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Parecer OPP 

Protecção de Menores no âmbito da Exposição a Conteúdos Mediáticos 

 

Recomendações para a Acção  

 

• Apostar em conteúdos definidos como adequados para serem visionados por crianças 
até aos 12 anos durante o horário protegido (6h-22h30). 
 

• Relegar para o horário entre as 22h30-6h00, a emissão de conteúdos susceptíveis de 
influir, de modo negativo, no desenvolvimento e formação da personalidade das 
crianças e jovens. 
 

• Considerar, sempre que possível, uma avaliação casuística na exibição de conteúdos 
com potencial impacto no desenvolvimento e formação da personalidade das 
crianças e jovens. 
 

• Colocar sempre marcadores, no início dos programas televisivos, que permitam aos 
progenitores e cuidadores obter informações sobre o tipo de conteúdo do programa 
e sobre qual é o seu público-alvo independentemente do horário de transmissão; 
 

• Considerar a consultoria dos Psicólogos e Psicólogas em situações consideradas de 
dúvida relativa à programação a exibir nos diferentes horários. 

 

• Considerar a colaboração dos Psicólogos e Psicólogas na criação de conteúdos 
promotores da Literacia sobre os Media. 

 
 

 

O presente documento surge na sequência de solicitação de parecer, por parte da Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social (ERC), a propósito da actualização da Deliberação 

ERC/2016/249 (OUT-TV), referente ao entendimento da ERC sobre as temáticas relacionadas 

com a protecção dos menores, densificando conceitos plasmados na lei da televisão, entre eles, 

os de violência gratuita ou pornografia. 

 

Neste âmbito, a ERC coloca um conjunto de questões relativas à protecção de menores no 

âmbito da sua exposição a conteúdos televisivos, nomeadamente, a propósito: a) do conceito 

de violência gratuita; b) das fronteiras etárias para os conceitos de criança e jovem; c) do 

conceito de formação da personalidade e seus limites; d) dos conteúdos susceptíveis de 

prejudicar manifesta, séria e gravemente, a livre formação da personalidade e potenciais 

diferenças de impacto em função do tipo de conteúdo; d) das idades consideradas adequadas 

para a exposição a conteúdos específicos (comportamentos imitáveis e perigosos, conteúdos de 

natureza sexual e nudez, conteúdos violentos) e e) da necessidade de adequação de diferentes 

conteúdos aos diferentes horários de transmissão. 

 

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) congratula-se com a oportunidade de se pronunciar 

sobre este tema, que consideramos de elevado impacto e pertinência. A resposta a este 

conjunto de questões visa apoiar a ERC, do ponto de vista técnico e científico, na elaboração dos 
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critérios para avaliação dos limites à liberdade de programação estabelecidos na versão mais 

recente da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido.  

 

Efectivamente, a televisão pode desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento das 

sociedades, constituindo um importante elemento de promoção informativa e cultural, 

contribuindo ainda para o desenvolvimento de valores, de processos de socialização e da 

participação social. Contudo, extensas evidências científicas demonstram que a exposição a 

determinados conteúdos, nomeadamente, à violência nos Media, podem representar um 

risco significativo para o desenvolvimento socio-emocional e para a saúde física e psicológica 

das crianças e jovens, associando-se a problemas diversos, entre os quais, medo e ansiedade, 

depressão, problemas de sono, comportamento agressivo e violento, bullying ou 

dessensibilização à violência (e.g., Huesmann et al., 2003; Fitzpatrick et al, 2016).  

 

A televisão influencia a percepção da realidade em todas as idades, de forma especialmente 

marcada na infância e adolescência (Escámez, 2005). A literatura psicológica evidencia que este 

público realiza as primeiras aprendizagens através da observação, experimentação e imitação. 

Nesse sentido, a televisão actua como um, de um conjunto de instrumentos de interpretação 

do real, oferecendo às crianças e jovens modelos de comportamento.  

 

Deste modo, sendo a televisão um Media pervasivo nas sociedades actuais, as questões acima 

colocadas são elementares para a definição de critérios que permitam salvaguardar a 

protecção das crianças e jovens da exposição a conteúdos televisivos potencialmente nocivos, 

ao mesmo tempo adequando, sempre que possível, tais conteúdos a propósitos pedagógicos, 

de sensibilização e de literacia e de aprendizagem face a temas diversos.  

 

Respondendo às questões específicas colocadas pela ERC:  

 

 

1. Sobre o Conceito de Violência e os Impactos da Exposição à Violência nos Media 

 

Nas últimas décadas, extensas pesquisas (a maioria centrada na violência televisiva ficcional, no 

cinema e nos videojogos) têm-se debruçado sobre a relação entre a exposição à violência nos 

Media e o desenvolvimento de comportamentos violentos nas crianças e jovens. A maioria 

desses estudos partilha uma clara concepção de violência nos Media, definindo-a como 

conjunto de representações visuais e actos de agressão que retratam a ameaça de uso da 

força, o acto de usar a força ou as consequências do uso da força, contra uma pessoa ou 

personagem, com o potencial de causar dano (Huesmann, 2007). Sublinhe-se que esta 

definição inclui comportamentos como, por exemplo, linguagem ofensiva (insultos, difusão de 

boatos e rumores, etc.), tratamento diferencial em relação a determinados grupos (por 

exemplo, representações sociais ou profissionais de grupos minoritários) ou ainda elementos 

que crianças e adolescentes podem ter dificuldade em compreender, por exemplo, conteúdos 

de natureza sexual ou comportamentos poucos saudáveis (como tabagismo e uso de drogas).  

 

As evidências apontam para a conclusão de que a exposição à violência nos Media aumenta 

significativamente o risco de comportamento violento, a curto e longo prazo, bem como 

constitui uma clara ameaça à Saúde Psicológica e ao desenvolvimento socio-emocional. As 
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evidências científicas também são concordantes quanto aos mecanismos através dos quais tal 

exposição opera, atribuindo-os a 1) processos de priming; 2) processos de activação; e 3) à 

mimetização de comportamentos (e.g., Bushman & Huesmann, 2006). O priming refere-se à 

influência da exposição a determinado estímulo na resposta a um estímulo subsequente, sem 

que haja consciência da conexão entre ambos. A activação diz respeito à medida em que as 

representações de violência nos Media despertam determinadas emoções nos/as 

observadores/as, por exemplo, medo, raiva, preocupação ou ansiedade. A mimetização 

concerne à imitação de comportamentos específicos após observação, tendência mais 

acentuada nas crianças e jovens.  

 

Já os possíveis efeitos a longo prazo da exposição à violência nos Media parecem ser devidos a 

1) aprendizagem observacional duradoura de cognições e comportamentos (ou seja, imitação e 

consolidação de comportamentos ao longo do tempo) e 2) activação e dessensibilização de 

processos emocionais. A evidência científica corrobora que a exposição repetida à violência 

pode conduzir à sua naturalização, i.e., as emoções negativas experimentadas em resposta a 

uma cena violenta diminuem de intensidade ao longo do tempo (e.g., Huesmann, 2007), bem 

como aumentam a aceitação da violência e a probabilidade de problemas familiares e/ou 

relacionais, e diminuem o comportamento pró-social.  

 

Os impactos da exposição à violência através dos Media variam de acordo com a idade e o 

nível de desenvolvimento da criança. A evidência sugere que a primeira infância, em particular, 

é um período sensível para o desenvolvimento social, cognitivo e comportamental, pelo que 

crianças até aos 6 anos exibem maior sensibilidade aos ambientes e experiências. Têm 

dificuldade em acompanhar e em distinguir realidade e ficção (i.e., podem facilmente assumir 

que o que vêem na televisão é aceitável, seguro ou natural) e são mais susceptíveis à 

incompreensão do contexto ou objectivo. Podem percepcionar comportamentos violentos ou 

agressivos como actos isolados e descontextualizados, o que aumenta a probabilidade de 

aceitação e imitação desses comportamentos (Ostrov et al., 2006).  

 

A partir dos 6 anos, a capacidade de fazer a distinção entre o real e o ficcionado começa a 

formar-se e, quando percebida como real, é mais facilmente naturalizada. Como tal, crianças 

mais velhas (até aos 12 anos) são potencialmente mais afectadas por cenas reais de agressão e 

violência, podem perceber o mundo como sendo perigoso e vêem a agressão como sendo mais 

aceitável. De modo semelhante, na adolescência, a probabilidade de aumento de 

comportamento violento ou agressivo parece aumentar em função da percepção da realidade 

da violência na televisão, i.e., situações violentas reais (por exemplo, apresentadas em 

telejornais) têm maior impacto na agressividade do que as mesmas cenas retratadas como 

fictícias e de entretenimento (Huesman & Taylor, 2006). 

 

Neste sentido, a perspectiva da ERC, conforme foi partilhada e relativamente ao conceito de 

violência gratuita, parece-nos adequada – ainda que a dimensão de contextualização não seja, 

a este propósito, a mais relevante (i.e., tais conteúdos, mesmo contextualizados ou 

fundamentados, são susceptíveis de causar dano). 
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2. Sobre os Limites Etários dos Conceitos de Criança e Jovem 

 

Embora existam algumas diferenças na conceptualização dos estágios de desenvolvimento, 

pode dizer-se que a infância compreende sensivelmente o período de desenvolvimento que 

se estende até aos 10-12 anos (alguns autores fazem uma divisão entre primeira infância, entre 

os 0-6 anos, e segunda infância, entre os 6-12 anos). O enquadramento legal português partilha, 

aliás, do entendimento que se considera “criança” as pessoas até aos 12 anos. Ao longo deste 

período, ocorre uma transição de representação da realidade concreta e tangível para a 

possibilidade de manipulação do ambiente por meio do pensamento simbólico e da linguagem.  

 

A adolescência corresponde ao período desenvolvimental entre a infância e a idade adulta e a 

sua delimitação tem sido sempre discutida, embora, mais comummente, seja situada entre os 

10 e os 19 anos, nomeadamente pela Organização Mundial da Saúde. Contudo, a adolescência 

inclui dimensões relacionadas com o crescimento biológico e com transições sociais, sendo que 

ambas as dimensões têm sofrido alterações nas últimas décadas. Por um lado, o início cada vez 

mais precoce da puberdade acelerou o início da adolescência em quase todas as populações. 

Paralelamente, o retardar de algumas transições sociais (por exemplo, o fim do percurso 

educativo, o casamento ou a parentalidade) mudaram a percepção social do início da idade 

adulta. Neste sentido, os investigadores têm defendido definição de adolescência mais inclusiva 

e expandida como essencial para a adequação das leis e políticas públicas. Muitos consideram 

que balizar a adolescência entre os 10 e os 24 anos corresponde de forma mais adequada à 

realidade actual (Sawyer, Azzopardi, Wickremarathne & Patton, 2018).  

 

Ainda que seja possível identificar ganhos desenvolvimentais, cognitivos e emocionais, 

associados a cada fase do desenvolvimento, ressalvamos que os trajectos desenvolvimentais 

das crianças e jovens são variáveis, ocorrendo no seu próprio ritmo. Contudo, para analisar a 

maturidade gradativa das crianças e jovens recorremos às balizas temporais propostas pela 

American Academy of Pediatrics (AAP, 2017) e pelo Center for Disease Control (2021), uma vez 

que nos permitem, de forma mais detalhada, representar os diferentes marcos 

desenvolvimentais: 

 

 
Desenvolvimento Cognitivo 

 
Desenvolvimento Emocional 

 

Bebés  
(0-1 anos) 

 

• Memória. Começam a 

reconhecer nomes. 

• Linguagem. Começam a fazer 

sons. 

• Pensamento abstracto. 

Começam a desenvolver a 

capacidade de raciocínio. 

• Relações. Estabelecimento de 

relações de proximidade e 

confiança com progenitores e 

outros cuidadores. 

• Curiosidade. Explorar e aprender 

sobre o contexto envolvente. 

Primeira 
infância 

 (1-3 anos) 

• Autoconsciência. Conseguem 

reconhecer a própria imagem 

num espelho. 

• Imitação. Começam a imitar o 

comportamento de outras 

• Curiosidade. Maior desejo de 

explorar novos objectos, pessoas 

e situações. 

• Controlo dos impulsos. Maior 

capacidade para esperar pela sua 

vez. 
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pessoas (em especial de 

adultos e crianças mais velhas). 

• Linguagem e memória. Maior 

capacidade de nomear pessoas 

e objectos familiares, formar 

frases simples, seguir 

instruções simples e organizar 

objectos por cor e forma. 

• Pensamento abstracto. 

Pensamento mais complexo 

(e.g., brincar ao faz-de-conta). 

• Expressão emocional. Começa a 

desenvolver a capacidade de 

expressar emoções. 

 

Pré-escolar  
(3-5 anos) 

• Independência. Começa a 

surgir uma forma própria de 

pensar e agir com base nas 

interacções da criança com a 

família e amigos. 

• Relações. Estabelecimento de 

relações com crianças e adultos 

fora da família. 

 

Infância 
média e pré-
adolescência 
(6-11 anos) 

• Pensamento abstracto. Maior 

capacidade para descrever 

pensamentos, raciocinar e 

reflectir sobre diferentes 

pontos de vista. 

• Visão global. Começa a surgir 

uma visão menos autocentrada 

do mundo e maior preocupação 

com os outros. 

• Independência. As crianças 

neste grupo demonstram maior 

independência dos 

progenitores e família. 

• Autoconsciência. Capacidade de 

reconhecer o próprio lugar no 

mundo e pensar a longo-prazo, 

mais desenvolvida. Desenvolve-

se uma maior consciência do 

próprio corpo à medida que a 

puberdade se aproxima. 

• Relações. As crianças prestam 

maior atenção e atribuem maior 

importância a ser aceite pelo 

grupo de pares. 

Adolescência 
(11-14 anos) 

• Lógica. Os/As adolescentes 

começam a usar a lógica para 

tomar decisões em casa e na 

escola.  

• Pensamento abstracto. 

Começam a formar e verbalizar 

os próprios pensamentos e 

pontos de vista. 

• Autoconsciência. Os 

pensamentos e opiniões são 

moldados pelos contextos de vida 

onde os/as adolescentes se 

inserem: definir quais as 

actividades que querem fazer, 

qual o seu estilo, qual o grupo 

onde querem pertencem, quem 

consideram mais ou menos 

atraente e quais as regras 

parentais que querem desafiar. 

Adolescência 
média  

(15-17 anos) 
 

• Pensamento abstracto. Maior 

capacidade de desenvolver 

pensamentos complexos, 

preocupações de longo prazo e 

analisar informação 

detalhadamente. 

• Autoconsciência. É nesta fase que 

os/as jovens começam a formar o 

seu próprio código de conduta (‘O 

que é que eu considero certo ou 

errado?’), a desenvolver a sua 

própria identidade (‘Quem sou 

eu?’), a definir os seus objectivos 

futuros (‘O que quero fazer?’).  
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• Relações amorosas. O grupo de 

pares começa a incluir as relações 

amorosas. 

Adolescência 
tardia  

(18- 21 anos) 

• Visão global. É neste período 

que o/a adolescente começa a 

pensar em questões globais 

como política, justiça, história.  

• Pensamento crítico. Começam 

a construir-se ideais sobre 

questões particulares. 

Começam a debater e a 

contrariar visões opostas. 

• Regulação emocional. Há um 

maior conhecimento emocional, 

mas, em simultâneo, as 

competências de regulação 

emocional não estão ainda 

sedimentadas. 

• Mudanças. O período de 

mudanças associado a 

transformações nas relações 

sociais, com a escola, na dinâmica 

familiar e na comunidade podem 

ser geradoras de stresse. 

 

 

A exposição a conteúdos televisivos não é alheia ao desenvolvimento das crianças, podendo ter 

consequências específicas dependendo da fase do desenvolvimento da criança/adolescente e 

do tipo de conteúdos a que são expostos (OCDE, 2019). 

 

Deste modo, a definição dos limites de idade para os conceitos de criança e jovem proposta pela 

ERC parece-nos adequada face ao propósito instrumental de ajustar a exposição a conteúdos 

televisivos. Porém, esta instrumentalidade, deve ser especialmente considerada por referência 

à autenticidade dos conteúdos (reais vs. ficcionados), já que os mais novos têm dificuldade em 

realizar tal distinção.   

 

A emissão de conteúdos em horário protegido aumentará a probabilidade de monitorização 

e supervisão, por parte de adultos, assim como contextualização dos conteúdos visionados. 

 

 

3. Sobre o que se entende por Formação da Personalidade (e a influência da exposição a 

conteúdos televisivos nesse processo) 

  

O conceito de personalidade pode ser definido como um conjunto estável de características de 

pensamento, comportamento e afectos de um indivíduo (APA, 2014). O desenvolvimento da 

personalidade refere-se ao processo pelo qual os padrões únicos de pensar, agir e sentir 

emergem ao longo do tempo. Neste processo, intervém factores muito diversos, incluindo a 

genética, o ambiente e variáveis sociais.  

 

Existem várias teorias sobre o desenvolvimento da personalidade e respectivos estágios. Mas, 

de forma geral, existem fortes evidências de que é possível identificar diferenças de 

temperamento a partir do primeiro ano de vida, bem como da existência de uma conexão entre 

o temperamento infantil e a personalidade adulta (e.g., Caspi, 2000). Assim, embora as 

manifestações comportamentais se modifiquem com o passar do tempo, o curso do 
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desenvolvimento da personalidade apresenta uma certa estabilidade, com características que 

se mantêm ao longo dos anos.  

 

Embora o desenvolvimento e a construção da personalidade ocorram (e tenham continuidade) 

ao longo de todo o ciclo de vida, é inegável que os períodos da infância e da adolescência 

correspondem a períodos de grande transformação dos traços de personalidade e de alteração 

das estruturas cerebrais (Costa et al., 2019; OCDE, 2019). A adolescência, em particular, é vista 

por investigadores como Soto e colaboradores (2011) como o período mais sensível naquilo que 

diz respeito a garantir um desenvolvimento saudável da personalidade. Mais tarde, já na vida 

adulta, em particular a partir dos 30 anos, as mudanças continuam, mas de forma gradual e mais 

modesta (Costa et al., 2019). 

 

Entre os factores que contribuem para a formação da personalidade, identificam-se os factores 

contextuais (e.g., normas culturais, experiências de vida, interacções sociais) como 

determinantes nas mudanças a nível da personalidade (Costa et al., 2019). A informação que as 

crianças e jovens observam na televisão, quer seja precisa ou imprecisa, vai influenciar a forma 

como se comportam, sentem e relacionam. Além disto, quanto mais uma criança/jovem estiver 

exposta à televisão, maior a probabilidade de acreditar que a realidade ficcionada é equivalente 

à vida real (Hammermeister et al., 2005).  

 

Os estudos sobre a influência da visualização de conteúdos televisivos na personalidade não são 

ainda conclusivos, mas cada vez mais evidências apontam para os seus efeitos pervasivos no 

desenvolvimento das crianças e adolescentes. Em 2015, Takeuchi e colaboradores avançaram 

que a exposição à TV pode provocar alterações inclusivamente nas estruturas cerebrais. Nos 

seus estudos, observaram-se modificações na região frontopolar, associada ao desenvolvimento 

da inteligência e de competências verbais (Takeuchi et al., 2015).  

 

No entanto, como referido anteriormente, os potenciais impactos, positivos ou negativos, não 

são iguais em todos os momentos. Os conteúdos televisivos podem representar diferentes 

potencialidade e ameaças em momentos específicos do desenvolvimento. 

 

O período antes dos dois anos reúne consenso científico: a exposição das crianças com menos 

de dois anos a conteúdos televisivos é contraindicada. Os bebés que assistem à televisão não 

compreendem os conteúdos apresentados, mas ficam fixados no ecrã, limitando a sua atenção 

para outras acções como brincar e olhar para os progenitores (Canadian Paediatric Society, 

2017). Contudo, entre os 6 e os 14 meses, os bebés são capazes de imitar acções específicas que 

vêem na televisão. Aos 18 meses conseguem recordar-se de breves sequências visualizadas 

(Lerner & Barr, 2014).  

 

É difícil para uma criança antes dos dois anos aprender a partir da televisão, por dificuldades em 

transferir as aprendizagens de objectos 2D (TV) para 3D (vida real) (Moser et al., 2015). O 

desenvolvimento das funções executivas das crianças, com especial relevância naquelas com 

menos de dois anos, pode ficar limitado pela presença da televisão. Uma das principais tarefas 

das crianças até aos dois anos de idade é processar as experiências sensoriais do dia-a-dia. 

Quando acrescentamos a esse esforço, os estímulos das imagens e sons da televisão – que as 

crianças nestas idades não conseguem distinguir dos estímulos da vida real -, isto pode 
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sobrecarregar as competências cognitivas das crianças, interferindo com o desenvolvimento das 

funções executivas (Lerner & Barr, 2014; Li et al., 2015).   

 

Desta forma, assistir a conteúdos televisivos antes dos dois anos tem efeitos negativos no 

desenvolvimento da linguagem, das competências de leitura, na memória, e na atenção, em 

particular quando comparados com os efeitos positivos da aprendizagem cara-a-cara com os 

progenitores e cuidadores (CPS, 2017). Mesmo quando as crianças não estão activamente 

envolvidas na visualização da televisão, mas estão expostas a barulhos e imagens de fundo, a 

distração da televisão é suficiente para distrair as crianças e prejudicar o seu desenvolvimento 

cognitivo e emocional (Schmidt et al., 2008).  

 

Mais tarde, depois dos dois anos de idade, a exposição aos conteúdos televisivos já não é 

contraindicada, mas deve realizar-se de uma forma condicionada, estruturada e 

maioritariamente acompanhada pelos progenitores ou cuidadores. 

 

Entre os dois e os cinco anos de idade as crianças já reúnem competências cognitivas que lhes 

permitem assistir e compreender alguns conteúdos televisivos. Os programas concebidos 

especificamente para esta faixa etária podem trazer alguns benefícios educativos (e.g., Rua 

Sésamo, Dora a Exploradora). Sabemos, no entanto, que nestas idades, uma parte das crianças 

também assiste a desenhos animados não tão adequados às suas faixas etárias (e.g., crianças de 

dois anos assistem a desenhos animados para crianças de cinco ou mais anos) e que têm um 

ritmo muito elevado (fast-paced), algo que acaba por sobrestimular a criança que assiste 

(Linebarger, 2015). 

 

Entre os seis anos e os 12 anos, as crianças vêem televisão com ainda maior frequência e com 

menor supervisão parental. Podem ver televisão antes de dormir ou mesmo ter televisão nos 

seus quartos, realidade essa que pode contribuir para problemas relacionados com o sono: 

resistência à hora de dormir, horas de dormir mais tardias, ansiedade relacionada com o sono e 

menos horas de sono (Owens et al., 1999). Pelo acesso a conteúdos televisivos de forma 

indiscriminada podem visualizar conteúdos violentos na televisão. Wartella e colaboradores 

(2016) referem que as crianças com 8 anos expostas a muitos conteúdos violentos na televisão 

têm um nível maior de comportamentos agressivos aos 19 anos e maior probabilidade de exibir 

comportamentos criminosos aos 30 anos de idade.  

 

Uma outra problemática que deve ser tida em conta neste intervalo desenvolvimental dos 6-12 

é a de que as crianças vão estar expostas a publicidade. Se é verdade que as crianças de todas 

as idades podem ser influenciadas pelos anúncios, também é verdade que crianças com menos 

de oito anos não são capazes de reconhecer a intenção persuasiva da publicidade, ficando em 

risco acrescido de serem manipuladas (Wilcox et al., 2004). Importa notar, naturalmente, que 

o aqui referido não tem o mesmo impacto na totalidade do intervalo de idades, sendo, 

normalmente, mais evidente nas crianças mais novas (6-9 anos) e que depende, também, do 

tempo de exposição sendo os efeitos distintos quando a exposição é esporádica face a uma 

exposição regular. 

 

A partir desta idade, o desenvolvimento é marcado pela experimentação e pela mudança física 

e psicológica dos/as jovens. Neste período, a televisão representa uma influência sobre aquilo 



PARECER OPP – Protecção de Menores no âmbito da Exposição a Conteúdos Mediáticos 

11 

 

que parece desejável e popular, na aparência, nas formas de interacção social e a nível de 

consumos. 

 

Os e as adolescentes entre os 12-17 anos do estudo de Nathanson e Botta (2003) que mais 

assistiam a conteúdos televisivos eram aqueles/as mais impactados/as em todas as dimensões 

da sua personalidade. É possível que quanto mais uma criança ou jovem assista a conteúdos 

televisivos maior seja o impulso para comparar-se com aquilo que vê no ecrã (Martins & 

Harrison, 2012). Num estudo, de Dohnt e Tiggeman (2006), as raparigas que assistiam a mais 

televisão, em particular conteúdos focados na aparência, tinham uma menor satisfação com o 

corpo – existia uma correlação negativa entre assistir conteúdos televisivos e satisfação 

corporal. Um outro estudo, de Braig et al., (2018), confirmou a existência de uma correlação 

negativa entre a exposição a conteúdos televisivos e a autoestima, em particular nas 

adolescentes. Contudo, neste mesmo estudo os autores chamam a atenção para a possibilidade 

de uma relação inversa, ou seja, uma baixa autoestima dos/as adolescentes poder levar a um 

consumo elevado de conteúdos televisivos. 

 

A maior incidência de comportamentos de risco é outra das principais correlações com o elevado 

consumo televisivo. Por exemplo, entre os 14 e os 16 anos, aqueles/as que viam televisão com 

maior frequência vivam com um maior risco de de manifestar comportamentos sexuais de 

risco, consumir álcool e outras substâncias psicoactivas, roubar, faltar às aulas ou guiar sem 

carta (Villani, 2001). 

 

Uma outra conclusão por parte os investigadores, que é relativamente consensual, é a de que 

a visualização de mais de duas horas de televisão por dia em crianças e adolescentes parece 

aumentar o risco de viver com problemas de Saúde Psicológica na vida adulta, tais como 

ansiedade (McAnally et al., 2019) e depressão (Bickham et al., 2015). 

 

3.1 O impacto de diferentes tipos de conteúdos televisivos no desenvolvimento e na 

personalidade das crianças e jovens  

 

Existem poucos dados acerca do efeito de diferentes tipos de conteúdo na Saúde Psicológica e 

desenvolvimento das crianças a adolescentes, sendo a maioria focada no tempo de exposição 

e na importância da supervisão parental (APA, 2019).  

 

Não descurando o facto da programação televisiva poder oferecer oportunidades de 

aprendizagem sobre as mais variadas questões, e um importante recurso e ferramenta de 

educação (e.g. Tele-Escola ou Estudo em Casa) muitos conteúdos podem influenciar 

negativamente o desenvolvimento e a personalidade das crianças e jovens. Tal é o caso de 

conteúdos de elevado cariz sexual e/ou violento, cuja disponibilidade nos Media pode 

comportar documentados prejuízos para a Saúde Psicológica. 

 

No que diz respeito à exposição a conteúdos televisivos violentos, vários factores podem 

mediá-la (e.g, Srivastava et al., 2018), entre eles: o sexo e a idade; as características 

personalísticas; o tempo de exposição ou tipo de conteúdo visualizado, em particular, em 

função da sua realidade ou credibilidade (se a violência retratada é real ou realista, a 

probabilidade de ser percebida como modelo a imitar é aumentada); das suas consequências 
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(quando o/a protagonista sai impune por se envolver em actos violentos ou agressivos, tal pode 

funcionar como um reforço do seu comportamento); da identificação com o modelo de 

violência (quando o/a protagonista é o perpetrador/a da agressão e a criança jovem se identifica 

com os seus motivos, a probabilidade de imitação aumenta); da extensão da violência (alta 

exposição conduz ao entorpecimento emocional e à dessensibilização); e da justificação para a 

violência (a violência justificada é mais susceptível de encorajar tendências agressivas).  

 

No que respeita aos conteúdos televisivos de natureza sexual, gráficos ou discursivos 

(linguagem de cariz sexual e erótico), a literatura existente sugere que os adolescentes podem 

ser particularmente sensíveis à influência de modelos televisivos e conteúdos de cariz sexual, 

nomeadamente, de cariz pornográfico, tornando-os mais propensos a orientar-se por eles, quer 

no que respeita ao comportamento sexual, quer no que respeita ao desenvolvimento de crenças 

sexuais irrealistas e à aprendizagem de papéis de género (e.g., Fisher et al., 2009) – 

nomeadamente, afectando a percepção sobre seu corpo, a aparência e o funcionamento sexual. 

Além disso, a difusão de estereótipos de género prejudiciais e a violência dos homens sobre as 

mulheres pode conduzir à aprendizagens distorcidas da intimidade e aumentar o risco de 

violência nesses contextos, potenciando aspectos como a objectificação e a agressão sexual 

(e.g., Ward et al, 2006). Esta questão, em particular, tem sido alvo de especial interesse e 

investigação, dada a disponibilidade de conteúdos pornográficos (não apenas na televisão, mas 

na Internet) e de um identificado potencial de adição entre adolescentes (e.g., Setyawati, et al., 

2000).  

 

Quanto ao impacto dos diferentes formatos televisivos, embora a investigação ainda não 

permita reunir evidências consensuais, são já reconhecidos diversos efeitos específicos nas 

crianças e jovens, alguns dos quais apresentamos de seguida.  

 

Desenhos animados 

 

O facto de as crianças com mais de dois anos assistirem a programas adequados à sua idade 

(e.g., Rua Sésamo, Dora a Exploradora) pode ajudar a melhorar o seu conhecimento das letras, 

números, cores, formas e tamanhos (Guellai et al., 2022). A partir destes desenhos animados as 

crianças podem ainda fazer outras aprendizagens sobre respeito, altruísmo, lealdade, 

cooperação e diversidade (Wartella et al., 2016). 

 

Porém, os desenhos animados nem sempre estão ajustados às necessidades das crianças. 

Muitas assistem a desenhos animados de ritmo muito elevado (fast-paced) que não só não 

trazem qualquer benefício para a aquisição de competências, como podem ter um impacto 

negativo nas funções executivas da criança (i.e., planear, adiar gratificação) (Lillard & Peterson, 

2011). 

 

Além do ritmo elevado, outros programas infantis incluem a utilização de armas e 

comportamentos agressivos, conotando-os positivamente (Bar-On, 2000). Como referido 

anteriormente, as crianças são capazes de imitar comportamentos agressivos desde cedo, e os 

comportamentos dos desenhos animados ou de outros personagens televisivos não são 

excepção. Wartella e colaboradores (2016) referem que pode bastar a visualização de um único 
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episódio de um desenho animado para que uma criança consiga replicar eventuais 

comportamentos agressivos. 

 

Videoclipes de músicas 

 

Alguns videoclipes, de diferentes géneros musicais, a que milhões de crianças e adolescentes 

assistem, todos os dias, transmitem mensagens preocupantes acerca da violência, sexualidade, 

estereótipos sexuais, consumo de drogas, morte, suicídio, entre outras (AAP, 2009; DuRant et 

al., 1997). A investigação tem encontrado uma correlação positiva entre a visualização destes 

conteúdos na televisão e riscos acrescidos de comportamentos agressivos, consumo de 

substâncias, comportamentos sexuais de risco, vulnerabilidade para violência no namoro, e 

autoimagem negativa (Peterson et al., 2007; Hammermeister et al., 2005; Huesmann et al., 

2003). 

 

Telenovelas 

 

Estes programas podem ter uma grande influência nas atitudes, valores e crenças que as 

crianças e jovens desenvolvem relativamente aos seus relacionamentos e à sexualidade (Bar-

on, 2000). A visualização de telenovelas surge, por vezes, associada a crenças erróneas como: 

os homens e as mulheres diferem substancialmente nas suas necessidades relacionais; os 

relacionamentos envolvem uma busca pelo/a parceiro/a relacional/sexual perfeito/a; as 

pessoas e as relações nunca mudam; as necessidades do/a parceiro/a devem ser adivinhadas 

(Haferkamp, 1999). Estas crenças assentam em mitos que dificilmente contribuem para o 

estabelecimento de relações interpessoais saudáveis. 

 

Os/As personagens nas telenovelas parecem nem sempre contribuir para a construção de uma 

imagem corporal saudável nas crianças e jovens. Normalmente, os personagens são 

representados por actores e actrizes bonitas e magras. Por exemplo, as personagens com 

excesso de peso surgem de forma muito menos frequente do que acontece na população geral. 

Quando estes personagens com mais peso surgem são, frequentemente, objecto de comédia, 

quer pelo seu excesso de peso, quer pelos seus hábitos alimentares (Hammond et al., 1999). 

 

Embora muitas novelas decorram em horário direccionado para os adultos, não é possível 

ignorar que há crianças e adolescentes a assistir a estes conteúdos, ou sozinhos/as ou 

juntamente com os seus progenitores. Por exemplo, no Reino Unido, em 2019, foram passados, 

em telenovelas, 113 milhões de conteúdos associados ao consumo de álcool, que foram vistos 

por crianças e jovens com menos de 16 anos, mesmo dentro do horário televisivo protegido 

(Barker et al., 2021). Sendo que, para além da frequência com que aparecem conteúdos 

relacionados com o consumo de álcool, estes surgem frequentemente, associados a 

personagens a consumir álcool (por exemplo, personagens com menos de 18 anos). Este 

consumo surge com uma conotação positiva (e.g., beber para relaxar) e o/a personagem que 

consome é, muitas vezes, atraente, o que poderá resultar numa naturalização dos hábitos de 

consumo de álcool.  
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Reality shows 

 

Os reality shows constam entre os conteúdos televisivos mais apreciados pelos/as adolescentes 

porque estes são representações da ‘vida real’ que proporcionam experiências de 

entretenimento emocionalmente intensas. O facto de ser um conteúdo geralmente ficcionado 

e com guião, passa ao lado destes/destas jovens, que procuram aprender, através destes 

programas, como as pessoas se relacionam e o que significa ser uma pessoa adulta. Os e as 

participantes dos reality shows são, invariavelmente, apelativos/as para os/as mais jovens, 

levando os/as adolescentes a admirar, identificar-se e imitar os seus comportamentos. Contudo, 

estes comportamentos nem sempre são saudáveis e reflectem regularmente uma visão 

distorcida da realidade (Opree & Juhne, 2016) 

 

Em estudos mais recentes, tem-se vindo a descobrir que estes programas poderão ter influência 

no desenvolvimento da personalidade dos/das adolescentes. Traços de personalidade como 

materialismo, sensação de direito a tratamento preferencial e narcisismo são identificados com 

elevada frequência nos e nas participantes de reality shows. Num outro nível, os reality shows 

podem enfatizar a importância do individualismo (e.g., ganhar a outros/as concorrentes), do 

consumo de bens materiais e da importância de uma pessoa se destacar dos seus pares (Chaplin 

& John, 2007; Foster et al., 2006). 

 

Mais, estes programas podem ter ainda impacto negativo noutras variáveis comportamentais 

como a violência interpessoal (e.g., violência verbal, excluir socialmente, espalhar rumores) e no 

consumo de substâncias, enquadrando-as como apropriadas ou expectáveis no dia-a-dia. Por 

todas estas razões, o potencial efeito negativo dos reality shows, generalizado a tantas crianças 

e jovens, não deve ser negligenciado (Anschultz et al., 2014; Ward & Carlson, 2013). 

 

Programas televisivos da manhã 

 

Os programas deste formato abordam, frequentemente, tópicos como sexualidade, conflitos 

familiares, crimes e consumos problemáticos de substâncias. Embora seja um tipo de programa 

direccionado para pessoas adultas (e até para adultos mais velhos), muitas crianças e 

adolescentes que também estão em casa, assistem aos seus conteúdos. Os programas focam-

se, muitas vezes, em relacionamentos disfuncionais, confrontos, na partilha de opiniões e 

atitudes simplistas ou extremadas sobre tópicos sociais complexos, que, consequentemente, 

podem naturalizar comportamentos desajustados, dessensibilizar para o sofrimento de 

terceiros e criar uma visão estereotipada da realidade, junto do público infantil e adolescente 

(Glynn et al., 2007; Rossler & Brosius, 2001). Também não raras vezes assuntos teoricamente 

científicos são tratados de forma não-científica ou pseudocientífica. 

 

É importante referir, neste contexto de programas de entretenimento, a necessidade de 

sensibilizar jornalistas, apresentadores e produtores de conteúdos para os limites da exposição 

televisiva de casos de crianças e jovens em situações de perigo e vulnerabilidade, por um lado, 

devido aos potenciais efeitos deletérios na sua integridade emocional, por outro lado, pela 

colisão com o seu direito à privacidade.  
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Notícias 

 

As notícias disseminadas pelos canais televisivos podem ter impacto na Saúde Psicológica das 

crianças, expondo-as a conteúdos potencialmente traumáticos e estando na origem de 

pesadelos durante a noite (AAP, 2001). Em inquéritos realizados a progenitores de crianças do 

6º ano, mais de 1 em cada três admitiu que a sua criança ficou assustada/triste depois de ver as 

notícias (Cantor & Nathanson, 1996). 

 

Os conteúdos violentos das notícias têm normalmente um efeito mais negativo nas crianças 

do que os conteúdos ficcionados. Em particular, as crianças experienciam mais medo (e.g., 

sensação imediata de medo/perigo) e preocupação (e.g., preocupação sobre o impacto da 

notícia na sua segurança e bem-estar) depois da exposição a notícias do que depois da exposição 

a violência ficcionada. Os impactos negativos (e.g., preocupação, medo) agravam-se quando as 

crianças observam uma outra criança, envolvida directamente num evento traumático/violento, 

a ser entrevistada e a partilhar a sua narrativa sobre o que aconteceu (Kleemans et al., 2022). 

 

Publicidade 

 

Algumas investigações referem-se ao analfabetismo audiovisual das crianças face a conteúdos 

publicitários, uma vez que estas não dispõem de maturidade suficiente para identificar nem 

compreender seu carácter persuasivo (Cádima, 1997). Este tipo de conteúdos pode, por 

exemplo, ter um papel vital na formação de conceitos, valores e atitudes de consumismo e 

conduzir ao desenvolvimento de traços de individualismo, egoísmo, etc. (Olmos, 2011).  

 

Por exemplo, os anúncios referentes à alimentação nos períodos de maior visionamento de 

televisão por parte de crianças, publicitam principalmente os seguintes produtos: cereais de 

pequeno-almoço, doces, snacks, fast-food e refrigerantes (Kelly et al., 2007). A presença massiva 

desta publicidade parece explicar parte da relação entre uma maior exposição a conteúdos 

televisivos e o excesso de peso nas crianças e jovens. A visualização destes anúncios está ainda 

correlacionada com mais encomendas, compras e consumo das comidas publicitadas (Bar-on, 

2000). Os anúncios podem, portanto, moldar as preferências alimentares, assim como as marcas 

favoritas de alimentos.   

 

Uma revisão sistemática do Instituto de Medicina dos Estados Unidos concluiu que as 

preferências alimentares, encomendas e compras associadas a comida de crianças entre os 2-

11 anos são influenciadas pelos anúncios (McGinnis et al., 2006). Uma questão adicional diz 

respeito à publicidade destes alimentos ser concentrada nos horários em que as crianças e 

adolescentes estão a assistir à televisão (Kelly et al., 2007). 

 

Em especial para a população dos e das adolescentes, a publicidade relativa a álcool e tabaco, 

quando exibida em horários televisivos de “tempo em família”, influencia as suas crenças, 

atitudes e comportamentos relativos aos consumos. Ao assistir a anúncios que apelam ao 

consumo de álcool ou tabaco, os/as adolescentes ficam perante um risco maior de iniciar 

precocemente o consumo e de desenvolver na vida adulta consumos mais problemático (Bar-

on, 2000). 
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Para finalizar, sabe-se que o impacto negativo de todos os conteúdos televisivos explorados 

acima é mais profundo junto das crianças e jovens que têm menos suporte social (e.g., família e 

pares), teno a televisão influência social mais significativa (Ferguson et al., 2016). 

 

 

4. Sobre a definição de critérios para os horários de exibição de conteúdos televisivos 

 

Considerando as evidências existentes, somos de parecer que a emissão de conteúdos 

televisivos em horário protegido (6h-22h30) deve, na medida do possível, assentar em 

conteúdos adequados a serem visionados por crianças até 12 anos, devendo a emissão de 

conteúdos susceptíveis de influir mais significativamente de modo negativo na formação da 

personalidade de crianças e jovens (por exemplo, comportamentos perigosos, agressivos ou 

violentos, sexualidade explícita) ser relegada para o horário entre as 22h30-6h.  

 

Situações que possam causar dúvidas (por exemplo, a referência a uma situação de aborto num 

desenho animado, referida no pedido de parecer), sempre que possível, beneficiariam de ser 

avaliadas de forma casuística e com recurso a profissionais que pudessem apoiar e informar a 

tomada de decisão (nomeadamente, Psicólogos e Psicólogas). Isto por forma a determinar 

potenciais impactos da sua exibição ou considerar a possibilidade de incluir informação adicional 

ou complementar que possa facilitar um enquadramento, adequado à idade, das questões em 

causa.  

 

Concluindo-se, a partir da investigação científica existente, que os conteúdos televisivos podem 

ter um impacto negativo no desenvolvimento e na formação da personalidade das crianças e 

jovens, elencamos em seguida um conjunto de recomendações mais específicas. 

 

Recomendações específicas a propósito do tempo máximo de visualização de conteúdos 

televisivos 

 

• Para as idades dos 0-2 anos não é aconselhada a visualização de conteúdos televisivos. 

Não se encontrando qualquer benefício, identificam-se inúmeros efeitos negativos (CPS, 

2017; Lerner & Barr, 2014). 

 

• Para as idades dos 2-5 anos a visualização de conteúdos televisivos pode ser benéfica, 

quando os programas são apropriados para a idade, e em co-visualização com os 

progenitores e cuidadores. As recomendações existentes sobre o máximo de exposição 

a conteúdos televisivos apontam para 1 hora por dia (por exemplo, nos EUA, Canadá, 

Austrália e Nova Zelândia). Na Alemanha recomenda-se no máximo 30 minutos de 

televisão, por dia (OCDE, 2019). 

 

• Para as idades dos 6-12 anos e 12-18 anos as recomendações são diversas, nunca 

excedendo o máximo de 2 horas de televisão por dia. No Canadá, Austrália e Nova 

Zelândia, recomenda-se um máximo de 2 horas de conteúdos televisivos de 

entretenimento para ambos os grupos. A Alemanha aconselha o máximo de 1 hora para 
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crianças dos 6-12 e um máximo de 2 horas para adolescentes dos 12-18 anos (OCDE, 

2019). 

 

 

Recomendações específicas a propósito dos marcadores indicativos do tipo de conteúdo e idade 

apropriada 

 

• À semelhança do que acontece noutros países, poderá ser benéfico colocar marcadores, 

no início dos programas televisivos, que permitam aos progenitores e cuidadores obter 

informações sobre o tipo de conteúdo do programa e sobre qual é o seu público-alvo. 

Este marcador pode conter dois indicadores, o da audiência (indicando para quem é que 

o programa é adequado) e o tipo de conteúdos (indicando que o programa contém 

violência, sexo, linguagem explícita, ou outros). 

 

• Podem sugerir-se sete tipos de marcadores (TV Parental Guidelines, s.d.): 

 

a) (T) Programa para todas as crianças. Programa concebido especificamente para 

crianças, incluindo crianças dos 2-6 anos, sem qualquer conteúdo que possa 

gerar reacções adversas. 

 

b) (7A) Programa para crianças mais velhas. Programa concebido para crianças a 

partir dos 7 anos de idade. A nível desenvolvimental é preferível que as crianças 

antes de visualizar já sejam capazes de distinguir entre a fantasia e a realidade. 

Os progenitores e/ou cuidadores podem querer avaliar quão apropriado é este 

conteúdo para as suas crianças. 

 

c) (7A-VA) Programa para crianças mais velhas que inclui Violência nas 

Animações. Programa que contem mais comportamentos agressivos do que 

outros programas da categoria 7A. 

 

d) (PG) Programa para o Público Geral. Programa que pode ser considerado 

adequado para todas as idades, sem que isso signifique que o conteúdo foi 

criado para crianças. Envolve conteúdos com pouca ou nenhuma violência, 

referências sexuais, linguagem explícita. 

 

e) (SP) Programa que carece de Supervisão Parental. Programa que contém 

material que os progenitores ou cuidadores podem considerar inapropriado 

para as crianças. Estes programas podem conter um ou mais dos seguintes 

conteúdos: diálogos sugestivos, linguagem explícita infrequente, algumas 

situações sexuais ou violência moderada. 

 

f) (AP) Programa com Aviso Parental. Programa com conteúdos que muitos 

progenitores e cuidadores consideram inapropriados para crianças com menos 

de 14 anos. Aconselha-se maior monitorização parental e não se recomenda 
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que crianças com menos de 14 anos vejam o conteúdo sozinhas. O programa 

pode conter um ou mais dos seguintes conteúdos: diálogos muito sugestivos, 

linguagem explícita, situações sexuais intensas ou violência intensa. 

 

g) (A+) Programa para Adultos. Programa concebido para adultos e inapropriado 

para crianças e jovens com menos de 18 anos. O programa contém um ou mais 

dos seguintes conteúdos: linguagem explícita, actividade sexual explícita ou 

violência gráfica. 

 

Recomendações específicas a propósito dos formatos televisivos e do horário protegido para as 

crianças e jovens (Barker et al., 2021; Ofcom, 2012; Wartella et al., 2016)  

 

• Importa recordar que tanto as crianças como os jovens devem beneficiar da existência 

de um horário protegido, ou seja, a emissão de conteúdos televisivos deve respeitar o 

horário protegido das crianças e jovens (6h-22h30), emitindo apenas conteúdos 

considerados adequados para crianças e jovens menores de 18 anos. No entanto, é 

necessária precaução no momento de classificar os conteúdos que surgem dentro deste 

horário, uma vez que uma classificação desadequada poderá expor as crianças e jovens 

a conteúdos inapropriados. 

 

• Pode ser necessário classificar com marcadores os conteúdos dos programas da manhã, 

dado que estes decorrem durante horário protegido e a horas em que as crianças e 

jovens frequentemente assistem a programas na televisão (e.g., próximo da hora de 

almoço). Sugere-se a colocação da sinalética ajustada (e.g., acompanhamento parental) 

e a adequação de conteúdos (e.g., abordar questões como o bullying de forma útil para 

as crianças). 

 

Os programas familiares não são programas criados especificamente para as crianças e jovens, 

mas acabam por ser vistos por este público, em conjunto com a sua família (e.g., The Voice, X 

Factor). É necessário ter em consideração que estes programas se estendem para lá do horário 

protegido e como tal deve haver especiais precauções quando existem conteúdos 

potencialmente sexualizantes. 

 

• As telenovelas também são consideradas, por muitas famílias, um programa adequado 

a crianças e jovens, ainda que as evidências, geralmente, não corroborem esta 

perspectiva. Importa, nesse sentido considerar o seu conteúdo e classificação, cuidado 

que deve ser tido nas repetições das telenovelas que vão passando ao longo do dia.  

 

• Durante o horário protegido seria relevante a possibilidade de investimento em 

conteúdos de qualidade, educativos e apelativos para as crianças e jovens. 
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No contexto de programas de entretenimento, sublinhamos a necessidade de sensibilizar 

jornalistas, apresentadores e produtores de conteúdos para os limites da exposição televisiva 

de casos de crianças e jovens em situações de perigo e vulnerabilidade, por um lado, devido aos 

potenciais efeitos deletérios na sua integridade emocional, por outro lado, pela colisão com o 

seu direito à privacidade. 

 

Recomendações específicas a propósito de publicidade 

 

• A Organização Mundial de Saúde (2022) recomenda que as crianças não sejam alvo de 

publicidade pelo menos até aos 16 anos. 

 

• A publicidade nos horários protegidos deve ser limitada no tempo de duração. Por 

exemplo, nos dias de semana por cada 1 hora de conteúdo, 12 minutos de anúncios. 

Nos fins-de-semana, por cada hora de conteúdo, 10 minutos de anúncio (Wartella et al., 

2016). 

 

• É necessário proteger as crianças da publicidade de determinados produtos 

alimentares, tabaco, álcool, entre outros produtos potencialmente nocivos. Por 

exemplo, na Irlanda, a publicidade deste tipo é proibida durante programas para 

crianças. Estes programas são definidos por uma audiência em que mais de 50% têm 

menos de 18 anos de idade (European Comission, 2022). 

 

• A publicidade para crianças e jovens com menos de 18 anos não pode incluir 

celebridades e a publicidade para crianças com menos de 15 anos não pode incluir 

personagens de programas de crianças (European Comission, 2022). 

 

• Deve proibir-se o product placement em conteúdos televisivos para as crianças e jovens 

(ACMA, 2011). 

 

Recomendações específicas a propósito da cobertura noticiosa 

 

• A cobertura noticiosa pode causar reacções psicológicas intensas nas crianças. Uma das 

precauções devidas é a garantia de que, quando ocorrem eventos traumáticos, quem os 

comunica deve avisar previamente e explicar que o evento não constitui uma ameaça 

para as crianças e jovens ou que é natural poder sentir medo, tristeza, ou outras 

reacções emocionais (Kleemans et al., 2022). 

 

• Por outro lado, a criação de um telejornal com notícias adequadas à idade das crianças 

e jovens, que pudesse ser visualizado quer com acompanhamento parental, quer de 

forma independente, pode constituir um exemplo de um conteúdo de qualidade e 

adequado para crianças e jovens (Kleemans et al., 2022). 
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Recomendações específicas a propósito do impacto dos conteúdos sexuais e pornográficos no 

desenvolvimento saudável das crianças e jovens 

 

• O desenvolvimento de uma sexualidade saudável decorre ao longo de toda a vida. As 

crianças com menos de 5 anos mostram curiosidade pelo próprio corpo e exploram 

formas de relacionamento através da brincadeira. Entre os 5 e os 11 anos podem 

começar a fazer perguntas sobre relacionamentos e sobre a sexualidade aos seus 

progenitores/cuidadores. As crianças não reúnem recursos cognitivos que permitam 

analisar de forma crítica mensagens sexuais na televisão (Gruber & Grube, 2000; APA, 

2007). Sublinhando que a maturidade das crianças segue ao seu próprio ritmo, é na 

adolescência (com início por volta dos 12 anos), acompanhada pelas mudanças da 

puberdade, que os e as adolescentes se interessam mais por questões associadas à 

sexualidade e a relacionamentos, procurando activamente mais informação em livros, 

nos media, online e junto dos progenitores/cuidadores. É também nesta fase que se 

inicia a experimentação de comportamentos sexuais consensuais com adolescentes das 

mesmas idades (NSPCC, 2022). 

 

• É na adolescência (com início por volta dos 12 anos) que as crianças se tornam mais 

capazes de compreender a linguagem de cariz sexual/erótico e a apreender e 

experimentar os modelos de relacionamento adultos. Contudo, se os conteúdos 

televisivos que giram em torno dos relacionamentos e da sexualidade (mesmo não 

sendo pornográficos) transmitirem, essencialmente, comportamentos sexuais 

considerados desajustados, relações desequilibradas, expectativas erróneas sobre a 

intimidade, não vão ajudar estes/as adolescentes a desenvolver o seu sentido crítico 

sobre relacionamentos e relações sexuais saudáveis (NSPCC, 2022). Por estas razões, 

quando tal sucede em talk shows da manhã, reality shows, telenovelas devem ser 

acompanhados pelos respectivos indicativos visuais e repensados pela influência na 

formação da personalidade das crianças e jovens, devendo, sempre que possível, ser 

transmitidos fora dos horários protegidos.  

 

 

É importante notar que todas estas recomendações se referem à transmissão televisiva de 

conteúdos, mas que o acesso a conteúdos televisivos é, hoje em dia, feito também através da 

internet e de plataformas de streaming. Há ainda que acrescentar que existe também a 

possibilidade de ver os conteúdos transmitidos num determinado horário, em diferido, a 

qualquer momento. 

 

Como recomendação geral, para além do papel central da supervisão parental, torna-se 

especialmente relevante investir na Literacia sobre os Media, também junto de crianças e 

adolescentes, como forma de promover a aceitação da diversidade e pluralismo, da tolerância 

e do respeito à diferença, aspectos que contribuem para o aumento de competências críticas de 

análise dos Media e para uma concepção adequada do que que constitui violência ou 

comportamento agressivo – e, em última análise, conduzem à sua minimização. A Literacia sobre 

os Media deve ser promovida por via de conteúdos que potenciem a educação para a 
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multiculturalidade, educação, sexualidade, consumo, cidadania e valores, bem como o 

combate ao estigma e discriminação face a determinados grupos.  

 

Sublinhamos que, no nosso entendimento, a colaboração dos Psicólogos e Psicólogas com os 

Media pode constituir-se como essencial. Os/as profissionais da Psicologia podem prestar 

serviços de consultadoria junto dos Media, por exemplo, na informação à tomada de decisão 

em torno de conteúdos, bem como no desenvolvimento de conteúdos concebidos para 

promover a Literacia ou ainda na cobertura de eventos mediáticos que possam ter impacto no 

público (por exemplo, na divulgação de informação e notícias sobre a guerra). O seu contributo 

deve, sempre que possível, ser considerado.   

 

Por tal, como no passado, continuaremos atentos e disponíveis para colaborar para a reflexão 

nestas matérias, sempre que possível e pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/dar_not__cias_sobre_a_guerra.pdf
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