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V
er os noticiários é um de-
safio ao otimismo: guer-
ra, terrorismo, fome,  
desemprego, violência 
doméstica, incêndios, 
cheias, tempestades tro-

picais. Mas é uma das formas que temos de 
estar informados acerca do que se passa no 
mundo. O que fazer, no entanto, em rela-
ção às crianças? Devemos deixar que este-
jam na sala quando está a dar o telejornal,  
começar desde cedo a chamar -lhes a aten-
ção para as notícias ou, até certa idade, 
elas passam melhor sem saber que o mun-
do, por vezes, é um lugar um pouco menos 
simpático do que a casa em que vivem e a 
escola que frequentam?

Em casa de Patrícia Silva e das filhas, 
Carolina e Rute, de 10 e 3 anos, não há te-
levisão ligada nos noticiários quando elas 
estão por perto. A mãe é perentória em 
relação a isso: «Não deixo que vejam: há 
sempre imagens e assuntos que não consi-
dero adequados para elas», defende. Reco-
nhece que a mais velha, com 10 anos, já de-
ve começar a estar informada, mas como 
o mundo às vezes é tão feio prefere poupá-
-la por enquanto. «Ela é muito sensível e 
já não era a primeira vez que ficava mes-
mo muito impressionada com notícias. Na 
verdade, até eu própria evito ver algumas 
coisas», confessa. «Se estivermos num sí-
tio público não peço para desligarem a te-
levisão nem saio do espaço por causa dis-
so, mas em casa a televisão está formatada 
para canais infantis.»

Não era a primeira vez que uma televi-
são ligada lhe dava problemas que não sa-
bia bem como resolver. «Há uns tempos 
viu uma notícia sobre uma violação. Como 

é que eu explico a uma criança de 10 anos o 
que é uma violação? Disse -lhe que um se-
nhor desconhecido tinha obrigado a me-
nina a dar -lhe beijos na boca, como os na-
morados fazem. Mas até com isso a miúda 
ficou impressionada. Não parava de per-
guntar porque é que senhora não lhe ba-
teu e fugiu.» 

A psicóloga clínica Cláudia Madeira Pe-
reira entende que não há uma única res-
posta adequada a esta dúvida dos pais  – 
deixar ou não ver?  – nem uma idade que se 
possa ou deva fixar como baliza entre uma 
coisa e outra. «A prática clínica mostra -me 
que, independentemente da idade, do ní-
vel de desenvolvimento e da maturidade, 
os conteúdos televisivos mediáticos po-
dem interferir com o bem -estar psicológi-
co das crianças e influenciar a sua repre-
sentação da realidade.» A psicóloga enten-
de que, além da idade, da maturidade e até 
da educação para os media, é importante 
considerar a sensibilidade e o desenvolvi-
mento psico emocional das crianças quan-
do se trata de permitir o visionamento de 
conteúdos televisivos. «E tão importante 
como isto tudo é a supervisão dos pais du-
rante o visionamento.»

É importante para fazer a triagem en-
tre o que pode ou não ser visto, mas tam-
bém para perceber as reações ao que vê, 
até porque, quando as crianças têm aces-
so a conteúdos mediáticos de difícil com-
preensão, é essencial que sejam os pais a 
ajudá -las a resolver o conflito que a crian-
ça vive: «Entre a necessidade de saber o 
que está a acontecer e o mal -estar que es-
se "saber"  provoca nelas.» Para isto, defen-
de, é fundamental que os pais procurem 
ajudar a criança a falar sobre o que viu e a 

COM OS MIÚDOS NA SALA, À HORA DO NOTICIÁRIO, A TELEVISÃO DEVE ESTAR LIGADA 
OU DESLIGADA? OS PAIS HESITAM ENTRE A VONTADE DE AS POUPAR A MÁS NOTÍCIAS 
E A VIOLÊNCIA E A NOÇÃO DE QUE VEDAR -LHES O ACESSO À REALIDADE PODE NÃO 
SER A MELHOR SOLUÇÃO. A RESPOSTA PARECE SER SUPERVISIONAR E MEDIAR,  
MAS SEM OCULTAR NEM PROIBIR.
Texto Sofia Teixeira Ilustração Shutterstock
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8 ANOS
IDADE A PARTIR DA QUAL AS CRIANÇAS  
SÃO CAPAZES DE DISTINGUIR FANTASIA  
DE REALIDADE, DE COMPREENDER QUE  
AS NOTÍCIAS CORRESPONDEM A ALGO  
QUE EFETIVAMENTE ACONTECE E DE 

COMPREENDER A RELEVÂNCIA  
SOCIAL DAS NOTÍCIAS.
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o telejornal a atenção costuma ser pouca. 
«Acredito que noventa por cento do que vê 
lhe passe ao lado ou não perceba bem, mas 
também acho que alguma coisa há de lá fi-
car. Noto, por exemplo, que presta mais 
atenção ao que lhe interessa, se aparece 
uma coisa relacionada com o contexto es-
colar fica mais atenta.»

«A partir dos 8 anos, as crianças são ca-
pazes de distinguir fantasia de realida-
de, de compreender que as notícias cor-
respondem a algo que efetivamente acon-
tece e de compreender a relevância social 
destes assuntos, de modo que é sobretudo 
a partir destas idades que deve prevalecer 
uma mediação mais ativa», defende Patrí-
cia Silveira, professora na área de Ciências 
da Comunicação na Universidade Católica 
e na Universidade Europeia e co autora do 
livro Tratar os Media por Tu  – Guia Práti-
co de Educação para os Media, publicado 
pela Direção -Geral da Educação. 

Mesmo a salvaguarda das crianças de 
imagens violentas não é unânime: a ex-
posição a conteúdos de natureza violenta 
existe e é impossível controlar -lhes total-
mente o acesso sobretudo numa época em 
que as crianças, desde cedo, têm acesso ao 
mundo através de múltiplas plataformas 
tecnológicas, por isso, Patrícia Silveira  –  
autora de uma tese de douturamento so-
bre as crianças e as notícias  – garante que 
as medidas restritivas ou proibitivas não 
são a melhor solução. 

«Podem gerar o efeito contrário, que se 
traduz na permanência de medos e de dú-
vidas em relação aos assuntos. Mesmo que 
haja a tentativa de proibir, em algum mo-
mento as crianças contactarão ou já con-
tactaram com esses assuntos.» A investi-
gadora concluiu num estudo recente que 
há notícias de cariz violento que pertur-
bam e deixam as crianças preocupadas, às 
quais preferiam não estar expostas de mo-
do tão permanente e sobre as quais gosta-
riam de receber explicação.

Embora reconhecendo que cada caso é 
um caso, defende que o melhor «é contro-
lar o acesso a notícias de cariz violento, e 
complementar essa ação com uma media-
ção avaliativa, que consiste num acompa-
nhamento mais permanente e numa ex-
plicação cuidada dos assuntos. Ao mesmo 
tempo, é importante ouvir as crianças, as 
suas dúvidas, e esclarecer os seus medos».

Este tipo de mediação, defende, traz 
muitos mais benefícios do que optar por 
proibir totalmente o acesso a estas no-
tícias: vai sempre chegar o dia em que os 
miú dos serão confrontados com elas.  

interpretar os significados que atribui ao 
que viu, ajudando -a a compreender a in-
formação de acordo com a sua idade, ní-
vel de desenvolvimento e a sensibilidade 
particular.

Sara Pereira, professora associada da 
Universidade do Minho, doutorada em Es-
tudos da Criança e investigadora do Centro 
de Estudos de Comunicação e Sociedade, 
também da Universidade do Minho, pre-
fere a palavra «mediação»: um trabalho de 
explicação, diálogo e filtro  – que não é ape-
nas relativo aos media  – e faz parte das fun-
ções parentais em tudo o que preenche o 
mundo da crianças, media incluídos. 

A investigadora acredita que não se deve 
esconder às crianças o mundo em que vi-
vem e que é importante que, desde peque-
nas, elas percebam que esse mundo tem 
coisas fantásticas, mas também proble-
mas, alguns muito sérios. 

«O que os pais podem fazer em casa, 
mais do que esconder, será fazer media-
ção desses acontecimentos, ou seja, expli-
car o que se passa, de modo a que as crian-
ças possam compreender. Se fecharmos as 
crianças ao mundo, ou o mundo às crian-
ças, quando é que se considera que estão 
aptas a lidar com o que se passa à sua vol-
ta? O que se perde nesses anos em que as 
crianças estiveram fora desse mundo? Não 
me parece que haja uma idade adequada 
para "acordar" as crianças para a sua rea-
lidade», defende.

Margarida tem 7 anos e é a isso que está 
habituada quase desde sempre, ao início 
da noite a televisão é ligada no noticiário 
com ela presente. A mãe e o pai não acham 
que ela deva ser privada do contacto com 
a realidade. «Acho que é importante ela ir 
vendo e percebendo o que se passa no mun-
do, ainda que tenha uma perceção de acor-
do com a idade», conta a mãe, Sandra Isi-
dro. A mãe ou o pai estão sempre por perto 
e se percebem que o que está a dar é violen-
to mudam o canal.

Mas este mudar de canal é mais a ex-
ceção do que a norma: o que fazem habi-
tualmente, quando as notícias são más, é 
falar com a filha sobre os assuntos, fazendo 
uma explicação adaptada à idade. «Neste 
verão, por exemplo, ficou preocupada com 
todas as imagens de incêndios. Explicá-
mos o problema de forma a poder enten-
der, falámos do que pode fazer para preve-
nir incêndios e também de como podíamos 
ajudar as pessoas que ficaram sem casa.» 
Naturalmente que a filha ainda liga pou-
co às notícias. Se estão a dar desenhos ani-
mados não tira os olhos do ecrã, durante 

Educar para os media cabe aos 
pais e à escola, mas também aos 
próprios media. «Neste momento, 
não temos em Portugal nenhum 
serviço noticioso para crianças, 
como teve a RTP em tempos.  
É uma pena que uma estação  
de serviço público não aposte  
num serviço de notícias para os 
mais novos , que explique numa 
linguagem acessível ao público 
mais novo os acontecimentos  
da atualidade», defende  
a investigadora Sara Pereira, 
lembrando que um serviço de 
notícias para as crianças poderia 
também ser útil para as escolas  
e para as famílias conseguirem 
equilibrar melhor  o seu papel  
de mediadores.
A investigadora Patrícia Silveira 
concorda, lembrando que  
a Convenção sobre os Direitos  
da Criança legitima que os mais 
pequenos devem ter acesso  
a informação adequada que os 
ajude a aprender sobre o mundo. 
«E essa legitimação passa 
também pela responsabilização 
das empresas mediáticas e 
jornalísticas e pela 
obrigatoriedade que têm de 
proporcionar formas para que as 
novas gerações se informem 
sobre o mundo global e o local. 
Afinal de contas elas também  
são, ou deveriam ser, públicos  
das notícias. Os mais jovens são 
permanentemente acusados  
de apatia e desinteresse, mas  
isso resulta também do facto de 
as notícias serem feitas à medida  
dos adultos», diz. 
Em Portugal, de momento, o único 
projeto neste género é a Visão 

Júnior, uma revista mensal de 
informação dirigida a crianças  
e jovens entre os 6 e os 14 anos. 
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