouQsTBX4 

http://www.youtube.com/watch?v=v8VC0AaabjQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JXKmScN5MEg
http://www.youtube.com/watch?v=ZVWouQsTBX4
http://www.youtube.com/watch?v=v8VC0AaabjQ

