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"Os factos que os sentidos nos transmitem 
são pré-fabricados socialmente de dois modos: 
através do carácter histórico do objecto per
cebido e através dp carácter histórico do órgão 
perceptivo. Nem um nem outro são mera
mente naturais; são, pelo contrário, forma
dos por meio da actividade humana" 

Horkheneimer, 1937 
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Considerada uma janela "precoce" que magicamente oferece à criança um olhar sobre 
a realidade que ela de outra maneira talvez nem chegasse a conhecer e lhe permite 
alucinantes viagens no mundo da imaginação, a televisão seduz e assusta, encerrando 
nela própria todas as contradições do desejo. 
Ela foi capaz de transformar os nossos hábitos, de se tornar imprescindível nas nossas 
casas, de conseguir muita da nossa atenção. 
A televisão, pelo espaço que ocupa no nosso tempo, pelo lugar que toma na nossa 
intimidade, pela comunicação uni-direccional que veicula (sem nos conceder direito 
a resposta, pelo menos a curto prazo), pela imagem que nos transmite de portadora 
inquestionável de verdades, temos de reconhecer o papel de mediadora de grande 
parte das nossas percepções, de constructora (ainda que parcial) das nossas reali
dades. 
A fragilidade da televisão é também a sua força. "Condenada" à linearidade do 
discurso por razões de ordem vária (desde as limitações da técnica às expectativas dos 
seus consumidores que a esperam reconfortantemente confirmadora das suas certezas), 
surge perante nós, como que por ironia, emanação da verdade. Ela "cria" os 
acontecimentos e define critérios de importância. Apenas aquilo que nela é mostrado 
como tendo acontecido assume carácter de realidade. 
Instrumento controverso, pelos paradoxos que em si própria encerra (ela dá a 
sensação de participação máxima relegando o sujeito ao isolamento, de omnipresença 
prendendo-o à cadeira, de omnisciência seleccionando o seu saber), à televisão não 
pretendemos contestar o lugar por ela conquistado na nossa sociedade, mas sim 
conhecê-la nas suas várias vertentes, para que dela possamos fazer uma utilização 
optimimizada. 
Mas conhece-la é, sobretudo, conhecermo-nos como utilizadores. 
Através da televisão as crianças dos nossos dias conhecem muita coisa mesmo antes 
de terem oportunidade de experimentar. Quando chegam à escola "viveram já várias 
existências e viajaram muito mais longe do que alguma vez os seus pais puderam" 
(FajardoJ.C.G., 1986, p.24). A sua linguagem e referentes remetem-nos sublimi-
narmente para a cultura televisiva. Cantam a publicidade e nos seus jogos de faz-de-
conta o papel de mãe ou pai é facilmente trocado pelo herói televisivo da sua 
preferência. 
Dizem as estatísticas americanas (Hollembeck e Slaby, 1979) que aos nove meses de 
idade as crianças vêem cerca de hora e meia de televisão por dia. Quando uma criança 
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"americana média" chega aos doze anos de escola já viu 22 000 horas de televisão, 
tendo apenas passado 11 000 na escola ou em comunicação com os pais. 
Induscutível elemento socializador, mais do que espelho do mundo a televisão é 
também uma constructora panóptica do mundo. Em que medida ? Com que grau de 
"influência"? Com que durabilidade? Mais através da forma do que do conteúdo? Ou 
através de mensagens escondidas? O u , ainda, simplesmente, pelas imagens líricas, 
dramáticas, ou pretensamente assépticas que exibe? 

Muitos trabalhos de investigação têm sido desenvolvidos nos últimos anos sobre o 
impacto da televisão na vida quotidiana, com particular relevo no desenvolvimento 
das crianças. São inúmeras as teorias, avançadas sobretudo nos EUA, Canadá e 
Inglaterra, sobre a matéria. 
Apesar de umas serem mais optimistas do que outras sobre os resultados daquele 
impacto na vida das crianças, longe vão já aquelas teorias que catalogavam a televisão 
de "demónio do século XX". 
Todas as teorias, porém, constituem, do nosso ponto de vista, análises redutoras dos 
fenómenos inerentes à televisão. Na vasta bibliografia que consultámos ao longo dos 
últimos quatro anos não encontrámos nenhuma teoria ( global ) que responda 
cabalmente à multifactoriedade presente na relação criançatelevisão. Talvez uma 
conjugação das teorias constructivista e dos usos e gratificações seja o que mais se 
aproxima e, por isso, aí nos situamos. 
O conjunto de fenómenos que julgamos presente nesta relação aponta para uma 
teorização que não se pode limitar a uma visão exclusivamente causal dos factores 
intervenientes. Impõese analiticamente uma perspectiva que integre os múltiplos 
factores , como resultado quer de todas as variáveis | individualmente, quer da 
dinâmica que se estabelece entre umas e outras e entre todas no seu conjunto. Estamos 
a falar essencialmente das variáveis da criança, da televisão e do meio social. 
Não nos propusemos desenvolver tâo ciclóptica tarefa, nem para tal estamos vocavi

onados. 
Quisemos, todavia, contribuir para uma reflexão alargada sobre os contornos da 
complexa relação entre criança e televisão. E para isso escolhemos um campo 
delimitado, mas que tem servido de base a muitos estudos: a violência televisiva." 
Televiolência" chamamoslhe nós, sem qualquer reivindicação de paternidade. 
Com efeito, tendo a televiolência como domínio de análise, escolhemos um objecto 
que, de forma trágica e ao mesmo tempo fascinante, marcou todos nós no começo de 
1991. Tratase da Guerra do Golfo. 
Como representam as crianças as imagens da guerra? Na sua vertente de espectácul 
ou de sofrimento? Que figuras escolheram? Que valores atribuíram aos instrumentos 
bélicos? Que ficção e que realidade construíram? 
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Já na parte final da guerra, mas ainda no seu decurso, fizemos o nosso trabalho de 
investigação, em várias escolas do Norte e Centro do país. Recolhemos desenhos e 
respostas a um questionário de perguntas abertas igual para todos. E ficámos com um 
vasto e rico conjunto de materiais para estudo. 
As exigências e limitações deste nosso trabalho impuseram-nos porém restricções 
analíticas e , por isso, a nossa investigação aqui presente fixou-se na análise dos 
desenhos recolhidos de mais de meio milhar de crianças dos nove aos catorze anos. 
A parte restante dos materiais recolhidos ficará para trabalhos posteriores. 
Para análise dos desenhos partimos de duas hipóteses : 
1 -A forma como as crianças "constroem o sentido" a partir dos conteúdos televisivos 
violentos varia com a idade; 
2 - A forma como as crianças "constroem o sentido" a partir dos conteúdos violentos 
televisivos varia com o sexo. 
A comprovação destas hipóteses constam de todo o quarto capítulo deste nosso 
trabalho. Ele integra, aliás, toda a descrição e análise do trabalho empírico. 
Nos restantes capítulos procurámos abordar um vasto conjunto de conceitos e teorias 
directamente relacionadas com a fundamentação daquele trabalho. 
Assim, no capítulo I, abordamos os aspectos cognitivos e afectivos que nos parecem 
estar mais relacionados com a articulação entre a televisão e o comportamento. No 
capítulo II, fazemos um longo percurso pelas teorias da violência e da agressividade, 
focalizando os principais domínios analíticos. E no capítulo III damos atenção às 
variáveis que estão na base do nosso trabalho empírico: idade e sexo. Perpassamos por 
diversos trabalhos em que estas variáveis são analisadas, sempre em função da 
televisão, e procuramos retirar deles algumas ilacções. Finalmente, no capítulo IV 
apresentamos o trabalho de investigação, fazemos uma leitura dos resultados obtidos 
e tiramos algumas ilacções. 
Propositadamente, não quisemos apresentar uma conclusão final. Temos consciência 
de que todo o nosso trabalho, seja a reflexão teórica, seja a pesquisa empírica, é mais 
uma rede de vias analíticas do que um ponto de convergência. 
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Televisão e comportamento: 
Aspectos cognitivos e afectivos 
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E comum ver-se a televisão acusada de perigosa porque difusora de uma visão 
distorcida do mundo. Não estamos de acordo. Ela difunde sim apenas um reduzido 
campo de leituras da realidade, geralmente correspondentes aos estereótipos vigen
tes. 
Todos os autores consultados com trabalhos de investigação no domínio do compor
tamento social são unânimes em apresentar a televisão como um elemento reforçador 
dos estereótipos existentes. Desta conclusão têm sido tirados dois tipos de ilacções 
práticas: 
a) dever-se-á minorar, através de outras instâncias educativas, o efeitos estereotipa-
dor da televisão, ajudando, por exemplo, as crianças a desenvolver competências 
críticas; 
b) dever-se-á utilizar a televisão como instrumento do desenvolvimento de compor
tamentos pró-sociais, já que ela "modela" a percepção do mundo. 
Estas ilacções são todavia questionáveis. Poderemos perguntar por exemplo : quem 
define os comportamentos desejáveis e quem nos garante que eles escapem à 
estereotipia ? 
Independentemente dos graus de medida do tipo de influência da televisão no 
comportamento social, não se poderá ignorar que, nas ultimas décadas, se tem 
alterado o panorama das interacções sociais, em consequência da nova paisagem 
mediática do pós-guerra. Estas alterações terão incidência, directa ou indirecta, sobre 
as pessoas em geral, particularmente nas fases de crescimento e maturação. 
Haverá por isso mesmo aspectos cognitivos e afectivos a considerar, o que iremos fazer 
seguidamente, apoiando-nos em diversos trabalhos de investigação consultados. 

Aspectos cognitivos 

Crescer em frente do televisor significa que a forma como se vai "aprender" o 
processamento da informação e organizar as estruturas cognitivas será indiscutivel
mente influenciada pela "cultura" iconográfica e pelos códigos, formas e convenções 
característicos da comunicação televisiva. 
Uma das principais preocupações e objecto de contínua controvérsia entre os 
estudiosos do fenómeno tem sido a hipótese de as fortes componentes visuais da 
televisão conduzirem a padrões de consumo televisivo passivo e acrítico. 
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Enquanto os trabalhos de Singer e Singer (1983) sugerem uma relação inversa entre o 
consumo televisivo e as capacidades imaginativas, Lotte Baghin (in Fajardo, 1986) 
verifica que, em crianças normais, a televisão desperta o sentido de participação e a 
vontade de assumir um papel activo, tornando-as responsáveis e empreendedoras. 
Para corroborarem a "tese da passividade", Singer e Singer (1983) apoiam-se também 
nas investigações feitas por Salomon (1981) que concluem que a televisão não exige 
uma quantidade de Esforço de Investimento Mental (A.I.M.E.) tão grande como a 
leitura, nem contribui da mesma forma que esta para a aprendizagem e o desen
volvimento do sentimento de auto-eficácia. 
Outros autores, como Wright e Huston (1983) da Universidade de Kansas, se de
bruçaram sobre o tema. Tendo-se interessado pelo estudo das "formas" da televisão 
e suas influências no processo cognitivo, estes autores consideram completamente 
ultrapassada a ideia de passividade mental associada à televisão. Para eles trata-se de 
um estereótipo. Contrariando-o, Wright e Huston afirmam que no acto de ver 
televisão estão implicadas actividades tão complexas como seleccionar os aconteci
mentos centrais dos acidentais, referenciá-los e integrá-los temporalmente, inferir 
condições e acontecimentos que não são mostrados e inferir simultaneamente os 
motivos e sentimentos das personagens. 
Estas são apenas algumas opiniões científicas sobre um tema que não se esgota e que 
é alvo de constantes retomas analíticas. 
Considerar a televisão objecto de passividade ou actividade de quem a consome tem 
sido, de facto, um elemento de grande discordância nos meios científicos. Em nossa 
opinião, isso decorre não só das dificuldades em operacionalizar termos como 
"passividade" e "actividade", mas também porque estes conceitos estão imbuídos de 
cargas morais e valorativas herdadas de uma mentalidade economicista que remonta 
aos primórdios da industrialização, quando actividade era sinónimo de produção 
visível e material. 
Os fenómenos da atenção e da compreensão e a sua abordagem numa perspectiva 
longitudinal têm sido um dos mais recentes temas de estudo. Até há pouco tempo, os 
produtores televisivos defendiam a inclusão de cenas de violência nos seus pro
gramas, afirmando que elas agradavam às crianças, e que lhes aumentava a atenção 
à medida que se desenvolviam. 
O Center for Research on the Influence of Television on Children (CRITIC), da 
Universidade de Chicago (in Wright e Huston,1983, pp.835-843) levou a efeito estudos 
que demonstram não ser a violência em si que atrai a atenção das crianças, mas sim 
as características das imagens perceptivelmente salientes como o ritmo, o movimento, 
os efeitos especiais tanto auditivos como visuais, a música e a linguagem não-
humana. 
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Segundo aqueles estudos, a atenção a estas características salientes não parece 
diminuir com a idade, apresentando as crianças da 3- e 4- classe os mesmos níveis que 
as da pré-primária. As diferenças de desenvolvimento manifestam-se contudo no 
facto de a atenção da criança ser, à medida que ela cresce, cada vez mais atraída pelas 
funções informativas das características formais. 
Noutro estudo ( Calvert e outros, 1982 ) em que se comparavam programas de ritmo 
lento com programas de ritmo rápido, constatou-se que os sujeitos mais velhos 
adequavam a sua atenção ao comprimento das cenas, de modo a que a duração média 
de cada "olhadela" era maior nos programas lentos do que nos rápidos. Nas crianças 
mais pequenas acontecia o contrário. 
A manutenção ou persisitência da atenção não depende, porém, apenas da forma. São 
também importantes a qualidade, estruturação e "interesse" do conteúdo, como se 
pôde comprovar em várias investigações. 
Segundo estudos do CRITIC ( Calvert e outros, 1982 ), verificou-se que as crianças com 
idades situadas entre os 5 e os 10 anos se mostravam mais interessada em histórias 
lentas, do que na apresentação de imagens não interligadas mas de forma rápida. 
Na perspectiva daquele centro de pesquisa de Chicago, certas características formais 
podem ajudar a despertar e a manter a atenção, auxiliando a criança a distinguir as 
mensagens mais importantes, das menos importantes.Por exemplo, a inserção do 
humor desperta a atenção, aumentando a compreensão e a memorização. 
Outro dos campos de investigação preferidos tem sido o da relação da televisão com 
as competências de leitura e pré-leitura. Schramm ( 1962) por exemplo, verificou que 
as crianças mais novas que eram bons leitores viam mais televisão do que as crianças 
da mesma idade que eram maus leitores, aparecendo esta correlação invertida nas 
crianças mais velhas. Com um estudo idêntico ao de Schramm, Emma Loughlin (in 
Slavenas,1984,pp.377-389) chega a resultados semelhantes. Ela estudou a relação 
entre o número de horas passado em frente do televisor e o nível atingido na leitura 
por crianças da 3â e 5- classes e concluiu que os leitores da 3- vêem significativamente 
mais horas de televisão do que os bons leitores da 5-. 
Estes estudos parecem indicar que a televisão poderá ser uma importante fonte de 
estimulação e motivação para a leitura no período inicial da escolaridade, passando 
a exercer uma influência inversa em idades posteriores. Trata-se porém de uma 
interpretação demasiado linear e simplista, na medida em que há outros factores 
condicionantes desses comportamentos, nomeadamente de ordem social e invidual. 
que não são considerados nestas investigações. 
O mesmo não aconteceu, por exemplo, com pesquisas feitas à volta do programa 
televisivo "Sesame Street", especialmente concebido com o objectivo de facilitar o 
acesso à leitura. Lesser (in Slavenas,1984,pp.377-389) , incorporando tarefas como 
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diferenciar letras semelhantes, classificar letras pelo seu nome, associar certos sons 
com objectos e animais, etc., verificou a existência de ganhos significativos nas áreas 
visadas pelos programas, sendo eles mais evidentes nas crianças que os viam 
acompanhados pelas mães do que nas que o faziam sozinhas. 
Também a recente versão portuguesa do programa parece ter sido particularmente 
eficaz na estimulação de determinadas aquisições cognitivas. A sua responsável, 
Maria Emília Brederode (1991), verificou que nas crianças portuguesas houve pro
gressos significativos nos conhecimentos adquiridos ao nível da língua (discrimi
nação de sons, reconhecimento das letras do alfabeto, compreensão das funções da 
escrita e dos seus suportes) e da matemática (reconhecimento dos números, aprendi
zagem de operações simples, contagem de objectos). Supõe-se que, igualmente 
noutras áreas ainda não avaliadas, possa haver aprendizagens como o contar histórias, 
entoar canções e o conhecimento do mundo físico e social (Brederode,1991). 
O estudo dos media, nomeadamente da televisão, como factor de aceleração (ou 
lentificação) do desenvolvimento infantil, tem sido um domínio da atenção de outros 
autores. Uns falam em facilitação do desenvolvimento, outros em obstáculo. Herthe 
Sturn (in Doelker,1982), por sua vez, fez estudos que apontam nos dois sentidos. 
Segundo esta autora é possível que os media contribuam para que determinadas 
etapas do desenvolvimento sejam atingidas mais precocemente, sobretudo ao nível 
do pensamento intuitivo postulado por Piaget entre os quatro e os sete anos. Todavia, 
nos "devoradores" de televisão, diz Herthe Sturn, pode aparecer num primeiro 
momento uma hiper-estimulação que se manifesta como ansiedade e agitação mo
tora, para, num segundo momento, face ao excesso de estímulos, o organismo criar 
mecanismos de defesa, tais como a apatia e a dessensibilização. 
E dentro desta linha de pensamento que alguns psicólogos afirmam que a televisão, 
através da sua inflência "excitatória", aumenta o limiar da estimulação, tornando a 
criança pouco disponível e sensível a outros estímulos menos excitantes do meio 
ambiente, nomeadamente às aprendizagens escolares. 

Mas falar da relação televisão-escola implica antes de mais reconhecer que a primeira 
veio retirar à segunda o papel de difusora e detentora quase exclusiva do saber e da 
sua transmissão. Trata-se por isso de uma relação difícil e ambivalente, feita de 
sedução e ressentimentos. 
E inequívoco que a escola inveja à televisão o papel catalisador da atenção, o fascínio 
do ritmo movimentado, a velocidade fulgurante com que transmite informação, a 
facilidade com que consegue ter "presas" ao écran as mesmas crianças que ela se 
esforça por cativar.Não obstante, a televisão por si só não pode proporcionar a riqueza 
do contacto pessoal, criar espaços de diálogo e crítica, tratar pelo nome próprio cada 
criança. 
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Apesar de serem duas instituições com importante papel na socialização da criança, 
a escola e a televisão têm estado de costas voltadas uma para a outra. Tem havido, 
sobretudo da parte dos professores, grande dificuldade em reconhecer os benefícios 
da integração da cultura televisiva (referente comum de todas as crianças) nos 
conteúdos escolares, assim como o papel da escola enquanto lugar onde se pode 
aprender a olhar crítica e inteligentemente os programas televisivos. 
Um bom exemplo da resistência dos professores em reconhecerem a necessidade de 
alterações à estrutura escolar provocada pela cultura televisiva é o inquérito realizado 
em 1980 por J.P.Sartre e J. Sulton (in Lazar,s.d.) junto dos professores franceses. Os 
autores ouviram 1764 docentes e mais de metade afirmou que a presença da televisão 
não mudava o papel da escola. No entanto interrogados sobre a acção pedagógica da 
televisão, as opiniões favoráveis foram nitidamente maioritárias. 
Os autores interpretam estes resultados como reveladores da existência de contra

dições entre opinões teóricas e práticas pessoais e concluem que a afirmação de que 
a presença da televisão não modifica sensivelmente o papel da escola correspondia 
mais a um desejo do que a uma verificação. 
Segundo o mesmo inquérito,23% dos professores nunca falam das emissões televisi

vas com os seus alunos e 62% não lhes fazem perguntas a esse respeito. Vemos, assim, 
a escola a ignorar quase completamente um importante "espaço" das vivências dos 
seus alunos, apelidandoo de "perigoso" porque susceptível de abalar as frequente

mente caducas estruturas escolares ciosamente conservadas e conservadoras. 
E interessante verificar que se começa actualmente a falar da televisão na escola, não 
tanto para incorporar os contributos televisivos nos métodos e conteúdos do ensino, 
mas antes fazendo da escola o lugar por excelência onde os eventuais malefícios da 
televisão são minorados. Esta situação ocorre através da inclusão nos programas de 
módulos de sensibilização da criança para uma "leitura" mais crítica e selectiva das 
mensagens televisivas. Apesar disso , é ainda a escola que se apresenta como 
portadora da verdade e do saber. 

Aspectos afectivos 
ff 

Quando se fala das implicações da televisão na vida afectiva das crianças e no modo 
como ela irá contribuir na determinação da sua estruturação psíquica são sobretudo 
três os temas abordados: a relação entre resposta emotiva e adulteração emocional; a 
relação entre o comportamento mimético e o culto do herói; e a relação entre violência 
televisiva e o comportamento. 
Vamos ,seguidamente, analisar cada um destes temas. 
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Limiar de resposta emotiva/ adulteração emocional 

A preocupação quanto ao eventual abaixamento do limiar da resposta emotiva 
provocada pela presença de uma estimulação contínua levanta as seguintes questões, 
entre outras: Será que ao permitir às crianças o seu envolvimento nos acontecimentos 
muito antes de que qualquer experiência semelhante tenha lugar nas suas vidas e 
numa amplitude e diversidade muito além das suas realidades do dia-a-dia, não 
estará a televisão a funcionar como um elemento nocivo? O efeito destas experiências 
vividas fora do "tempo e contexto", muito diferente de tudo o que fora experimentado 
pelas crianças da era pré-televisiva, estará a contribuir para a sua "adulteração" 
emocional? 
As respostas não são simples e a dificuldade está em grande medida na definição 
operacional de conceitos como "abaixamento do limiar de resposta emotiva" ou 
"adulteração emocional", porquanto as posições assumidas pelos estudiosos não são 
de forma alguma unânimes. 
Para Ray Brown (in Doelker,1982), por exemplo, "todos os estudos demonstram que 
a televisão limita o sonho acordado. Religiões e escolas filosóficas, artistas e cientistas 
consideram este comportamento essencial para a libertação da fantasia e criatividade. 
Os psicólogos vêem nele uma possibilidade para superar medos(...). A televisão, 
substituindo o sonho acordado pode acarretar todo um conjunto de consequências 
negativas". 
Numa recente investigação no campo dos sonhos, Inge Stranch (in Doelker,1982), 
verificou que os grandes consumidores de programas televisivos sonham mais, sendo 
este facto valorizado positivamente pela autora. 
Bruno Bettelheim (1985), assumindo também uma posição oposta à teoria da dessen
sibilização, afirma que, pelo contrário, a televisão pode ter um papel importante como 
sensibilizadora da necessidade de mudança e criadora de insatisfação. Sem pretender 
estabelecer uma relação mono-causal, Bettelheim anota que os jovens protagonistas 
do Maio/68 são precisamente a primeira geração dos "filhos da televisão". 
Quanto a esta problemática, pensamos que não se deve pôr tanto a questão da 
validade da tese que defende o efeito da habituação e desensibilização, como até ao 
momento tem acontecido quase sem excepção, mas antes equacionar e interligar os 
vários elementos susceptíveis de contribuir para que o efeito dessensibilizador 
ocorra. Estamos a falar concretamente na forma asssumida pela mensagem, nos 
objectivos dos emissores (neste caso dos produtores dos programas televisivos), do 
enquadramento social e das circunstâncias pessoais do receptor. 
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Comportamento mimético / culto do héroi 

Este tema diz respeito aos comportamentos de mimetismo desencadeados pela 
televisão através dos mecanismos de identificação e projecção com os seus hérois e que 
conduz ao fenómeno social do culto das vedetas. Embora não se trate de um fenómeno 
específico da televisão (também surge na literatura), esta é, todavia, particularmente 
eficiente na sua produção, pelas suas características de pregnância formal, sobretudo 
através da possibilidade de visualização. 
Segundo Cohen Seat (in Tarroni,1978, pp.23-54), "a atitude dos indivíduos expostos 
à informação visual é uma atitude participativa". Isto significa que as representações 
não são apenas recebidas mas também vividas por aqueles que as recebem. A 
informação visual não desencadeia imediatamente comportamentos de resposta, mas 
comportamentos de empatia, querendo-se com este termo significar comunicação 
afectiva que se situa muito abaixo do campo da consciência. 
A activação destes mecanismos de projecção e identificação, característica do pensa
mento mágico e pré-lógico em que a distinção entre o real e o imaginário não é ainda 
clara, poderá em sujeitos muito frágeis, ou ainda em processo de estruturação 
psíquica, resultar em comportamentos desadaptados e mesmo lesivos da sua integri
dade física. Existem vários relatos de casos de crianças que, por ausência de feedback 
realista por parte dos adultos e julgando-se capazes dos mesmos prodígios que os seus 
super-hérois televisivos, desenvolveram comportamentos como saltar de grandes 
alturas, ficando com sequelas de ordem física. 
Para além dos comportamentos miméticos anteriormente referidos, a identificação 
conduz ainda a outro fenómeno individual e grupai, apelidado de patológico por 
alguns autores: o culto da figura pública, geralmente actor ou actriz, fenómeno que 
os italianos apelidaram de "divismo" (termo introduzido por A. Panzini). 
Segundo Alberoni (in Tarroni,1978, pp.23-54), "a expressão v divismo'designa uma 
categoria de pessoas que nas modernas sociedades industriais são objecto de referência 
e admiração colectiva, de emoções e avaliações especiais". 
Este fenómeno é apresentado como resultante das seguintes características da imagem 
fílmica e televisiva: 
- o seu carácter onírico (não é por acaso que se torna frequente o lapso de chamar filme 
a um sonho); 
- a influência hipnoide da mensagem televisiva sobre os espectadores; 
-a empatia característica da relação espectador/aparelho televisivo. 
Lebovici encontrou em certos adolescentes delinquentes completas identificações 
aos "gangsters" dos filmes por eles idolatrados e Musati cita numerosos casos de 
pacientes seus que, através de mecanismos de projecção-identificação, "assumiram a 



KJ ^rnipacto da ^Jeleviolência no f-^roceââo de Socialização da Cr riança ÍR 

personalidade" dos personagens de filmes cuja situação apresentava certas semel
hanças com as suas angústias e conflitos (in Tarroni, pp. 23-54) 
A propósito do fenómeno do héroi, não se poderá todavia esquecer o seu importante 
papel enquanto impulsionador dos sentimentos de partilha e de consolidação 
gregárias das populações. Trata-se, segundo Freud, de um fenómeno que corresponde 
exactamente à condição necessária para que se possa falar de "massa". "Uma massa 
primária é o conjunto de individuos que elegem como IDEAL do EU o mesmo objecto, 
assim se identificando uns com os outros" (in Tarroni,!978,pp.23-54). 

Violência televisiva / comportamento 

A relação da violência televisiva com o comportamento social tem sido alvo de 
inúmeros estudos, sobretudo nos E.U.A. e Inglaterra, mas também noutros países. 
Trata-se de um tema que tem apaixonado várias escolas teóricas, tanto do lado da 
psicologia como do lado da comunicologia. 
As investigações desenvolvidas até agora, e foram muitas as que consultados, 
apontam para resultados por vezes díspares e contraditórios. Dada a pertinência do 
tema para o nosso trabalho de investigação, iremos tratar o assunto de forma 
desenvolvida no capítulo seguinte. 
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As Crianças e a Violência Televisiva 
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As preocupações quanto ao eventual efeito pernicioso daquilo a que Erving Goffman 
chama as "framed experiences" (experiências enquadradas) (1), ou seja as con
struções de objectos culturais transmissíveis a partir das realidades experienciadas, 
remontam a Platão (tanto quanto a ciência histórica nos permite saber). 
Com uma espantosa proximidade de argumentação relativamente a alguns actuais 
defensores de exclusão de conteúdos violentos da televisão, Platão considerava as 
crianças como seres particularmente vulneráveis e sensíveis, incapazes de distinguir 
entre "o alegórico e o literal", ficando definitivamente marcadas pelos modelos que 
lhes são apresentados. 
Assim, os deuses e heróis de todo o tipo de manifestação cultural - história, poesia, 
romance e música -, deveriam apenas ser representados praticando actos que pu
dessem servir de exemplo positivo às crianças. 
Enquanto modelos e, logo, elementos a imitar, dever-se-iam pautar pela virtude, uma 
vez que esses eram os valores que se pretendia inculcar nos jovens. 
Mais perto dos nosso dias, David Hume criticava a crueldade do teatro inglês. 
Verdi teve problemas com a censura devido ao regicídio em "um baile de máscaras". 
Com a expansão dos jornais em fins do século passado, inícios deste século, as 
preocupações passaram a centrar-se nos efeitos negativos da chamada imprensa 
sensacionalista do "sexo e crime". Mas, depressa o cinema, com o seu carácter de 
novidade arrebatadora de multidões e porque possibilitador de visualização, logo, 
mais democrático e abrangente (não exigindo nem competências de leitura nem um 
nível de conceptualização tão elaborado como a leitura), se tornou num alvo privile
giado das preocupações moralistas. 
Exceptuando a campanha contra os "comics" que levantou particular celeuma nos 
Estados Unidos entre os anos 40 e 50, o Cinema foi, até ao aparecimento da televisão, 
(2) o objecto de estudo e especulação dominante quanto às eventuais repercussões do 

(1) "Goffman considera que algumas experiências (por exemplo, rituais, jogos, teatro) seleccionam uma parte 
da vida, artribuindo-lhe particular relevo, tal como na pintura emoldurada ("framed painting") que se coloca 
na parede (...). Os seus elementos são organizados de forma a que os participantes nela encontrem ordem, 
sequência, e uma causalidade aparente. Os quadros ajudam a organizar e a dar sentido à experiência do dia-a-
-dia que se encontra desordenado e fluído" (Dorr, 1986, p.61) 

(DNenhum meio de comunicação cresceu tão rapidamente. Em 1948 havia menos de 100.000 aparelhos de 
televisão nos Estados Unidos, um ano mais tarde atingiam já um milhão e em 1959 88% dos lares possuíam 
televisão, num total de coinquenta milhões de aparelhos em todos os Estados Unidos (Schramm e outros, 1961, 
pp.11-12) 
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seu conteúdo no público (sobretudo nas crianças e adolescentes). 
Surgida a televisão, o meio que com particular prazer os indivíduos deixam "invadir" 
as suas casas, o meio que vai até eles, apenas lhes exigindo aquilo que eles lhe queiram 
dar (quer a nível da atenção quer da importância quer ainda da credibilidade), estava 
eleito o novo alvo. 
O grande impacto da televisão, a verificação da sua rápida expansão (1) e a constatação 
das alterações que provocou nos hábitos dos indivíduos desde logo tornaram per
ceptível o papel importante que iria desempenhar enquanto instituição socialmente 
determinante. 
Estudando as alterações provocadas pela televisão na vida familiar Jonhson ( in 
Liebert et ai , 1985, p. 5), num artigo publicado em 1967 diz ter verificado que 60% das 
famílias tinham alterado os seus padrões de sono, 55% as horas das refeições, usando 
78% das famílias a televisão como "babysitter" . 
Um meio que fascina a ponto de alterar rotinas bem estabelecidas e que ocupa, como 
já vimos, um substancial número de horas da vida das pessoas, suscita pela força que 
lhe é inerente temores e tentações. Temores relativamente ao impacto que as men
sagens podem ter junto dos indivíduos e, consequentemente nos seus comportamen
tos, valores e posicionamento ideológico. Tentações de o utilizar e controlar, alegando 
a defesa dos valores vigentes, de forma a usar o seu potencial de modelagem, 
"construindo" indivíduos conformes com as normas. 
Foi sobretudo a partir dos anos 60 e na sequência das fortes alterações sociais ocorridas 
(revolta da juventude, aumento da delinquência, do consumo de droga, alteração dos 
hábitos sexuais e consequentes repercussões ideológicas) que à televisão começou a 
ser seriamente imputada a responsabilidade de, através da difusão de actos violentos, 
estar a incrementar a agressividade dos indivíduos, ao legitimar (pela difusão) 
comportamentos que eram até aí tidos como socialmente condenáveis. 
Num artigo escrito em 1968, em pleno período de revoltas estudantis, S.I. Hayakawa, 
ex-senador da Califórnia atribuía à televisão a responsabilidade pelas "disfunções" 
sociais em curso. Apelidando-a de geração da televisão, atribuía à juventude de então 
características de imaturidade, intolerância à frustração e desrespeito pela autori
dade, considerando-as resultado de horas passadas frente ao televisor e da absorção 
dos seus conteúdos ( Dorr, 1986). 
A televisão é comparada a uma feiticeira, encantadora, sedutora, mas de intuitos 

(1) Embora a tecnologia necessária para a transmissão televisiva se tenha desenvolvido durante os anos 20e30 
ede, em 1939 se terem já feito transmissões televisivas nos E. U.A., a eclosão da Segunda Guerra Mundial adiou 
o desenvolvimento da indústria de produção de aparelhos televisivos (outras necessiidades mais prementes se 
sobrepuseram!). Foi entre 1948 e 1950 que teve lugar nos Estado Unidos a "popularização" da televisão. Em 
Portugal esse fenómeno aconteceu com uma década de atraso. 

file:///jTnpacto
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maléficos, deturpadores daquilo que Hayakawa entende por verdadeiras realidades 
(D. 
A televisão foi mesmo "levada a tribunal" em dois célebres julgamentos em que os 
advogados a consideraram instigadora e logo responsável pelos violentos actos 
cometidos (Liebert et alv 1985). 
Em 1974, uma criança de 9 anos, Olivia Niem foi atacada e "artificialmente" violada 
com uma garrafa por um grupo de três raparigas e um rapaz, todos mais velhos. 
Quatrodiasantes tinha passado numa estação de TV local (NBC San Francisco Station) 
o filme "Born Innocent" em que uma cena semelhante era retratada. A mãe de Olivia 
pediu uma grande indemnização à cadeia de televisão considerandoa responsável 
pelo acontecido ao exibir o filme, com a agravante de o ter feito a uma hora em que 
as crianças em adolescentes constituem ainda parte substancial do público . 
Baseando a sua argumentação no direito à livre expressão, no facto de, entre as 
crianças do grupo, nenhuma ter assistido ao filme e nos anteriores distúrbios 
psicológicos e antecedentes de comportamento sexual desviante da jovem que 
instigara o grupo, os advogados na NBC, conseguiram que o processo fosse consid

erado improcedente. 

Este caso colocanos perante um dos temas mais controversos no estudo da relação 
entre a violência televisiva e o comportamento agressivo dos espectadores: qual o peso 
da personalidade e das características individuais na determinação dos efeitos das 
mensagens televisivas violentas. Para os indivíduos "perturbados", a televisão 
funcionará como estímulo (desencadeador de comportamentos que de outra forma 
não surgiriam), como modelo (sugerindolhes meios de actuação para actos agres

sivos que eles, de qualquer modo já tendencialmente levariam a cabo), como ambos 
ou como nenhum deles? 
As opiniões dividemse, como teremos oportunidade de verificar, quando abordar

mos as diferentes concepções teóricas. 

WEudpimexcrtnjHirtwlarnumteel™ 
lhesao retirados durante cerca de três a quatro horas por dia por uma poderosa feiticeira. Esta feiticeira conta 
l^oriaseetecedoradesonhos(...).Elafazrirascrianças;ensinalhesrefrõesparacantar;estácontinuamen^ 
a sugerir bons petiscos e brinquedos maravilhosos (...). A feiticeira é sempre tão fascinante que as crianças se 
sentam perante ela como se estivessem drogadas, absorvendo as mensagens que não foram criadas pelos pais 
e que eles muitas vezes ignoram (...). r v 
(■■■>E^(osjovens)aprmderamqueosproblemassociaisnãosãocomplicados;sãoapenasconflitosentreosbon^ 
e os maus Nunca se podem estabelecer negociações com os maus  a única solução é matálos. Os jovem 
aprendem também na publicidade que há soluções simples e instantâneas para todos os problemas... os docu
mentários televisivos acerca dos problemas do mundo oferecem meia hora de higiénicos e superficiais resumo, 
dos acontecimentos mais complexos. Os assuntos principais são escolhidos e eliminados os detalhes mai, 
maçadores. O tempo e comprimido, causa e efeito são simplificados. Na ficção as pessoas são apresentadas não 
como os seres complexos que são mas deforma estereotipada. Elas respondem emotivamente de forma simple, 
e rápida. A vida quer privada quer pública é fácil de ser entendida. Eis o que a televisão nos diz " (Dorr 1986 
p.bb) 
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No caso do julgamento de Ronald Zamora, em 1978, o advogado de defesa "diagnos
ticou" intoxicação televisiva e completa identificação com os heróis das séries 
preferidas como razões que levaram o jovem de 15 anos a, no decurso de um assalto, 
matar uma idosa de 82 anos. 
Zamora comparou a situação vivida com um episódio da sua série televisiva preferida 
"Kujak" em que uma mulher era abatida a tiro e, contudo, parecia invulnerável pois, 
logo de seguida, se levantava e caminhava. 
Também neste caso nada ficou provado quanto à eventual responsabilidade da 
televisão, nomeadamente na difusão de conteúdos violentos e na omissão das conse
quências realistas dos actos violentos, sendo Zamora considerado como um indivíduo 
"emocionalmente perturbado, instável e imprevisível" (Liebert et ai 1985 pp 132-
135). ' ' Y Y ' 

A dificuldade em provar qualquer "efeito" da violência televisiva prende-se não só 
com a artificialidade da concepção do efeito, com o carácter redutor de toda a relação 
causal, mas também, desde logo, com a dificuldade de definição do conceito violência. 
Há fortes divergências quanto aos critérios a utilizar para uma definição operacional 
(extremamente pertinente para a investigação) doscritérios de violência. Embora seja 
pacífica a inclusão da violência física e de actos que implicam a morte e o sofrimento 
físico de terceiros, nem todos os autores estão de acordo quanto à inclusão da violência 
psicológica, decaráctervisivelmentemaissubjectivo,implicando,eventualmente,na 
sua avaliação, aspectos projectivos do investigador. 

Em nossa opinião e se não houver pruridos quanto a subjectividade avaliativa, a 
inclusão da violência psicológica deverá depender dos grupos etários a estudar, na 
medida em que a sua descodificação implica capacidades de conceptualização de que 
apenas as crianças mais velhas são capazes. Há autores que incluem a destruição de 
"bens" e acidentes (muito frequentes nos desenhos animados) e outros ainda que 
consideram que o conceito deverá abranger acidentes naturais ( como cheias, fura
cões, tremores de terra), uma vez que eles são voluntariamente inseridos nas narra
tivas televisivas. 
Contudo, os dois critérios mais utilizados (o da C.B.S. e o do "Cultural Indicators 
Project") não incluem nem a violência psicológica, nem a destruição de "bens", nem 
os acidentes naturais (Lowery e DeHeur, 1988). 
Grebner cujos estudos de análise de conteúdo constituem um dos principais marcos 
de análise simultaneamente qualitativa e quantitativa dos conteúdos televisivos (1), 
define violência como "a expressão manifesta de força física contra o próprio ou contra 

(1) Gerbner contribuiu para dois conhecidos estudos sobre as influências comportamentais da televisão 
implementados pelos Estados Unidos - a "National Comition on the Causes and Prevention of Violence" e o 
burgeon General s"'. ' 

! 
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o outro ou como acções contra a vontade dos outros que lhes provoquem, dor, 
ferimentos ou a morte" (Baker e Bell, 1969, p.317). 
Uma outra dificuldade levantada pela necessidade de quantificar o número de cenas 
viloentas diz respeito ao critério de início e fim, ou seja, quando determinamos que 
tem início um episódio violento e quando ele acaba. Com ligeiras diferenças de 
"nuance" é, vulgarmente aceite que uma "acção violenta é uma cena em que a 
violência está presente e confinada aos mesmos indivíduos. Qualquer mudança de 
participantes inicia uma outra unidade" (Lowery e DeFleur, 1988, p. 366). Contudo, 
neste critério, o factor tempo não está presente, isto é, um episódio com uma cena 
violenta com uma duração de cinco minutos e com a intervenção das mesmas 
personagens seria menos "penalizado" na contagem de violência do que um outro 
commenos tempo total de violência mas com maior variação de personagens. O índice 
de violência desenvolvido pelo "Cultural Indicators Project" (de Gerbner) consiste 
numa medida mais complexa que, embora muito criticada por exigir uma articulação 
de vários indicadores, permite uma quantificação multidimensional da violência 
televisiva. São considerados três critérios de medida: a prevalência, a frequência e o 
papel da violência. " A prevalência será obtida pelo cálculo, numa dada amostra 
tomada como representativa, da percentagem de programas que contêm qualquer 
violência. A frequência dirá respeito à frequência de acções violentas em unidades de 
programa ou em unidades de tempo de modo a se poder calcular uma frequência por 
hora e por programa. Por último, o papel remete para a forma como as personagens 
são retratadas: como vítimas de violência, como perpetradores dos actos violentos ou 
em ambas as situações ( Lowery e DeFleur, 1988, pp. 366-367). 
Embora referente aos programas da televisão americana parece-nos particularmente 
interessante (até porque grande quantidade da ficção vista na televisão portuguesa é 
oriunda dos Estados Unidos) revelar algumas das conclusões das análises de con
teúdo da equipa de Gerbner que permitem caracterizar bem a violência televisiva (1). 
Assim, a violência era normalmente localizada no passado (como por exemplo nos 
westerns) ou no futuro (ficção científica) e, quando tinha lugar no presente, não era 
identificável. Era, também, normalmente apresentada sem que qualquer sofrimento 
fosse retratado. A violência era geralmente levada a cabo por elementos do sexo 
masculino, jovens, solteiros e sem responsabilidades sociais. A maioria das mortes 
tinha lugar entre estrangeiros, não-brancos e pertencentes às classes baixas. As 
mulheres eram normalmente retratadas como vítimas de violência (Baker e Bell 1969 
pp. 321-356). 

w^rs6rs.fl relatim "antiguidade"destes estudos tmdo °s w- -a— •* 
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Gerbner salienta a falta de correspondência entre a violência televisiva e a violência 
real. A frequência com que ocorre, os locais onde tem lugar, quem a comete, nada 
parece coincidir entre a violência retratada na televisão e as estatísticas retiradas da 
realidade. E, questionando-se quanto às razões do carácter irrealista de violência 
televisiva interpreta-a como resultante duma necessidade de distanciamento emocional 
e afectivo dos indivíduos, ou seja, colocar a violência noutro tempo e noutor lugar, não 
exibirosofrimentoquedelapodeadviresemprequeumaexcepçãoaconteceealguém 
morre ou sofre ele ser, de preferência estrangeiro, logo diferente e não tão susceptível 
de solicitar identificações, torna a violência menos perturbadora para o espectador. A 
verificação desta discrepância entre o mundo real e o mundo televisivo levou Gerbner 
a acentuar que, contrariamente ao defendido por alguns autores, a violência retratada 
na TV não era, de forma alguma, um retrato fidedigno da "realidade" (Lowery e 
DeFleur, 1988,pp. 280 -285) 

Kaplan e Singer( in Liebert et ai , 1985. pp. 112-113) consideram, muito pertinente
mente, que não é por mero acaso que isto acontece e que os espectadores ficam 
fascinados pela violência, reflectindo o conteúdo dos programas a "procura" do 
público. Sublinhando que a agressividade e a violência sempre existiram não fazendo 
portanto sentido fazê-las decorrer dos conteúdos da televisão ou doutros media, con
sideram que a televisão é perseguida porque "portadora de más notícias", isto é, 
retratadora de aspectos do homem que alguns estudiosos das ciências sociais é 
humanas se querem recusar a ver. 
Hodge e Tripp (1986) alertam igualmente para o perigo que consiste em tentar 
higienizar a televisão de violência, considerando as tentativas de o fazer, caso fossem 
bem sucedidas, como uma "lobotomia universal". A agressividade é inerente ao 
homem sendo-lhe essencial à sua defesa e afirmação pessoal. Para estes autores negá-
lo seria privar a espécie humana de um dos seus principais mecanismos adaptativos. 
Podemos encontrar uma corroboração destas afirmações nos resultados duma inter
essante investigação levada a cabo por, Paul Ekman em 1975 em duas províncias da 
Africa do Sul, com populações ainda sem prévia experiência televisiva, portanto sem 
influências dos hábitos prévios de visionamento. 
Foram criadas três tipos de "dietas" televisivas, contendo, respectivamente, pro
gramas agressivos, programas pró-sociais ( com exemplos de cooperação, ajuda e 
partilha) e programas neutros. 
Setecentascriançasforamdivididaspelostrêsgrupos,sendoosprogramasvisionados 
na escola. Os comportamentos agressivos e pró-sociais das crianças foram quantifica
dos antes e após o visionamento. Para além de terem sido encontradas diferenças 
muito pouco significativas entre os grupos, verificou-se que enquanto a "dieta" 
neutra diminui a agressividade relativamente aos pares a dieta pró-social aumentou 
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a agressividade para com as figuras da autoridadp Ekman interpreta estes resultados 
afirmando que a "dieta" pró-social não foi tão do agrado das crianças (in Liebert et ai 
1985, pp. 122-123). 

Pensamos que uma explicação alternativa possa estar no conteúdo demasiado pró-
social e moralista dos programas escolhidos para essa "dieta", tendo-se tornado 
perceptível para as crianças a tentativa de manipulação moralista dos seus compor
tamentos, logo a revolta contra a autoridade, a provável origem de tais intuitos. 
Podemos dizer, um pouco simplisticamente, que os trabalhos tendo como objectivo 
avaliar os efeitos da violência televisiva , embora não conduzindo a consensos 
teóricos,têm privilegiado dois temas de estudo: a) os conteúdos dos programas; b) os 
hábitos televisivos dos espectadores. Embora com excepções, os hábitos televisivos 
dos espectadores (geralmente medidos quantitativamente pelo número de horas 
passadas frente ao écran) são tomados como variável de estudo quando se pretende 
avaliar o efeito cumulativo da violência. Supostamente os grandes consumidores 
televisivos estão mais expostos à violência do que os indivíduos com menores hábitos 
televisivos, contituindo a amostra ideal para avaliar os eventuais efeitos cumulativos 
do visionamento da violência televisiva (Milavsky, Eron, Singer & Singer, etc). A 
manipulação das "dietas" televisivas e dos conteúdos dos programas tem sido 
recurso dos que se têm dedicado a estudar os efeitos imediatos (Bandura, Stever, 
Applefield e Smith, Parkz, Berkowitz e muitos outros). 

Entre os autores que se colocam numa abordagem conceptual cuja palavra-chave é o 
termo efeitos, poucos são os que reconhecendo os efeitos a curto prazo negam que eles 
se façam sentir a longo prazo (1). O mesmo não é verdade relativamente aos 
defensores dos efeitos cumulativos, que, embora não negando que a avaliação dos 
efeitos a curto prazo pode ser bem conseguida, consideram, na sua maioria, que ela 
descura a televisão enquanto experiência contínua e não ocasional, sendo os seus 
efeitos pontuais determinados mais pelas experiências televisivas prévias do que 
pelos conteúdos do momento. 
Contudo, embora ainda haja fortes defensores das teorias dos efeitos, a relação 
televisão-telespectadores é cada vez menos pensada nos moldes causador-vítima, 
causa-efeito. O público não é uma entidade uniforme, passiva, acrítica que tem a 
televisão como única fonte de experiência social. Ele é constituído por indivíduos 
substancialmente diferentes (em idade, sexo, personalidade, instrucção, etc.) com 
possibilidade de a escolher entre outras actividades e de seleccionar os conteúdos que 

(1 Freedman e uma das excepções. Ele defende que apenas se encontram efeitos comportamentais da violência 
televisiva quando, quer os comportamentos medidos quer o meio em que eles ocorrem, são muito semelhante* 
aos retratados na televisão e a medida é tomada imediatamente após o visionamento (Liebert 1985) 



mais lhes agradam e sobre eles pensar e interpretar em função de "esquemas" (de 
descodificação) fornecidos pelas suas experiências prévias e culturas de origem. 
A escolha dos métodos de investigação da relação entre a violência televisiva e a 
agressividade nas crianças e jovens tem dependido, como sempre acontece, das 
concepções teóricas de base. 
De uma forma um pouco simplista, como é forçoso em qualquer categorização, 
podemos considerar que os estudos até ao momento levados a cabo recorreram a seis 
tipos de métodos de investigação (normalmente usados exclusivamente, raramente 
conjugados): 1) Meta-análise; 2) Estudos laboratoriais; 3) Estudos correlacionais; 4) 
Estudos longitudinais: 5) Estudos de campo; 6) Análise de conteúdo, que passamos 
a descrever sumariamente: 
1) Meta-análise - Trata-se de um método de análise quantitativa dos resultados de 
várias investigações levadas a cabo partindo duma mesma hipótese, visando obter 
resultados mais conclusivos, não só através do tamanho da amostra (a soma de todos 
os sujeitos das várias investigações) como também pela hipotética eliminação de 
determinadas variáveis parasitas que pudessem estar presentes em cada um dos 
trabalhos de investigação. 
Andinson (Liebert e Poulos, 1976, p. 599), usando a meta-análise compilou os resul
tados de 76 trabalhos de investigação desenvolvidos entre 1956 e 1976 tendo por tema 
a relação entre o visionamento da violência televisiva e o comportamento agressivo, 
tendo verificado que 77% dos estudos revelavam a existência duma associação, 20% 
não evidenciavam qualquer resultado e cerca de 3% provavam a existência duma 
relação negativa. 
Este método, uma vez que se "limita" a quantificar investigações já desenvolvidas 
está muito pouco marcado "ideologicamente", sendo susceptível de ser utilizado 
pelas mais diversas concepções. 
2) Estudos laboratoriais - Iniciados por Bandura e Berkowitz nos inícios dos anos 
sessenta, com eles pretendeu-se o isolamento de variáveis de modo a mais cienti
ficamente se provar as relações (normalmente a curto prazo) entre os conteúdos 
violentos de televisão e os comportamentos agressivos das crianças e adolescentes. 
Inicialmente utilizados no estudo das variáveis, foram, pouco a pouco (à medida que 
as concepções teóricas reconheciam o carácter determinante de novos factores) 
alargando o seu âmbito à manipulação de variáveis referentes às características do 
espectador e às circunstâncias em que o visionamento ocorria. 
O controlo que permite isolar variáveis e tentar perceber qual o seu "peso" na 
ocorrência de fenómenos, constitui, ao mesmo tempo, a principal vantagem dos 
estudos laboratoriais e a sua maior fragilidade. Considerados ecologicamente inválidos 
porque antecipadamente criados e não reproduzindo nunca as situações do dia-a-dia, 
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no que concerne aos estudos da violência televisiva, os métodos laboratoriais contêm 
as seguintes vulnerabilidades: 1) Os indicadores de agressividade e violência (tanto 
nos media como nos sujeitos) são escolhidos pelo experimentador e considerados 
representativos de toda a violência; 2) Normalmente os indivíduos são uma única vez 
expostos aos estímulos; 3) o laboratório é um meio artificial; 4) a avaliação da 
agressividade do espectador é feita imediatamente após a exposição ao "estímulo" 
televisivo; 5) a agressividade do espectador é artificialmente medida, em contextos 
não relacionais(Parke e Slaby, 1976). 
Como decorre das características que lhe são inerentes, os estudos laboratoriais têm 
sido recurso das concepções mais tradicionalistas que consideram poder ser a relação 
conteúdo televisivo - comportamento dos espectadores encarada causalmente, segundo 
um esquema causa-efeito. 
3) Estudos de campo - Tentando manter o rigor dos estudos laboratariais, superando-
lhes as deficiências, nomeadamente no respeitante à artificialidade do meio, os 
estudos de campo procuraram avaliar os sujeitos nos seus meios naturais. 
Normalmente utilizados na avaliação dos efeitos "cumulativos" (1), o seu "design" 
mais corrente corresponde à repetida aplicação a grupos de indivíduos de programs 
de TV variáveis no seu conteúdo (violentos, não violentos, por vezes com inclusão de 
programas neutros), havendo uma prévia e uma subsequente avaliação dos in
divíduos em situação de interacção grupai. 
Os "settings" mais escolhidos são as escolas ou instituções afins. 
O contexto naturalista em que a exposição e a observação ocorrem, permitem avaliar 
o eventual efeito mediador da presença das outras crianças e "medir" a agressividade 
na relação interpessoal e não relativamente a brinquedos, como teremos ocasião de 
encontrar, por exemplo, em Bandura. 
Embora nem todos os estudos de campo sejam unânimes nas suas conclusões, a 
grande maioria verifica a existência de uma relação directa entre o visionamento de 
programas violentos e um aumento da agressividade dos espectadores, afirmando 
que os dados resultantes dos estudos laboratoriais são corroborados pelos resultados 
obtidos em meios mais naturais. 
Estes métodos permitiram que a devida importância fosse atribuída a factores 
antecedentes, tais como a prévia agressividade dos indivíduos e respectivos hábitos 
televisivos. 
4) Estudos correlacionais - Não permitindo interpretações causais, os estudos corre-

(1) Estes efeitos cumulativos são normalmente efeitos a longo prazo, na sequência da aplicação de "dietas" 
televisivas, sendo medidos imediatamente após o visionamento, isto durante um determinado período de tempo. 
Podemos dizer que se trata de uma avaliação de efeitos cumulativos a curto prazo. 
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lacionais, têm facilitado a identificação de uma série de factores desenvolvimentais, 
individuais e sociais determinantes do impacto da violência televisiva. 
Embora não negando a importância do visionamento de conteúdos televisivos 
violentos na agressividade dos indivíduos, a análise correlacionai apenas lhes atribui 
a responsabilidade por 10% da variância (Parke e Slaby, 1983). 
5) Análise de conteúdo - No estudo da televisão este método foi inicialmente 
desenvolvido por Gerbner e seus colegas da Escola de Annenberg, consistindo na 
análise qualitativa a quantitativa de amostras de programação consideradas repre
sentativas. 
Criada uma tipologia, os conteúdos programáticos são analisados em função da 
presença dos items constantes dessa caracterização tipológica permitindo avaliar a 
sua ocorrência e respectiva frequência. 
Já atrás foi feita referência aos trabalhos de análise de conteúdo elaborados por 
Gerbner, cujas conclusões são ilustrativas do tipo de dados que este método permite 
recolher. Com ela apenas se torna clara a representação televisiva da realidade, 
podendo posteriormente retirarem-se ilações quanto à sua consonância com a reali
dade estatística e, eventualmente, conjecturar quanto às repercussões de ocasionais 
discrepâncias no comportamento dos indivíduos e na dinâmica social. 
6) Estudos longitudinais - Os métodos longitudinais pretendem estudar a relação a 
longo prazo entre hábitos televisivos dos indivíduos e os seus comportamentos, 
assumindo a existência de efeitos cumulativos. 
Este método tem sido acompanhado de preocupações com a realidade ecológica quer 
dos "settings" quer das medidas de comportamentos. Assim, tem procurado que as 
situações de visionamento televisivo avaliadas sejam o mais naturais possível e que 
os padrões de agressividade avaliados sejam socialmente significativos, isto é, 
ocorram no decurso da interacção social. 
7) Outros métodos - As actuais concepções teóricas, que relevam o papel dos 
indivíduos enquanto parceiros activos na escolha, descodificação, interpretação e 
aceitação da mensagem, acentuam a importância dos valores, motivações e atitudes 
. As motivações irão determinar as escolhas; os valores e atitudes refletir-se-ão, 
sobretudo, nas interpretações que fazem dos conteúdos televisivos, na credibilidade 
que lhes atribuirão e na sua aceitação enquanto modelos comportamentais. Ques
tionários e escalas têm sido um recurso comum, sobretudo dos defensores da teoria 
dos usos e gratificações, precisamente com o objectivo de verificar como é que os 
indivíduos usam a televisão, o que nela procuram, a credibilidade que lhe atribuem 
e as "representações" que a partir dela constroem. 
Embora a concepção teórica determine inegavelmente a escolha dos métodos e se 
possam atribuir até a alguns deles claras "filiações" teóricas, como é o caso do recurso 
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quase exclusivo por parte da teoria da aprendizagem aos estudos laboratoriais, as 
actuais concepções, mais ecléticas, tem permitido um esbatimento dessa tendência. 
Tendo-se passado duma linearidade causal para o reconhecimento da interdependência 
de um vasto conjunto de factores na relação violência televisiva-comportamento dos 
sujeitos, ou os factores isoladamente estudados são assumidos enquanto pequenas 
parcelas duma vasta realidade ou então há uma procura de construir "designs" de 
investigação que possibilitem a avaliação multidimensional (embora sempre parcelar 
e redutora). 
Leonard Eron, da Universidade do Illinois, tem-se dedicado desde há longos anos ao 
estudo do tema da "violência televisiva", sendo a sua evolução teórica bem ilustrativa 
de uma profunda mudança epistemológica. Da procura de uma relação causa-efeito, 
o autor passou para o reconhecimento da necessidade de uma abordagem multidi
mensional. 
Assim, em 1960, Eron dizia ter verificado a existência de uma relação entre a violência 
dos programas televisivos preferidos pelas crianças e a agressividade por elas 
evidenciada na escola. Neste sentido o assitir continuamente a programas violentos 
podia ser uma causa de comportamento agressivo com um efeito duradouro na 
criança. Nessa altura concluiu ainda Eron que havia um período particularmente 
sensível, situado entre os 8 e os 12 anos. 
Dezassete anos mais tarde, Eron juntamente com Rowel Huesmann levou a efeito 
outro estudo, reconhecendo a necessária interdependência de vários factores no 
desencadeamento de comportamentos agressivos. Tal estudo composto de uma 
investigação longitudinal de três anos - chamado Chicago Circle Study - incluía 750 
crianças, metade das quais se encontravam (em 1977) na 1- classe e outra metade na 
3a. Pretenderam aqueles autores determinar as condições de relação entre a violência 
televisiva e a agressão e quais os factores da relação pais-criança que tornavam 
algumas crianças mais vulneráveis do que outras ao efeito da violência na televisão 
(Eron, 1982). 
Neste contexto, as crianças foram avaliadas segundo os seguintes aspectos: 
- reconhecimento da agressividade e popularidade por parte dos pares; 
- agressividade; 
- fantasia; 
- preferência por comportamentos característicos de determinado sexo; 
- hábitos de consumo televisivo (em termos de preferência); 
- violência de programas preferidos; 
- identificação com personagens televisivos agressivos. 

Por sua vez os pais das crianças alvo da pesquisa foram avaliados em termos de: 
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- comportamento de rejeição; 
- atenção dedicada aos filhos; 
- existência de punição física como castigo pela agressão; 
- agressividade 
- mobilidade social; 
- violência nos programas vistos por eles (pais). 

Os resultados obtidos permitiram a Eron retiras várias conclusões, das quais indicare
mos as mais significativas: 
- Embora se tivessem obtido dados conclusivos de que o acto de visionamento de 
programas violentos pode aumentar os comportamentos agressivos, isto não elimina 
necessariamente outras causas; 
- Existe um efeito cumulativo ao longo dos anos: 
- Não só a exposição continuada à violência televisiva influencia os comportametos 
agressivos da criança como as crianças agressivas assistem por escolha própria a mais 
programas agressivos do que as outras; 
- As crianças menos bem sucedidas em termos escolares vêem televisão com mais 
frequência, identificam-se mais fortemente com os personagens agressivos e acredi
tam mais facilmente que o conteúdo agressivo dos programas é verdadeiro (no 
sentido de não ficcional); 
- O castigo físico, a rejeição e a insatisfação dos pais quanto ao sucesso dos seus filhos 
encontram-se significativamente relacionados com a agressividade evidenciada pelas 
crianças no contexto escolar; 
- A agressividade das mães, a idade dos pais e o seu nível educacional encontravam-
se altamente relacionados com a agressividade dos filhos. 

Com este estudo Eron afirma ser para ele clara a inexistência de uma relação unívoca 
entre violência televisiva e comportamento agressivo. Se a violência na televisão pode 
ser uma das causas possíveis do comportamento agressivo é também plausível que as 
crianças agressivas optem pelos programas mais violentos, sendo, pois, o processo 
circular. As crianças agressivas não são populares e, porque as relações com os seus 
colegas tendem a ser insatisfatórias, refugiam-se frente ao televisor. A violência que 
nele observam reassegura-as do seu comportamento, ensinando-lhes simultane
amente novas técnicas coercivas que elas utilizam na relação com os outros, o que as 
torna ainda mais indesejadas, empurrando-as de novo para a frente do écran. É um 
círculo vicioso interminável. 
Apesar da enorme quantidade de estudos levada a cabo sobre este tema, ou por isso 
mesmo, as opiniões continuam a dividir-se e a não ser pacífica quer a validade 
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conceptual do conceito de efeitos quer, caso aceitamos abordar a relação violência 
televisiva-comportamento agressivo segundo essa perspectiva, a identificação desses 
mesmos efeitos e dos mecanismos que os determinam. 
As diferentes teorias acerca da relação violência televisão/comportamento podem ser 
divididas em dois grandes grupos: 
1) aqueles que assumem a existência de efeitos e tem como objecto primeiro de estudo 
a televisão, seus conteúdos e suas formas; 
2) as que assumem o papel activo do espectador, considerando ser a inter-relação entre 
as formas e conteúdos da televisão, as características do espectador e do meio que 
determinam o "produto" resultante. 
Entre as primeiras encontramos postulados os mais diferentes efeitos: aumento da 
agressividade, decréscimo da agressividade, ausência de efeitos, dessensibilização e 
mudança de atitudes - Teorias da Aprendizagem Social, da Catarse, da Estimulação, 
da Habituação, da Aculturação e da Ausência de Efeitos. 
As teorias centradas no sujeito - Teoria dos Usos e Gratificações e Teoria Constructiv-
ista - ambas assumindo o espectador como descodificador activo e crítico das 
mensagens televisivas, como constructor de sentidos, realçam diferentes aspectos 
enquanto determinantes privilegiados. Para a Teoria dos Usos e Gratificações os 
indivíduos "usam" e interpretam os conteúdos televisivos de acordo com as suas 
necessidades e tendo como objectivo obter determinadas gratificações. 
A Teoria Contructivista opta por um enquadramento desenvolvimentista e social, 
identificando os processo de construção do sentido e respectivas variáveis nelas 
implicadas. 
E esse conjunto de posições teóricas, sublinhado por algumas das mais significativas 
abordagens empíricas que as fundamentam que apresentamos seguidamente. 
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TEORIA DA APRENDIZAGEM SOCIAL 

Tendo em Bandura a figura mais proeminente (1) esta teoria propõe que os modelos 
de violência apresentados na televisão não só aumentam a probabilidade de que os 
sujeitos que a observam se conduzam agressivamente como determina a forma que 
esses comportamentos vão assumir. Segundo Alberto Bandura (in DeFleur e Lowery, 
1988, p. 61) os modelos apresentados na televisão são só por si tão aliciantes que 
frequentemente dispensam a existência de quaisquer mecanismos de reforço. 
Embora reconhecendo a importância das recompensas e castigos no processo de 
formação dos comportamentos das crianças, este autor considera, no entanto, a 
modelagem como prevalecente em todo o processo de socialização. Nesta perspectiva, 
é sobretudo através da observação da realidade exterior que as crianças adquirem 
conhecimento das novas formas de comportamento e das suas eventuais consequências. 
As experiências clássicas de Bandura, conhecidas por "Bobo doll experiment" (experiência 
da boneca palhaço), embora muito criticadas quanto à sua validade ecológica, 
sobretudo no que diz respeito à extrapolação da realidade laboratorial para o contexto 
familiar onde normalmente as crianças observam televisão, foram as primeiras a 
demonstrar que o comportamento da criança pode ser influenciado pela observação 
das outras pessoas, nomeadamente quando os modelos são veiculados pela televisão. 
Elaborada com o objectivo de demonstrar que os comportamentos agressivos são 
aprendidos pelas crianças e que há determinadas circunstâncias que potencializam 
essa aprendizagem, a experiência da boneca palhaço implicava, na sua forma original, 
os seguintes procedimentos: crianças entre os 4 e os 6 anos eram levadas para uma sala 
onde lhes era dito terem de esperar sozinhas alguns minutos. Durante esse período de 
tempo no écran da televisão que fazia parte do mobiliário da sala, decorria um filme 
onde se podia ver um adulto a brincar agressivamente com brinquedos e sovando 
uma boneca insuflável com cara de palhaço. Como a boneca tinha uma base de areia 
voltava sempre à posição vertical o que, aparentemente, irritava o adulto e o 
incentivava a redobrar as suas manifestações agressivas e concomitantes verbalizações 
de cólera. 

(l)Bandura foi talvez, de entre os académicos, um dos que mais contribuiu para a divulgação das preocupações 
quanto ao potencial efeito nefasto da violência televisiva no comportamento das crianças. Escrevendo na revista 
"LOOK" (citado por R. Liebert et ai, 1985, p. 9), Bandura assume a preocupação das famílias americanas com 
o que as suas crianças vêem na televisão: "If parents could buy packaged psychological influences to administer 
in regular doses to their children, I doubt that many would deliberately select western fun slingers, hopped-
up psychopaths, deranged sadists, slap-sticks buffons and the like, unless they entertained rather peculiar am
bitions for their growing off-spring.Y et, such examples of behavior are delivered in quantity with no direct 
charge, to millions of households daily. Harried parents can easily turn off demanding children by turning on 
a television set; as a result, todays youth is being raised on a heavy dosage of televised agression and violence 
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Depois de terem observado esta sequência filmada, as crianças eram levadas para 
uma sala cheia de brinquedos muito atractivos. 
Quando estavam entusiasmadas na descoberta desses brinquedos eram deles afastadas, 
sendo-lhes dito serem demasiado valiosos pelo que não lhes seria permitido continuarem 
a usá-los. 
Num terceiro momento as crianças eram introduzidas numa sala em tudo semelhante 
àquela em que puderam observar o adulto a brincar e a ser agressivo com a boneca 
palhaço. Mesmo os brinquedos que aí existiam eram similares. 
As acções das crianças são, então, observadas através dum espelho unidireccional 
com o objectivo de se verificar se o comportamento agressivo constante do filme é por 
elas reproduzido na situação de jogo. 
Para tornar as suas verificações concludentes Bandura criou três grupos experimentais: 
o grupo de crianças que assistia ao filme e posteriores etapas que acabamos de 
descrever, um segundo grupo que observava um filme de características não violentas 
e finalmente um grupo de crianças que ingressava de imediato na sala de brinquedos 
onde estava o "Bobo-doll" sem passar pelos anteriores procedimentos. 
A comparação dos comportamentos das crianças permitiu verificar que aquelas que 
tinham observado o filme viloento se comportavam de forma mais agressiva, 
reproduzindo comportamentos violentos "copiados" ao adulto, aos quais juntavam 
manifestações agressivas originais. 
Esta primeira versão de experiências com a "Bobo-doll" foi alvo de inúmeras críticas, 
desde a clássica condenação pela extrapolação das vivências laboratoriais para a 
realidade, como já referimos, até observações quanto: 

1) ao carácter pouco realista da situação retratada no filme: um adulto que se diverte 
adoptando comportamentos infantis; 

2) ao facto de a criança se encontrar sozinha num meio desconhecido (o laboratório) 
e perante desconhecidos, aumentar a insegurança e logo a predisposição para 
desenvolver comportamentos de imitação (de forma a se tornar consonante com o 
meio e, assim, melhor ser aceite); 

3) às características físicas da boneca palhaço - quer a sua aparente invulnerabilidade 
que a fazia sobreviver intacta aos golpes mais duros, quer o facto de que quando caía 
logo se levantava, ambas devolvendo à criança uma imagem de ineficácia da sua 
acção, levando-a a tentar de novo. 

4) ao facto de a criança ser colocada perante brinquedos iguais aos da situação do 
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filme, sendo raro no mundo real surgir a possibilidade de transposição absoluta dos 
conteúdos visionados na televisão para a realidade. 

Foram sobretudo criticadas a Bandura as conclusões consideradas abusivas de que se 
as crianças tivessem armas elas poderiam transpor para a vida real cenas observadas 
na televisão. 
Os críticos são unânimes em sublinhar que a situação do jogo é percepcionada pela 
criança como um espaço diferente de interacção, em que a expressão de determinado 
tipo de afectos (nomeadamente de tonalidade "negativa") pode ter lugar, não sendo 
esses comportamentos expressivos toleráveis fora do âmbito do "faz-de-conta". E 
lembram a Bandura que bonecos não são pessoas! 
As subsequentes alterações de Bandura às experiências da "Bobo-doll" procuraram 
suprir algumas deficiências, nomeadamente ultrapassar uma concepção demasiado 
mecanicista de que a um determinado estímulo corresponde sempre uma resposta 
sem que outras variáveis sejam tidas em conta no processo de aquisição dos 
comportamentos. 
Em 1965, Bandura repetiu as experiências da"Bobo-doll", mostrando no filme as 
consequências sofridas pelo adulto após o seu comportamento agressivo. Três 
condições foram criadas: na primeira condição o modelo era recompensado com 
alimentos e elogios, na segunda era punido com repreensões verbais, não havendo 
quaisquer consequências na terceira condição. Colocadas, de imediato na situação 
laboratorial, as crianças que tinham observado o modelo que era punido apresentavam 
menos comportamentos de imitação do que as crianças dos outros dois grupos. 
Tendo sido todas as crianças expostas ao comportamento agressivo, verificou-se que 
apenas algumas delas o reproduziam o que tornou pertinente verificar até que ponto 
todas elas o tinham adquirido embora apenas algumas o adoptassem ou se, devido 
às consequências desagradáveis associadas ao comportamento este não tinha sequer 
sido adquirido. 
Ofereceram-se, então, recompensas às crianças caso elas reproduzissem fidedignamente 
os comportamentos do modelo. Quando isto aconteceu a diferença entre os grupos 
deixou de existir, o que permitiu concluir que as crianças que tinham observado o 
modelo punido tinham adquirido o reportório de comportamentos, sendo capazes de 
o desempenhar em circunstâncias favoráveis e de aprovação. 
Caso haja aquisição do comportamento (o que depende, evidentemente, das capacidades 
cognitivas da criança e da atenção prestada ao estímulo), para que ele seja reproduzido 
é preciso que haja a sua aceitação por parte da criança, podendo os efeitos desta 
aceitação assumirem manifestamente duas formas: comportamentos de imitação 
quando o observador reproduz os comportamentos do modelo, e comportamentos de 
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contra-imitação (quando os comportamentos são assumidos pela negativa). 
Os defensores da aprendizagem pela observação falam também em pistas de modelagem 
("modeling cues"), quando um estímulo é percebido como um exemplo extensível a 
outras situações semelhantes, podendo dar lugar à inibição de comportamentos que 
se inscrevem na mesma linha de conduta ou à desinibição desse mesmo tipo de acções. 
O tipo de reforço é, neste processo, determinante quer para que a aceitação ocorra quer 
na definição da posterior "tonalidade" (imitativa ou contra-imitativa, inibitória ou 
desinibitória) do comportamento evidenciado. 
Avaliável sexo revelou-se também importante fonte de variação de resultados nesta 
experiência da "Bobo-doll", pois, como referiremos mais adiante quando abordarmos 
a forma como os diferentes sexos interpretam e reagem aos mesmos conteúdos 
televisivos, os rapazes apresentaram substancialmente mais comportamento agressivo 
do que as raparigas. 
Procurando estudar ainda o efeito de outras variáveis, nomeadamente da entidde 
humana versus "animada" dos modelos agressivos (questão bastante pertinente uma 
vez que grande parte dos desenhos animados apresenta comportamentos de violência 
que, embora geralmente ritualizada, se inscrevem nos critérios comumente aceites 
como agressividade e são alvo favorito de atenção, sobretudo das crianças mais 
pequenas), Bandura faz mais uma alteração à sua experiência da "Bobo-doll": o 
comportamento agressivo era levado a cabo por uma pessoa ou por uma personagem 
de banda desenhada (o pato Herman). 
Os resultados não mostraram diferenças significativas entre o modelo adulto e o pato 
Herman, permitindo concluir-se que o comportamento agressivo é igualmente aprendido 
com modelos "vivos" e com desenhos animados. 
Estes são alguns exemplos que nos permitem constatar o progressivo "alargamento" 
de âmbito no objecto de estudo da teoria da aprendizagem. Inicialmente postulando 
uma relação directa e quase uniforme dos modelos agressivos no comportamento da 
criança, sem que particular atenção fosse dispensada quer ao reforço quer a outras 
variáveis do meio e da criança, foi incluindo, progressivamente, algumas características 
do conteúdo televisivo (em que medida o comportamento é reforçado no contexto da 
narrativa fílmica), do enquadramento em que ele ocorre (semelhante à vida real ou em 
desenhos animados), para, actualmente, as preocupações se tornarem mais lactas e 
abrangentes, sendo mesmo as motivações, interesses, necessidades e capacidades da 
criança considerados factores determinantes. 
Aliás a própria designação assumida actualmente pela teoria - cognitivo-social - deixa 
transparecer esse alargamento do seu campo de abordagem. 



TEORIA DA CATARSE 

Remontando a Aristóteles que considerava a participação dos espectadores no teatro 
uma forma de libertação de determinado tipo de afectos, nomeadamente do medo, da 
pena e da dor, a teoria da catarse tem a sua origem mais próxima na teoria psicanalítica. 
Na perspectiva de Freud e seus seguidores as pulsões podem ser expressas quer 
através da "descarga primária" quer sob a forma de processos substitutivos activados 
pelos mecanismos de defesa. 
A identificação, é um dos processos que, sobretudo a partir das vivências edipianas 
em que a identificação com o agressor é essencial para a resolução do conflito e 
subsequente adaptação à realidade, contribui para que os indivíduos sejam capazes 
de prescindir da satisfação concreta do desejo, obtendo uma satisfação substitutiva 
("alucinatória") por via fantasmática. 
Aplicados à violência televisiva estes pressupostos teriam como implicação uma 
redução dos comportamentos agressivos dos indivíduos expostos às cenas de vi
olência, na medida em que a identificação à personagem que manifestava esse tipo de 
comportamento funcionava catarticamente, tornando-se dispensável para o especta
dor o exercício "real" desses actos (postulado da "equivalência funcional" das formas 
de agressividade). 
Assim, contrariamente ao defendido por todas as outras teorias, a primeira concepção 
dos efeitos catárticos (1), postulava que a observação de violência televisiva tinha 
como efeito uma redução dos comportamentos agressivos dos espectadores. 
Apesar de algumas investigações levadas a cabo com estudantes poderem ser 
interpretadas como validando esta teoria, o mesmo não acontece nas investigações 
que têm as crianças como sujeitos experimentais. 
Por exemplo, numa investigação implementada por Albert Siegel (in Liebert et ai., 
1985, p. 63) crianças da pré-primária foram conduzidas em díades para uma sala onde 
observavam um filme. Cada grupo de crianças observava, com intervalo de uma 
semana, dois filmes com características diferentes: um predominantemente agressivo 
e outro de conteúdo neutro. Seguidamente as crianças eram observadas a brincar, 
sendo registada a utilização de brinquedos agressivos (por exemplo, espadas) e o 
número de interacções agressivas dirigidas à outra criança. Contrariamente ao 
postulado pela Teoria da Catarse as crianças tornavam-se mais agressivas após a 
observação do filme com conteúdos violentos e não o contrário. 

(1) Como veremos, houve um progressivo alargamento conceptual, deixando de ser postulada a incondicional 
redução da agressividade, sendo incluídas várias condicionantes (tal como o nível de excitação pré-existente no 
observador e as características ficcionais/realistas do conteúdo). 
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Feshbach e Singer (1971) defendem uma versão mais complexa da Teoria da Catarse 
- Teoria do Apoio Cognitivo -, considerando o uso da imaginação como um 
importante recurso adaptativo. Os mass media servem como estimuladores da 
fantasia, dependendo a sua utilização das necessidades e hábitos dos espectadores 
assim como da sua identificação com a situação retratada. 
Segundo estes autores podem ser vários os factores pelos quais a imersão na fantasia 
conduz a uma redução do comportamento agressivo. Pode haver uma diminuição do 
nível de excitação ("arousal") no caso, por exemplo, de um indivíduo que está furioso 
com o seu patrão e lhe é dado um suporte imaginativo para que ele o possa punir em 
pensamento.Se o indivíduo é normalmente bem sucedido e se sente gratificado nas 
suas fantasias agressivas ele estará mais predisposto a utilizar a ficção como forma de 
satisfação. Logo, as imagens televisivas funcionarão como um suporte a que recorrerá, 
resultando numa redução do comportamento agressivo manifesto. 
Estes autores dizem mesmo que, em indivíduos com capacidades cognitivas limit
adas, logo com dificuldades em sair do campo do concreto para se envolverem em 
criações imaginativas, a televisão poderá funcionar como uma fonte externa de 
estimulação, proporcionando-lhe material facilitador de imaginação (funcionando 
como um apoio cognitivo), prevenindo o aparecimento de comportamentos anti
sociais. 
A função catártica terá também tanto mais possibilidade de acontecer quanto os 
espectadores se encontrem em circunstâncias semelhantes às visionadas no écran e se 
identifiquem com os modelos aí retratados. 
Ainda segundo Feshbach e Singer uma outra forma de redução de agressividade 
poderá ser o funcionamento inibitório dos conteúdos televisivos. 
"It may frighten the viewer of violence and its possible consequences; it may create 
anxiety over aggressive impulses and the eventuality that they may be acted out. The 
viewer consequentely avoids aggressive behavior in order to reduce his fear of what 
he may do or what may be done to him" (citado por Liebert, R et al., 1985, p. 64). 
Em 1960 Feshbach e Singer (Liebert et al , 1985) levaram a cabo um trabalho de 
investigação tendo como objectivo verificar a validade das suas teorias. Pretendendo 
avaliar o efeito de uma "dieta" televisiva e não do visionamento dum simples 
episódio, escolheram sete instituições onde o regime de internato permitia aos 
investigadores o controlo da quantidade e tipo de conteúdos televisivos visionados. 
Assim, quatrocentos adolescentes pertencentes a três escolas privadas frequentadas 
pelas classes com maiores possibilidades económicas e quatro instituições de acolhimento 
ou reeducação de menores oriundos, na sua maioria, de meios desfavorecidos, todos 
em regime de internato, foram divididos em dois grupos em função da existência ou 
não de conteúdos agressivos na dieta televisiva a que foram submetidos. Tendo de 
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assistir a pelo menos seis horas de televisão por semana durante um período de seis 
semanas, cada adolescente tinha de se restringir à lista de programas atribuída ao seu 
grupo. (De qualquer modo com larga margem de opção, uma vez que da lista de 
"dieta" não agressiva constavam setenta e cinco programas e da agressiva cento e 
cinquenta). 
A agressividade dos adolescentes foi avaliada através duma escala de classificação de 
comportamentos (1) preenchida todos os dias pelo supervisor ou professor re
sponsável pelo jovem e ainda de testes projectivos e de atitudes. 
Feshbach e Singer verificaram, com base na escala de classificação de comportamen
tos, que os rapazes do grupo de visionamento dos conteúdos não violentos agiam de 
forma mais agressiva do que os que tinham sido submetidos a uma "dieta" de 
violência. 
Contudo, quando os dados eram avaliados em função do tipo de instituição, verificou-
se que a diferença era apenas atribuível aos dados obtidos em três instituições, todas 
elas de acolhimento ou reeducação. Aí, a hipótese catártica era confirmada. Progres
sivamente, ao longo das sete semanas, a agressividade dos grupos de "dieta" não 
violenta aumentava dando-se o inverso com o grupo que visionava os programas 
violentos. 
Nas escolas privadas sucedia o inverso, embora as diferenças de comportamento entre 
os dois grupos de rapazes não atingissem, nesse caso, valores significativos. 
Os autores sugerem que nesta última situação assistimos a um processo de desin-
ibição. O que será tanto mais plausível quanto a população destas escolas seria 
constituída por indivíduos não só mais conformistas com as normas (dadas as práticas 
educativas do meio social de proveniência) como acatadores dos modelos de compor
tamento aprovados pelas autoridades. E se lhes era oferecida uma "dieta" televisiva 
violenta, nela estaria implícito o acordo das autoridades escolares (legitimação dos 
modelos agressivos), logo a permissão para agirem em conformidade. 
Embora apresentados como comprovativos da hipótese catártica, os resultados desta 
investigação, quer por apenas se terem mostrado significativos num contexto insti
tucional (locais de acolhimento e reeducação), quer devido a dados divulgados mais 
tarde (1971) por Chaffee e McLeod (Liebert et ai , 1985, p. 65) segundo os quais os 
rapazes da "dieta" não-agressiva gostavam significativamente menos dos programas 
que lhes foram atribuídos, podendo o aumento da agressividade ser resultado do con
strangimento imposto pela "dieta" televisiva e não dos conteúdos dos programas, 
foram minimizados pela maioria dos académicos. 

(1 )A Escala consistia em 26 "items ", dos quais 19 diziam respeito à agressividade. Cinco dos "items " refer iam-
se à agressividade física e os restantes a outro tipo de manifestações agressivas. 
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Hodge e Tripp (1986) atribuem o tratamento pouco simpático dado a Feshbach e aos 
defensores da teoria catártica ao facto desta teoria abalar a concepção simplista 
maioritariamente vigente, colocando de permeio entre o estímulo e a resposta um 
sujeito pensante, com emoções impossíveis de medir e que percepciona de forma 
necessariamente diferente da do seu vizinho as mensagens televisivas violentas, 
podendo mesmo as suas respostas serem isentas de conteúdos agressivos. 
'The so-called catharsis theory, and its major proponent, Feshbach (1961), typically 
get unsympathetic treatment from the dominant tradition (...) It is easy to understand 
why. The catharsy theory complicates a real account of cause-and-effect linking 
violence television content to violence by viewers in real life. The catharsys theory 
proposed that sometimes exactly the opposite happens. The crucial factor turned out 
to be what Feshbach described as the perceived reality of the content, or its modality, 
to use the linguistic term" (Hodge e Tripp, 1986, p. 102). 
Pretendendo avaliar a relação entre o modo como um sujeito percepcionava os 
estímulos televisivos e suas consequentes implicações comportamentais, em 1976, 
Feshbach (Hodge e Tripp, 1986) fez uma montagem televisiva em que combinava 
cenas retiradas de noticiários com encenações propositadamente elaboradas para o 
efeito, tendo ambos por tema a violência num campus universitário. Criou três grupos 
de sujeitos a quem submeteu a três situações diferentes : ao grupo A informou que o 
filme que iam presenciar pertencia a um documentário (logo, realidade), ao grupo B 
disse tratar-se de ficção (logo, sem carácter de realidade), não tendo o grupo C 
observado qualquer filme. Os três grupos foram seguidamente submetidos a uma 
situação experimental mais ou menos clássica: todos eles observavam um sujeito 
acreditando poder puni-lo ao carregar num botão que activava um sinal sonoro muito 
desagradável. A agressividade foi medida pela intensidade e duração do estímulo 
sonoro. Feshbach verificou que o grupo que acreditava exibir o filme cenas realmente 
acontecidas se mostrava duas vezes mais agressivo do que o que pensava que as cenas 
eram apenas ficção, sendo os valores obtidos pelo grupo de controlo intermédios entre 
os valores de A e B. 
Feshbach considerou que os resultados encontrados permitem demonstrar que a 
violência televisiva apenas aumenta a tendência aos comportamentos agressivos 
quando os observadores julgam estar perante uma situação real. Quando apresentada 
como ficcional ou assim julgada o resultado será uma diminuição desses compor
tamentos. 
Assim, a diferente modalidade de percepção duma mesma realidade - como ence
nação ou como transposição real da violência - terá diferente impacto e consequências 
nos observadores. 
Embora, por razões de ordem experimental (neste caso) as pistas para as distinções 
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perceptivas tenham directivamente sido fornecidas aos sujeitos e apesar de nas 
mensagens televisivas haver códigos que permitem categorizar os estímulos, o 
"trabalho" mais vasto de elaboração perceptiva é sempre levado a cabo pelos próprios 
indivíduos que constroem os seus próprios sentidos para os conteúdos visionados. 
Esta concepção do sujeito como descodificador e construtor do sentido aproxima os 
mais recentes trabalhos de Feshbach da perspectiva constructivista, na qual a tónica 
é colocada na "leitura" que o sujeito faz da realidade, sendo-lhe atribuído um papel 
de mediador activo entre o visionado, o percebido e o agido. Outras variáveis quer do 
sujeito quer do conteúdo foram estudadas enquanto "mediadoras" do efeito catártico. 
Algumas investigações mostraram haver apenas uma redução da agressividade no 
receptor quando ele se encontra emocionalmente excitado. Outros postulam o apareci
mento de efeitos catárticos quando as lesões das vítimas dos actos violentos são 
exibidas detalhadamente (Kunzick, 1982, p. 13). Ancone (Tarroni, 1978, p. 40) sublinha 
que perante uma mesma realidade ficcional a predominância dos mecanismos de 
identificação ou projecção pode ser determinante no aparecimento de efeitos catárti
cos, dependendo duma variável do sujeito: o seu grau de maturação. 
A propósito do culto do herói televisivo Ancone (Tarroni, 1978, p. 42) observa que 
quanto maior for o grau de participação dos espectadores tanto maior o efeito de 
descarga provocado pelo filme. Mas, segundo ele, este efeito catártico positivo para 
os adultos porque promotor dum relaxamento das tensões emotivas acumuladas, 
poderia transf ormar-se em mera atitude mimética nos jovens e imaturos, uma vez que 
enquanto nos primeiros a projecção prevaleceria sobre a identificação, nos últimos 
seria o contrário que se verificaria. É ainda o mesmo autor quem afirma "poder" o 
menor projectar muito menos do que o adulto devido a uma certa pobreza da sua vida 
emotiva. 

(Julgamos a perspectiva de Ancone refutável não só porque nos parece incorrecto 
considerar a vida psíquica da criança mais pobre do que a do adulto, como do ponto 
de vista da prevalência de identificação/projecção na infância e vida adulta existirem 
vários trabalhos de investigação apontando no sentido contrário ao da tese por ele 
defendida. Tem-se verificado a prevalência até aos 14 anos dos mecanismos de 
projecção, manifestando-se os de identificação mais tarde, durante a adolescência, 
quando a crise de identidade se torna mais forte e urge a procura de modelos.) 
Ancone conduz-nos à problemática da ressonância do herói televisivo, pois as acções 
violentas apresentadas na televisão são levadas a cabo por indivíduos cujas car
acterísticas, motivações e comportamentos vão desencadear nos espectadores difer
entes reacções emotivas e diferentes graus de participação. 
Diz-nos E. Morin (Tarroni, 1978, p. 31), a propósito do carácter mágico da situação 
televisiva e cinematográfica: "o homem sempre projectou nas imagens os seus medos 
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e desejos. E sempre projecta na sua própria imagem - no seu duplo - a necessidade de 
se transcender a si próprio na vida e na morte. As coisas e as pessoas do universo 
cinematográfico são precisamente imagens, duplos. O actor desdobra-se para per
sonificar um herói, tendo lugar outra acção de desdobramento com a projecção do 
espectador sobre o herói, favorecendo todos esses desdobramentos a fermentação 
mítica7'. 
E acrescenta "o filme, máquina de desdobrar a vida, acolhe os mitos heróicos e 
românticos... e volta a pôr em movimento o antigo processo de identificação e 
projecção de que nascem os deuses". Ainda segundo E. Morin, a eficácia dos heróis 
(cinematográficos e televisivos) depende do facto dos valores por eles proposto 
corresponderem ou não às necessidades do público e às frustrações que as pessoas 
sofrem em certo tipo de sociedade. 
Numa perspectiva mais ampla podemos dizer que o culto do "herói", sendo, sem 
dúvida, fomentado por certas características da mensagem televisiva e cinemato
gráfica terá que corresponder às exigências da vida psíquica de quem a recebe. 
O percurso da catarse "simples e directa" para a criação do sentido por parte dos 
indivíduos até à consideração dos diferentes processos psíquicos em função das suas 
necessidades, motivações e maturações, corresponde, dentro da teoria catártica, ao 
alargar de horizontes que tem percorrido a história mais lata do estudo dos "efeitos" 
dos media e, em particular, da televisão. 

TEORIA DA ESTIMULAÇÃO 

Tendo como defensores Berkowitz, Tannenbaum e Zillman, esta tese nega qualquer 
efeito catártico à violência, considerando-a antes como um elemento excitatório e logo 
incrementador da tendência à expressão agressiva nos receptores. A estimulação 
emocional provocada pelo conteúdo não é apenas fruto das características violentas 
desse mesmo conteúdo, mas antes do nível de estimulação por ele provocado. 
Este nível de estimulação dependerá não só de variáveis do sujeito, como por 
exemplo, o grau de monotonia das suas vidas - segundo Zillman (in Lowery e DeFleur, 
1988, p. 387) as pessoas normalmente sujeitas a baixos índices de excitação devido às 
condições ambientais que as rodeiam, às tarefas repetitivas que levam a cabo e/ou ao 
carácter pouco estimulante do meio, são potencialmente mais estimuláveis do que os 
indivíduos cujas vidas contêm, intrinsecamente, já fortes doses de excitação -, como 
também do próprio conteúdo. Assim, o carácter verídico (não ficcional) de tragédias 
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(guerras, acidentes, calamidades) divulgadas pela televisão terão um maior potencial 
excitatório do que se fossem apresentadas como ficcionais (Lowery e DeFleur, 1988). 
Em 1969, Zillman (Liebert et ai., 1985, p. 61) provou que outros conteúdos para além 
da violência podem ter um forte potencial de estimulação do observador, conduzindo 
a um aumento do comportamento agressivo. 
Numa experiência conduzida por Zillman, grupos de adultos eram inicialmente 
provocados (através de "insultos") e depois expostos a três tipos de conteúdos 
fílmicos: neutros, agressivos e eróticos. Era, então, dada aos sujeitos oportunidade de 
se vingarem de quem os tinha humilhado administrandolhes choques eléctricos no 
decurso de uma experiência de aprendizagem. O nível de excitação de cada um dos 
filmes tinha sido previamente avaliado através de manifestações físicas periféricas, 
tendose verificado ser o filme erótico o que maior potencial excitatório apresentava, 
seguindoselhe o violento e finalmente o neutro. 
Os autores partiram do pressuposto que se fossem apenas os conteúdos violentos das 
cenas visionadas os elementos fomentadores da agressividade então deveriam ser os 
indivíduos que tinham observado o filme violento os que maiores níveis de retaliação 
(expressa na intensidade dos choques eléctricos) apresentavam. Caso o contrário se 
verificasse e fosse a excitação residual da exposição à comunicação o factor determi

nante do comportamento subsequente, a intensidade das reacções agressivas devia 
ser função do potencial excitatório da comunicação e, então, ser o filme erótico a 
desencadear o maior nível de agressividade , seguindoselhe o agressivo e, fi

nalmente, o neutro. Como se pode ver pelo gráfico ne 1 aqui apresentado os resultados 
confirmaram a hipótese de Zillman, tendose verificado ser sobretudo o potencial 
excitatório o factor determinante das reacções dos indivíduos às mensagens televisi

vas. 
Uma outra importante contribuição da teoria da estimulação foi o estudo da im

portância do factor justificação (apresentação da violência como sendo justificada 
versus "gratuita") como função do maior ou menor potencial excitatório dos con

teúdos agressivos. 
Os autores pressuposeram que, uma vez que a violência justificada é mais legitimada 
em termos sociais, ela seria instigadora do comportamento violento, uma vez que não 
haveria a inibição provocada pela percepção de que tais actos seriam condenáveis em 
termos sociais. 
Este tema é particularmente pertinente, uma vez que sabemos que na maioria das 
ficções televisivas uma quantidade substancial dos comportamentos agressivos são 
levados a cabo por agentes da autoridade, que, assumindose defensores da lei e da 
ordem (justificação), assim legitimam os seus actos violentos. 
Através de uma sondagem de opinião realizada no âmbito de um programa promovido 
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GRÁFICO 1  Agressividade retaliatória em função do potencial excitatório das comunicações. A 
exposição à comunicação aconteceu entre a provocação e a retaliação. A excitação, medida através 
das manifestações periféricas, atingiu um nível mais elevado depois da exposição à comunicação 
erótica do que após a exposição à comunicação agressiva A comunicação neutral é a que obtém níveis 
excitatórios mais baixos. (Experiência de Zillman  Retirado de: "Milestones in Mass Communica
tion", 1988"). 

pelo governo dos Estados Unidos inserido no chamado "Media Task Force" tendo 
como objectivo avaliar as normas dos cidadãos quanto à violência pode constatarse 
que a maioria da população jovem e adolescente aprovava incondicionalmente o uso 
da violência, quer ela assumisse formas brandas quer tomasse proporções desumanas, 
desde que fosse levada a cabo por juizes e polícias (Lowery e DeFleur, 1988). 
Dadas estas permissas e se a justificação for realmente verificável, poderíamos 
afirmar que seriam mais nocivos os efeitos das narrativas televisivas em que os 
comportamentos agressivos são perpetrados pelas forças da ordem do que aqueles 
que são levados a cabo por delinquentes, na medida em que para a imitação dos 
primeiros não estaria presente a inibição decorrente da censura moral. 
Pretendendo, precisamente, avaliar os efeitos da justificação, Berkowitz elaborou 
uma experiência semelhante à da investigação de Zillman há pouco descrita, com a 
diferença de que um dos grupos experimentais era insultado e o outro não, sendo a 
metade de cada um destes grupos apresentado um filme em que a violência é 
justificada, enquanto no filme visionado pela outra metade a violência é injustificada. 
Temos, pois, um desenho do tipo 2X2, portanto com quatro condições experimentais: 
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1) Sujeito insultado + violência justificada; 2) Sujeito não insultado + violência 
justificada; 3) Sujeito insultado + violência não justificada; 4) Sujeito não insultado + 
violência injustificada. 
O procedimento experimental seguiu o modelo já descrito em Zillman, tendo os 
sujeitos a oportunidade de administrar choques precisamente a quem os tinha 
insultado. 
O grupo de indivíduos que tinham sido insultados e visionado seguidamente cenas 
de violência justificada era o que apresentava um maior índice de agressividade 
(maior número de choques e maior duração dos mesmos). 
Estes resultados permitiram a Berkowitz concluir que a justificação é um importante 
factor de estimulação e desencadeamento de comportamento agressivo. 
Com o objectivo de estudar a importância de diferentes factores justificativos Hoyt 
(Liebert et a i , 1985, p. 61) criou uma situação experimental em que jovens eram 
irritados não através de insultos mas no curso de uma situação de aprendizagem 
durante a qual lhes eram administrados choques eléctricos. Seguidamente viam um 
filme, havendo quatro condições de conteúdo. Na primeira condição a justificação 
baseava-se na vingança, sendo o herói retratado a sovar alguém que anteriormente lhe 
tinha batido. A justificação da segunda condição baseava-se na auto-defesa. A terceira 
condição combinava vingança com auto-defesa e a quarta apresentava o compor
tamento violento sem qualquer justificação. 
Visto o filme, os sujeitos tinham, então, oportunidade de administrar choques ao 
sujeito que o tinha feito a eles. 
Foram os indivíduos do quarto grupo, que tinham visonado o filme onde nenhuma 
justificação era fornecida para o comportamento agressivo que apresentaram valores 
mais baixos quer na intensidade quer na duração dos choques. Os indivíduos da 
terceira condição, que conciliava auto-defesa com vingança atingiram os valores mais 
elevados. 
Berkowitz e Geen (Liebert et ai , 1985, p. 62) estudaram também as influências no 
potencial excitatório daquilo a que chamaram "Cue Properties" (pistas), ou seja, o 
modo como as semelhanças entre os elementos do filme (quer relativas ao modelo, 
quer à situação retratada, quer às características do meio) e a realidade do observador 
funcionavam também como "facilitadoras" da estimulação e, logo, do compor
tamento agressivo. 
Resumindo, a teoria da estimulação, salienta o carácter determinante do potencial 
excitatório da mensagem, não considerando sequer necessário que ela inclua violência 
para que seja facilitadora do desencadear de comportamentos agressivos. Esse 
potencial excitatório dependerá, entre outros factores da pré-estimulação dos indivíduos, 
da existência de justificação para a agressividade e do tipo de justificação e, ainda, da 
semelhança entre os conteúdos televisivos e a realidade dos sujeitos. 
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TEORIA DA HABITUAÇÃO 

Os defensores desta teoria afirmam que a frequente observação de violência televisiva 
reduz a sensibilidade dos indivíduos perante as expressões agressivas, passando-as 
a considerar não só inevitáveis como também uma forma eficaz de resolução dos 
problemas e conflitos. Esta tese não obsta a que se reconheça que, paradoxalmente, 
embora ocorrendo essa dessensibilização relativamente ao comportamento dos outros, 
o indivíduo tenha, simultaneamente, mais tendência para reagir agressivamente. 
Procurando avaliar o efeito dessensibilizador da exposição à violência televisiva, 
Drabman e Thomas (Liebert et ai , 1976, p. 295) depois de terem mostrado a dois 
grupos de crianças da primária filmes violentos e não violentos deixaram-nas, indi
vidualmente, a tomar conta de duas crianças mais novas através dum monitor 
televisivo. As crianças mais novas encontravam-se na sala ao lado , logo sendo 
possível à criança que vigiava intervir directamente. Foi-lhes, ainda, fornecida a 
informação de que deveriam chamar o experimentador se algo não corresse bem. As 
crianças deveriam, pois, avaliar, segundo os seus próprios critérios, quando é que algo 
de menos adequado estava acontecer e tomar a iniciativa de agir, chamando o adulto 
ou intervindo elas próprias.Ao fim de alguns minutos as crianças vigiadas começavam 
a discutir, ao que se seguia uma luta corporal. Os resultados mostraram que, quando 
comparadas com as crianças que tinham visto um programa não violento, as crianças 
que tinham assistido ao programa mais violento, não só eram mais lentas a intervir 
como o faziam mais raramente (quer apelando à ajuda do experimentador quer 
procurando separar as crianças que lutavam). De acordo com os defensores desta 
teoria a frequente exposição à violência televisiva produzirá um bloqueamento da 
sensibilidade emocional a todos os estímulos violentos, sejam eles ficcionais ou reais. 
Grande parte dos estudos da dessensibilização emocional têm-se dedicado à avaliação 
das respostas fisiológicas dos indivíduos (sem dúvida, as menos controversas e mais 
quantificáveis) aos programas televisivos violentos e sua relação com os hábitos 
televisivos prévios (de consumo de violência). Assim, perante o visionamento de 
cenas de violência televisiva as crianças mais novas (em princípio com menos tempo 
acumulado de consumo televisivo) evidenciavam um ritmo cardíaco mais acelerado 
do que as crianças mais velhas (Parke,1983). 
Também crianças com hábitos de forte consumo televisivo evidenciavam menor 
condutibilidade a nível da pele e menor amplitude de pulso perante as cenas violenta s 
do que crianças com hábitos televisivos mais ligeiros (Parke, 1983). 
Thomas et al. (cit. Parke, 1983, p. 604) demonstraram experimentalmente que a 
dessensibilização se torna extensiva à violência da vida real, avaliando as respostas 
fisiológicas de crianças e adultos perante documentários com cenas de violência. 



\J\jmpacto da Jeteuiolência no f^roceiòo de Socialização da C^r izaçao cia K^rtança - - . . - . - . . . . . . . ■ . . . 

Tendo previamente exibido aos sujeitos ou um filme violento ou um filme desportivo 
(com igual potencial excitatório), verificaram que perante o documentário (vida real) 
os indivíduos que tinham observado o filme violento evidenciavam menos sinais 
fisiológicos de excitação do que os do grupo do programa desportivo. 
O facto de a contínua exposição à violência televisiva poder conduzir a um efeito de 
habituação e, logo, a menor resposta emotiva dos indivíduos não é extensível às 
respostas comportamentais, não se verificando, portanto, uma diminuição dos com

portamentos agressivos. Este facto pode ser explicado, em termos cognitivos, através 
do processo de mudança de atitude. 
Assim, o frequente visionamento de programas televisivos violentos terá como 
resultado uma alteração nos padrões de avaliação moral dos actos agressivos. Estes, 
pela frequência com que surgem no écran e, porque apresentados comumente como 
estratégias bem sucedidas, oferecemse à criança como um modelo desejável e a 
imitar. 
A forma irrealista como a violência é apresentada no écran  raramente sendo retratada 
nas suas consequências , conjugada com a manifesta clivagem entre os "bons" e os 
"maus"  sendo reconhecido todo o direito ao exercício da violência aos primeiros que 
habitualmente nada sofrem por muito arriscada que seja a sua missão , contribui, 
seguramente para que os modelos agressivos se tornem desejáveis. 
No relatório da "Media Task Force" já referido, são fornecidos dados particularmente 
significativos, resultantes de um trabalho de análise de conteúdo desenvolvido por 
Gebner e a sua equipa da Escola de Annenberg.Na amostra de programas analisados 
a violência era normalmente mostrada sem que o sofrimento de quem a experimentou 
fosse perceptível. As consequências físicas da violência (tais como sangue, feridas, 
lesões,...) surgiam apenas em 14% dos programas. Tendo normalmente motivações 
individuais (raramente posta ao serviço duma causa) a violência era exercida tanto 
pelos "bons" como pelos "maus", raramente sofrendo os primeiros quaisquer conse

quências pelos seus actos (Lowery, DeFleur et ai , 1988, p. 277280). 
Os estudos das atitudes face à violência entre indivíduos com hábitos de vasto 
consumo televisivo parecem indicar a existência de uma avaliação mais positiva, quer 
em termos morais quer quanto à percepção da sua eficácia. 
Huesmann, Eron et ai. (in Eron, 1982) elaboraram um projecto de intervenção visando 
contrariar os efeitos da televisão. Procurando intervir precisamente a nível das 
atitudes, partiram do princípio que se a televisão tem poder para as alterar, por vezes 
indesejavelmente, outras "forças", recorrendo a estratégias devidamente delineadas, 
deveriam poder contrabalançála. 
A equipa de Huesmann e Eron definiu como objectivo do seu programa "reduzir o 
comportamento agressivo em 169 grandes consumidores de violência", tendo sido 
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utilizadas técnicas tradicionalmente associadas à mudança de atitudes. 
A cada um dos sujeitos do grupo experimental foi atribuída a tarefa de escrever um 
texto acerca do irrealismo da violência televisiva e de quanto o seu consumo 
exagerado pode ser pernicioso. As crianças do grupo experimental escreveram o texto, 
receberam sugestões e reescreveram-no. Foram gravadas em vídeo a lê-lo e fizeram 
o visionamento das cassetes em que elas e os seus colegas liam o que tinham escrito. 
Quatro meses após esta intervenção verificaram que: 
- o nível da agressividade considerado pelos colegas era significativamente mais baixo 
no grupo experimental; 
- passou a existir uma ausência de relação entre a violência televisiva e a agressividade 
no grupo experimental e uma continuação da relação positiva no grupo placebo; 
- a identificação com os personagens televisivos era um importante predictor de 
mudança (quanto mais as crianças se identificavam com o "herói" do écran menos 
provável era a sua mudança de atitude decorrente da intervenção). 
Eron concluiu ser a identificação com os personagens televisivos uma importante 
variável de mediação entre a violência televisiva e a agressividade, e ainda ser o 
recurso a comportamentos agressivos resultado de processos que operam nas inter
acções das crianças com os pais, colegas e outras pessoas que as rodeiam. 
Eron coloca a tónica num importante elemento que não deveria ser esquecido sempre 
que se vislumbra a tentação de simplisticamente colocar a televisão e a criança numa 
redoma de vidro como se o mundo que as rodeia não existisse e como se as outras 
entidades socializadoras fossem elementos menores. 
Não só a família e a escola são importantes "modeladores" de comportamentos, 
valores e atitudes como podem ser mediadores privilegiados entre os conteúdos 
televisivos e a criança. 

TEORIA DA ACULTURAÇÃO 

Gerbner defende que os indivíduos que passam muito tempo frente aos écrans de 
televisão têm uma imagem da realidade social compatível com os conteúdos visiona
dos. Assim, a violência televisiva contribuirá para que eles percebam o mundo como 
perigoso, tenham medo e assumam comportamentos de defesa (quer passiva quer 
activa). 
As concepções da realidade social serão tanto mais semelhantes às representações 
televisivas quanto a intensidade dos hábitos de visionamentos dos sujeitos. 



'The more time one spends 'living' in the world of television, the more likely one is 
to report perceptions of social reality which can be traced (or are congruent with) 
television's most persistent representations of life and society" (Gerbner citado por 
Liebert et al., 1985, p. 124). 
Um dos métodos utilizados por Gerbner para validar a sua teoria consistiu no recurso 
a questionários, nos quais à mesma pergunta eram fornecidas duas alternativas de 
resposta, uma "resposta televisiva" (baseada no retrato televisivo da realidade (1)) e 
outra com dados retirados das estatísticas oficiais. Todas as questões versavam temas 
que Gerbner tinha verificado (através da sua longa investigação de análise de 
conteúdo) serem normalmente apresentados de forma distorcida. As respostas re
colhidas em populações muito diversas permitiram confirmar que os indivíduos com 
fortes hábitos de consumo televisivo têm percepções do mundo social mais congru
entes com o retrato que a televisão dele fornece. 
Nas questões relativas à violência, tais como o número de criminosos, a perigosidade 
em se movimentar sozinho nas ruas da cidade durante a noite, a frequência de 
violência perpetrada pela polícia e a confiança nos outros, todos os resultados indicam 
não só uma percepção mais "negativa" do mundo por parte dos grandes consumi
dores de televisão, como imagens muito próximas dos conteúdos televisivos. Gerbner 
diz que a correlação mais significativa relacionava o visionamento televisivo (em 
termos quantitativos) e com o sentimento de perigo e medo por se viver num mundo 
mau e egoísta. (2) 
Thomas e Drabman (in Liebert et ai , 1985, p. 127) procuraram estudar até que ponto 
a violência televisiva influenciava as expectativas das crianças relativamente à pos
sibilidade de serem agredidos pelos seus pares. Após terem exposto crianças de 3â a 
5a classes, umas a um filme violento e outras a uma série relativa a problemas da 
natureza (não violento), aplicaram-lhe o questionário de Medida de Hierarquia de 
Respostas de Leifer e Roberts ("Response Hierarchy Measure"), em que a criança, 
perante situações conflituosas, tem de escolher, entre duas alternativas, qual a melhor 
forma de lidar com a situação. Entre as formas possíveis de resolução encontram-se 
comportamentos como a agressão física, a agressão verbal, a retirada e a negociação. 

(1) Este "retrato" da sociedade apresentado pela televisão foi conseguido através da análise de conteúdo de uma 
amostra representativa de programas televisivos. Ao longo de treze anos de investigação verificou-se que dos 
programas visionados 80% continham violência, com um valor médio de cerca de 7,5 cenas violentas por hora. 
Ao fim de semana e no horário diurno, em que o público infantil é mais frequente a percentagem de programas 
contendo violência subia para 93% e o índice de cenas violentas para 17,6 por hora (Parke e Slaby, 1983). 

(2) "The most significant and recurring conclusion of our long-range study is that one correlate of television 
viewing is a heightened and unequal sense of danger and risk in a mean and selfish world" (Gerbner citado 
por Liebert et al, 1985, p. 126). 
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Os investigadores perguntaram às crianças não só como é que elas achavam que as 
crianças da sua idade agiriam mas também como é que elas pensavam que elas 
deviam agir. 
Embora não tendo influenciado as concepções morais das crianças (as opiniões quanto 
ao que as crianças deviam fazer) o visionamento do filme agressivo teve efeito nas 
expectativas relativamente ao comportamento alheio. Assim, as crianças que viram o 
filme violento atribuiram às outras crianças formas mais agressivas de resolução do 
conflito. 
Neste caso, a imagem violenta das relações interpessoais parece ter influenciado, a 
curto prazo, a concepção do mundo destas crianças. Os estudos correlacionais, como 
os de Gerbner, embora evidenciando indiscutivelmente uma relação entre os hábitos 
televisivos e uma representação do mundo como perigoso e consequente evitamento 
das relações sociais, tem sido alvo de reparos pertinentes. 
Um deles diz respeito à atribuição do sentido de causalidade, ou seja, talvez não seja 
a televisão que amedronte os indivíduos e os afaste do mundo, mas antes sejam as 
pessoas inseguras e medrosas que, evitando o exterior, fiquem em casa, tendo, logo 
mais oportunidade para ver televisão. Neste caso, a representação do mundo é que 
determinaria os padrões de visionamento e não o contrário. 
Pode ainda acontecer que a insegurança e medo de alguns indivíduos os leve a hiper-
valorizar as ameaças do exterior e a procurar viver imaginariamente (através da 
televisão) aventuras de que nunca seriam capazes no seu quotidiano. Talvez, para as 
pessoas com esses traços de personalidade, a televisão seja mais gratificadora, daí os 
elevados padrões de consumo. 
Finalmente numa abordagem partindo da justificação poderíamos sugerir que para o 
tipo de personalidades a que nos temos vindo a referir, uma imagem televisiva 
condicente com os seus temores, funcionaria como um factor de justificação, logo 
apaziguadora de eventuais receios de inadequação. 
Embora não possamos realmente hiper-valorizar o papel da televisão na determi
nação das nossas representações da realidade não deixemos de lhe reconhecer o 
importante papel, tanto mais quanto o seu discurso frequentemente linear, ma
niqueísta e reducionista tem fortes ressonâncias afectivas (talvez porque nos liberta do 
incómodo e trabalhoso papel de categorizadores morais). 

TEORIA DA AUSÊNCIA DE EFEITOS 

A tese de que a violência veiculada pelos mass-media não tem qualquer importância 
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no aparecimento de comportamentos agressivos nos indivíduos baseia-se na assumpção 
de que todos os trabalhos de investigação que o "provaram" sofriam de inúmeras 
lacunas metodológicas e, sobretudo de que o pressuposto segundo o qual indivíduos 
que são grandes consumidores de violência assumem comportamentos mais agressivos 
precisamente devido à forte influência dos modelos televisivos é de uma ingenuidade 
imensa. Poder-se-á mesmo falar duma inversão da causalidade uma vez que não é por 
acaso que esses indivíduos preferem "dietas" televisivas violentas, em detraimento de 
outras de conteúdo mais pacífico. Essa escolha decorreria das suas personalidades 
mais agressivas, sendo a violência pré-existente nos indivíduos que determinaria as 
suas escolhas. 
Estes autores (por exemplo: Dembo, 1974; Edgar, 1977; Halloran, 1973) (1) tecem 
severas críticas às extrapolações feitas a partir de investigações conceptualmente 
duvidosas, avaliadoras de "mimetizações" pontuais da realidade e descontextualizadas. 
O processo de justificação será para alguns autores o mecanismo que levará os 
indivíduos mais violentos a preferirem programas violentos. 
Nos programas televisivos violentos as personalidades mais agressivas encontrarão 
um espelho que lhes devolve deles próprios uma imagem gratificante, na medida em 
que se passam a encarar "normais" relativamente aos seus modelos. 
Essas narrativas libertá-los-ão dos sentimentos de culpa na medida em que legitimarão 
a agressividade. A gratificação obtida no visionamento será um importante elemento 
de reforço, contribuindo para o não abandono das "dietas" agressivas. 
Assim, no visionamento dos programas agressivos os indivíduos procuram uma 
justificação da sua própria agressividade. Como veremos há aqui argumentos 
característicos da teoria dos usos e gratificações, sendo já a tónica parcial colocada no 
sujeito enquanto elemento activo que procede a escolhas em função das suas 
necessidades. 

TEORIA DOS USOS E GRATIFICAÇÕES 

Correspondendo a uma importante viragem conceptual, a teoria dos usos e gratificações 
deixa de encarar os indivíduos como "vítimas" passivas e indefesas dos mass-media, 
neste caso da televisão, e passa a centrar o seu interesse na forma como os indivíduos 
usam os media e nas gratificações que deles obtêm. 
Tendo em Schramm e Parker (1961) e no seu livro "Television in the lives of our 

(1) Citado por Kunczik, 1972. 
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Children" os seus percursores no campo do estudo da Televisão, esta teoria centra a 
sua abordagem na criança. 
Na perspectiva dos usos e gratificações deixa de fazer sentido falar em efeitos destes 
ou daqueles conteúdos (nomeadamente de violência), na medida em que eles serão 
determinados pelas características da criança que os recebe e pelas suas necessidades. 
Falar-se-à sim, do que a criança procura em determinado conteúdo (quais as funções 
que ele desempenha) e como e quando usa a criança a televisão. 
Rejeitando o termo efeitos porque enganador na medida que "it suggests that 
television 'does something' to children. The connotation is that television is the actor; 
the children the acted upon. Children are thus made to seen relatively inert; television 
relatively active; children are sitting victims; television bites them (Schramm e 
Parker, 1961, p. 11-12). Schramm e Parker consideram ser a criança quem usa a 
televisão e não o inverso. 
Eles estabelecem uma analogia entre a televisão e uma confeitaria extremamente 
atraente onde as crianças seleccionam apenas aquilo que mais lhes agrada no 
momento. 
São sobretudo três os temas estudados pelos defensores desta teoria (que, pelo 
carácter não reducionista, coloca, obviamente, dificuldades metodológicas dada a 
multidimensionalidade dos factores intervenientes): 
1) Quais as funções que a televisão assume na vida das crianças (partindo da 
concepção funcionalista de que a sobrevivência de qualquer elemento cultural é 
sinónimo da sua utilidade) 
2) Qual o uso que as crianças fazem da televisão (como e quando a usam). 
3) O que é que elas "aprendem" na televisão (incluindo-se aqui as vertentes cognitiva, 
afectiva e social). 

Schramm e Parker identificaram, após um extenso estudo levado a cabo em onze 
comunidades dos Estados Unidos e Canadá (entre 1958 e 1960), três funções 
desempenhadas pela televisão (correspondendo à satisfação das inerentes necessidades): 
1) Função de Entretenimento - de todas a mais importante nas crianças, esta função 
corresponderia a um "escape" da vida real e monótona para o mundo da fantasia, onde 
elas tinham oportunidade de se identificar com heróis que levavam vidas 
completamente diferentes das suas (1). 

(1) Dieter Baacke, embora defendendo a Teoria dos Usos e Gratificações, critica e considera inaceitável a 
concepção dos dois mundos de Schramm, segundo a qual o tempo dedicado ao mundo televisivo será sempre 
descontado ao tempo do mundo real. Isso apenas seria verdade se o indivíduo se pudesse desdobrar em dois seres 
estanques e ver televisão numa redoma. 
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2) Função informativa - grande número de crianças reconheceram ter aprendido com 
a televisão, desde métodos de embelezamento e tendências da moda, passando por 
estratégias desportivas até aos costumes e características doutros povos. Apenas 
algumas crianças reconheceram adquirirem conhecimentos que as ajudassem na 
escola (talvez devido ao conteúdo demasiado "livresco" dos programas escolares e à 
pouca atenção prestada pela escola ao potencial aquisitivo constituído pela televisão). 
3) Função Social - a televisão fornece às crianças e jovens experiências e referências 
comuns facilitando a comunicação entre eles e fornecendo, desde temas de conversa 
até à possibilidade de estarem em grupo e partilharem uma actividade. 

Um mesmo programa poderá servir todas estas funções sendo, no entanto, "usado" 
de forma diferente por diferentes crianças. A mensagem que a criança receberá do 
écran dependerá em grande medida daquilo que a criança "trouxer" para a situação 
de visionamento (das suas características pessoais). 
Fritz Redl (Lowery, DeFleur et ai., 1988, p. 264) comparou as reacções de crianças 
"normais" e perturbadas aos mesmos conteúdos televisivos, tendo verificado que 
enquanto as primeiras evitavam os conteúdos demasiado violentos e assustadores, 
as crianças com problemas, pelo contrário evitavam os programas em que as relações 
amistosas e amorosas estavam muito patentes, sobretudo quando retratavam pais 
muito dedicados. 
Esta "recusa" do visionamento de relações harmónicas é por Redl interpretada como 
uma forma de evitamento da dor. Confrontadas com situações contrastantes com as 
suas, as crianças teriam mais presente a falta de afecto de que sofrem. 
Scharamm e Parker apontam este exemplo como uma evidência de um mesmo 
conteúdo poder ser "traumático" para umas crianças e agradável para outras, isto 
devido às diferentes características pessoais e sociais determinarem diferentes 
necessidades. 
Relativamente ao uso que as crianças fazem da televisão e ao que nela "aprendem" 
Schramm e Parker consideram-no dependente de um vasto conjunto de variáveis 
(idade, sexo, classe social, quociente intelectual, relacionamento familiar e social, etc.) 
a que nos referiremos quando abordarmos os diferentes factores "condicionantes" da 
relação criança-televisão. 
Poucos são os estudos que se dedicaram às relações entre o uso que as crianças fazem 
da televisão e as aprendizagens que daí retiram. N o entanto, os existentes sugerem 
que os interesses e necessidades podem ser parcialmente preditivos das aprendizagens 
que as crianças vão fazer. (Dorr, 1986). 
James Lunn (cit. Dorr, 1986, p.115) criou uma tipologia para os usos sociais da 
televisão, considerando a existência de duas importantes funções: uma função 
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estrutural e uma função relacional. 
Quando usada de forma estrutural são, sobretudo, a presença de imagem no écran e 
a sequência programática os elementos fundamentais, funcionando o ruído e a 
"presença" de companhia no écran como elementos securizantes (uso ambiental) e a 
sequência programática como organizador da actividade e marcadora de tempo (uso 
regulador). 
A função relacional é possibilitada pelos conteúdos que fornecem assuntos de 
conversa (facilitação da comunicação), oportunidade de contacto emocional e exemplos 
potencialmente utilizáveis no relacionamento inter-pessoal. 
Lyle e Hoffman (in Dorr, 1986, p. 116) verificaram que as crianças usam frequentemente 
os conteúdos televisivos como assunto de conversa entre elas, começando a fazê-lo 
muito precocemente e atingindo o seu máximo por volta da 6- classe. Entre as crianças 
da 6â classe a televisão é mesmo o segundo tópico mais frequente de conversa (com 
as outras crianças), baixando no 10s ano para o 3e tópico entre os rapazes e 6e entre as 
raparigas. 
Como decorre dos seus pressupostos debase (a criança como elemento activo, usando 
a televisão em função das suas necessidades), a teoria dos usos e gratificações não 
postula a existência de efeitos uniformes e universais dos conteúdos agressivos, 
remetendo para a interacção das variáveis da criança e da televisão a compreeensão 
da relação entre os conteúdos televisivos e as expressões comportamentais. 

TEORIA CONTRUCTIVISTA 

Tal como a teoria dos usos e gratificações a perspectiva constructivista considera que 
há tantos sentidos e tantos impactos duma mesma mensagem televisiva quantos os 
descodificadores. Embora não negando a existência de sentidos comuns e partilhados, 
esta teoria coloca a tónica nos processos interpretativos activados por cada indivíduo 
com o objectivo de atribuir sentidos às suas vivências. 
Partilhando com a teoria dos usos e gratificações a concepção do receptor enquanto 
sujeito activo e atribuidor de sentido, esta teoria, contudo, não adopta uma perspec
tiva funcionalista, dando à sua abordagem um carácter marcadamente desenvolvimen
tista. Isto é, os sentidos "construídos" pela criança não são encarados apenas em 
função da utilidade e gratificações que deles decorrem, mas também, e sobretudo, da 
interacção entre as variáveis de desenvolvimento implicadas nas tarefas cognitivo-
afectivas da construção do sentido, as variáveis do meio em que a criança está inserida 
e, evidentemente, as características (formais e de conteúdo) da mensagem televisiva. 
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À violência não serão, pois, atribuíveis "efeitos" uniformes, não fazendo sequer 
sentido conceptualizar em termos de efeitos uma vez que os pressupostos constructivistas 
correspondem à recusa de toda a linearidade causal, encarando o processo de 
construção do sentido enquanto realidade dinâmica. 
Assim, a uma mesma "realidade" física podem corresponder "realidades" psíquicas 
substancialmente diferentes. Schramm nos Estados Unidos e Himmelweit em Inglaterra, 
ambos nos primórdios do estudo da relação criança-televisão, reconheciam o papel 
determinante da criança na "leitura" dos sentidos televisivos. Sublinhando a importância 
da variável idade na preferência assumida pelos diferentes conteúdos e na adesão aos 
conceitos veiculados pela televisão, Himmelweit e colaboradores( in Dorr, 1986, p.23) 
verificaram que embora vendo telenovelas com a mesma frequência, as adolescentes 
mais velhas lhes atribuíam mais importância, dando mais credibilidade aos seus 
conteúdos do que as mais novas. Por exemplo, as mais velhas levavam mais a peito 
a imagem negativa das relações conjugais apresentada nas telenovelas, sendo, 
consequentemente, mais pessimistas quanto à possibilidade de, no futuro, virem a 
estabelecer relações hetero-sexuais satisfatórias. 
Esta verificação da existência de analogias interpretativas em função da idade coloca-
nos perante a necessidade de recusar uma leitura demasiado ortodoxa e "personali-
zante" da teoria constructivista. Se é certo que diferentes indivíduos constroem 
diferentes sentidos para uma mesma realidade, há que reconhecer a existência de 
invariantes, quer em função da partilha de realidades culturais semelhantes quer de 
factores de desenvolvimento. São os consensos entre grupos identificáveis de pessoas 
quanto ao sentido construído que nos permitem investigar produtivamente os 
processos de construção do sentido, delinear tendências e programar as eventuais 
intervenções. 
Também diferentes níveis de conteúdo suscitam diferentes graus de unanimidade 
interpretativa. Em indivíduos provenientes duma mesma cultura e com uma correcta 
sociabilização é relativamente invariante a leitura das variáveis físicas manifestas 
(identificação das personagens, local onde decorre a acção, etc....). As divergências 
ocorrem quando se passa "das descrições literais do conteúdo e se abordam as 
inferências acerca de aconteciementos que estão implícitos, embora não expressos, à 
atribuição de motivações ou sentimentos às personagens e à determinação do tema do 
programa, o que implica um processamento cognitivo mais complexo e o recurso a 
conhecimentos fora do programa" (Dorr, 1986, p. 26). 
Apenas tendo em consideração os processos pelos quais as crianças (e adultos) 
constroem sentidos, tanto idiossincráticos como partilhados duma mesma "reali
dade" televisiva estaremos no bom caminho para a compreensão do papel da 
televisão e dos seus conteúdos na vida da criança. 
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Para a descrição do processo de construção do sentido adoptaremos a tipologia 
sugerida por Aimée Dorr, no seu livro 'Television and Children" (1986). 
Dorr considera a existência de três etapas sequenciais na construção do sentido: 1) 
processamento da informação, 2) interpretação e 3) avaliação. 
Vamos analisar em pormenor cada uma dessas etapas. 

!) Processamento da informação - Nele estão implicadas diversas tarefas que per
mitem retirar um sentido concreto e literal do conteúdo (sem avaliação ou interpre
tação). E um processo em que as principais actividades consistem na "escolha" dos 
estímulos, na sua descodificação (sem que ocorra qualquer atribuição de sentido 
sugerido pelo conteúdo) e eventual memorização. Dorr considera que na escolha dos 
estímulos vários factores podem ser determinantes, desde elementos inatos até 
aprendidos, até, ainda, aos avaliativos. Considera-se dentro dos estímulos a que 
"inatamente" a criança prestará mais atenção a preferência pela face em detraimento 
do resto do corpo, por objectos em movimentos e por toda a "fonte" que emita sons 
novos, diferentes ou inesperados. Privilegiar as letras das canções ou prestar particu
lar atenção às motivações das personagens, serão resultado de aprendizagem, embora 
desempenhados quase sempre automaticamente e sem que deles haja particular 
consciência, Nas "escolhas" dos estímulos serão determinantes, também, as moti
vações, interpretações e avaliações do conjunto (assim, uma criança mais interessada 
por desporto dará mais atenção a tudo o que se ligue com actividades desportivas; da 
credibilidade que damos à informação dependerá a atenção prestada aos noticiários, 
etc....). 
Pesquisas recentes demonstram haver princípios aprendidos que determinam e 
orientam o processamento da informação. 
Daniel Anderson (Dorr, 1986, p. 30) verificou que aos três anos a atenção prestada 
pelas crianças à televisão é função da compreensibilidade do material ali apresentado, 
sendo as vozes masculinas, os "zooms" muito amplos e o contacto visual associados 
à incompreensibilidade e as vozes femininas, as crianças e os bonecos associados à 
compreensibilidade. 
Segundo Anderson a criança vai construindo através da aprendizagem, esquemas da 
realidade televisiva que lhe permitem descodificar e categorizar as novas realidades. 
Estes esquemas serão "estruturas abstractas de conhecimento, protótipos, formas 
ideais" que "fornecem a estrutura interna para a selecção e armazenamento do 
conteúdo, criam expectativas acerca desse mesmo conteúdo, influenciam a sua 
memorização, desenvolvendo-se alternando-se com a experiência" (Dorr, 1986, p. 31 ). 
Os esquemas não só permitem identificar os estímulos importantes de modo a 
contextualizar as ocorrências como funcionam ainda como elementos antecipatórios 
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das realidades que irão ocorrer. Num "western" sabemos que se o herói está ao balcão 
a beber sossegadamente e o vilão faz uma entrada estrondosa, o mínimo que se 
esperará será uma cena de luta,quando não um duelo. 
Um guião corresponde sempre a um esquema narrativo, mais ou menos estereoti
pado, pois caso contrário, incorre no risco de ser tomado como humor. 
Aliás um dos processos de fazer humor é através da perversão dos esquemas 
narrativos. Se o "herói" come o bolo e só depois pergunta se mais alguém estava 
interessado em provar, estamos perante a inversão do esquema de acção que pela sua 
inadequação à "realidade" e subsequente efeito de surpresa fará rir. 
Os esquemas implicam também o factor repetição que se mostra particularmente 
importante para as crianças. Não é por acaso que elas gostam de ouvir, vezes sem fim, 
a mesma história sem alteração de forma ou conteúdo. E indignam-se, mesmo, 
quando por exemplo, ao narrar uma história o adulto tem a tentação de proceder a 
uma inovação. Depressa o corrigem, fornecendo elas próprias a versão original e 
literal do que antes lhes fora contado. Este prazer na repetição corresponderá a uma 
sedimentação das aprendizagens e ao prazer que a criança retira da sua capacidade 
de antecipar o curso dos acontecimentos. Saber o que se segue fornece-lhe um 
sentimento de segurança e auto-confiança particularmente agradável. 
Os esquemas, embora importantes são apenas um dos determinantes do processa
mento da informação. Será da relação entre os vários factores já anteriormente 
mencionados, como as características do conteúdo televisivo, as necessidades, ca
pacidades e personalidade do próprio sujeito que resultará o tipo de "produto" 
obtido. 

2) Interpretação - Recorrendo à experiência prévia e a esquemas, os sujeitos integram 
a informação recebida de forma a dar-lhe um sentido global, sentido esse que não se 
encontrava necessariamente explícito na mensagem. A interpretação permite rela
cionar os elementos dos conteúdos, deduzir acontecimentos implicitamente ocorri
dos, deduzindo, geralmente sentimentos e emoções experimentados pelas person
agens e eventualmente pelos produtores do programa televisivo. 
Dorr considera que o "trabalho" interpretativo implica, necessarimente três processos 
diferentes: integração, inferência e atribuição, variando o recurso a cada um destes 
processos do grau de exigência dos conteúdos televisivos e das capacidades e 
disponibilidades dos espectadores. 

a) Atribuição - corresponde às ilações dos espectadores quanto às motivações, 
sentimentos e valores morais das personagens. Por exemplo, o espectador conclui que 
a personagem A é movida pelo dinheiro, que é ciumenta e não tem escrúpulos. As 
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atribuições variam muito no grau de dificuldade, delas apenas sendo capazes as 
crianças a partir dos oito anos e de forma muito rudimentar. 

b) Inferências - É um processo a que caracteristicamente a narrativa televisiva apela. 
Por razões de ordem vária (desde as limitações do tempo até questões de ordem 
estética) muitos dos acontecimentos são inferidos através do fornecimento de pistas. 
Se uma dona de casa é mostrada a entrar num supermercado, sendo seguidamente 
vista a sair carregada de compras, é suposto ter escolhido os produtos de que 
necessitava e ter efectuado o pagamento. 
O processo de inferência exige um vasto conhecimento prévio quer a nível da 
realidade experimentada quer da familiaridade com as "pistas" televisivas. 

c) Integração - Dá um sentido global aos vários elementos do conteúdo televisivo, 
integrando os vários estímulos e os processo de atribuição e inferência. A integração 
dá um sentido espacial e temporal à narrativa e relaciona os vários elementos de modo 
a possibilitar a interpretação de um todo coerente. 
Nem sempre o processo interpretativo é posterior ao processamento da informação. 
O nosso conhecimento prévio de determinadas realidades e /ou a tonalidade afectiva 
com que as vivemos podem criar uma situação de expectativa que determine a escolha 
da informação a processar. Tendo atribuído determinadas características a uma 
realidade, por exemplo um carácter violento aos negros, vamos estar particularmente 
sensíveis a toda a informação que corrobore os nossos preconceitos. 

3) Avaliação - Este processo é determinado sobretudo pelos aspectos emotivos e 
culturais. Processada e interpretada a informação, as crianças atribuem-lhe um 
carácter valorativo, decidem de quem gostam, a quem odeiam e qual a respectiva 
moralidade dos actos. 
As respostas emotivas das crianças à televisão podem implicar diferentes graus de 
elaboração conceptual. Há determinadas situações simples e respostas emotivas 
claras das personagens que a criança facilmente descodificará e partilhará enquanto 
que, por exemplo, situações ambíguas (de ambivalência ou não correspondência entre 
a expressão emotiva e os sentimentos) implicando inferências, procura de pistas não 
lineares de motivação, não só são de mais difícil conceptualização, como, pela 
ausência de linearidade que as caracteriza, favorecem interpretações, inferências, 
atribuições e avaliações muito mais subjectivas. 
Os estudos das respostas emotivas aos conteúdos televisivos têm mostrado serem o 
interesse-excitação, a alegria, a surpresa, a tristeza e o medo os sentimentos mais 
frequentemente experimentados pelas crianças, variando, no entanto, a resposta em 
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função do conteúdo e da idade. Por exemplo, as crianças mais novas mostram-se mais 
interessadas por temas de acção e suspense, enquanto para as mais velhas são os 
conteúdos românticos o objecto das suas preferências (Lowery e s, 1988). 
A probabilidade de partilhar os sentimentos das personagens varia com as semel
hanças (em termos de sexo, idade, grupo étnico, interesses) entre o telespectador e as 
personagens, a importância por elas assumida na narrativa (a maior familiaridade 
com as personagens centrais, torna-as figuras de investimento afectivo privilegiado) 
a admiração que elas suscitam e a identificação que o espectador com elas estabelece. 
Tannenbaum e Baer (Lowery e DeFleur, 1988, p. 382) verificaram que a identificação 
com uma personagem produz um aumento das reacções emotivas nos pontos-chave 
do filme. 

A preferência por uma personagem e /ou a sua identificação com ela, embora já 
resultantes de um processo avaliativo, serão determinantes em futuras avaliações 
influenciando decisivamente quer a "escolha" da informação a processar quer a sua 
interpretação. 
A resposta emotiva decorre num tempo muito alargado, não se confinando à duração 
temporal do acontecimento.Ela pode ser antecipada por determinadas "pistas" que, 
descodificadas em função de esquemas previamente aprendidos, permitem, por 
exemplo, ao espectador, viver em suspense a situação com que futuramente a seu 
"herói" se irá defrontar. Uma simples alteração da música, da luminosidade do 
ambiente poderão funcionar como suscitadores da tensão emotiva dos espectadores.A 
resposta emotiva pode, também manter-se muito para além do fim do programa. O 
medo desencadeado por um filme de terror pode manter-se durante dias e horas após 
o seu visionamento (Lowery e DeFleur, 1988, p. 382). 
Das actividades avaliativas, nomeadamente da sua vertente emocional dependerão, 
entre outros factores, a atenção prestada ao conteúdo, o seu processamento e a sua 
memorização. Quando as actividades avaliativas produzem quer uma hiper quer 
uma hipo-estimulação o processamento da informação e a sua interpretação são 
menos eficazes, embora por razões diversas. A "sobrecarga" de estimulação porque 
dificultadora do necessário distanciamento emocional, a hipo-estimulação porque 
insuficientemente motivadora do investimento cognitivo. 
A tonalidade emotiva durante o visionamento dos programas televisivos, quer 
tenham ou não sido por eles desencadeada é igualmente determinante da forma como 
os conteúdos serão processados e interpretados. Segundo Dorr (1986) há tendência a 
valorizar os aspectos consonantes com o humor prevalecente no momento, o que ela 
interpreta como uma resistência à mudança, ou seja uma forma de manter o seu estado 
do momento e /ou como fruto dos "esquemas" interpretativos "negativistas" mais 
facilmente mobilizáveis. 
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Para além dos aspectos emotivos, embora a eles indissociavelmente ligados, os 
aspectos culturais marcam inegavelmente o processo avaliativo. 
Os comportamentos, motivações e atitudes do "herói" deverão estar conformes com 
os valores morais e éticos da cultura e/ou micro-cultura do espectador. O "vilão" 
quebrará as leis, não honrará os valores maioritariamente aceites e mobilizará, 
consequentemente, os afectos negativos dos espectadores. 
Desde muito cedo as crianças percebem que a violência do ladrão e do polícia têm 
diferentes contornos valorativos na nossa sociedade. 
A valorização de uma mesma violência depende, assim, das motivações atribuídas, 
julgadas em função de normas socialmente adquiridas. 
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O Sexo e a Idade como Mediadores da Construção 
de Sentido dos Conteúdos Televisivos 



Tendo-nos proposto levar a cabo um trabalho empírico em que se avaliam o sexo e a 
idade como factores determinantes das "leituras" que as crianças fazem dos produtos 
televisivos, pareceu-nos particularmente pertinente proceder a uma breve revisão de 
alguns dos principais trabalhos de investigação que têm estas duas variáveis como 
objecto. 
Escolhemos, evidentemente, todos aqueles que assumem relevância directa ou 
indirecta no tema da violência televisiva. 
A opção por estas duas variáveis não significa que as consideremos mais importantes. 
Elas são apenas duas de entre as muitas determinantes que configuram a complexa 
relação criança-televisão-meio. 
Não podemos esquecer que é na interrelação das variáveis da televisão (conteúdo e 
forma), das variáveis da criança (sexo, idade, personalidade, capacidades cognitivas, 
classe social , motivações, necessidades, etc.) e das variáveis do meio (família, 
escola,cultura, etc.) que as repercussões dos conteúdos televisivos na socialização da 
criança devem ser entendidas. 

Variável idade 

O factor idade determina as formas de relacionamento da criança com a televisão. 
Verifica-se que o consumo televisivo varia com a idade, que diferentes grupos etários 
manifestam preferências televisivas heterogéneas e que o desenvolvimento do in
divíduo e a progressiva aquisição de competências nele implicado determina diferen
tes leituras de televisão. 

Apresentaremos seguidamente alguns exemplos que confirmam e ilustram variarem 
em função da idade : a) o uso que as crianças fazem da televisão (consumo e 
preferências); b) os sentidos que elas constroem de televisão (aspectos cognitivos e 
afectivos). 
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a) Como eles usam a televisão 

Schramm (1961), pioneiro na concepção das crianças enquanto utilizadoras de tel
evisão (e não suas vítimas), verificou a existência de diferenças substanciais no 
consumo televisivo em função da idade. 
Reportando-nos aos primórdios da televisão (há trinta anos atrás), o estudo da 
Schramm permite constatar um aumento muito marcado do consumo televisivo entre 
os três e os cinco anos (confrontar gráfico 2), sendo o pico atingido aos 11-12 anos, 
havendo a partir dessa idade um progressivo decréscimo. 

14% 37% 65% 82% 91% 94% 95% 96% 

GRÁFICO 2 - Os inícios do uso da Televisão: Percentagens de uso da Televisão por Grupo Etário. 
Fonte: Wilbur Schramm, Jack Lyle and Edwin B. Parker, Television in the Lives of Our Children, 
Stanford (Calif.), Stanford University Press, 1961, p.27. 

Os estudos mais actuais, mesmo os da natureza transcultural, confirmam o aumento 
dos padrões de consumo até aos 12 anos, seguido de um decréscimo ao longo da 
adolescência. Expostas desde o primeiro ano de idade à televisão, as crianças aos dois 
anos e meio manifestam já claras preferências, reconhecendo os programas do seu 
agrado (Dorr,1986). Até à entrada na escola primária, há um aumento do número de 
horas passadas frente ao écran, dando-se um pequeno decréscimo nos dois primeiros 
anos de escolaridade básica, ao qual se segue um aumento até aos doze anos (Liebert 
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et al. ,1982). 
O estudo de Murray (in Liebert et al.,1985,p.4) demonstrou que o número de horas de 
consumo televisivo variava segundo um padrão de desenvolvimento semelhante em 
vários países da Europa, no Canadá e Austrália. 
A progressiva diminuição do visionamento televisivo a partir dos 12 anos é unanime
mente interpretado como resultante do processo de autonomização e "descoberta" do 
exterior acontecidos durante a adolescência. 
Schramm (1961) constata a existência de padrões evolutivos nas preferências televisi
vas das crianças. Até à entrada na escola, as preferências vão para os chamados 
"programas infantis" em que as personagens centrais são animais, bonecos animados, 
marionetas ou mesmo crianças. Por volta dos 6/7 anos, as crianças passam a mostrar 
preferência por programas especialmente criados para elas, mas com características 
formais que se assemelham aos dos adultos: variedades, programas de aventuras, 
ficção científica, westerns, etc.. Nos últimos anos de escola primária, programas até aí 
ignorados como as séries policiais e as comédias (dirigidas aos adultos) começam a 

Pré-Primária 
Primeiros seis anos 

de escola 
Depois da 
6â Classe 

Programas Infantis £ 

"Shows" para Crianças 

Programas de Aventuras 
para Crianças 

Ficção Científica: 
Para Crianças 
Para Adultos 

Westerns: 
Para Crianças 
Para Adultos 

Comédias 

Filmes Policiais 

Programas Musicais 

Programas Políticos [ 
FIGURA 1 - Importância dos diferentes tipos de programa na infância 
gmjg: Wilbur Schramm Jack Lyle and Edwin B. Parker, Television in the Lives of Our Children, 
Stanford (Calif.), Stanford University Press, 1961, p.39. 
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despertar a tenção da criança. 
Durante o início da adolescência o interesse por programas infantis desaparece, 
passando os programas musicais, os filmes e séries policiais a ser o alvo privilegiado 
de atenção. 
Conforme se pode observar na figura 1, retirada do livro de Schramm, (1961), o 
interesse pelos programas abordando exclusivamente temas políticos surge mais 
tardiamente na adolescência. 
Os adolescentes escolhem com mais frequência do que as crianças mais novas os 
programas violentos como sendo os seus preferidos (Lowery e DeFleur,1988) -

b) Os sentidos construídos 

Na abordagem de vertente cognitiva da construção do sentido em função da idade 
utilizaremos como referência os processos implícitos nas três actividades reconhe
cidas por Dorr (1986), como estando contidas em toda a "leitura" da realidade 
televisiva. 

1) Processamento de informação 

A atenção à televisão, tarefa determinante e básica no processamento da informação, 
foi estudada por Collins (in Lowery e DeFleur,1988, p.374) que verificou que enquanto 
aos seis meses de idade as crianças apenas ocasionalmente olhavam para a televisão, 
com um ano olhavam-na durante 15 % do tempo em que se encontrava ligada, 
ocorrendo um grande aumento de 25 para 45 % entre os 2 e os 3 anos. Aos 4 anos, 
mesmo estando numa sala cheia de brinquedos, as crianças prestavam atenção à 
televisão durante 55 % do tempo.Contudo,à medida que as competências cogntivas 
da criança lhe vão permitindo uma melhor interpretação e integração dos conteúdos 
e ela se torna capaz de seleccionar o acessório do fundamental, a atenção passa a 
corresponder às exigências do processamento a informação (Dorr,1986). Huston e 
Wright (1983) num trabalho já anteriormente referido verificaram que as crianças mais 
velhas adequavam a sua atenção visual ao comprimento das cenas. 
A quantidade de informação adquirida a partir da televisão aumenta também ao 
longo da infância. Num estudo de Holaday e Stoddard (Dorr,1986,p.46) verificou-se 
que, depois de expostos a um filme, as crianças recordavam menos de metade e os 
adolescentes 3/4 das principais ideias nele apresentadas. 
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Schramm(1961) considera que é entre os 3 e os 8 anos que mais se aprende com a 
televisão, em termos de aquisição de novos conhecimentos. 
Curiosamente a evocação de informação incidental e o seu padrão em U invertido 
parecem corresponder às ideias de Schramm quanto à aquisição de novos conheci
mentos. Verifica-se que a informação incidental, não sendo necessária para a com
preensão do conteúdo fundamental de qualquer narrativa televisiva, tem um aumento 
da sua evocação entre a idade pré-escolar e a adolescência, apenas declinando nessa 
altura. Podemos dizer que em termos quantitativos há mais aprendizagem nessas 
idades (o que confirma a ideia de Schramm), não significando que qualitativamente 
o mesmo aconteça. 

2 ) Interpretação 

Collins (in Parke e Slaby,1983) verificaram a existência de diferenças na compreensão 
dos programas televisivos violentos. Quando questionadas quanto ao conteúdo de 
um filme que tinham visto, as crianças até aos sete anos apenas recordavam o 
comportamento agressivo e ocasionalmente as suas consequências, enquanto as 
crianças entre os 11 e os 14 anos se lembravam dos motivos que desencadearam os 
comportamentos agressivos, das consequências que deles advieram e de outros 
comportamentos que não o agressivo. Quando solicitadas a julgar o comportamento, 
as crianças mais novas faziam-no apenas em termos das suas consequências, enquanto 
as mais velhas articulavam, nas suas avaliações, motivações e consequências . 
As implicações que esta compreensão das motivações dos comportamentos violentos 
podem ter nos comportamentos das crianças, foram mostrados por Collins e Zimmer
man (in Park e Slaby,1983,p.599). Manipulando os motivos e consequências, estes 
autores verificaram que enquanto os motivos e consequências negativas reduziam o 
subsequente comportamento agressivo, os positivos o aumentavam . 
Igualmente estudando a compreensão dos motivos e consequências dos actos agres
sivos Leifer e Roberts (Dorr,1986,p.46) constataram que as crianças de cinco anos 
respondiam correctamente a cerca de 33% das perguntas, as de 8 anos a cerca de 50%, 
as de 11 anos a 75% e as de 18 anos a cerca de 95%. 

Acapacidade de inferência dos conteúdos televisivos não explícitos surge com o início 
da adolescência. Até aí, as crianças muito raramente inferem e, se o fazem, as suas 
inferênciassãofrequentementeincorrectas(Dorr,1986).Atéàadolescência,ascrianças 
não só ainda têm um conhecimento limitado do mundo exterior que não lhes permite 
completar a informação lacunar da televisão, como, por outro lado, se encontram 
ainda "presas" ao pensamento concreto. 
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A integração das diferentes partes de um mesmo programa aumenta, também, com 
a idade. Na pré-primária as crianças normalmente ignoram a continuidade do 
programa tendendo a focalizar-se em aspectos que, para elas, assumem particular 
atractibilidade. Aos sete anos as crianças preferem já programas com "intrigas", sendo 
capazes da compreensão dum esquema narrativo rudimentar( Dorr, 1986). 

3) Avaliação 

Uma das principais áreas de pesquisa dentro da avaliação que as crianças fazem dos 
conteúdos televisivos diz respeito ao realismo que lhes atribuem (dela dependendo 
a credibilidade atribuida aos comportamentos). 
Enquanto antes dos seis anos as crianças têm tendência a pensar as personagens 
televisivas como completamente reais na medida em que se assemelham em tudo à 
realidade, aos 7/8 anos elas sabem já que os programas televisivos não são necessari
amente transposições do real, sendo capazes de distinguir entre diferentes géneros 
televisivos (noticiários, publicidade, desenhos animados, etc.). Com a entrada na 
adolescência surge um interesse crescente com a forma como os conteúdos que se 
propõem retratar o mundo real (noticiários, documentários) podem ser manipulados 
e um aumento do apreço pelo carácter realista da ficção (Dorr, 1986). 
A capacidade de reconhecimento das emoções das personagens (essencial para o 
processo avaliativo) vai-se tornando, também, mais eficaz com a idade. As crianças 
mais novas reconhecem um leque muito limitado de emoções - alegria, tristeza, medo, 
ira -, sendo incapazes de o fazer relativamente a emoções mais complexas como a 
vergonha, a culpa e o desprezo (Lowery e DeFleur 1988). 
Passando à abordagem dos aspectos afectivos da construção do sentido, vemos serem 
reconhecidas diferentes respostas emotivas ao mesmo conteúdo televisivo em função 
da idade do espectador. As crianças mais novas são mais estimuláveis por temáticas 
relacionadas com a acção e suscitadoras de medo , enquanto as mais velhas se 
mostram mais interessadas por conteúdos românticos. 
Dorr(1986) verificou que enquanto as crianças com menos de seis anos eram um pouco 
influenciadas pela quantidade de violência dos programas, as de nove anos o eram 
mui to , havendo um decréscimo da influência ao longo da adolescência. 
Contudo, quase todos os estudos relacionados com a variação das respostas das 
crianças aos conteúdos agressivos, em que a idade é a variável manipulada, indicam, 
segundo Parke e Slaby (1983), um maior índice de resposta agressiva por parte das 
crianças mais novas. 
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_A variável sexo 

São numerosos os trabalhos de investigação comprovativos de substanciais difer
enças na forma como as crianças de ambos os sexos usam a televisão, nos sentidos que 
constroem a partir dela e mesmo no modo como a própria televisão representa os 
diferentes sexos, ou seja nas variáveis de conteúdo da televisão que irão determinar 
as representações construídas pelas crianças. 

a) Como elas usam a televisão 

Lyle e Hoffman (in Lowery e DeFleur, 1988, p.313) verificaram que os rapazes demon
stravam preferência por programas televisivos violentos, preferência essa que se 
mantinha mesmo durante a idade adulta. 
Schramm e outros (1961) constataram a existência de diferenças nas preferências 
televisivas entre rapazes e raparigas, remontando ao início da escolaridade. Enquanto 
os primeiros preferiam westerns e programas de aventuras, as raparigas revelavam 
mais interesse por programas musicais e histórias românticas. 
Cada um dos sexos evidencia preferência por personagems do seu próprio sexo 
(desde que assumindo papeis centrais) tendendo a prestar mais atenção aos con
teúdos televisivos quando a personagem do seu próprio sexo está presente (Dorr, 
1986). Tendo sido demonstrado, nomeadamente por Gerbner, que a violência é 
regularmente levada a cabo por indivíduos do sexo masculino, podemos tirar a ilacção 
de que os rapazes, mesmo que supuséssemos a inexistência doutras motivações, 
dariam, só por esse motivo, mais atenção à violência. 
Também os conteúdos televisivos recordados diferem em função do sexo. Schramm 
(1961) verificou que as raparigas recordam com mais facilidade elementos ligados à 
mode e os rapazes ao desporto. 
Os rapazes parecem usar mais os conteúdos televisivos como tópico de conversa entre 
eles. Schramm (1961) observou que entre os adolescentes do IO2 ano e televisão era o 
terceiro tópico de conversa mais frequente entre rapazes, enquanto nas raparigas ele 
ocupava apenas o sexto lugar. 

b) Como eles constroem sentido a partir da televisão 

Incluiremos neste domínio os dados de investigação obtidos em trabalhos desen-
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volvidos no campo dos efeitos. Assumimos que uma leitura constructivista pode ser 
feita desde que relativizada a validade quer das concepções teóricas que lhes 
estiveram subjacentes, quer das ilacções demasiado generalizantes. 
Num inquérito levado a cabo por uma firma de sondagens dos Estados Unidos (Louis 
Harris & Associates) por encomenda da "Media Task Force", em 1969 (Lowery e 
DeFleur, 1988, p.283), apurou-se que os adultos que mais aprovavam a violência 
pertenciam ao sexo masculino e situavam-se na faixa etária dos 18 aos 35 anos. 
Lowery e DeFleur (1988) fazendo uma súmula das principais conclusões do 3Q volume 
do relatório 'Television Report" consideram que os trabalhos de investigação con
stantes desse volume demonstram que os rapazes se identificam mais com as 
personagens agressivas. 
Ekman(in Lowery e outros,1988,pp.316-317) pretendendo estudar as respostas emo
tivas das crianças à violência televisiva encontrou também diferenças entre os dois 
sexos. Partindo do pressuposto de que as expressões faciais das crianças durante o 
visionamento dos conteúdos televisivos violentos seriam reflexo das suas respostas 
emotivas, pressupôs poder encontrar expressões que fossem preditivas de posteriores 
comportamentos. Assim, as crianças que evidenciassem expressões de satisfação 
seriam posteriormente mais agressivas. 
Contudo, Ekman apenas nos rapazes encontrou alguma confirmação da sua teoria, 
concluindo que no sexo masculino se pode afirmar não ser a violência televisiva que 
determina os futuros comportamentos, mas a resposta emotiva dos invíduos a essa 
violência. 

Este investigador interpreta a não predictibilidade nas raparigas atribuindo-a ao facto 
de a violência visionada ser levada a cabo por homens, logo mais facilitadora de 
identificações dos rapazes e ainda a factores de socialização inibidores da manifes
tação de comportamentos agressivos nas raparigas. 
Belson (in Lowery e outros, 1988,p.359), conlui a partir de uma amostra de 1650 
adolescentes ser a exposição a conteúdos televisivos violentos preditor de futuros 
comportamentos agressivos apenas nos rapazes. 
Aimée Dorr e Peter Kovaric (cit. Liebert et al., p. 128) defendem que embora ambos os 
sexos sejam igualmente susceptíveis de ser influenciáveis pela violência televisiva, 
eles sê-lo-ão na precisa medida de agressividade pré-existente nos indivíduos. Assim, 
os rapazes serão mais afectados pela violência porque já existe no seu sexo uma maior 
propensão para as manifestações agressivas. 
Também na clássica experiência de Bandura com a "bobo-doll" foram encontrados 
resultados particularmente ilustrativos da diferença como quer a gressividade, quer 
as suas consequências têm diferentes repercussões comportamentais nos dois sexos. 
Bandura colocou crianças da pré-primária na situação já anteriormente descrita (na 
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teoria da aprendizagem) consistindo no visionamento através de um écran de 
televisão de um adulto do sexo masculino a bater numa boneca com cara de palhaço 
(bobodoll), com posterior frustração das crianças seguida de ingresso numa sala 
semelhante à visionada no filme e com a mesma boneca. Mas nesta versão da 
experiência (Hodge e Tripp,1986), as crianças eram divididas em três grupos, cada um 
deles assistindo a uma versão diferente do filme em que o adulto brincava agressiva

mente com a bobodoll. Um grupo via o adulto ser recompensado, outro viao ser 
castigado, não assistindo o terceiro grupo a qualquer consequência dos actos do 
adulto. Bandura verificou (cf. gráfico 3 ) que em qualquer das três situações, os 
rapazes reproduziam mais o comportamente agressivo do adulto do que as raparigas 
e que entre o grupo das crianças que observavam o modelo punido as raparigas eram 
mais "sugestionáveis" por essa punição baixando muito os seus comportamentos 
agressivos. 
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GRÁFICO 3  médio de comportamentos de imitação dos modelos televisivos em diferen

tes situações de recompensa do modelo e de recompensa do sujeito pela imitação 
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Curioso é que numa segunda situação em que depois de terem sido submetidas aos 
procedimentos atrás descritos, as crianças eram incentivadas à imitação do modelo, 
através da oferta duma recompensa se continuasse a verificar-se um menor número 
de actos agressivos por parte das raparigas, apesar de a sua expressão ter sido 
socialmente sancionada e até estimulada pelos adultos (experimentador). 

c) Como a televisão representa os dois sexos 

O papel estereotipador da televisão enquanto veiculadora de modelos de compor
tamento característicos de cada um dos sexos e mesmo na diferente valorização que 
lhes atribui é unanimemente considerado ter uma importante influência sociali-
zadora nos conceitos que as crianças desenvolvem acerca de si próprias e do sexo 
oposto. 
Um estudo de 1974 (in Lowery e DeFleur, 1988) verificou que entre as crianças que 
tinham maiores hábitos de consumo televisivo, quando questionadas quanto à 
atribuição de profissões, logo aos dois anos tinham tendência a fornecer respostas 
mais estereotipadas do que as que viam menos televisão. Lowery e outros (1988) 
concluem que o forte consumo televisivo contribui para o fortalecimento de estereótipos 
na atribuição dos papeis sexuais. 
A estereotipização "profissional" dos sexos ficou bem patente nos trabalhos de 
Gerbner (in Lowery e DeFleur, 1988, p.394) que, analisando os conteúdos televisivos, 
verificou que em cada dez médicos retratados nas sérias televisivas nove eram 
homens, enquanto a profissão de enfermeiro era sempre desempenhada por mulheres. 
A diversidade de profissões assumidas pelos homens verificou-se ser também muito 
maior do que a atribuida ao sexo oposto. 
Bushy (in Lowery e DeFleur, 1988, p.404) analisando apenas uma amostra dos pro
gramas transmitidos ao sábado de manhã (altura em que o público infantil é muito 
vasto) verificou que enquanto os homens surgiam em 42 profissões diferentes, as 
mulheres se distribuiam apenas por nove. 
McNeil (in Lowery e DeFleur, 1988, p.405) desenvolvendo estudos no mesmo âmbito, 
verificou que as profissões não prestigiadas eram duas vezes mais atribuidas às 
mulheres do que aos homens. 
Os dois sexos são alvo de diferentes valorizações pela televisão. A diferença surge, 
desde logo, na frequência com que são retratadas. As análises dos conteúdos tel
evisivos (Lowery e DeFleur, 1988) verificaram que o número de personagens masculi
nas era três vezes superior às femininas. Contudo, a frequência relativa dum e doutro 
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sexo encontra-se associada ao tipo de programa. Assim, enquanto nas comédias, 
telenovelas e séries dramáticas há um equilíbrio entre o número de personagens 
femininas e masculinas, nas séries de acção e aventura (as mais ricas em conteúdo 
violento), o número de homens é cinco vezes superior. 
As características físicas e psicológicas atribuídas aos dois sexos e os aspectos em cada 
um deles valorizados são também substancialmente diferentes. Fazendo uma súmula 
de vários trabalhos de análise de conteúdo televisivo, Lowery e DeFleur (1988) 
verificou que as mulheres retratadas são em média dez anos mais novas do que os 
homens, sendo-lhes atribuídas as seguintes características: sociáveis, atraentes, pacífi
cas e menos competentes. Por seu lado os homens são apresentados como sendo 
racionais, espertos, independentes, poderosos, tolerantes e estáveis. 
Os homens são normalmente mais bem sucedidos do que as mulheres, nos domínios 
quer profissional quer familiar. 
A violência é também prerrogativa dos homens. Gerbner (in Lowery e Defleur, 1988, 
p.301) verificou que grande parte dos papeis masculinos implicavam violência, 
enquanto às mulheres era atribuído o papel de vítimas dessa violência. 
Mesmo na publicidade dirigida às crianças, podemos encontrar reflexos do diferente 
tratamento televisivo dado aos dois sexos. Huston, Wright et al. (in Dorr,1986,p.l27) 
salientam que a publicidade de brinquedos dirigida às meninas é mais suave, usa 
menos "cuts", mais "fades" e música mais suave, e enquanto que a publicidade 
visando os rapazes é mais dura, usa mais "cuts", menos "fades", música mais alta e 
ritmo mais rápido. 
Muitos autores atribuem as diferentes repercussões da violência televisiva nos dois 
sexos (a maior "adesão" dos rapazes aos modelos) precisamente à própria estereotipia 
dos conteúdos televisivos. 
Ao apresentar a violência como característica inerente ao sexo masculino e uma 
valorização dos homens como possuidores de atributos socialmente desejáveis, a 
televisão "promoveria" a identificação dos rapazes a esses modelos agressivos. 
Poder-se-á dizer que a televisão legitimaria, pelos seus conteúdos, a violência 
masculina. 
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As Crianças, a Televisão e a Guerra do Golfo 
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Introdução 

Tendo-nos proposto estudar e televisão enquanto elemento socializador da criança e, 
estando já a desenvolver um trabalho empírico versando os processos de identifi
cação... surgiu a Guerra do Golfo e, com ela a alteração do projecto de investigação. 
Pela primeira vez na história viamos uma guerra em directo e uma guerra muito 
especial, uma vez que os elementos humanos e de sofrimento eram quase omissos. 
Um "fogo de artificio" gigante (assim foi apelidada pelos comentadores), comentado 
ao ritmo de um bom filme de "suspense", mantendo adultos e crianças presos ao 
écran. Aprendemos terminologia de guerra, a falar em "scuds" e "patriots" que até 
aí ignorávamos, preocupamo-nos com as suas consequências ecológicas tão sublin
hadas pela informação e, sugerimos que talvez um pouco menos com os aspectos 
humanitários, uma vez que a destruição e o sofrimento não nos foram mostrados. 
Como num jogo de computador observamos a planta duma cidade em grande escala, 
um alvo e a perícia de quem acertava no local pretendido. 
Foi-nos apresentada uma guerra acontecida na realidade mas cuja mediatização 
televisiva a aproximou das guerras ficcionais. Tal como acontece nas narrativas 
televisivas onde a violência é retratatada, também ela foi "higienizada", sendo-lhe 
retiradas as consequências (pelo menos parcialmente). 
A guerra dos filmes e dos jogos de computador foi, de repente, para as crianças (e 
adultos)uma guerra que acontecia. 
Estando já familiarizados com o controverso tema das implicações da violência 
televisiva no comportamento e em todo o processo de socialização das crianças, 
pareceu-nos particularmente interessante estudar não as consequências - não somos 
ingénuos a esse ponto - mas a imagem que as crianças construíram dessa realidade 
televisiva. 
(Evidentemente outros meios de comunicação difundiram informação sobre a Guerra 
do Golfo", contudo, pensamos que, sobretudo junto das crianças, com poucos hábitos 
de leitura de jornais ou de audição de rádio, a televisão foi a difusora privilegiada. 
Não esquecemos, também, que pais, educadores e outras figuras significativas são 
importantes veículos de transmissão de conhecimentos e de mediação dos conteúdos 
televisivos. Pensamos, contudo, que o tamanho da amostra relativiza - embora não 
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totalmente  a importância das diferentes intervenções das entidades educativas). 
Colocandonos numa perspectiva que assume a inexistência de efeitos uniformes dos 
conteúdos televisivos, atribuindo à criança o papel de descodificador activo e criador 
das suas próprias representações, pareceunos particularmente interessante estudar 
as representações que as crianças construiram da guerra do golfo. 
Ao situarmonos numa perspectiva constructivista, assumimos a diversidade dessas 
mesmas representações mas colocamos a hipótese da existência de consensos deter

minados pelos factores sexo e idade. Numa abordagem desenvolvimentista suposemos 
que se verificará uma variação significativa nos conteúdos construídos em função 
desses dois factores (que já vimos , no capítulo anterior, determinarem diferentes 
"leituras" duma mesma realidade televisiva). 
Levantamos, assim, a hipótese de que, nomeadamente a "adesão" às imagens 
televisivas da guerra e à omissão das suas consequências poderá variar em função 
desses dois factores, sendo as vertentes agressivas ou prósociais diferentemente 
representadas em função do sexo e da idade. 
Escolhemos como população a estudar o grupo etário, entre os 9 e os 14 anos por 
corresponder a um período chave do desenvolvimento durante o qual importantes 
transformações quer a nível cognitivo quer afectivo têm lugar e se assiste ao apareci

mento da capacidade de elaboração crítica. 
Colocados perante a necessidade de recorrer a um instrumento de avaliação optamos 
pelo desenho e por um questionário de perguntas abertas, na medida em que são 
métodos não directivos que permitem à criança uma expressão mais espontânea e 
criativa. 
Dado o grande tamanho da amostra (560 crianças e adolescentes) e a multiplicidade 
de dados a analisar, optamos pelo estudo dos desenhos, deixando o questionário para 
uma futura investigação.Esta opção foi determinada pela constatação da maior 
rtiqueza dos desenhos, que, quando confrontados com os textos das respostas ao 
questionário, revelavam menor estereotipia. 
Assumimos com Luquet (1927) o desenho enquanto "prolongamento e manifestação 
da representação mental" e as escolhas que necessariamente ocorrem entre os objectos 
a representar e os objectos a omitir como significativas da preponderância que os 
conteúdos desenhados assumem para o sujeito. 
Tentando evitar a subjectividade não procedemos a uma análise interpretativa, tendo 
optado por uma análise quantitativa segundo os critérios de análise de conteúdo que 
seguidamente apresentaremos. 

file:///jmpacto
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Amostra 

A amostra que serviu de base a esta investigação foi constituida por 559 crianças e 
adolescentes dos dois sexos, com idades compreendidas entre os 9 e os 14 anos e a 
frequentar o ensino oficial em escolas de Aveiro, Coimbra, Porto e Vila Nova de Gaia. 
Algumas das escolas, nomeadamente as dos concelhos de Vila Nova de Gaia e Aveiro 
, situam-se em zonas semi-rurais, abrangendo populações com características sub
stancialmente diferentes das citadinas. 
As crianças cujos desenhos foram analisados frequentavam a escolaridade entre a 4ã 

classe e o 82 ano. 
Por razões de operacionalidade estatística, criámos três grupos etários, cada um deles 
abrangendo duas idades. Como se pode verificar pelo quadro ns , o Grupo 1 inclui 
as crianças de 9/10 anos, o Grupo 2 as de 11-12 anos e o Grupo 3 as de 13-14 anos. 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
NÚMERO DE CRIANÇAS POR GRUPO ETÁRIO E SEXO 

IIB ? Cf TOTAL 

GRUPO 1 
(9-10 anos) 

95 103 198 

GRUPO 2 
(11-12 anos) 94 

j 
117 211 

GRUPO 3 
(13-14 anos) 85 65 150 

G l + G2 + G3 
TOTAL 274 285 559 

QUADRO 1 



\J ^/mpacto da ZJelevioíência no f-^roceóio de Socialização da jL£ ruutça 77 

Procedimentos 

Foi solicitado aos professores contactados (do ensino básico e de artes visuais) que 
sugerissem aos seus alunos a execução de um desenho, o mais original possível, sobre 
a Guerra do Golfo e a resposta subsequente a um questionário a ela respeitante. 
Para a investigação que agora apresentamos, servimo-nos apenas dos desenhos, 
deixando para outra oportunidade o estudo das respostas ao questionário. 
Tendo em vista uniformizar os procedimentos de solicitação do desenho por parte dos 
professores, foi-lhes fornecida a folha de instrucções que apresentamos na página 
seguinte. 
Procurou-se, ao sublinhar a originalidade do desenho e a não intervenção do profes
sor, evitar a estereotipia e retirar as eventuais conotações avaliativas que a presença 
e sugestões do professor pudesssem ter. 
Todos os desenhos analisados foram executados antes da Guerra do Golfo ter 
terminado. 
Foram "aceites" todos os desenhos, desde que possuidores dos elementos identifica
tivos necessários para a análise pretendida: sexo e idade. 

Método de análise dos desenhos 

Procurou-se efectuar uma análise de conteúdo o menos subjectiva possível, através de 
uma definição clara da natureza dos items e dos critérios de pertença a cada 
item.Recorremos à análise de conteúdo, porque ela nos permite sistematizar e 
objectivar o conteúdo dos desenhos, possibilitando a quantificação do qualitativo. 
Na fase de pré-análise procedemos a uma primeira análise exploratória dos desenhos, 
fazendo aquilo que Bardim (1979) apelida de "leitura flutuante", de forma a verificar 
o cariz dos conteúdos e a sua frequência, sem recurso a qualquer quantificação. 
A partir da constatação de determinadas ocorrências sistemáticas, foi-se construindo 
um primeiro esquema de items de registo que, depois de testado, se verificou ser 
demasiado complexo, devido à existência de muitos sub-items que tornava a visuali
zação dos resultados muito fastidiosa e pouco explícita. 
O esquema de unidade de registo finalmente adoptado foi uma 3â versão, obtida após 
depuração e eliminação de todos os items que não permitissem obedecer às regras de 
fragmentação do conteúdo em categorias definidas pela análise de conteúdo. Assim, 
todos os items adoptados se regem pelos seguintes princípios (Bardim,1979): 
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A investigação para a qual solicitemos a sua colaboração pretende estu
dar a imagem que as crianças e adolescentes têm da Guerra do Golfo. 
Pedimos que solicite aos seus alunos: 

l
9
—que façam um desenho, o mais original possível, da Guerra <>o <';olfo; 

2° — que respondam ao seguinte questionário: 

:> U E S T I 0 N A 11 I 0 
at 

?.) Já ouviste falar da Guerra do Golfo? Sabes quais sao as suas causas? 
2) COMO é que to informas acerca do que se passa na Guerra do Golfo? 
3) Se pudesses interferir na guerra o que farias? 
4) Sabes que ■' Saddam Hussein? 0 que pensas dele? 
5) Ouem achas que vai ganhar a guerra? 
6) Se estivesses nu;n país eci guerra o que te fazia nais niedo? 
7) is a favor ou contra a guerra? 

Cada u'ia destas tarefas deverá ser levada a cabo o mais livremente pos

sível, sen qualquer interferência por parte dos professores ( nao deve 
haver correcção de erros de ortografia, fornecimento de sugestões, etc.. 
Os &iUíl~s uovera: colocar quer no desenho quer no questionário es se
guintes elementos de identificação: 

. ) • 

— Nome 
— Data de Nascimento 
— Ano de escolaridade que frequentam 
— Nome tia escola 

Agradecemos, desde já, a sua colaboração! 

A psicóloga, 
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- homogeneidade (um mesmo item inclui apenas elementos pertencentes ao mesmo 
conjunto categorial); 

- exaustividade (um item deve ser abrangente e esgotar as hipóteses dentro da 
categoria que o determina); 

- objectividade (os critérios de classificação devem estar suficientemente definidos de 
modo a que as variáveis de subjectividade do classificador tenham a mínima 
intervenção possível); 

- adequação e pertinência ( adequação ao estudo e ao objecto) 

Esta primeira fase de análise permitiu também corroborar a pertinência de alguns 
items já previamente definidos em função do objectivo geral de investigação e sugerir 
outros como resultado da sua pregnância frequencial. 
Mesmo depois dessa primeira leitura qualitativa dos desenhos, escusámo-nos a 
levantar hipóteses para além das inicialmente esboçadas, optando por uma técnica 
semi-exploratória, isto é, não nos circunscrevendo a um quadro fechado de análise em 
que apenas nos é possível verificar os fenómenos cuja existência postulamos. 
P. Henry e S. Moscovici (Bardim, 1979, p.99) defendem que se deve privilegiar, na 
análise de conteúdo, os procedimentos exploratórios, considerando que os métodos 
fechados, definindo aprioristicamente todas as hipóteses, apenas permitem verificar 
o que fora previamente portulado. 
Os métodos exploratórios serão, segundo eles, mais ricos, pois permitem aprender as 
ligações entre as diferentes variáveis e a construção de novas hipóteses. 
Mantendo a hipótese inicial de existência de diferenças no modo como os indivíduos 
dos dois sexos e dos três grupos de idades representam, através do desenho, a guerra 
do Golfo e procurando não descurar as verificações, ainda que "desarmadas" da pré-
análise, foi criada uma grelha de análise da qual constam os items que seguidamente 
caracterizamos. 



\J ^hnpacto da Jeleviolência no f-^roceâio de Socialização da C^r izaçao da Criança 80 

Items de análise e respectivos critérios 

1. ITEMS DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DESENHO 

1.1. IDADE 

- Grupo 1 (9-10 anos) 
- Grupo 2 (11-12 anos) 
- Grupo 3 (13-14 anos) 

1.2. SEXO 

- Masculino 
- Feminino 

2. ITEMS DE ANÁLISE DO CONTEÚDO DO DESENHO 

2.1. PRESENÇA DE ELEMENTOS HUMANOS 

- Sim 
-Não 

Independentemente do seu número é assinalada a presença de elementos humanos 
desde que surja pelo menos uma vez a representação duma figura humana reconhecível 
enquanto tal. 

2.2. TIPO DE ELEMENTOS HUMANOS 

- Inexistentes 
- Militares 
- Civis 
- Militares + Civis 
- (?) Não distinguível 
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Os elementos humanos, quando existentes, são classificados em função da sua 
pertença à população militar ou civil, havendo um item que considera a possibilidade 
de pertença a ambos os grupos e outro, ainda, para o caso em que a distinção é 
impossível. 
São classificados como militares todos os indivíduos que: 

- vestem farda 
- são portadores de armas 
- accionam ou se encontram dentro de veículos militares 
- são acompanhados de legendas que os identificam enquanto tal. 

São classificados como civis todos os indivíduos que claramente não se encontram 
dentro dos critérios de classificação para militares. No item não distinguível são 
incluídas as figuras que, pela sua execução gráfica suscitam dúvidas quanto à sua 
classificação em quaquer das anteriores categorias. 

2.3. NUMERO DE ELEMENTOS HUMANOS 

Número absoluto de elementos humanos independentemente da pertença à popu
lação civil ou militar. 

2.4. PRESENÇA DE ELEMENTOS BÉLICOS 

- Sim 
-Não 

Independentemente do seu número total é assinalada a presença de elementos bélicos 
desde que surja no minímo uma representação reconhecível enquanto tal. 
Como elementos bélicos são considerados: todo o tipo de armas (de pequeno e grande 
porte), aviões, helicópteros, porta-aviões, tanques, viaturas militares, navios e pro
jecteis (bombas, mísseis, torpedos). Não são contabilizados neste total as balas devido 
a dificuldades de contagem, pois - dado o seu grande número (nalguns desenhos pode 
encontrar-se verdadeiras "chuvas" de balas) e proximidade entre elementos se 
tornarem difíceis de identificar enquanto elementos isolados. Também os helicópteros 
representados com uma Cruz Vermelha são entendidos como pertencentes àquela 
organização humanitária, e, portanto, não fazendo parte do material militar. 
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2.5. FREQUÊNCIA DOS ELEMENTOS BÉLICOS 

- Exclusivamente 
- Em maior número 
- Em igual número ou em minoria 
- Nenhum 

Neste item pretende-se indicar a frequência relativa dos elementos bélicos relativa
mente ao total de elementos presentes no desenho (e não apenas relativamente ao 
número de elementos humanos). 

Exclusivamente - Quando são representados exclusivamente elementos bélicos sem 
que ocorra a mínima representação de elementos contra ordem (a presença de uma 
nuvem ou duma flor já implicaria que o desenho não fosse categorizado neste item). 

Em maior número - Quando o número total de elementos bélicos é superior ao número 
total de todos os outros elementos representados no desenho. Para evitar a subjec
tividade não se tem em consideração o tamanho relativo dos vários elementos repre
sentados. 

Em igual ou menor número - Quando o número total de elementos bélicos é igual ou 
inferior ao número total de todos os outros elementos representados no desenho. O 
tamanho relativo dos elementos representados não é considerado. 

Nenhum - Quando se verifica e inexistência de elementos bélicos. 

2.6. NÚMERO DE ELEMENTOS BÉLICOS 

Número total de elementos bélicos, sendo o critério de definição dos elementos como 
bélicos o explicitado em 2.4. 

2.7. PRESENÇA DE CASAS 

- Sim 
- Não 
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Independentemente do seu número total é assinalada como SIM desde que ocorra 
pelo menos uma representação destes elementos. 
Consideram-se como CASA as tradicionais e estereotipadas representações desse 
elemento e também prédios e cubatas (algumas crianças atribuem ao Médio Oriente 
habitações características de África). As tendas, castelos e fortes não são classificadas 
como casas devido às suas conotações militares no imaginário da nossa sociedade. 
Não são também consideradas casas os abrigos militares. 

2.8. PRESENÇA DE REFERÊNCIAS MANIFESTAS 
A PREOCUPAÇÕES ECOLÓGICAS 

- Sim 
-Não 

E assinalada como presença de preocupações ecológicas toda a referência, quer 
através do conteúdo representado quer através de legendas, aos seguintes temas: 
poluição provocada pela guerra, derramamento de óleo nos mares, morte de espécies 
animais, incêndio dos poços de petróleo e suas consequências. Basta a referência a um 
destes elementos para que se considere a existência de preocupações ecológicas. 

2.9. PRESENÇA DE CONDENAÇÃO EXPLÍCITA DA GUERRA 

- Sim 
-Não 

Considera-se que existe condenação explícita quando através de slogans e mensagens 
escritas o autor torna clara a sua oposição à guerra. Estas mensagens tanto podem ser 
curtas, tipo slogans ("Não à guerra!", "Queremos a Paz!") como alongadas, contendo 
as razões para essa oposição. 

2.10. PRESENÇA DE REPRESENTAÇÕES DE SOFRIMENTO 

- Sim 
- Não 
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Considerase que há representações de sofrimento quando: 
a) São representadas pessoas a sofrer fisicamente em consequência da guerra (mortos, 
feridos, sangue); 
b) É representado o sofrimento psicológico dos indivíduos (lágrimas, enterros, 
cemitérios); 
c) Os elementos humanos pedem ajuda ou verbalizam sofrimento através das legen

das do desenho (exemplos: "Socorro! A minha casa está a arder!"; 'Tenho medo!"; "Ai 
para que é que eu vim para a guerra?!"; "Socorro, ajudemme!", etc.); 
d) Há elementos materiais destruídos e expressões de consternação dos humanos 
(exemplos: "Ficou tudo destruído!"; "Não temos onde viver!"). 

2.11. PRESENÇA DE ELEMENTOS SIMBÓLICOS 

 Sim 
Não 

Considerase a presença de elementos simbólicos sempre que a guerra ou a sua con

denação são representados através de elementos que os simbolizam (Por exemplo 
uma pomba representando a Paz, um capacete com as circunvoluções do cérebro 
atravessado por uma espada; o planeta terra incendiado e a chorar;...). 

2.12. PRESENÇA DE REFERÊNCIAS A TELEVISÃO 
■ 

 Sim 
Não 

Considerase a presença de referências à televisão quando: 
1) Nas legendas que acompanham os desenhos há a utilização de linguagem referente 
à Guerra do Golfo aprendida na televisão (Exemplos: Patriot, Scud, Tempestade do 
Deserto, "A mãe de todas as batalhas", designações de aviões, etc.); 
2) Se verifica a presença de elementos humanos e técnicos identificáveis com a 
televisão (entrevistadores, câmaras de filmar, carros de exterior das cadeias televisi

vas, siglas das televisões  CNN, RTP, BBC , etc.); 
3) A cena de guerra é enquadrada por um televisor ou então são representados 
indivíduos a ver a guerra na televisão. 
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Análise estatística 

Para a análise dos dados qualitativos (logo nominais) recorremos à análise de 
frequências e ao X2. 
A análise de variância (ANOVA) e o coeficiente de correlação de Pearson foram 
utilizados no tratamento dos dados quantitativos e intervalares - items "ne de 
elementos humanos" e "ne de elementos bélicos". 

§§§§ N" de elementos humanos N" de elementos bélicos 
Correlações entre o N° de 

elementos humanos e 
bélicos §§§§ 

Média D.P. Média D.P. r P 

TOTAL DA 
AMOSTRA 

2,7620 6,9200 4,3499 4,2773 0,1295 <0.001 

SEXO FEMININO 3,1861 9,2775 2,7409 2,5568 0,1804 <0,001 

SEXO MASCULINO 2,3846 3,4037 5,9371 4,9598 
! 

0,2721 <0,001 

GRUPO ETÁRIO 1 
(9-10 anos) 2,6818 3,0520 4,8788 4,5437 0,2238 <0.001 

GRUPO ETÁRIO 2 
(11-12 anos) 3,6303 10,2922 4,6493 4,4487 0,1203 <0,05 

GRUPO ETÁRIO 3 
(13-14 anos) 1,7200 4,0783 3,3200 3,4453 

„ 

0,0680 >0,10 

QUADRO 2 - Média e desvio padrão dos items "número de elementos humanos" e "número 
de elementos bélicos". Correlação entre os 2 items. 
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IK Presença 
de 

elementos 
humanos 

Tipo 
de 

elementos 
humanos 

Presença 
de 

elementos 
bélicos 

rrequêndí 
relativa 

de 
elementos 

bélicos 

Casas Ecologia 
Conde
nação 

Sofri
mento Símbolos Televisão 

ZOMPARAÇÃO 
D O S G R U P O S 

ETÁRIOS 

x2 
26,2496 27,1877 5,1707 13,8094 1,0616 4,6805 8,3537 8,3462 10,3862 18,2928 

ZOMPARAÇÃO 
D O S G R U P O S 

ETÁRIOS 
P2 p<0,001 p<0,001 p<0,10 p<0,05 p>0,10 p<0,10 p<0,02 p<0,02 p<0,01 p<0,01 

Z O M P A R A Ç Ã O 
D O S SEXOS 

X2 0,6693 52,3120 16,2321 119,4055 19,7485 11,8881 25,1415 55,7742 4,9755 2,3792 

Z O M P A R A Ç Ã O 
D O S SEXOS 

P2 p>0,10 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,05 p>0,10 

Z O M P A R A Ç Ã O 
ENTRE 

RUPOS ETÁRIOS 

X* 14,3535 17,4076 1,4712 2,7974 1,0978 3,4900 4,9341 8,8659 5,8110 9,2862 

OS I N D I V Í D U O S 
D O SEXO 

F E M I N I N O P2 p<0,01 p<0,10 p>0,10 p>0,10 p>0,10 p>0,10 p<0,10 p<0,02 p<0,05 p<0,01 

C O M P A R A Ç Ã O 
ENTRE 

RUPOS ETÁRIOS 
OS I N D I V Í D U O S 

D O SEXO 
M A S C U L I N O 

X1 12,7892 18,9610 3,1977 12,1136 1,2323 3,0169 3,2087 3,9338 4,5527 11,5601 
C O M P A R A Ç Ã O 

ENTRE 
RUPOS ETÁRIOS 
OS I N D I V Í D U O S 

D O SEXO 
M A S C U L I N O P2 p<0,01 p>0,10 p>0,10 p<0,05 p>0,10 p>0,10 p>0,10 p>0,10 p>0,10 p<0,01 

C O M P A R A Ç Ã O 
ENTRE 

O S SEXOS N O 
R U P O ETÁRIO 1 

(9-10 anos) 

X2 0,1896 36,5204 6,3375 56,6931 8,3729 4,9779 6,3375 9,6051 0,2657 0 C O M P A R A Ç Ã O 
ENTRE 

O S SEXOS N O 
R U P O ETÁRIO 1 

(9-10 anos) P2 p>0,10 p<0,001 p<0,02 p<0,001 p<0,01 p<0,05 p<0,02 p<0,01 p>0,10 p>0,10 

ZOMPARAÇÃO 
ENTRE 

O S SEXOS N O 
.RUPO ETÁRIO 2 

(11-12 anos) 

X2 0,6667 18,9293 4,7109 37,7672 6,5683 0,5393 8,8436 21,6544 2,9794 0,1902 ZOMPARAÇÃO 
ENTRE 

O S SEXOS N O 
.RUPO ETÁRIO 2 

(11-12 anos) p2 p>0,10 p<0,001 p<0,05 p<0,001 p<0,02 p>0,10 p<0,01 p<0,001 p<0,10 p>0,10 

C O M P A R A Ç Ã O 
ENTRE 

O S SEXOS N O 
R U P O ETÁRIO 3 

(13-14 anos) 

X2 0,1170 4,9610 2,5132 25,2381 4,1147 5,4986 7,0706 24,2633 0,4345 4,3655 
C O M P A R A Ç Ã O 

ENTRE 
O S SEXOS N O 
R U P O ETÁRIO 3 

(13-14 anos) P2 p>0,10 p>0,10 p>0,10 p<0,001 p<0,05 p<0,05 p>0,10 p<0,001 p>0,10 p<0,05 

QUADRO 3 - Cálculo X2 

i 
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ANALISE DA VARIÂNCIA DOS ITEMS 
Nfl DE ELEMENTOS HUMANOS E N s DE ELEMENTOS BÉLICOS 

M l VARIÂNCIA 
ATRIBUÍVEL AO 

SEXO 

VARIÂNCIA 
ATRIBUÍVEL À 

IDADE 

VARIÂNCIA 
ATRIBUÍVEL AO 
SEXO X IDADE M l 

F P F P F P 

Nfi DE ELEMENTOS 
HUMANOS 

2,616 >0,10 3,796 <0,05 3,217 <0,05 

N a DE ELEMENTOS 
BÉLICOS 86,670 <0,001 4,724 <0,01 1,634 >0,10 

Q U A D R O 4 

Análise dos resultados 

1 - Presença de elementos humanos e de elementos bélicos 

1.1 - Presença de elementos humanos 

À medida que avançamos nos grupos etários vai sendo menos frequente a presença 
de elementos humanos. 

O cálculo do X2 indica a existência de diferenças significativas entre os três grupos 
etários (p<0,001), quer para o total da amostra quer para cada um dos sexos 
(masculino - p< 0,01 ; feminino - p< 0,01 ). 

Embora a presença de elementos humanos seja mais frequente no sexo feminino, essa 
diferença não é significativa, nem no total da amostra, nem em qualquer dos grupos 
etários estudados isoladamente (para todos p> 0.10, não significativo). 

Podemos dizer que a presença de elementos humanos varia sobretudo em função do 
grupo etário. 
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Sexo Masculino 

Sexo Feminino 

PRESENÇA DE ELEMENTOS HUMANOS NOS TRÊS 
GRUPOS ETÁRIOS E NOS DOIS SEXOS (EM %) 
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GRÁFICO 4 

1.2 - Presença de elementos bélicos 

A presença de elementos bélicos não apresenta diferenças significativas de variação 
em função da idade, embora haja um ligeiro decréscimo à medida que se avança no 
grupo etário, isto quer na amostra total, quer em cada um dos sexos ( para todos p> 
0,10, não significativo ). 

Há uma diferença significativa de presença de elementos bélicos entre os dois sexos 
(p< 0,001), sendo mais frequente no sexo masculino. 
Conclui-se que a presença de elementos bélicos varia sobretudo em função do sexo. 
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Sexo Masculino 

Sexo Feminino 
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GRÁFICO 5 

Grupo 2 
(11-12 anos) 

Grupo 3 
(13-14 anos) 

1.3 - Presença de Elementos Humanos/Presença de elementos Bélicos 

Nos três grupos etários e em ambos os sexos é mais frequente a ausência de elementos 
humanos do que de elementos bélicos. 

As raparigas omitem com mais frequência os elementos bélicos, enquanto os rapazes 
omitem mais os humanos (confronte-se o gráfico 6). 
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GRÁFICO 6 

2  N ú m e r o de e lementos h u m a n o s e n ú m e r o de e lementos bélicos 

2.1  N s de elementos h u m a n o s 

O número de elementos h u m a n o s varia significativamente em função da idade (p< 
0,05 ) mas não em função d o sexo (p> 0,10 ) 



Enquanto nos rapazes há um decréscimo do n2 de elementos humanos à medida que 
vamos progredindo na idade, nas raparigas o pico é atingido no grupo dos 11-12 anos, 
ocorrendo uma diminuição nas mais velhas. 

Apenas no grupo etário dos 9-10 anos as raparigas representam menos elementos 
humanos do que os rapazes, nos outros dois grupos representam-nos mais frequen
temente. 

A variância atribuível ao cruzamento dos factores sexo e idade revela-se significativa 
( p< 0,05 ). 

Sexo Masculino 

Sexo Feminino 

5 

4 

NÚMERO MÉDIO DE ELEMENTOS HUMANOS 
NOS TRÊS GRUPOS ETÁRIOS E NOS DOIS SEXOS 

2 -

: 
Grupo 1 

(9-10 anos) 
Grupo 2 

(11-12 anos) 
Grupo 3 

(13-14 anos) 

2.2 - N 8 de elementos bélicos 

GRÁFICO 7 

O número de elementos bélicos varia significativamente em função da idade e do 
( p< 0.001 ). 

sexo 

No sexo masculino e nos três grupos etários verifica-se sempre um número de 
elementos bélicos superior ao do sexo feminino. 
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Enquanto nos rapazes o número médio de elementos vai diminuindo com a idade, nas 
raparigas ele mantem-se estável entre o grupo 1 (9-10 anos) e grupo 2 (11-12 anos), 
apenas diminuindo nas mais velhas. 

A variância atribuível ao cruzamentos de variáveis sexo e idade revela-se não 
significativa. 
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GRÁFICO 8 

2.3 - Ne de elementos humanos/ Ne de elementos bélicos 

Os elementos bélicos são sempre mais frequentes em todas as idades (independen
temente do sexo) do que os elementos humanos. 

No grupo dos mais velhos (grupo 3 ) verifica-se uma diminuição quer do número de 
elementos humanos, quer do número de elementos bélicos. 
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As raparigas representam maior número de elementos humanos e menor número de 
elementos bélicos do que os rapazes. 

O número de elementos gráficos referentes a elementos bélicos e humanos é, no seu 
total, inferior nas raparigas. 

Há uma correlação positiva e significativa entre o número de elementos humanos e 
o número de elementos bélicos no total da amostra (r=0,1295 p< 0,001) 

Em ambos os sexos verifica-se a existência de uma correlação positiva e significativa 
entre esses items (em ambos p< 0,001 ). 

O mesmo se verifica nos grupos etários 1 e 2 , embora no grupo de crianças de 11-12 
anos deixe de ser tão significativa ( p< 0,05 ). 

No grupo dos mais velhos não se verifica a existência de qualquer correlação 
significativa entre o número de elementos humanos e o número de elementos bélicos. 

3 - Tipo de Elementos Humanos 

TIPO DE ELEMENTOS HUMANOS REPRESENTADOS NOS DOIS SEXOS 
E NO TOTAL DA AMOSTRA - FREQUÊNCIAS (em %) 

Inexistente Militares ] Civis Militares 
Civis 

? 
Indefinido 

SEXO MASCULINO 
G l + G2 + G3 

32,9 51,4 2,4 7,3 5,9 

SEXO FEMININO 
G l + G2 + G3 29,6 30,7 16,4 13,7 10,2 

TOTAL 
G l + G2 + G3 

SEX. MAS. + SEX. FEM. 
31,1 41,3 9,3 10,2 8,1 

QUADRO 5 
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TIPO DE ELEMENTOS HUMANOS REPRESENTADOS NOS DIFERENTES GRUPOS 
ETÁRIOS E NOS DOIS SEXOS - FREQUÊNCIAS (em %) 

BIB Inexis
tente 

Militares Civis 
Militares 

+ 
Civis 

? 
Inde

finidos 

GRUPO 1 
(9-10 anos) 

cr 22,3 66 1 6,8 3,9 

GRUPO 1 
(9-10 anos) ? 17,9 33,7 17,9 14,7 15,8 
GRUPO 1 
(9-10 anos) 

TOTAL 20,2 50,5 9,1 10,6 9,6 

GRUPO 2 
(11-12 anos) 

d1 33,3 48,7 3,4 7,7 6,8 

GRUPO 2 
(11-12 anos) ? 28,7 29,8 18,1 14,9 8,5 
GRUPO 2 

(11-12 anos) 

TOTAL 31,3 40,3 10 10,9 7,6 

GRUPO 3 
(13-14 anos) 

Cf 47,7 33,8 3,1 7,7 7,7 

GRUPO 3 
(13-14 anos) ? 43,5 28,2 12,9 9,4 5,9 
GRUPO 3 

(13-14 anos) 

TOTAL 45,5 30,7 8,7 8,7 6,7 

QUADRO 6 

Na amostra global o tipo de elementos humanos representado com maior frequência 
é o militar. 

A inexistência de elementos humanos ( de qualquer tipo) é mais frequente do que a 
representação de civis, de militares e civis conjuntamente ou de figuras indefinidas. 
Estes três últimos índices têm valores de frequências muito próximas,à volta dos 10 %. 
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GRÁFICO 10 

Há uma diferença significativa entre os dois sexos no tipo de elementos humanos 
representados ( p< 0,001 ). 

Enquanto os rapazes representam mais militares do que as raparigas, estas represen
tam mais elementos civis, militares conjuntamente com civis e mesmo elementos 
"indefinidos" do que aqueles. 

A diferença significativa entre os dois sexos verifica-se também nos grupos etários 1 
(9-10 anos) e 2 (11-12 anos ) com valores de p< 0,001. Apenas nos mais velhos (grupo 
3 ) não se encontam diferenças significativas no tipo de humanos representados em 
função do sexo ( p< 0,10, não significativo ) 
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3 4 5 
Civis Militares Indefinidos 

+ 
Civis 

O tipo de elementos humanos representados varia significativamente em função da 
idade na amostra total ( p< 0,001 ). 
Quando estudados separadamente, nem no sexo feminino, nem no sexo masculino 
se verificam variações significativas do tipo de humanos representados em função do 
sexo ( para as raparigas p<0,10 ; para os rapazes p< 0,10 ). 
Vai aumentando com a idade a tendência, na amostra total e em ambos os sexos, para 
a diminuição de representações de militares e para o aumento da não representação 
de figuras humanas. 
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4 - Frequência (Relativa) de Elementos Bélicos 

Há uma variação siginficativa em função da idade de frequência relativa dos 
elementos bélicos na amostra total ( p< 0,05 ) e no sexo feminino ( p< 0,05 ). Já quando 
estudado isoladamente, o grupo dos rapazes não apresenta diferenças significa
tivas na frequência relativa dos elementos bélicos em função do grupo etário. 
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FREQUÊNCIA DE ELEMENTOS BÉLICOS 
(Relativamente ao total de elementos representados no desenho) 

NOS DIFERENTES GRUPOS ETÁRIOS E NOS DOIS SEXOS (em %) 

Exclusiva
mente Em maioria Igual ou em 

minoria Nenhum 

GRUPO 1 
(9-10 anos) 

cr 16,5 58,3 22,3 2,9 

GRUPO 1 
(9-10 anos) ? 5,3 16 64,9 13,6 
GRUPO 1 
(9-10 anos) 

TOTAL 11,2 38,1 42,6 8,1 

GRUPO 2 
(11-12 anos) 

Cf 21,4 39,3 35 4,3 
GRUPO 2 

(11-12 anos) ? 7,4 11,7 67 13,8 
GRUPO 2 

(11-12 anos) 

TOTAL 15,2 27 49,3 8,5 

GRUPO 3 
(13-14 anos) 

cr 20 40 30,8 9,2 

GRUPO 3 
(13-14 anos) ? 7,1 12,9 60 20 
GRUPO 3 

(13-14 anos) 

TOTAL 12,7 24,7 j 47,3 15,3 

QUADRO 7 

FREQUÊNCIA DE ELEMENTOS BÉLICOS 
(Relativamente ao total de elementos representados no desenho) 

NOS DOIS SEXOS E NO TOTAL DA AMOSTRA (em %) 

Exclusiva
mente 

Em maioria Igual ou em 
minoria 

Nenhum 

SEXO MASCULINO 
G l + G2 + G3 

19,6 46,2 29,4 4,9 

SEXO FEMININO 
G l + G2 + G3 6,6 13,6 64,1 15,8 

TOTAL 
G l + G2 + G3 

SEX. MAS. + SEX. FEM. 
13,2 30,2 46,3 10,2 

QUADRO 8 
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kNos três grupos etários a categoria mais frequente é "em igual número e em minoria", 
significando que os elementos bélicos não são representados nem em maioria, nem 
exclusivamente, mantendose esta tendência estável à medida que progredimos na 
idade. 
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Grupo 2 
(1112 anos) 

Grupo 3 
(1314 anos) 

Quando estudada independentemente do sexo, verificase que há uma tendência 
geral para as crianças mais novas (grupo 1) representarem os elementos bélicos em 
maioria, tendência essa que se vai esbatendo quando avançamos no grupo etário. 

Também no total da amostra, a representação exclusiva de elementos bélicos tem a 
sua maior frequência no grupo etário 2 (1112 anos), encontrandose, no entanto, a 
níveis muito semelhantes nos três grupos. 



A inexistência de representação de elementos bélicos é relativamente rara, assumindo 
percentagens muito semelhantes nos grupos etários 1 e 2 e aumentando de frequência 
no grupo dos mais velhos. 

A frequência relativa dos elementos bélicos varia significativamente em função do 
sexo, quer no total da amostra ( p< 0,001 ), quer em todos os grupos etários ( em todos 
p< 0,001 ).No sexo masculino encontramos mais desenhos exclusivamente com 

FREQUÊNCIA DE ELEMENTOS BÉLICOS 
(Relativamente ao total de elementos representados no desenho) 

- COMPARAÇÃO DOS DOIS SEXOS (em %) -
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GRÁFICO 14 

conteúdos bélicos e também mais desenhos em que os elementos bélicos surgem "em 
maioria". 

No sexo feminino é mais frequente a inexistência de elementos bélicos e a sua 
representação em menor ou igual número. 
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Nos rapazes o índice mais frequente é "em maioria' 

Nas raparigas o índice mais frequente é "em igual número ou em minoria". 

No sexo masculino há diferenças significativas na frequência relativa dos elementos 
bélicos em função do grupo etário ( p< 0,05 ). 

Em todo o sexo masculino e nos três grupos etários o item mais frequente é "em 
maioria" ( é mais frequente encontrarmos desenhos em que os elementos bélicos 
surgem em maioria ). Este item tem valores muito elevados no grupo dos mais novos 
(58%), desce de frequência no grupo 2 (39%) e sobe muito ligeiramente no grupo dos 
mais velhos (40%). 

FREQUÊNCIA DE ELEMENTOS BÉLICOS 
(Relativamente ao total de elementos representados no desenho) 
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GRÁFICO 15 
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Nos rapazes, a representação exclusiva de elementos bélicos é mais frequente aos 11-
12 anos (grupo 2 ). No grupo dos mais novos encontramos a frequência mais baixa de 
representação exclusiva de elementos bélicos. 
Ainda nos rapazes, a inexistência de elementos bélicos, embora rara, vai-se tornando 
mais frequente à medida que avançamos no grupo etário. 

FREQUÊNCIA DE ELEMENTOS BÉLICOS 
(Relativamente ao total de elementos representados no desenho) 
- COMPARAÇÃO DOS INDIVÍDUOS DO SEXO FEMININO 

NOS TRÊS GRUPOS ETÁRIOS (em %) -
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GRÁFICO 16 
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Nas raparigas não se verifica variação significativa na frequência dos elementos 
bélicos em função do grupo etário ( p> 0,10 ). 

i 

Nas raparigas os elementos bélicos aparecem quase sempre "em minoria ou em igual 
número", relativamente ao outros elementos representados,isto de forma quase 
uniforme nos três grupos etários.Este item surge com frequências muito elevadas e 
completamente destacado dos outros. 

A inexistência de elementos bélicos é nas raparigas o segundo índice mais frequente. 

Tal como no sexo oposto e, apesar de nas raparigas ser muito mais frequente a não 
representação de elementos bélicos, ele ocorre mais frequentemente no grupo das 
mais velhas. 

O sexo feminino raramente representa exclusivamente elementos bélicos, havendo 
um aumento de frequência no grupo 2 (11-12 anos) que se mantém estável no grupo 
3 (13-14 anos) 

5 - Representação de casas 

Na amostra total não se verifica uma variação significativa de presença de casas em 
função dos grupos etários (p>0,10, não significativo ) o mesmo acontecendo quer no 
sexo masculino quer no feminino quando estudados isoladamente. 

Já a variável sexo determina diferenças significativas na representação de casas, quer 
na amostra total ( p< 0,001 ) quer nos três grupos etários (grupo 1 - p< 0,01 ; grupo 
2 - p < 0,02 ; grupo 3 p< 0,05 ). 

A representação de casas varia, pois, significativamente em função do sexo e da idade. 

As raparigas em todos os grupos etários representam casas mais frequentemente do 
que os rapazes ( p< 0,001 ). 

Tanto num sexo como no outro é aos 11-12 anos (grupo 2 ) que se encontra mais 
frequentemente a representação desse elemento e aos 13-14 anos que ele é mais raro 
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PRESENÇA DO ELEMENTO CASA NOS DOIS SEXOS 
E EM FUNÇÃO DO GRUPO ETÁRIO (em %) 

Sexo Masculino 

Sexo Feminino 

50 

40 

30 

20 

10 

Grupo 1 
(910 anos) 

Grupo 2 
(1112 anos) 

Grupo 3 
(1314 anos) 

GRÁFICO 17 

6  Referência explícita a preocupações ecológicas 

Na amostra total não há uma variação significativa do item "referência explícita a 
preocupações ecológicas" em função da idade (p>0,10, não significativo ) , o mesmo 
acontecendo nos dois sexos quando estudados isoladamente. 

Já a variável sexo determina a presença de diferenças significativas quer na amostra 
total ( p<0,001 ), quer nos grupos etários 1 ( 910 anos ) em que p<0,05 e 3 (1314 anos) 
em que p<0,05 . No grupo dos 1112 anos não se verificam diferenças significativas 
entre os dois sexos ( p> 0,10, não significativo ). 

O sexo feminino apresenta com mais frequência preocupações ecológicas, em 
qualquer dos grupos etários. 
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No sexo feminino as preocupações ecológicas surgem com mais frequência no grupo 
etário das mais velhas (13-14 anos ), enquanto nos rapazes elas são mais frequentes 
no grupo 2 (12-12 anos). 

Enquanto nos rapazes as frequências mais baixas de perocupações ecológicas se 
encontram no grupo etário 1 (9-10 anos), havendo um aumento no grupo 2 (11-12 
anos) eumnovo decréscimo no grupo 3 (13-14 anos), nas raparigas os valores dos dois 
primeiros grupos são muito semelhantes, ocorrendo os valores máximos no grupo 
das mais velhas. 

PRESENÇA DE ELEMENTOS BÉLICOS NOS TRES 
ETÁRIOS E NOS DOIS SEXOS (em %) 
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GRÁFICO 18 
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7 - Presença de mensagens de condenação da guerra 

A presença de mensagens de condenação da guerra varia significativamente em 
função da idade na amostra total (p< 0,02 ). O mesmo não acontece quando os dois 
sexos são estudados isoladamente, situação em que quer nos rapazes, quer nas 
raparigas não foram encontradas diferenças significativas entre os três grupos etários 
( embora no sexo feminino se encontre um p<0,10 ). 
A variável sexo determina diferenças significativas quer na amostra total ( p<0,001 ) 
quer nos três grupos etários (grupo 1 - p<0,02 ; grupo 2 - p< 0,01 ; grupo 3 - p< 0,01). 
A presença de mensagens de condenação varia pois significativamente em função do 
sexo e da idade. 
Nos três grupos etários as mensagens de condenação são sempre mais frequentes no 
sexo feminino. 
Nas raparigas há um aumento na frequência destas preocupações à medida que 
subimos no grupo etário, sendo esse aumento mais notório entre o grupo 1(9-10 anos 
) e o grupo 2 (11-12 anos ). 
Nos rapazes, as frequências máximas correspondem ao grupo 2 e, portanto, às idades 
de 11-12 anos. 

PRESENÇA DE MENSAGENS DE CONDENAÇÃO 
(FREQUÊNCIA - em %) 
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GRÁFICO 19 
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8 - Presença de representações de sofrimento 

A presença de representações de sofrimento varia significativamente em função da 
idade quer na amostra total ( p<0,02 ) quer no sexo feminino ) p < 0,02 ). 
O sexo determina diferenças significativas na presença de representações de 
sofrimento, quer na amostra total ( p< 0,001 ), quer nos grupos etários ( grupo 1 -
p<0,01 ; grupo 2 - p<0,001 ; grupo 3 - p < 0,001 ). 
A presença de representações de sofrimento é significativamente mais frequente nas 
raparigas do que nos rapazes em todos os grupos etários. 
Em ambos os sexos é no grupo etário 2 ( 11-12 anos ) que se encontra a maior frequência 
de representações de sofrimento, sendo, contudo , nas raparigas , muito ligeiro o 
decréscimo entre os grupos 2 e 3 , enquanto nos rapazes é mais acentuado.Nas 
raparigas, a frequência mínima tem lugar nas mais novas (grupo 1 ) e nos rapazes isso 
acontece nos mais velhos (grupo 3 ). 

PRESENÇA DE REPRESENTAÇÕES DE SOFRIMENTO 
(FREQUÊNCIA - em%) 
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GRÁFICO 20 
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9 - Presença de elementos simbólicos 

A presença de elementos simbólicos varia significativamente em função da idade, 
quer na amostra total ( p<0,01 ), quer no sexo feminino ( p< 0,05 ). 
No sexo masculino não se encontram diferenças significativas entre os três grupos 
etários. 
Há também diferenças significativas entre os dois sexos, mas apenas quando a 
amostra é estudada na sua totalidade ( p<0,05 ), uma vez que esses valores significa
tivos não se encontram quando estudamos cada grupo etário isoladamente. 
Os elementos simbólicos, em todos os grupos etários, são mais frequentes no sexo 
feminino. 
Em ambos os sexos a frequência vai aumentando à medida que avançamos na idade, 
dando-se, no entanto, nas raparigas, um maior crescimento entre o grupo 1 e o grupo 
2, ocorrendo esse fenómeno nos rapazes entre o grupo 2 (11-12 anos ) e o grupo 3 (13-
14 anos ). 
A frequência máxima de presença de elementos simbólicos é de apenas 14% e ocorre 
no grupo das raparigas mais velhas. 

PRESENÇA DE ELEMENTOS SIMBÓLICOS 
(FREQUÊNCIA - em%) 
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GRÁFICO 21 
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10  Presença de referências televisivas 

Constatase a existência de diferenças significativas na presença de referências 
televisivas nos diferentes grupos etários, quer no total da amostra ( p<0,01, quer em 
cada um dos sexos estudados isoladamente (sexo masculino  p<0,01; sexo feminino 
 p<0,01 ). 
O sexo, porém, não determina diferenças significativas de resultados, nem na 
amostra total, nem nos grupos etários 1 (910 anos) e 2 (1112 anos ). Apenas no grupo 
etário dos mais velhos se encontra o valor significativo de p <0,05 . 
A presença de referências televisivas apresenta apenas diferenças significativas em 
função da idade e não do sexo. 
É no sexo masculino que se encontram mais frequentemente referências televisivas, 
sobretudo nos rapazes dos 1112 anos (grupo 2 ). 
Em ambos os sexos os valores máximos de frequência são atingidos no grupo 2 (11

12 anos), havendo nas raparigas um rápido decréscimo no grupo 3, enquanto os 
rapazes continuam a apresentar valores elevados. 

PRESENÇA DE REFERÊNCIAS À TV (em %) 
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CONCLUSÕES GERAIS DA ANÁLISE DE RESULTADOS 

1 - Apresentam diferenças significativas em função do sexo os seguintes items: 

a) o tipo de elementos humanos ( no total da amostra, nos grupos etários 1 e 2 ) 

b) o número de elementos bélicos (no total da amostra e nos três grupos etários ) 

c) a presença de elementos bélicos ( no total da amostra e nos grupos etários 1 e 2 ) 

d) a frequência relativa dos elementos bélicos ( no total da amostra e nos três grupos 
etários ) 

e) a presença de casas (no total da amostra e nos três grupos etários ) 

f) a presença de preocupações de ordem ecológica (no total da amostra e no grupo 
etário 1 ) 

g) a presença de mensagens de condenação da guerra (no total da amostra e nos três 
grupos etários ) 

h) a presença de representações de sofrimento (no total da amostra e nos três grupos 
etários) 

i) a presença de elementos simbólicos ( no total da amostra e no grupo etário 3 ) 

1.1 - NÃO apresentam diferenças significativas em função do sexo 

a) a presença de elementos humanos 

b) a presença de referências televisivas 
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2 - Apresentam diferenças significativas em função da idade (grupo etário) 

a) a presença de elementos humanos (no total da amostra e nos dois sexos ) 

b) o tipo de elementos humanos (no total da amostra) 

c) o número de elementos humanos (no total da amostra) 

d) o número de elementos bélicos ( no total da amostra ) 

e) a frequência dos elementos bélicos (no total da amostra e no sexo masculino ) 

f) a presença de mensagens de condenação da guerra (na amostra total ) 

g) a presença de representações de sofrimento (no total da amostra e no sexo feminino) 

h) a presença de elementos simbólicos ( no total da amostra e no sexo feminino ) 

i) a presença de referências televisivas ( no total da amostra e nos dois sexos). 

2.1 - NÃO apresentam diferenças significativas em função da idade 

a) a presença de elementos bélicos 

b) a presença de casas 

c) a presença de preocupações de ordem ecológica 

3 - Análise comparativa dos dois sexos 

Fazendo uma análise comoparativa dos dois sexos verificamos que : 

3.1 - A presença de elementos humanos é mais frequente nas raparigas (embora nâo 
significativa ) em todos os grupos etários. 
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3.2 - A presença de elementos bélicos é mais frequente no sexo masculino em todos 
os grupos etários. 

| 

3.3 - Em ambos os sexos é mais frequente a ausência de elementos humanos do que 
de elementos bélicos. 

3.4 - As raparigas omitem mais os elementos bélicos e os rapazes os elementos 
humanos. 

3.5- As raparigas representam maior número de elementos humanos do que os 
rapazes (embora a diferença não seja significativa). 

3.6 - Os rapazes representam maior número de elementos bélicos do que as raparigas 
(valores muito significativos - p< 0,001 ) em todos os grupos etários. 

3.7 - Os rapazes representam mais militares do que as raparigas. As raparigas 
representam mais elementos civis, militares conjuntamente com civis e mesmo 
"elementos indefinidos" do que os rapazes. 

i 

3.8 - Os rapazes representam com mais frequência desenhos exclusivamente com 
conteúdos bélicos ou em que esses elementos surgem em maioria. 

3.9 - O sexo feminino raramente representa exclusivamente elementos bélicos. 

I 

3.10 - As raparigas, em todos os grupos etários, representam mais casas do que os 
rapazes. 

3.11 - O sexo feminino apresenta com mais frequência preocupações ecológicas (em 
todos os grupos etários ). 

3.12 -As preocupações ecológicas são mais frequentes no grupo etário 3 (13-14 anos), 
no caso das raparigas, e no grupo 2 (11-12 anos) nos rapazes. 

3.13 - As mensagens de condenação da guerra sâo mais frequentes no sexo feminino. 

3.14- Nas raparigas são, em todos os grupos etários, mais frequentes as representações 
de sofrimento. 
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3.15  Os elementos simbólicos são mais frequentes no sexo feminino, em todos os 
grupos etários. 

3.16  A presença de referências televisivas é mais frequente nos rapazes. 

4. Fazendo uma análise comparativa dos três grupos etários verificamos que: 

4.1  A presença de elementos humanos diminui com a idade, enquanto a presença de 
elementos bélicos, embora apresente um ligeiro decréscimo, não atinge diferenças 
significativas. 

4.2  Nos rapazes há uma diminuiçãodo número de elementos humanos à medida que 
se avança na idade. 

4.3  Nas raparigas verificase um maior número de elemntos humanos no grupo 
etário dos 1112 anos. 

4.4  Nos rapazes o número médio de elementos bélicos diminui com a idade, 
enquanto nas raparigas ele se mantém estável entre os 9 e os 12 anos, apenas 
diminuido no grupo etário dos 13/14 anos. 

4.5  No grupo dos 13/14 anos verificase uma diminuição quer do número de 
elementos humanos quer do número de elementos bélicos. 

4.6. Vai aumentando em ambos os sexos a tendência para a diminuição da represen

tação de militares e para um aumento da não representação de civis. 

4.7  Há uma tendência nas crianças mais novas (grupo 1) para representarem os 
elementos bélicos em maioria, tendência que se vai esbatendo quando avançamos no 
grupo etário. 

4.8  É aos 11/12 anos que é mais frequente a representação dos elementos bélicos em 
maioria tem exclusividade. 

4.9  Em ambos os sexos a representação de casas é menos frequente aos 13/14 anos 
(grupo etário 3). 

\J impacto da ZJeleviovència no f^roceââo de J>ociauza 
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4.10- Nas raparigas há um aumento da presença de mensagens de condenação à 
medida que subimos no grupo etário. Nos rapazes as frequências máximas correspon
dem aos 11/12 anos (grupo etário 2). 

4.11 - Em ambos os sexos é entre os 11 /12 anos que se encontram com mais frequência 
representações de sofrimento. 

4.12 - Nos rapazes há um decréscimo muito acentuado nas preocupações com o 
sofrimento entre os grupos 2 (11/12 anos) e 3 (13/14anos). 

4.13 - Em ambos os sexos os valores máximos de presença de referências televisivas 
são atingidos no grupo etário 2 (11/12 anos), verificando-se nas raparigas um 
decréscimo no grupo 3 (13/14 anos), enquanto os rapazes continuam a apresentar 
valores semelhantes. 

5 - Independentemente do sexo e da idade verificamos que: 

5.1 -Os elementos bélicos são sempre mais frequentes do que os elementos humanos. 

5.2 - Há uma correlação positiva entre o número de elementos humanos e o número 
de elementos bélicos no total da amostra. 

5.3 -O tipo de elemento humano representado com mais frequência é o militar. 

5.4 - As representações de sofrimento são mais frequentes do que as mensagens de 
condenação da guerra. 

5.5 - A frequência máxima de presença de elementos simbólicos é de apenas 14%, 
ocorrendo no grupo das raparigas mais velhas. 
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6 - CONCLUSÕES GERAIS 

Os resultados obtidos permitem que se considere confirmada a nossa hipótese inicial 
de que os sujeitos constroem representações diferentes da mesma realidade televisiva 
- neste caso a Guerra do Golfo -, sendo o sexo e a idade elementos significativamente 
determinantes dessas construções. 
Nos elementos do sexo masculino a guerra é representada na sua vertente bélica e 
agressiva, sem que as consequências negativas sejam retratadas (quer o sofrimento 
humano quer as consequências ecológicas) ou haja a condenação explícita dos seus 
malefícios. Arriscamos considerar a guerra dos rapazes como muito semelhante à 
guerre "higiénica" que nos foi apresentada pela televisão. 
As raparigas, embora representando a faceta bélica, dão relevo aos aspectos hu
manitários, salientando o sofrimento, a destruição,dando mais pregnância à popu
lação civil e condenando mais frequentemente os malefícios da guerra. 
Podemos dizer que, corroborando quer os estudos de psicologia diferencial relativos 
à agressividade quer os dados das investigações acerca da relação violência televisiva 
-comportamento, os rapazes dão relevo aos conteúdos agressivos e as raparigas aos 
conteúdos pró-sociais. 
Embora não caiba no âmbito deste trabalho teorizar quanto às razões deste fenómeno 
que pode ser interpretado como comprovativo de uma maior agressividade "iner
ente" ao sexo masculino, não gostaríamos de deixar de salientar alguns aspectos 
particularmente pertinentes, porque directamente relacionados com o eventual papel 
da televisão enquanto "reprodutora" de comportamentos e veiculadora de esteriótipos. 
Tema controverso, as razões da maior agressividade do sexo masculino (assumida 
como comprovada pela Psicologia Diferencial tem sido imputada a dois tipos de 
factores: biológicos e ambientais. De entre os factores ambientais, os estereótipos são 
considerados como importantes reprodutores sociais do comportamento agressivo, 
sendo transmitidos à criança através dos elementos socializadores. Ora, é inegável o 
papel socializador da televisão e a sua presença no universo da criança desde idades 
muito precoces. Sendo muitíssimo discutível que a realidade televisiva corresponda 
à realidade vivencial ( como pudemos constatar pelos resultados da análise dos 
conteúdos televisivos feita por Gebner e anteriormente apresentada), podemos supor 
que ela esteja mais próxima da nossa realidade "cultural", dos estereótipos so
cialmente partilhados pelos indivíduos. 
Veiculadora de modelos, emanadora de estereótipos dominantes, ela contribui, 
inegavelmente, pela força que lhe é inerente, para a sua reprodução. Vimos já que as 
investigações de Gerbner permitiram verificar que a violência na televisão se encontra 
indissociavelmente ligada ao sexo masculino e às forças da ordem e o papel de vítima 
(da violência) e de prestadora de cuidados humanitários ao sexo feminino. 
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Ora, as representações televisivas não só facetam as representações que os indivíduos 
constroem da realidade como legitimam que se aja em conformidade, ao devolverem 
continuamente uma imagem especularmente confirmadora. 
Assim, as representações que os indivíduos constroem acerca da realidade televisiva 
serão determinadas (e eventualmente reforçadas) pelas representações que a televisão 
lhes fornece deles próprios enquanto entidades pertencentes a várias categorias 
sociais. 
Tendo embora sempre em consideração a multidimensionalidadede factores que 
concorrem para que um fenómeno tenha lugar, pensamos que talvez se possa atribuir 
o maior índice de agressividade presente nas representações apresentadas pelos 
rapazes nos seus desenhos a uma mais fácil identificação à vertente agressiva da 
guerra. Esta identificação seria facilitada, quer por factores constitucionais e educati
vos vários, quer pela própria televisão. Ao apresentar a agressividade sempre (ou 
quase sempre) no masculino e sendo as figuras masculinas (na televisão) associadas 
ao poder e domínio, está criado o quadro de desejabilidade necessário para que , para 
além da identificação em termos de género ocorra a identificação enquanto ser 
pensante. 
Numa leitura constructivista, poderíamos dizer que as características do conteúdo 
televisivo não funcionam como variáveis autónomas pois, para além de determi
narem as representações que os indivíduos constroem acerca da realidade, actuam 
sobre as variáveis do sujeito, numa relação de circularidade. 
Também a idade, conforme tínhamos suposto, determinou diferenças significativas 
nas representações da guerra. Facilmente interpretamos à luz da teoria Piagetiana o 
surgimento no grupo etário dos 13/14 anos de representações simbólicas, fazendo-o 
corresponder è emergência do pensamento formal e à possibilidade de pensar 
conceitos. 
O decréscimo com a idade nas representações de elementos humanos, bélicos e 
militares, pode ser imputável não só ao aumento compensatório das representações 
simbólicas como também à progressiva capacidade de compreensão das motivações 
dele decorrente. Esta compreensão das motivações (Leifer e Roberts, 1972) é essencial 
para que as personagens televisivas deixem de ser encaradas de forma clivada e 
passem a ser entendidas em função das suas características, história pessoal e 
objectivos. Embora não tenha sido objecto de análise quantitativa, pudemos verificar 
que, à medida que subimos no grupo etário, é cada vez mais frequente a presença de 
narração de tipo jornalístico do acontecido, com recurso a noções elaboradas quanto 
aos interesses económicos e motivações das várias forças intervenientes. 
Enquanto nas raparigas as preocupações de ordem social (identificadas com a 
representação de imagens de sofrimento, presença de mensagens de condenação da 
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guerra e preocupações ecológicas) vão aumentando com a idade, nos rapazes estes 
índices, sempre com frequências inferiores às do sexo oposto, atingem o seu máximo 
no grupo etário dos 11/12 anos. Uma possível interpretação desta ocorência será que, 
tal como as raparigas, eles vão adquirindo progressivas competências cognitivas, 
nomeadamente de processamento da informação, interpretação, inferência e avaliação 
(Dorr, 1986), o que lhes permite a assumpção de posições críticas (nomeadamente de 
condenação), havendo, no entanto, com a entrada na adolescência (precisamente aos 
13/14 anos) um recrudescimento da agressividade, que conduzirá novamente a uma 
apetência pelas mensagens televisivas com as quais se identifiquem e "justifiquem", 
simultaneamente essas vivências agressivas, assim eliminando alguma da culpa a 
elas associada. 
No entanto, será de notar a não "adesão" por parte significativa das crianças à 
"realidade" televisiva da guerra, na sua vertente de "higienização" da violência. 
Sobretudo no sexo feminino, encontramos uma pregnância de representações de 
sofrimento humano (cemitérios, hospitais, feridos..) que não correspondem ao visto 
no écran. O carácter determinante dos conteúdos televisivos é, pois, relativizado por 
factores quer inerentes à própria criança quer do meio onde ela se encontra inserida. 
Neste caso, para além das características da criança poderá ter contribuído para a 
valorização de conteúdos surgidos como relativamente acessórios na televisão, a 
intervenção dos pais e da escola como fornecedores de informação complementar e 
incentivadores dum visionamento crítico (reconhecimento da omissão, nas imagens 
televisivas, de importantes aspectos da realidade, neste caso do sofrimento). 
Estas são apenas algumas ilações susceptíveis de serem retiradas de um material tão 
rico e propiciador de especulações quanto o que acabamos de analisar. Interessantes 
aspectos de desenvolvimento moral ficam por abordar, pois pensamos fazê-lo quando, 
no futuro, estudarmos as respostas das crianças e adolescentes ao questionário que 
lhes foi aplicado. 
Fiquemos com a ideia que uma mesma realidade é representada de forma muito 
diferente por estas crianças, sendo as representações construídas emparte determina
das pelos factores sexo e idade. Corroboradas as concepções que encaram a criança 
como elemento activo e constructor de sentidos, ficam, no entanto, postas de lado as 
leituras demasiado hortodoxas do constructivismo, na medida em que verificamos a 
ocorrência de semelhanças nos sentidos construídos, precisamente em função do sexo 
e da idade. 

file:///3mpacto
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