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palavras-chave 
 

televisão, SIC K, cultura de género, programação, crianças 
 
 

resumo 
 
 

A televisão faz parte do quotidiano das famílias portuguesas, nomeadamente
das crianças. Assim, o estudo da programação televisiva para os públicos
infanto-juvenis torna-se pertinente na medida em que a televisão é um dos
media mais poderosos presentes na vida das crianças e, por isso, interfere, a
seu modo, no processo da sua socialização. 

A dissertação que se apresenta, subordinada ao título “A programação SIC K e
promoção de culturas de género”, tem por finalidade dar um contributo para o
estudo sobre as culturas de género veiculadas através da programação
televisiva do único canal português especializado para o público infanto-juvenil,
o SIC K. 

Deste modo, dois grupos de objectivos foram definidos, uns relativos à
programação: identificar os conteúdos, duração, quantidade, géneros, horários
e audiências da programação do SIC K dirigidos aos meninos e às meninas. E
outros relativos à filosofia e às orientações dos responsáveis pelo canal
temático do SIC K. 

O enquadramento teórico que suporta o estudo realizado situa-se no campo
das ciências e tecnologias da comunicação e das culturas de género. De entre
os diversos autores de referência sublinham-se os trabalhos e as perspectivas
em torno da programação televisiva direccionada para os públicos infanto-
-juvenis, nomeadamente,  Manuel Pinto, Sara Pereira, Conceição Lopes, Ema
Sofia Leitão, Pedro Boucherie Mendes, Pedro Bessa e Adriano Duarte
Rodrigues. 

A metodologia seguida foi a de estudo de caso e a recolha de dados ocorreu
no período de Setembro de 2011, de modo a responder à questão haverá ou
não programas, no SIC K, especialmente dirigidos a meninos e meninas? 

A promoção de culturas de género realizada pelo canal temático da SIC, o SIC
K é o foco desta dissertação. 
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abstract 
 The television is part of Portuguese families everyday’s life, specially children.

Studying the children and juvenile television programming is very important,
because the TV is the most powerful media, therefore it pokes with the
socialization process of children. 

The Study is called “SIC K programming and their promotion of cultures of
gender” and it has the goal of showing the contribution of SIC K for the cultural
of gender. SIC K is a Portuguese unique channel for the children and young
teenagers. 

Therefore two sets of goals were chosen. One related to the programming
specific for boys and girls (identifying contents, timing, amount, genres,
schedule and the hearing). And the other the philosophy and orientations of the
board of the channel. 

The Framework that supports the study in the fields of Science and Technology
for the Communication and the Cultures on Genres was based in the works
and perspectives about the television programming for children and young
teenagers from the following authors, Manuel Pinto, Sara Pereira, Conceição
Lopes, Ema Sofia Leitão, Pedro Boucherie Mendes, Pedro Bessa and Adriano
Duarte Rodrigues. 

The methodology chosen for this study and the collection of data was held on
September 2011 is the response to the question whether or not SICK programs
are particularly aimed for girls and boys? 

The focus of this dissertation is the promotion of cultures of gender by SIC K
channel. 
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Introdução 

O estudo da programação televisiva para crianças torna-se pertinente na medida 

em que a televisão é o meio de comunicação mais presente na vida dos mais novos. 

Deste modo, acha-se importante identificar e caracterizar os conteúdos televisivos 

visionados e conhecer como os responsáveis pela difusão dos programas pensam a 

televisão. 

Desde o início da televisão tem havido grandes mudanças tanto na forma como os 

profissionais a fazem, como na forma como a pensam. Também as crianças mudaram, 

tal como se transformaram a vida social “das famílias, e das comunidades, quer em 

termos de valores, de identidades” (Pereira, Sara, 2006). Esta autora, num artigo 

intitulado “Televisão para crianças em Portugal: critérios e tendências de programação”, 

defendeu que “o estudo da televisão para crianças levanta, inevitavelmente, questões 

sobre as funções culturais e sociais da televisão, bem como sobre a forma como a 

infância é definida e construída” (in 

http://www.hapaxmedia.net/ibercom/pdf/PereiraSara.pdf). 

A discussão sobre a influência cultural da televisão incide sobre as várias teorias 

em torno da comunicação e os media. A imprensa, o cinema e a rádio foram os primeiros 

meios de comunicação social a serem estudados como instrumentos de comunicação de 

grande disseminação de informação, onde lhes era reconhecido um grande poder na 

manifestação de ideias e de atitudes. A televisão, tal como a Internet, tem sido um meio 

de comunicação alvo de muitas investigações, nas mais diversas áreas como, a 

sociologia, a semiótica, a filosofia, a psicologia, entre outras. As influências que a 

televisão exerce sobre os que a visionam é um tema que tem tido grande destaque pelos 

investigadores desde a sua invenção, procurar-se-á com este trabalho identificar alguns 

padrões de comportamento das crianças. 

  A cultura de género que está implícita nos programas é o foco deste trabalho de 

investigação, que pretende identificar, através da análise da programação do canal 

objecto de estudo, o SIC K, os efeitos do visionamento da programação. 

Considerou-se muito pertinente o objecto de estudo do presente trabalho de 

investigação, o canal SIC K, por ser o único canal português especialmente dirigido ao 

público infanto-juvenil.  
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Apresentação da dissertação 

O presente documento apresenta um estudo empírico no âmbito do trabalho final 

de investigação do mestrado em Comunicação Multimédia da Universidade de Aveiro. 

A dissertação que se apresenta, subordinada ao título “A programação SIC K e 

promoção de Culturas de género”, pretende dar um contributo para o estudo sobre a 

cultura de género inerente aos programas televisivos do canal temático especializado 

para o público infanto-juvenil, o SIC K. 

Deste modo, este documento encontra-se dividido em duas partes que se passam 

a enunciar: 

A primeira parte refere-se ao enquadramento teórico, que se encontra dividido em 

cinco capítulos: no primeiro, apresentar-se-á a televisão como médium de comunicação 

social; no segundo, será explanada a questão da convergência do médium clássico e 

novo, ou seja, a relação da televisão com a internet; no terceiro serão abordadas as 

questões associadas às culturas de género; no quarto será identificada a origem e 

inovação da televisão em Portugal, que contemplará um tópico que identifica o papel que 

a televisão tem na vida dos mais novos e a forma como contribui ou não para a 

concretização dos direitos das crianças, preconizados pela Convenção dos Direitos da 

Criança. No último capítulo, serão identificados diversos estudos sobre a cultura de 

género realizados por outros investigadores, onde se reflectirá acerca dos heróis 

enquanto prolongamento das Figuras do Humano. 

No que concerne à segunda parte deste documento apresenta a metodologia do 

trabalho de investigação e encontra-se dividida em quatro capítulos: o primeiro faz uma 

contextualização do estudo; o segundo diz respeito à metodologia do estudo adoptada, 

que será o estudo de caso, e apresentará a constituição e organização da amostra, bem 

como os métodos e técnicas de recolha de dados aplicados; no penúltimo capítulo serão 

apresentados os resultados para cada amostra, sendo posteriormente feito o cruzamento 

dos mesmos; no último capítulo, serão apresentadas as conclusões e desenvolvimentos 

futuros. 

O trabalho de investigação aqui apresentado percorreu diversas fases. De acordo 

com a temática do projecto, elaborou-se uma pergunta de partida, que não foi definitiva, 

pois sofreu algumas modificações à medida que se foi aprofundando o estudo. De 
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seguida, foram efectuadas pesquisas e leituras, em torno da temática do consumo 

televisivo pelas crianças, de forma a conhecer-se o estado da arte. Em simultâneo, 

realizaram-se algumas sessões de grupo com pessoas que se encontram a estudar a 

mesma temática desta investigação com o intuito de trocar pontos de vista, bem como 

fontes de informação para servirem de base aos respectivos trabalhos. 

Depois de identificadas as diversas abordagens sobre o problema, seguiu-se a 

problemática, que neste caso se relaciona com a identificação da cultura de género na 

programação do canal de televisão SIC K.  

Passou-se, de seguida, para a elaboração do Modelo de Análise, de forma a 

esquematizar e orientar o trabalho de análise. No passo seguinte escolheram-se as 

amostras para o trabalho empírico, depois foi definida a metodologia que melhor se 

adequa à obtenção dos resultados, que serão detalhadamente apresentados no 

penúltimo capítulo deste documento E, por fim, foi elaborada uma conclusão com base 

nos resultados obtidos.  

Problemática e Problema 

Quivy e Champenhoudt, no “Manual de investigação em ciências sociais” (2003) 

referem que a problemática é fundamental no processo de investigação. Esta etapa tem 

como principal objectivo, com base no material recolhido, explorar diversas perspectivas 

teóricas, de forma a problematizar o tema de investigação e posteriormente se escolher 

uma perspectiva para estudo (in 

http://www.fep.up.pt/docentes/joao/material/manualinvestig.pdf).  

Actualmente, a televisão faz parte da vida da maioria dos Portugueses, 

nomeadamente das crianças. Sendo a oferta da programação destinada a este público 

abundante, o processo de socialização é, muitas vezes, feito em torno dos conteúdos 

televisivos visionados.  

Torna-se, pois, indispensável uma grande reflexão sobre o papel da televisão no 

dia-a-dia das crianças: de que forma é que estes futuros adultos reagem aos heróis e 

vilões? Que outros prazeres as crianças têm além da televisão? Outro aspecto que se 

considera importante realçar são as preocupações que os responsáveis pelo canal de 

televisão objecto de estudo, o SIC K, têm aquando da elaboração das grelhas de 

programação. 
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Este trabalho de investigação teve como pano de fundo a análise da problemática 

ligada ao consumo televisivo da audiência do canal especializado na programação para 

crianças, o SIC K.  

A criança tem uma relação muito estreita com a televisão, mas esta poderá não 

ser sensata e a questão poderá ser levantada em torno das expectativas que a televisão 

incute aos mais novos, nomeadamente, os modelos de comportamento, que nem sempre 

são os mais adequados ao meio em que estes se inserem.  

Cristina Ponte, no seu livro “Televisão para crianças: o direito à diferença”, 

referindo-se ao serviço público, menciona que a televisão deve oferecer programas aos 

mais novos não voltados para a questão das audiências e da publicidade, mas sim com 

conteúdos adequados à capacidade que aqueles possuem para questionar o mundo. No 

entanto, para a autora, não é suficiente ter “conteúdos, estilos, formatos e personagens” 

diversos, mas sim que se emita uma programação educativa, informativa e que 

entretenha (1998:122). 

Maria Emília Santos, no prefácio ao livro de Sara Pereira “A minha TV é um 

Mundo”, que aborda a temática da programação para crianças, refere a problemática em 

torno “da ligação da programação à cultura, costumes, e hábitos de uma sociedade e 

reflectindo as suas representações; e, por outro, a historicidade do conceito de “infância” 

e das suas “necessidades”” (2007:7). 

Sara Pereira, refere que estudos recentes consideram que a infância “é um 

fenómeno social e não natural”, e é construída de acordo com a sociedade e meio 

cultural em que a criança se encontra. (in 

http://www.hapaxmedia.net/ibercom/pdf/PereiraSara.pdf). 

Manuel Pinto, no artigo “A televisão, a vida quotidiana e o direito de participação 

das crianças na escola e na comunidade”, refere um estudo que realizou no Norte de 

Portugal, com crianças entre os 8 e os 11 anos de idade, onde obteve informações 

acerca dos tempos livres destes e do visionamento televisivo. Deste trabalho, entre 

outras coisas, concluiu que as crianças passam à volta de três horas, nos dias de aulas, 

e cerca de quatro aos sábados e domingos a ver televisão. Segundo o autor, estes são 

números muito altos face às restantes actividades, excluindo o tempo lectivo e o que se 

encontram a dormir. Outra conclusão, foi que a televisão é para os adultos como uma 

companhia, ou seja, estes mantém-na ligada durante períodos longos, mesmo que 
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prossigam o desempenho de outras tarefas. Quando transmite um programa que 

interessa, então, o pequeno ecrã passa a ser o foco, o que comprova que a televisão faz 

parte da rotina das pessoas. Outro aspecto relevante nas conclusões de Manuel Pinto é a 

forma como se vê televisão hoje em dia, na medida em que há cada vez mais televisores 

por cada casa, portanto a “imagem” da família reunida a ver um determinado programa 

está cada vez mais afastada, pois as pessoas passaram a dispor de mais aparelhos, 

permitindo assim um isolamento no acto de visualizar televisão, “alterando as interacções 

familiares e fazendo aumentar o consumo”. Outra conclusão que Manuel Pinto menciona, 

e que se considera importante sublinhar, é que a maioria das crianças, se tivesse 

alternativas em relação aos seus “tempos livres, optaria por soluções e iniciativas todas 

com um fundo comum: sair de casa. Brincar com os amigos, andar de bicicleta, viajar, 

visitar amigos e familiares, praticar desportos” (in http://www.rieoei.org/rie26a06.htm). 

Sobre a cultura de género, que é o foco do presente estudo, no artigo que se 

acabou de mencionar, Manuel Pinto refere que as crianças objecto de estudo, 

mencionam que ajudam em diversas tarefas em casa, no entanto, mais as que vivem em 

zonas rurais do que em cidades, é que “a representação tradicional dos papéis sexuais já 

se encontra construída em idades como os oito ou nove anos: as crianças do sexo 

feminino aparecem predominantemente envolvidas em tarefas dentro de casa e as do 

sexo masculino em tarefas fora de casa” (ibid). 

A abordagem dos estudos do Manuel Pinto e de Sara Pereira sublinham a 

perspectiva de educação para os media, enquanto que  Conceição Lopes, na sua 

perspectiva em torno dos media, defende que estes não estão desligados da sociedade, 

que não são uma coisa à parte, mas sim formam um todo indivisível. Lopes, desenvolve 

esta perspectiva a partir dos trabalhos de Gregory Bateson sobre a "ecologia do espírito 

humano" (1977); de   Paul Watzlawick et al acerca da pragmática da comunicação inter-

pessoal  (1967),  teoria revista e aumentada pela autora em questão com o acréscimo de 

um novo axioma “medium-mensagem" (2007);  mais ainda se identifica a influência dos 

trabalhos de John Thompson, acerca da tríade da interacção: face-a-face; mediada e 

quase mediada como ênfases do  processo da comunicação (2001). Assim sendo, Lopes 

posiciona-se diversamente dos estudos dos media para a educação e considera que a 

educação é por natureza inclusiva, tudo está ligado, tudo está incluído  na experiencia 

quotidiana das pessoas (Lopes, 2007). 
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No que diz respeito aos gostos televisivos dos mais novos, alguns estudos 

indicam que são idênticos entre crianças do mesmo género e também entre crianças de 

culturas distintas, como referiu Ema Sofia Leitão no seu livro “Desenhos animados: 

discursos sobre ser criança” (2008:57).  

Os programas do canal temático SIC K, especializado para crianças, terão 

influências no comportamento das crianças? É inegável que as vivências das crianças de 

hoje têm sofrido alterações significativas, se remontarmos há duas ou três gerações, em 

que os mais novos brincavam na rua horas a fio com os seus amigos, principalmente nas 

férias, percebe-se as diferenças relativamente aos dias de hoje. Este apontamento 

poderá levar-nos à questão das relações sociais e dos laços de amizade que se criam 

hoje, visto que as crianças passam tanto tempo a ver televisão e não interagem tanto 

como as de outrora. 

Pretende-se que este estudo incentive novos investigadores, mais concretamente 

no que concerne à temática da cultura de género, uma área pouco explorada em 

Portugal.  

Finalidade e questão de investigação 

A presente dissertação pretende dar um contributo para o estudo sobre as 

culturas de género veiculadas através da programação televisiva do único canal 

português especializado para o público infanto-juvenil, o SIC K. 

Assim, foram desenvolvidos dois grupos de objectivos: uns relativos à 

programação, nomeadamente; identificar os conteúdos transmitidos no canal SIC K, a 

duração da programação, a quantidade, os géneros, os horários e as audiências da 

programação deste canal dirigidos aos meninos e às meninas; e outros relativos à 

filosofia, às orientações, às formas de pensar a televisão dos responsáveis pelo canal 

temático do SIC K. 

A questão de investigação do presente estudo deriva da importância de se 

conhecer os programas destinados a cada género e a cultura inerente a cada um e é a 

seguinte: 

Haverá ou não programas, no SIC K, especialmente dirigidos a meninos e a 

meninas? 
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Para a realização deste trabalho foi necessário estudar aprofundadamente o canal 

objecto de estudo, o SIC K, que está prestes a fazer dois anos, no dia 18 de Dezembro 

de 2011, havendo portanto material para análise, nomeadamente: a grelha de 

programação, a filosofia do canal, o tipo de programas, os apresentadores, os heróis das 

crianças, os géneros, as temáticas da programação e as audiências do período da 

amostra. 

Motivações pessoais 

O tema deste trabalho foi apresentado dentro de um conjunto de propostas do 

grupo de docentes do Mestrado de Comunicação Multimédia do Departamento de 

Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, para a obtenção do grau de mestre. 

As motivações para a escolha deste tema foram o facto de ser um projecto 

realizado em parceria com o SIC K, uma marca com grande notoriedade a nível nacional; 

por ser dentro da área do audiovisual, que é a minha linha de estudo, e, também, por me 

permitir adquirir conhecimento sobre os efeitos da programação televisiva em crianças 

objecto do estudo, uma área que me interessa bastante. O grande intuito deste trabalho 

será realizar um documentário com os resultados obtidos com o estudo. 

Este tema assume particular interesse, nomeadamente no que concerne ao 

consumo televisivo, aos comportamentos e ao bem-estar das crianças, pois, futuramente, 

estas darão o seu contributo à sociedade enquanto cidadãos jovens e, mais tarde, 

adultos.   

Com este estudo pretende-se contribuir para a reflexão da cultura de género que 

se encontra inerente aos conteúdos televisivos consumidos pelas crianças que visionam 

o SIC K. 

Durante o processo de elaboração do presente estudo deparei-me com diversas 

adversidades, relacionadas com a falta de tempo para desenvolver e aprofundar as 

temáticas que compõem o respectivo enquadramento teórico. Estas limitações prendem-

se com o facto de me encontrar profissionalmente a gerir o serviço de Mapas do portal 

SAPO, que por sua vez pertence à Portugal Telecom. Trata-se de um projecto muito 

exigente e de grande responsabilidade, a que, por diversas vezes, tive de dar prioridade 

em relação à presente dissertação. 
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No futuro gostaria de aprofundar este estudo e de o complementar com outros 

conteúdos e temáticas que considero de grande importância para um trabalho de 

investigação nesta área, no entanto, senti um enorme prazer na concretização da 

presente investigação.  
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PRIMEIRA PARTE – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Capítulo 1: A Televisão: Como médium de comunicação social 

1.1. Origem e Inovação 

Deve-se aos Estados Unidos e à Grã-Bretenha o aparecimento da televisão com 

base em testes de imagem, embora a transmissão fosse ainda muito fraca e remontam 

para o final da década de 20 e início da seguinte. Esses testes abriram o seu grande 

momento na história da televisão a 2 de Novembro de 1936, resultando no surgimento da 

BBC, onde se transmitiam imagens à distância, com movimento. O objectivo da televisão 

na altura era promover um aglomerado de funções dentro da comunidade (Coelho: 

64,65). 

Durante a Segunda Guerra Mundial houve uma paragem nas transmissões, e 

alguma estagnação nas emissões regulares, mas com o fim da mesma, o número de 

telespectadores aumenta de forma substancial, originando um aumento do número de 

aparelhos na Grã-Bretanha (ibid). 

Passados doze anos volvidos, mais concretamente no ano de 1953, surge a 

televisão a cores nos Estados Unidos, e passados dois anos, as mais de cem estações 

existentes cobrem maior parte do país. Pedro Coelho refere que M. Castells, no que diz 

respeito à televisão, considera que habitualmente são os homens que a dominam, 

interagindo com a mesma até encontrarem um canal que os satisfaça, depois de estarem 

comodamente instalados. A maioria das pessoas prende-se à televisão ao final do dia 

depois do jantar, período designado por “prime time”, onde são emitidos programas muito 

idênticos onde os indivíduos não necessitem muito de se esforçar psicologicamente para 

se distrair depois de um dia de trabalho (ibid). 

A televisão vai já conquistando um grande número de telespectadores por todo o 

mundo, contando-se já um vasto número de aparelhos (700 milhões). Entretanto a 

televisão tem-se vindo a desenvolver, com a tecnologia, tanto na qualidade de imagem e 

som como em novas funcionalidades lançadas pelas marcas para captar clientes, pois as 

pessoas gostam de ter os últimos modelos de aparelhos tecnológicos, sentem-se 

satisfeitos pelas aquisições, mesmo que a maioria não usa todas as funcionalidades 

destes dispositivos (ibid:68). 



A programação SIC K e promoção de Culturas de género 
 
 

Mestrado Comunicação Multimédia | DeCA | UA   10 

Seguindo-se à televisão analógica, veio a televisão digital, que começou a ser 

desenvolvida no Japão, em 1970, onde a estação de televisão pública, juntamente com 

cem empresas privadas financiaram investigadores para criarem uma televisão com 

características de alta definição, que foi designada por HDTV. Esta permite transmitir e 

recepcionar sinais de vídeo e áudio de alta qualidade (ibid). 

A TDT (Televisão Digital Terrestre) está associada a uma inovadora tecnologia 

que substitui a transmissão analógica por digital e que permite a obtenção de som e 

imagem com maior qualidade do que a actual emissão analógica. A Comissão Europeia 

obrigou a que todos os estados membros a introduzam obrigatoriamente até 2012, em 

Portugal algumas localidades já estão a ser abrangidas por esta nova tecnologia (in 

http://tdt.telecom.pt/faq/). 

1.2. Televisão: Médium de comunicação social 

Pedro Boucherie Mendes, escreveu um artigo intitulado “Pessoal e 

intransmissível” (2011), onde menciona o papel que a televisão confere na vida das 

pessoas, aborda as questões relacionadas com a televisão em torno do público, por 

exemplo, o que este deseja enquanto espectador televisivo, no momento da escolha dos 

programas a visionar. Este artigo, descreve muito bem a forma como o autor enquanto 

profissional da área encara a televisão, este tópico será totalmente dedicado ao referido 

artigo. 

Segundo o autor, poucas são as pessoas que de facto não têm televisão em casa, 

em Portugal, hoje em dia, há um consumo de televisão muito grande, onde a oferta de 

canais é enorme. 

Há uns que se queixam da qualidade dos conteúdos televisivos emitidos pelos 

canais, da repetição dos programas, dizem que a televisão é “exploradora e que só se 

preocupa com as audiências”, no entanto, as pessoas que a visionam não se preocupam, 

tal como Pedro Boucherie afirma “a televisão é concebida para os seus espectadores e 

não para os seus detractores”. De facto a televisão vive das audiências, pois é com base 

nestas que são obtidos os lucros, através dos anunciantes, isto para as televisões 

privadas. “Sem público não há televisão”, mencionou o autor, ao referir-se às 

necessidades de audiências por parte das televisões. Mas, segundo este as pessoas 

também têm uma grande necessidade da televisão. Para comprovar que as pessoas são 
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ligadas às rotinas, o autor referiu que, diariamente, cerca de 80% vê os telejornais à 

noite, e mais de metade vê telenovelas. 

Em relação às estratégias de programação de hoje em dia, o autor, mencionou a 

teoria das audiências baseada num conceito relacionado com uma estratégia que a NBC 

criou nos anos 50, que consiste na lógica de valorizar o facto de não perder espectadores 

contrapondo com a preocupação em ganhar assistência televisiva, através de novas 

apostas televisivas, ou seja, se um programa funciona numa estação televisiva, a outra 

concorrente vai emitir algo dentro do mesmo formato. “Basta uma série passada num 

hospital ser um êxito ou um programa de culinária sobressair, para termos dezenas de 

clones nos próximos meses”. 

As pessoas vêm televisão de uma forma muito passiva, onde os programas para 

que tenham sucesso têm de ter um grau de complexidade reduzido, segundo o autor, “a 

televisão, para ser eficaz, deve ser cómoda”.  

A reforçar a ideia que as pessoas estão muito ligadas às rotinas está também o 

facto de, apesar de cada vez haver mais escolhas televisivas, devido à “penetração da 

televisão por assinatura”, as pessoas dizem que “não dá nada de jeito”, mas na verdade 

têm muito o que escolher, no entanto, acabam sempre por ver os mesmos programas. 

"Para muita gente, escolher que programa ver será das poucas decisões não 

condicionadas que tem no seu dia, o que cria uma certa ilusão de poder".  

Os responsáveis pela escolha dos programas televisivos a emitir têm em conta os 

gostos dos seus públicos de acordo com a hora a que determinado programa passa, por 

exemplo, os portugueses gostam de telejornais longos, então os canais à procura das 

audiências fazem-nos dessa forma, pois não querem arriscar sob pena do telespectador 

passar a ver as notícias na concorrência. 

Pedro Boucherie refere que a televisão de hoje em dia é bastante diferente da 

televisão de há 15 anos, a qualidade dos programas é superior e há muito mais oferta de 

canais através da televisão por cabo, conforme já foi referido. 

Para que um programa de televisão tenha sucesso terá que ter em conta um 

conjunto de vários factores, o horário, o apresentador, os tipos de conteúdos, os 

concorrentes e também a persistência do canal de televisão. No entanto, segundo o 
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autor, o público é que tem sempre a possibilidade de decidir se quer ver ou não 

determinado programa. 

No que diz respeito aos conteúdos emitidos, o autor, refere que a televisão tem 

que acompanhar o público, por outras palavras, a televisão para ter audiências, tem de 

se ajustar ao nível médio cultural das pessoas que a visionam, na medida em que esta 

tem um grande poder de influência. Em Portugal, opta-se por uma programação 

predominantemente horizontal, na medida em que emite diariamente os mesmos 

programas à mesma hora, enquanto na Europa a programação é transmitida mais numa 

vertente vertical, ou seja, um determinado programa é emitido semanalmente.   

Os custos dos programas mais emitidos em Portugal, como é o caso dos longos 

telejornais e as novelas, são também um facto importante mencionado no artigo, porque 

os cenários, e os actores são os mesmos o que torna essa programação mais barata, 

pois evita-se comprar mais programas (in Jornal Expresso, 29 de Outubro de 2011). 

1.2.1. Abordagem geral aos conceitos chave ligados à comunicação 

social 

A comunicação social é a área que estuda os meios de comunicação de massa, 

onde se englobam os jornais, as revistas, a televisão, a rádio, entre outros, e que têm 

como principal finalidade informar o público. 

1.2.1.1. Médium 

Médium palavra que deriva do Latim medius (meio) empregue muitas vezes 

quando se trata de meios de massa, ou seja, que permitem passar informação a grandes 

quantidades de pessoas, como por exemplo: os jornais, a televisão, a rádio, o cinema e a 

Internet. 

Os media têm um papel muito importante na sociedade, devido aos valores que 

podem transmitir, por proporcionarem a socialização e também por serem um dos 

agentes mais fortes na “construção da realidade social e difusores da produção de 

sentido e de conhecimento na sociedade” (Brandão, Nuno, 2008). 
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Segundo o dicionário “Priberam” de Língua Portuguesa (DPLP) a palavra 

‘comunicação’ significa: Informação; Participação; Aviso, Transmissão, Notícia, 

Passagem, Ligação, Convivência, Relações, Comunhão (de bens). 

Na comunicação, a mensagem é transmitida por um canal, via emissor, através do 

envio de sinais (sons, gestos, entre outros), que implicam um assunto (referente) e 

deverá ser descodificada e interpretada pelo receptor, para que o processo seja bem 

sucedido. Um processo comunicativo implica vários elementos tais como: o código 

(composto por signos), o canal (o meio que é utilizado para o envio da mensagem, o 

emissor (quem emite a mensagem), o receptor (quem recebe a mensagem). 

Conceição Lopes enuncia seis conceitos-chave presentes na definição de 

comunicação: “processo, social, símbolos, significado, cultura, pessoa e humano”. 

Segundo a autora, o processo de comunicação é: “inevitável (não podemos não 

comunicar), irreversível (faz-se no tempo e este não anda para trás), intencional (há 

sempre uma razão, mesmo que não seja de forma consciente)” (2007). 

Watzlawick (1967) propôs três áreas independentes na comunicação humana: 

sintaxe, semântica e pragmática, sendo que a última comporta a Teoria Orquestral da 

Comunicação, que “valoriza os contextos da produção das linguagens verbais e não 

verbais”, num processo de comunicação. A Teoria Orquestral da Comunicação, cujos 

autores são Paul Watzlawick, Donald Jackson e Janet Beavin (1993), pertencentes à 

Escola de Palo Alto, indica que “a comunicação é um processo e um sistema aberto e 

apresentam conjunto de axiomas que, de igual modo, valorizam as componentes verbais 

e não-verbais da comunicação” (Lopes, 2011). 

Serão, de seguida, explanados os seis axiomas que fazem parte da Teoria 

Orquestral da Comunicação. O “axioma da impossibilidade de não comunicar”, quer dizer 

que, em qualquer interacção, toda a acção tem valor comunicacional, por exemplo, o 

silêncio, o desvio dos olhos, a posição corporal, entre outros, indicam algo, mesmo que 

um dos intervenientes o faça inconscientemente. Quanto ao axioma “simetria e 

complementaridade”, proporciona um equilíbrio “fundamental na manutenção de relações 

saudáveis entre os Seres Humanos”, na medida em que a simetria permite um estatuto 

de igualdade e a “complementaridade, tende a maximizar as diferenças e a minimizar as 

semelhanças. Isto significa que os Seres Humanos se relacionam simetricamente numas 

transacções e complementarmente noutras”. O axioma “conteúdo e relação” indica que 

um processo de comunicação tanto transmite informação como impõe um 
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comportamento. No que diz respeito ao “axioma das modalidades da comunicação digital 

e analógica” indica que as pessoas usam estes dois modos de comunicação ao mesmo 

tempo, o digital através do conteúdo da mensagem e o analógico pela representação de 

sentimentos, por exemplo, a elevação da voz para mostrar desagrado. O axioma 

“metacomunicação” garante que a qualidade de um relacionamento se mantenha, através 

da informação transmitida aos protagonistas, dando sentido às suas mensagens, 

esclarecendo erros ou mal entendidos. “No axioma da pontuação na sequência dos 

factos da interacção identificam-se três modalidades distintas de pontuação: como os 

protagonistas segmentam a sequência das transacções; como a sequência é 

segmentada; e qual a versão que cada um dá do seu próprio comportamento e a 

interpretação que faz sobre o comportamento do outro” (ibid). 

Conceição Lopes, referindo-se à Teoria Orquestral da Comunicação, acrescenta 

que “Actividade, inactividade, silêncio, expectativas, territorialidade, temporalidade, todas 

são providas de significado e intervêm na construção da mensagem” (ibid).  

No processo da comunicação poderão ocorrer distorções, por outras palavras, 

“um conjunto de perturbações que geram mal-entendidos, ressentimentos, compreensões 

e agressões”. As perturbações ou ruídos da comunicação interferem na recepção da 

mensagem, estes podem ser de natureza física, por exemplo gritos; psicológicos, através 

de ideias pré-concebidas; semânticos, por exemplo, significações mal interpretadas, ou 

seja, quando o locutor e o auditor não atribuem o mesmo significado à mensagem e 

também devido a problemas fisiológicos, estes ruídos ou perturbações também são 

designados por patologias (ibid). 

Serão de seguida explanadas as distorções associadas a cada axioma 

correspondentes à Teoria Orquestral da Comunicação: A distorção que pode ocorrer no 

axioma “impossibilidade de não comunicar” ocorre quando um dos interlocutores evita o 

compromisso da comunicação. No que concerne à patologia associada ao axioma 

“conteúdo e relação” poderá suceder devido à confusão verificada na relação e o 

conteúdo estabelecida pelos interlocutores do processo comunicacional. A distorção 

associada “às modalidades da comunicação digital e analógica” está associada aos erros 

de interpretação de informação digital e analógica, por exemplo no acto da oferta de um 

presente, onde há tradução de linguagem analógica em digital. No que diz respeito ao 

axioma simetria e complementaridade, poderá haver distorção quando existe abuso de 

poder através da manipulação ou por submissão, ou seja, quando o indivíduo se deixa 
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manipular. A pontuação de interacção poderá originar um cenário de conflito entre os 

interlocutores, através de uma pontuação difícil. Quanto à metacomunicação poderá 

ocorrer uma patologia se não forem esclarecidos mal entendidos (ibid). 

A Teoria Orquestral da Comunicação é invocada no contexto da comunicação 

interpessoal, com a evolução das novas tecnologias e o “aumento exponencial da 

interacção quase mediada na comunicação”, ou seja, onde se utiliza “dispositivos 

electrónicos”. Conceição Lopes defende que estamos diante de um novo axioma, o 

“medium-mensagem do processo da comunicação”. Este axioma identifica “os usos e a 

construção das mensagens” num processo de mediação quase mediada, que ocorre 

através de meios tecnológicos de comunicação. A autora evoca McLuhan que defende 

que “qualquer meio modifica o modo de pensar e de agir e de perceber o mundo, e a 

convergência dos media cria a ‘Aldeia global’” (McLuhan, 1962). O “Médium é a 

mensagem” é a visão do filósofo (1964). Neste contexto, “o autor sublinha mais os efeitos 

que o médium exerce e menos os conteúdos que por ele são veiculados”. A autora 

refere, ainda, que a teoria de Bateson diz respeito à aprendizagem e ecologia do espírito 

humano, por exemplo, “aprender a aprender e aprender como se aprendeu a aprender”, a 

compreensão do processo da comunicação de Thompson, que apresenta três categorias: 

a interacção face-a-face, ou seja, “em contexto de co-presença”, no mesmo espaço 

físico; a “interacção mediada” onde utiliza um “meio técnico” e acontece em meios físicos 

distintos; a interacção quase mediatizada; as “formas de Sociabilidade e Modelos 

Comunicacionais”: modelo Informal tradicional, modelo da comunicação moderna e o 

modelo da comunicação reticular, defendidos por Adriano Duarte Rodrigues (1994), 

deparamo-nos com a evidência que “os media, as tecnologias e as diversas linguagens 

de programação electrónica fazem parte do ecossistema Humano” (ibid). 

 Conceição Lopes apresenta algumas distorções relacionadas com o axioma 

“medium-mensagem” do processo da comunicação: ”i) o modo de pensar o médium 

(como tecnologia ou como mensagem em si mesmo) e a mensagem construída pelo 

utilizador que interpreta a informação a partir da sua história de vida; ii) a confusão 

registada entre o entendimento de que médium é informação e é mensagem; iii) a 

confusão entre construção da mensagem (fruto da interacção simbólica) e não da 

interactividade instrumental que o médium pode propiciar; iv) a confusão desencadeada 

pela fragmentação entre a modalidade digital da comunicação, generalizado nos 

discursos sobre a abordagem instrumental do médium, dissociando-a da modalidade 

analógica da comunicação” (ibid). 
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1.2.1.2. Público 

“Sem público não há televisão” (Mendes, Pedro, 2011).   

O dicionário “Priberam” da Língua Portuguesa (DPLP) define a palavra ‘público’ 

originária do latim, como um “conjunto de pessoas que se interessa por algo ou ao qual 

se dirige determinada mensagem ou produto”, também é designado como “público-alvo”.  

Sara Pereira (2006), citando (Buckingham, 2000) diz que tanto a televisão como a 

literatura para crianças não é feita por elas, mas para elas, e portanto nesse sentido 

muitas vezes os programas produzidos para o público mais novo “representam 

construções dos adultos sobre a infância” (in 

http://www.hapaxmedia.net/ibercom/pdf/PereiraSara.pdf). 

Ema Sofia Leitão, no seu livro “Desenhos animados: Discursos sobre ser criança”, 

ao referir-se à criança enquanto público, mencionou a obra de Neil Postman “The 

Disappearance of Childhood” onde diz que a televisão tem vindo a produzir um efeito 

onde a criança se encontra muito próxima do adulto no que concerne aos conteúdos 

consumidos. O que não acontecia, no século XV, pois existia um fosso muito grande 

entre adultos e crianças (2008:38).  

Adriano Duarte Rodrigues, numa conferência com o título, “O público em 

questão”, proferida no dia 26 de Novembro de 2010, na Universidade de Aveiro, referiu a 

importância do pensamento das ciências da comunicação em torno do uso da tecnologia, 

e também para a “tomada de consciência das características do público”, para o orador é 

um estudo que poderá abarcar diversas áreas, as ciências sociais, as ciências humanas, 

entre outras, e que poderá ser investigado sobre diversos ângulos. Segundo o mesmo 

investigador “público é uma palavra que tem tantos sentidos que não sei o que é, por 

mais que continue a estudar nunca vou conseguir”. O orador colocou duas questões, a 

primeira foi: “O público existe ou é uma miragem ou é virtual e não real?”. A solução 

apresentada foi que “Ninguém obteve esta resposta, vivemos num mundo ilusório virtual, 

mas ainda permanecem as relações sociais humanas, na padaria, na rua, …”A outra 

pergunta foi: “ Hoje em dia quem é que tem poder?”e a resposta apresentada foi “Não 

sei!”.  

O espectador de um acto cénico ou cultural normalmente é passivo, pois não 

interage com o que vê, no entanto, um espectador televisivo poderá, através do controlo 
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remoto, interagir com a televisão e seleccionar o que quer ver. Com o surgimento do 

videogravador e a televisão por cabo digital existe a possibilidade de o telespectador 

escolher também quando o quer fazer.  

As audiências televisivas estão importantes para o conhecimento do público, na 

medida em que estas traduzem dados em relação ao consumo televisivo por parte dos 

telespectadores. Sara Pereira, no seu livro “Por Detrás do Ecrã: Televisão para crianças 

em Portugal”, referiu que “no novo modelo televisivo, o telespectador assume também 

novos papéis. As crianças começam a ser vistas pelos operadores mais como audiência 

(consumidores) do que como público” (2007:193). 

A infopédia resume ‘espaço público’ como sendo um conceito ligado à sociologia, 

onde o ‘publico’ se encontra relacionado com o que é “comum”, ou seja, “o oposto do 

privado”. O espaço público poderá ser usado em diversas circunstâncias: situações onde 

os intervenientes têm vidas públicas; recurso à publicidade para se tornar público, por 

exemplo uma ideologia, de forma argumentativa e com o intuito da formação de opiniões. 

“As tecnologias da comunicação - a imprensa, a rádio, a televisão, a internet - 

difundem diferentes discursos em diversos contextos e ajudam à criação de uma rede 

diferenciada de espaços públicos locais e inter-regionais, literários, científicos e políticos, 

internos aos partidos ou às associações, mediáticos ou subculturais (…) cruzam-se entre 

si e remetem para um espaço público global” (in http://www.infopedia.pt/$espaco-

publico/).    

Adriano Duarte Rodrigues, num artigo em torno do “espaço público” referiu que 

nas sociedades modernas se está a perder a verdadeira essência da privacidade. 

Segundo o autor: “A esfera pública é constituída pelo conjunto dos discursos e das 

acções que têm a ver com o domínio da experiência dos todos, que interferem com a 

experiência da interacção e da sociabilidade. Tem a ver com o direito de cada um à livre 

expressão e à liberdade de acção, independentemente da natureza pública ou privada do 

espaço em que este direito se exerce” (in http://bocc.ubi.pt/pag/rodrigues-adriano-

expcampmedia.html). 

Eduardo Cintra Torres, no seu livro “A televisão e o serviço Público”, debruça-se, 

igualmente, sobre o tema das audiências televisivas e explica que o “share” é um valor 

que serve para estabelecer comparação entre os canais de televisão “no mesmo 

momento ou no mesmo dia” e, assim, indicar as preferências do público em relação aos 
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diversos programas. Hoje em dia, a palavra “share” é muitas vezes utilizada até mesmo 

para os canais de televisão promoverem os seus programas. Assiste-se, muitas vezes, 

em determinados programas noticiosos, ao enfoque dado ao facto de determinado 

programa ter sido líder de audiências, para chamar a atenção para determinado 

conteúdo, normalmente quando se trata de estreias ou de programas especiais, como por 

exemplo festas de natal ou de aniversário de determinado canal televisivo (2001:6).   

A relevância do papel do público na selecção de conteúdos é ainda mais evidente 

se considerarmos que o grande consumo de televisão por parte do público infanto-juvenil 

determinou o aumento da oferta de programas destinados a este público, o que deu 

origem à “guerra de audiências” (Silva, Fonseca, Lourenço, 2002 in 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aps/v20n4/v20n4a01.pdf).  

Conceição Lopes, refere-se ao conceito de espaço público, como sendo “o espaço 

onde se formam as opiniões, se tomam as decisões políticas e se legitima o exercício do 

poder”, de acordo com a opinião de Habermas (2007). 

Charles Taylor, no seu livro “A Esfera Pública” (2010), refere que a esfera pública 

é uma característica das sociedades modernas que consiste num local comum, através 

de meios (imprensa, televisão) que possibilitam a discussão de temas comuns à 

sociedade onde se inserem (in 

http://www.lusosofia.net/textos/taylor_charles_esfera_publica.pdf). 

1.2.2. Funções da Televisão  

Foi criado um importante relatório, em 1980, promovido pela UNESCO, na altura 

presidida por Sean McBride (prémio Nobel da Paz em 1974), intitulado “Many Voices. 

One World”, com o intuito de identificar problemas da comunicação no mundo, onde 

foram sugeridas algumas recomendações para que se encontrasse uma linha condutora. 

Este documento, encontra-se on-line, disponível através do endereço 

http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066eb.pdf. Durante um período de 

mais ou menos 25 anos, este relatório não foi muito tido em consideração enquanto 

instrumento de apoio nas estratégias de comunicação de massa, aliás os Estados Unidos 

e o Reino Unido desprezaram-no, tendo mesmo abandonado a UNESCO na altura da 

“guerra fria”. Recentemente, o relatório de McBride tem sido referenciado em diversos 

trabalhos, como sendo um importante e actual instrumento, como por exemplo, o 
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Conselho Audiovisual da Catalunha, que referenciou no seu “portal da comunicação” (in 

http://webjornal.blogspot.com/2005/08/o-relatrio-macbride-25-anos-depois.html). 

Este relatório atribui à comunicação as funções de: informação, socialização, 

motivação, discussão e diálogo, educação, promoção cultural, distracção e integração (in 

http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066eb.pdf). 

O Jornalista Fernando Correia, no artigo “Os media e a sociedade capitalista”, 

descreve cada função da comunicação, de acordo com o documento da UNESCO acima 

mencionado: 

“. Informação: reunir, armazenar, tratar e difundir as notícias, os 
factos, as opiniões e os comentários necessários para a 
compreensão das situações individuais, colectivas, nacionais e 
internacionais e estar em condições de tomar as decisões 
necessárias. 

. Socialização: constituir um fundo comum de conhecimentos e de 
ideias que permitam a qualquer indivíduo integrar-se na sociedade 
em que vive e favoreçam a coesão social e a tomada de 
consciência indispensável à activa participação na vida pública. 

. Motivação: prosseguir os objectivos imediatos e as finalidades 
últimas de cada sociedade; promover as opções pessoais e as 
aspirações individuais; estimular as actividades individuais ou 
colectivas orientadas para a realização de objectivos comuns. 

. Discussão e diálogo: apresentar e trocar os elementos de 
informação disponíveis para facilitar o acordo ou clarificar os 
pontos de vista sobre as questões de interesse público; fornecer 
os elementos pertinentes para reforçar o interesse e a participação 
do público em todos os problemas locais, nacionais e 
internacionais. 

. Educação: transmitir conhecimentos contribuindo para o 
desenvolvimento espiritual, a formação do carácter, a aquisição de 
competências e de aptidões em todos os períodos da vida. 

. Promoção cultural: difundir obras artísticas e culturais para 
preservar a herança do passado; alargar o horizonte cultural 
despertando a imaginação e estimulando as 
necessidades estéticas e a criatividade. 

. Distracção: difundir actividades recreativas individuais ou 
colectivas, tais como o teatro, a dança, a arte, a literatura, a 
música, o desporto e outras actividades lúdicas. 

. Integração: favorecer o acesso à diversidade de mensagens de 
que todas as pessoas, grupos ou nações têm necessidade para se 
conhecer e compreender mutuamente e para apreender a maneira 
de ser, os pontos de vista e as aspirações dos outros” (in 
http://pcp.pt/publica/militant/232/p29.html). 
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Num artigo intitulado “A Responsabilidade Social da Televisão, novos Mercados e 

Incertezas”, Nuno Gulart Brandão referiu que “a televisão é, (…), uma representação do 

quotidiano e dificilmente podemos passar sem ela. Tem um importante papel de 

cidadania e de responsabilidade social que alia a um efectivo poder de visibilidade, face 

aos conteúdos que proporciona aos seus cidadãos. Sobretudo, pela forma como pode 

gerar conhecimento, entretenimento, informação e formação, mas também novas formas 

de vida, interacção e relações sociais” (in 

http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/5sopcom/article/viewFile/226/245). 

 

A lei nº31, de 14 de Julho de 1998, que aprova a Lei da Televisão, no seu artigo 

8º, relativo aos fins dos canais generalistas, define que os objectivos dos canais 

generalistas são “contribuir para a informação, formação e entretenimento do público; 

promover o direito de informar e de ser informado, com rigor e independência (…) 

favorecer a criação de hábitos de convivência cívica (…) e contribuir para o pluralismo 

político, social e cultural; Promover a língua portuguesa e os valores que exprimem a 

identidade nacional (in http://dre.pt/pdf1s/1998/07/160A01/00020013.pdf)  

A televisão é vista como um meio catalisador para a socialização por parte das 

crianças, apesar de estas a visionarem muitas vezes sozinhas, no entanto, usam os 

programas como assunto nas suas conversas com os colegas, chegam a assumir 

publicamente que não gostam de determinado programa e que gostam de outro por uma 

questão de estatuto. 

Um canal generalista emite todo o género de programas e aborda diversas 

temáticas para um público muito heterogéneo. Em Portugal, existem vários canais 

generalistas, como os canais públicos RTP1 e RTP Memória, e canais privados como é o 

caso da SIC e a TVI. A RTP1 é o primeiro canal de televisão público, a RTP2 é o 

segundo canal generalista público que se foca na programação ligada à cultura, defesa 

da língua, programação para crianças, divulgação de conhecimentos. Os canais 

generalistas de âmbito regional ou local devem, também, fomentar programas de índole 

regional ou local, para divulgar as culturas regionais, os costumes, as tradições, os locais, 

e difundir informações úteis de acordo com o contexto geográfico. 

Um canal temático de televisão é especializado numa determinada área e 

transmite conteúdos direccionados por um público específico. Os canais temáticos 

encontram-se geralmente em serviços de televisão por cabo. Existem diversos tipos de 

canais temáticos, especializados em temas muito específicos, como: informação, 
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crianças, mulheres, entretenimento, desporto, música, filmes, séries, documentários, 

religião, concursos TV “Reality Shows”, adultos, regionais, entre outros. 

Segundo Pedro Coelho, no seu livro “A TV de proximidade: e os Novos Desafios 

do Espaço Público”, a televisão “fragmentada ou temática, é fruto da evolução 

tecnológica que, neste contexto, se afirma como resposta à própria vontade de 

fragmentação do auditório. Numa sociedade globalizada, a procura tende a individualizar-

se; a tecnologia e a desregulamentação têm sabido dar resposta a essa necessidade” 

(2005: 80).  

O mesmo autor defende que “A televisão fragmentada, em particular a televisão 

cultural, é uma criação natural da elite intelectual que, afastada dos meios de 

comunicação de massas, decide mobilizar-se no apoio a modelos audiovisuais dirigidos a 

públicos específicos menos interessados no entretenimento do que na formação pessoal” 

(ibid). 

1.2.3. Comunicação social 

Para melhor se compreender a expressão “comunicação social” não se pode 

deixar de explicar a etimologia da palavra comunicação ligada ao adjectivo comum e ao 

substantivo comunidade. Aquela palavra,  que deriva do Latim communicare, 

significa  “tornar comum”, “pôr em comum”, isto significa dar ao outro algo que é meu e 

que não deixa de o ser. Pode dizer-se que, de certa forma, a palavra comunicar também 

significa “estabelecer comunidade” (Guiraud, 1999). 

Para Guiraud, a comunicação social pretende significar a ligação entre os homens 

e, consequentemente, entre o emissor e o receptor. A sociedade é um sistema de 

interacções entre pessoas que têm o mesmo objectivo, por exemplo a defesa, as trocas, 

a produção, entre outras (ibid). 

Na comunicação de massas, as mensagens são passadas em grande escala e 

são transmitidas através dos canais, como por exemplo: os jornais, as rádios, o cinema, a 

televisão, os CDs e DVDs, o e-mail, a internet, etc.  

 Segundo a perspectiva de Conceição Lopes (2011), a “comunicação social ou 

mediatizada através do media” é um agente potenciador de socialização, de interpretação 

de culturas, de propagação de informação e de exemplo “social do conhecimento”. A 

autora, citando Berger e Chaffe (1987), defende que a ciência da comunicação “pretende 
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compreender a produção, processamento e efeitos dos sistemas e símbolos e sinais pelo 

desenvolvimento de teorias testáveis, com generalizações adequadas que expliquem 

fenómenos associados à produção, processamento e efeitos”. Salvaguarda, ainda, que a 

comunicação social não deve ser aplicada a todos os media, mas somente aos que 

difundem em massa para “públicos heterogéneos” (ibid). 

No que se refere à Comunicação Social e os seus efeitos, a investigadora refere 

que Harold Laswell (1984) destacou três dimensões: a ”Vigilância de contexto social”, que 

tem a ver com a pesquisa de informação útil para a sociedade, a ser divulgada pelos 

profissionais, a segunda dimensão diz respeito à “Correlação entre as diversas 

componentes da sociedade” e refere-se à acção dos mídia de noticiar, explicar e 

interpretar os acontecimentos, sem descurar as leis que regem a comunicação social; e, 

por último, a “transmissão da herança cultural” que se refere à questão educacional dos 

média, que considera “agentes promotores de desenvolvimento humano” (ibid). 

Conceição Lopes defende que os media são parte integrante da sociedade, na 

família, nos diversos grupos, nos indivíduos enquanto cidadãos autónomos, nas 

organizações, nas instituições, nos grupos de amigos, etc (ibid). 

Charles R. Wright (1964) deu seguimento à investigação de Lasswell e apresenta 

duas novas funções sociais dos media: a de Animar, e a de Distrair/entretenimento, 

referindo-se ao consumo lúdico. Uma nova função foi acrescentada por Cloutier (1975), a 

Animação, e Conceição Lopes apresenta outra, a ludicidade, “como uma condição de ser 

do humano que se manifesta diversamente no processo de comunicação no registo 

lúdico e que, de acordo com as modalidades dessas manifestações, brincar, jogar, 

recrear, humor, produzir artefactos lúdicos, entre outras, os efeitos nos comportamentos 

são múltiplos e diversos” (Lopes, 1998).  

“A diversão e a motivação servem como mediadores de todo o decurso da 

aprendizagem infantil e as “brincadeiras” são um instrumento base fundamental no 

quotidiano das crianças, uma vez que, se trata de um dos aspectos mais importantes no 

seu desenvolvimento” (Lopes, 2007). Segundo Conceição Lopes, “a socialização é o 

processo” onde os elementos de uma associação conhecem, aprendem e seguem os 

modelos do grupo onde se encontram inseridos. O processo de socialização poderá 

transmitir “crenças, valores, normas e atitudes aos novos membros da sociedade” 

(Lopes: 13 de Dezembro de 2004). 
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Ainda sobre o mesmo tema, a mesma autora defende que “o passo para a 

participação dialéctica da sociedade é a interiorização. Interiorizar é aprender a realidade 

como dotada de sentido, como significativa para “mim”; é compreender, aceitar, 

“assumir”, identificar-se, participar, interiorizar o mundo social é socializar-se” (ibid). 

Existem dois tipos de Socialização: a primária e a secundária. No que diz respeito 

à primeira, acontece na infância, no processo de “aprendizagem sócio-cognitiva”, através 

da educação que os pais ou outras pessoas, “outros significativos”, transmitem à criança, 

segundo Peter Berger/George Mead, mencionados por Conceição Lopes. Assim, a 

criança identifica-se com o “outro significativo” e adopta o seu mundo como “o mundo 

simplesmente”, sem se aperceber que existe um filtro no modo de “ver e sentir” o mundo 

do “outro significativo”. A socialização primária inclui também a relação emocional com o 

“outro significativo” e a identificação com ele. Ou seja, a “relação simétrica entre a 

realidade objectiva e subjectiva” (ibid). 

No que concerne à socialização secundária, que supõe antecipadamente a 

primária, esta também prevê a “interiorização do mundo” assim como “supõe a divisão de 

trabalho e a distribuição social do conhecimento. É a interiorização dos sub-mundos 

institucionais, a aquisição do conhecimento de funções específicas e de comportamentos 

adequados a elas. Aqui a aprendizagem não requer a identificação com os outros 

significativos. A criança compreende que a função da educadora ou da professora não é 

a mesma que a da mãe. O meio mais importante para a conservação da realidade é a 

interacção conversacional, a conversa, o diálogo com outros significativos” (ibid).  

A divergência entre a socialização primária e a secundária interfere e influi na 

“formação humana e social”. A socialização dá-se num contexto de “uma estrutura social 

específica”, numa situação, “Onde se processa a construção de imagens do eu”, ou seja, 

a identidade dos indivíduos (ibid). 

Hoje em dia, as sociedades ocidentais dão uma grande relevância à socialização 

secundária, “aquela que é efectuada pela escola, pelos grupos de pares, profissões e 

pelos media, sobretudo pela televisão”. Apesar disso, segundo a autora, “o principal 

agente de socialização é a família que determina as primeiras referências sociais da 

criança, fornecendo instrumentos profundos de interpretação e acção social” (ibid). 
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Capítulo 2: Televisão e Internet 

2.1. Convergência médium clássico e médium novo 

Existem muitas teorias em torno dos médium novos. Francisco Rui Cádima cita 

uma frase de McLuhan, “O emprego dos media electrónicos constitui uma fronteira que 

marca a clivagem entre o homem fragmentado de Gutenberg e o homem integral, da 

mesma forma que a alfabetização fonética marcou a passagem do homem tribal, 

centrado sobre o conhecimento oral, para o homem condicionado pela percepção visual” 

(in 

http://www.fcsh.unl.pt/cadeiras/httv/artigos/Proto%20e%20p%C3%B3s%20TV%20Adorno

....pdf). 

No artigo "Proto e pós-televisão. Adorno, Bourdieu e os outros – ou na trilha da 

«qualimetria»",  Margarida Ponte, discorrendo acerca da história da televisão, e referindo-

se à fase da Proto-Televisão, afirma que este era um modelo conservador de televisão 

pública, que se centrava na transmissão de conhecimentos, e no qual os profissionais 

são os “professores” e os telespectadores “os alunos” (in 

http://www.fcsh.unl.pt/cadeiras/httv/trabalhos/trabalho%20margarida%20ponte.htm). 

Com a evolução da televisão em termos de difusão, nomeadamente com a 

transmissão da Eurovisão, que permitiu o intercâmbio entre canais europeus, surgiu a 

Neo-Televisão, que se centra num modelo de televisão onde o receptor deixa de ser 

mero telespectador passivo e passa a poder declarar as suas opiniões. Tal acontece, por 

exemplo, num talk-show onde o entrevistador deixa de ser o centro das atenções e passa 

a dar protagonismo aos seus entrevistados que falam das suas realidades, mas também 

dá voz ao telespectador que pode interagir (ibid). 

A Pós-Televisão é uma televisão originada e pensada para públicos com aptidões 

muito diversas, onde o espectador tem um papel muito valorizado na tarefa da 

programação, pois esta é prevista e feita de acordo com estudos realizados em torno da 

forma de pensar dos espectadores, para que se obtenham as maiores audiências (ibid).  

A televisão cresceu muito rapidamente e tornou-se no mais importante meio de 

comunicação no que concerne às audiências, informação política, cultural e social. A 

partir dos anos 90, em Portugal ficou para trás o monopólio da televisão pública e surgiu 

a televisão privada, apareceram os operadores de televisão por cabo e por satélite. De 
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seguida fixou-se a televisão digital e a Internet, que vieram transformar a “produção e 

distribuição dos media”. Facilmente uma pessoa em qualquer local pode criar o seu 

médium através da Internet, por exemplo num blog ou site, nomeadamente vídeo, texto 

ou fotografias (Torres, Eduardo 2011: 14).   

Nesta época em que nos encontramos o utilizador tem muito mais por onde 

escolher tanto a nível de conteúdos como também das plataformas de acesso (televisão, 

computador, dispositivos móveis). 

Antigamente, os mídia eram caracterizados pela tecnologia, pela forma como 

eram distribuídos e pelos suportes. Hoje em dia, deparamo-nos com a convergência, 

assistimos a uma interligação destes meios de comunicação, por exemplo, uma rádio ou 

um jornal têm frequentemente um site onde disponibilizam vídeo, imagem e texto. A 

televisão, enquanto aparelho, tem muitas funcionalidades, que se assemelham ao 

computador e cada vez mais se consegue interagir mais com ela. Por exemplo, através 

do comando da televisão consegue aceder-se a diversos conteúdos, não só lúdicos, 

como também com utilidade para o dia-a-dia, e que provêm de outros midia, como o caso 

da informação do tempo, do trânsito, das farmácias de serviço, dos preços de 

combustíveis, entre outros, e que se encontram disponíveis nos serviços dos operadores 

de televisão por cabo, como é o caso do MEO, cujos dados são alimentados na sua 

maioria pelo portal de Internet SAPO. 

A convergência dos vários médium tem vindo a suceder, em grande parte, porque 

os responsáveis das televisões sentem a necessidade de captar outros públicos, por 

exemplo um jovem que não vê muita televisão através do aparelho, poderá fazê-lo na 

Internet, através de outra plataforma como o computador ou telemóvel. 

A revista Pais & Filhos, de 22 de Maio de 2009, refere um estudo realizado pela 

empresa “Zero a oito”, em Portugal, designado “Miúdos e Media”, que teve o objectivo de 

conhecer o quotidiano das crianças dos três aos quinze anos no que concerne à relação 

com os media. Este revela que as crianças estudadas consomem em media mais de 

cinco horas diárias durante a semana e seis aos fins-de-semana de “produtos e 

tecnologias de informação”. Cerca de 45% das crianças tem televisão no quarto; 40% 

dispõe de computador e 30% tem aparelhos de som como “aparelhagem ou rádio”. O 

telemóvel é outro dispositivo que acompanha os mais novos, pois cerca de 64%, com oito 

anos de idade, o usa, no entanto este valor chega aos 97% nas crianças de doze anos (in 
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http://www.paisefilhos.pt/index.php/homepage-mainmenu-1/notas-menu-noticias-60/1420-

crian-consomem-cinco-horas-de-media). 

O estudo “A utilização de Internet em Portugal - 2010”, (2010) incorporado no 

projecto WIP – World Internet Project, através da cooperação do LINI - Lisbon Internet 

and Networks International Research Programme, CIES – Centro de Investigação e 

Estudos de Sociologia e a UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP, 

referente ao uso das tecnologias, indica que 99% dos lares possui televisão, 88,7% tem 

telemóvel, 43% tem computador portátil, enquanto 32,8% tem computador fixo, sendo 

que em 48,8% dos lares Portugueses se usa a Internet.  

No que concerne à utilização da Internet como meio de comunicação, o envio de 

e-mails é o mais usado 89%, seguindo-se os serviços de instant messaging 74,5% e as 

redes sociais encontram-se como a terceira forma de comunicação 56,4%.  

A Internet desperta o interesse e tem uma presença constante no quotidiano dos 

mais novos. Um estudo recente (EU Kids Online, 2010) realizado por Cristina Ponte, 

indica que 78% das crianças portuguesas entre os 9 e 16 anos usam a Internet. Este é, 

sem dúvida, um meio de oportunidades para os seus utilizadores, mas é fundamental 

conhecer os seus perigos e ameaças quando falamos da utilização da internet por parte 

das crianças (in http://www.fcsh.unl.pt/eukidsonline/). 

2.2. Propriedades dos Novos midia 

Segundo o artigo de Conceição Lopes e Rita Anastácio, “Era Digital: o quadro 

conceptual media-educação pode fazer a diferença” (2008), os novos midia, implicam 

essencialmente meios electrónicos, como computadores, telemóveis, internet, entre 

outros. A “reflexão sobre a população humana e a sua relação com os novos meios de 

comunicação” feita no artigo, com base no trabalho designado por “Media Equation”, de 

Byron Reeves e Clifford Nass, indica que “as pessoas tratam os meios de comunicação 

como se fossem humanos (…)” que “respondemos aos meios de comunicação 

(computadores, televisão, Internet) como se estivessem vivos, tal como respondemos 

numa interacção face-a-face”. Os autores referem a equação «media = real life», aplicada 

aos intervenientes de uma “comunicação mediatizada”. Perante esta perspectiva, 

Conceição Lopes refere a importância para a “formação dos educadores e dos 

aprendentes na utilização dos novos media”, pois os novos midia têm potencialidades 
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que podem ser exploradas em contextos educacionais, potenciando o ensino, 

possibilitando a “alfabetização mediática” visando a “inclusão dos humanos na Era 

Digital” (in http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/5sopcom/article/viewFile/176/172/). 

Pedro Coelho, refere que os novos media, nomeadamente a Internet, poderão 

contribuir para que os indivíduos se isolem no seu mundo, podendo estes interessar-se 

por temas muito específicos e tornar-se fanáticos por ideais e fundamentalistas por 

crenças de diversas natureza, “religiosas, étnicas, territoriais ou nacionais”, ou seja, 

perde-se a comunicação e, por conseguinte, a socialização (2005: 83). 

Segundo o mesmo autor, “A interactividade e a participação que a Internet apela 

são meramente ilusórias, porque a lógica é a fragmentação, estando a experiência 

partilhada, que os media clássicos suscitam neste contexto, profundamente abalada” 

(ibid). 

“A televisão generalista, que ajudou a moldar a crise do Espaço Público, é 

seguramente massificadora e extremamente limitada nas mensagens que transmite, mas 

possui, ao contrário da Internet, um poder cultural unificador” (ibid). 
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Capítulo 3: Abordagem às questões associadas às culturas de género 

De acordo com o dicionário Priberam da Língua Portuguesa, a palavra ‘género’ 

significa, entre outras coisas, “grupo de espécies que entre si têm certas analogias”, ou 

“propriedade de algumas classes de palavras, nomeadamente substantivos e adjectivos, 

que apresentam contrastes de masculino, feminino e por vezes neutro, que podem 

corresponder a distinções baseadas nas diferenças de sexo”. 

A palavra género (masculino, feminino) surgiu nos anos 70 para definir o sexo 

relacionado com a questão social e que nada tem a ver com questões fisiológicas. A 

identidade do género é socialmente incutida logo ao nascimento, ao nível das relações 

sociais e culturais que poderão modificar-se com o tempo. 

A construção da identidade do género nas crianças é visivelmente demarcada 

através dos brinquedos, das roupas, dos comportamentos, das actividades lúdicas.  

Existem muitas diferenças nas brincadeiras, no que diz respeito à identidade do 

género, estas, como já foi referido anteriormente, são incutidas aos mais novos 

socialmente. À medida que as crianças crescem são cada vez mais influenciadas. 

Habitualmente, as meninas brincam com bonecas, às casinhas, ou às escolas, e, 

socialmente, estas são características que se esperam de uma mulher, enquanto os 

meninos brincam mais com jogos, emitam os seus super-heróis, brincam com bonecos 

que têm poderes especiais e gostam de lutas. Nas brincadeiras de meninos encontra-se 

subjacente a questão da força e do poder. As crianças muito cedo percebem o que se 

espera socialmente delas. 

Por vezes, assiste-se a meninos que brincam com bonecas e meninas que 

gostam de jogar futebol, o que não significa que algo de errado se passa, fazem-no 

porque gostam, e poderá também suceder pelo facto de os adultos com quem se 

relacionam não se preocuparem com estereótipos, ou porque essas crianças estão muito 

próximas de outras e tendem a imitá-las nas suas brincadeiras. 

No que diz respeito ao conceito de padrões de cultura podemos defini-lo como a 

existência de maneiras de pensar e de agir muito similares no mesmo grupo. As 

diferentes sociedades têm enraizado padrões de cultura muito diversos e estes podem 

sofrer modificações tanto em termos de espaço temporal como físico. Pode-se dar o 

exemplo, de diversos países Africanos ou Muçulmanos onde os Homens podem contrair 
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matrimónio com mais do que uma mulher, enquanto na Europa esse facto é proibido e 

punido por lei (in http://aartedepensar.com/ppt/relativismomoral.pps). 

Segundo Conceição Lopes (2006), a “cultura coloca em questão as culturas e a 

diversidade cultural”, pois há muitas culturas humanas. “As formas aceites de 

comportamento variam de cultura para cultura, contrastando frequentemente de um modo 

radical com o que as pessoas de outras sociedades consideram como normal”. Por 

exemplo, “no ocidente comem-se ostras e não gatos, nem baratas, como em outras 

partes do mundo, onde estes são considerados, igualmente, uma iguaria”.  

No que diz respeito aos padrões de género podem-se explicar como sendo um 

conjunto de normas e modelos de comportamento (estereótipos) que são considerados 

adequados para cada sexo, de acordo com o contexto cultural onde os indivíduos se 

encontram inseridos. 

3.1. Padrões de cultura do género feminino 

A palavra ‘feminino’ deriva do latim femina que significa “aquela que amamenta”. 

Ao longo dos tempos, o papel da mulher tem vindo a sofrer diversas modificações na 

sociedade, dando origem ao conceito de feminilidade, cujos traços comportamentais se 

encontram relacionados com uma variedade de factores sociais e culturais que se 

alteram dependendo da localização e do contexto. 

No que diz respeito aos padrões de comportamento e personalidade do género 

feminino, estes estão universalmente identificados e são normalmente caracterizados 

pela gentileza,  empatia, sensibilidade, carinho,  compaixão,  tolerância, 

generosidade,  respeito e auto-humilhação. 

No que se refere ao ideal de aparência física feminina, nas culturas ocidentais, 

este é representado pelos cabelos longos caídos, pele clara, cintura fina e com poucos 

ou sem pelos no corpo (in http://wik.ed.uiuc.edu/index.php/Gender_Differences). 

Em 1959, a Mattel criou a boneca Barbie, considerada como ideal feminino de 

beleza, cujos traços físicos são exagerados. Conceição Lopes (2007) referiu a Barbie 

como um protótipo da mulher “ideal”; é bela, alta, magra, simpática, tem várias profissões 

que conotadas com a inteligência e que a posicionam numa classe social alta, já que é 
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como médica, professora, veterinária, etc. Tem namorado, é mãe, socialmente vive 

rodeada de amigos, tem piscina, anda a cavalo, viaja, tem carro. 

Ao analisar-se a Barbie à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH) considera-se que se verifica descriminação relativamente às profissões menos 

elitistas pois, como vimos, as profissões da boneca são representativas de classes 

sociais altas (ibid). 

Quanto às férias e viagens de que a Barbie usufrui, estas são sempre envoltas de 

grande luxo, ora na neve onde faz esqui, ora na praia ou no campo. No entanto, fora do 

mundo mágico dos brinquedos, na vida real, nem todas as pessoas têm acesso a esses 

prazeres e em muitas sociedades os indivíduos nem sequer direito a repouso e lazer têm 

(ibid).  

Quando se olha para a vida familiar da Barbie, vê-se que tem um namorado, o 

Ken, e que é mãe, o que pressupõe que teve filhos antes do casamento, situação que 

deu origem, inclusive, a grandes críticas por parte das classes mais conservadoras pois 

temia-se que esse facto desse esse exemplo às crianças e jovens.  

De algum modo, esta controvérsia não deixa de ser curiosa, pois a DUDH 

pressupõe que crianças nascidas dentro ou fora do matrimónio gozarão da mesma 

protecção social (ibid). No mesmo documento estão preconizadas as condições 

essenciais para a vida humana, tais como: a segurança, a liberdade, a protecção social, o 

direito ao trabalho remunerado, a ser livre nas escolhas religiosas, políticas e 

associativas, de índole sexual, o direito a ser protegido em tribunal, o direito aos cuidados 

de saúde, a repouso e lazer, à cultura e ao progresso científico (ibid).   

Seria muito bom que todos os povos e todas as nações se regessem pela DUDH 

promovendo o respeito e liberdade perante o ser humano. 

3.2. Padrões de cultura do género masculino 

Em algumas culturas, a masculinidade, define-se através de características 

básicas associadas a “capacidades físicas (força, fitness, e uma falta de preguiça), 

coragem e liderança”, bem como a outras características como a “inflexibilidade, acreditar 

apenas no que vê, racionalidade, falta de intuição, acção, extroversão, assertividade, 

firmeza, agressividade, virilidade, coragem e responsabilidade”. A masculinidade 
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encontra-se associada a uma imagem estereotipada (in 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Masculinidade/). 

Os próprios brinquedos dão força a esta imagem, no que concerne à 

representação das figuras masculinas, como por exemplo o “Action Man”. 

3.3. Estudos realizados sobre culturas de género 

Pedro Bessa na sua tese de doutoramento, que se debruçou sobre 

“Representações do masculino e do feminino na sinalética”, efectuou uma análise de 

conteúdo “a 49 programas de sinalética e identificou uma relação directa entre o sexo-

género representado e a frequência de representação” (Bessa, 2005). Observou que a 

quantidade de pictogramas direccionados a adultos femininos é muito menor do que os 

dirigidos aos masculinos. Pedro Bessa afirmou que tal ficará a dever-se “provavelmente 

em resultado do estatuto de significante universal (falso neutro) atribuído a estes últimos. 

O mesmo não sucede, curiosamente, nos casos de pictogramas representando crianças”, 

já que, embora a amostra seja significativamente menor, ambos os géneros são 

representados de forma equilibrada (in http://www.bocc.ubi.pt/pag/bessa-pedro-mulheres-

criancas-neutros.pdf). 

Paula Rodrigues (2004), no artigo intitulado: “Meninos e meninas juntos mas 

essencialmente separados…”, que foca a questão das tendências das brincadeiras das 

crianças de acordo com o género, refere “que alguns estudos mostram que tanto 

meninos como meninas usam brinquedos masculinos numa extensão similar no jogo, ao 

passo que os brinquedos femininos eram muito menos usados pelos meninos do que 

pelas meninas” (in http://www.portaldacrianca.com.pt/artigosa.php?id=67). 

A mesma investigadora escreveu um livro intitulado “Questões do género na 

infância”, onde refere o caso de as crianças terem brincadeiras dirigidas habitualmente ao 

sexo oposto, se constitui motivo de preocupação para os adultos. Este livro, através da 

exploração da cultura lúdica de cada género, procura descortinar os motivos destes 

comportamentos e concluir se são fases que as crianças passam ou se identificam 

problemas de identidade de género (ibid). 

Cândida Penteado e Alice Mendonça investigaram sobre a cultura do género e 

escreveram um artigo com o título: “A identidade de género no jardim-de-infância – Que 

construção social?”, onde focam a temática das questões de género enquanto processo 
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social e os comportamentos semelhantes entre pessoas do mesmo sexo (in 

http://www3.uma.pt/alicemendonca/conteudo/publica/candidapenteado.pdf). 

Patrícia Miranda, no âmbito do seu doutoramento intitulado “Processos de 

Construção Social das Identidades de Género: um estudo intensivo dum grupo de pré-

adolescentes em Viseu”, onde estudou “as lógicas de construção social das identidades 

de género” (in http://www.aps.pt/vicongresso/pdfs/136.pdf/). 
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Capítulo 4: Televisão e internet em Portugal 

4.1. Abordagem histórica da televisão em Portugal 

No nosso país, depois de alguma renitência, Salazar elege Francisco Bordalo 

Machado para projectar a instauração de uma estação televisiva. Durante um período no 

ano de 1954, foi feito um relatório económico para examinar a viabilidade económica da 

televisão em Portugal (Coelho, Pedro: 65). 

No final do ano de 1955, o governo dá o poder à RTP de assumir a exclusividade 

para transmitir em Portugal, embora que com regras bastante duras e ordenadas pelo 

governo. Assim tomam forma as primeiras emissões televisivas no ano de 1956, na feira 

popular, mais propriamente no dia 4 de Setembro, resultando na emissão experimental 

em que foram produzidas 24 transmissões (ibid: 66). 

As emissões regulares surgem no dia 7 de Março de 1957, sob uma permanente 

contrariedade de Salazar, onde Marcello Caetano usa a televisão para se relacionar com 

a assistência televisiva. Desta feita, a televisão no nosso país, foi um meio para discorrer 

os interesses de Portugal ao povo Português (ibid). 

A programação infantil começou quando a televisão, mas somente após o 25 de 

Abril, altura em que a RTP foi nacionalizada, no seguimento de grandes mudanças na 

programação, se constitui um departamento infanto-juvenil independente (Vânia 

Vidigueira, 2007). O advento da televisão em países Africanos de língua Portuguesa 

facultou a propagação do mercado infanto-juvenil, que produz programas educativos para 

este público, como é o caso da Rua Sésamo (in 

http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0061.pdf). 

A 6 de Outubro de 1992 foi criado o primeiro canal privado, a SIC, e a 20 de 

Fevereiro de 2003 iniciaram-se as primeiras transmissões da TVI, o quarto canal 

generalista em Portugal. Passou-se, então, a ter uma maior leque de ofertas televisivas, 

apesar de alguns lares portugueses já terem a televisão via satélite desde os anos 80 e 

acederem assim a canais internacionais. Também nos mesmos anos surgiu o 

videogravador, que permitia gravar programas televisivos e o visionamento de filmes 

gravados (ibid). 
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A ERC, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social em Portugal, que 

surgiu da extinção da  Alta Autoridade para a Comunicação Social (AACS), iniciou-se em 

17 de Fevereiro de 2006, tendo como principais objectivos a regulação e supervisão dos 

meios de comunicação social. Esta entidade tem a competência de assegurar os direitos 

e deveres das instituições, nomeadamente o direito à liberdade de imprensa, o direito à 

informação, - aplicando as normas referentes aos órgãos de comunicação social aos 

conteúdos difundidos, garantindo o respeito e a protecção do público e em especial o 

mais jovem e sensível (in http://www.erc.pt/pt/sobre-a-erc/). 

A RTP, como concessionária de serviço público, tem um Provedor do 

Telespectador, com o propósito de dar visibilidade às opiniões dos telespectadores, 

concedendo-lhes cobertura pública através do programa Voz do Cidadão, e dando 

seguimento aos e-mails por eles enviados. Outra função do provedor é ouvir e aconselhar 

os profissionais da RTP na tomada de decisões (in 

http://www.rtp.pt/wportal/grupo/provedor_telespectador/).  

4.2. Abordagem histórica da Internet em Portugal 

Em Portugal, a Internet difundiu-se nas Universidades, suportada por um  grupo 

designado por PUUG – Portuguese Unix Users Group. Em 1986, foi criada a FCCN que 

deu origem à RCCN (Rede da Comunidade Científica Nacional) e, em 1991, inicia registo 

de domínios.pt, embora existissem registos anteriores a essa data através do Centro de 

Cálculo da Faculdade de Ciências de Lisboa. Durante alguns anos a utilização da Internet 

foi circunscrita a algumas comunidades académicas.  

A partir de 1994, criou-se o ISP (Internet Service Provider) o que possibilitou a 

grande utilização da Internet. A partir de 1995, os órgãos de comunicação social 

passaram a divulgar a Internet, outro factor que potenciou a sua massificação (in 

http://www3.dsi.uminho.pt/museuv/INTERNET.PDF). 

O SAPO (Servidor de Apontadores Portugueses), o maior portal de Internet 

português, foi um importante contributo para a história da Internet em Portugal. Iniciou-se 

na Universidade de Aveiro, no dia 4 de Setembro de 1995, por iniciativa de seis 

elementos do Centro de Informática da universidade, por carolice, que com o intuito de 

“responder à necessidade de informação dos utilizadores da internet em Portugal criaram 

um “agregador” de páginas de Internet, manual, no início, mas que evoluiu para um 



A programação SIC K e promoção de Culturas de género 
 
 

Mestrado Comunicação Multimédia | DeCA | UA   37 

“software próprio” (in 

http://mundo.sapo.pt/artigos/2007/03/06/hist_ria_do_sapo/index.html). 

Em 1997, o SAPO deixou a Universidade de Aveiro e passou a ter uma 

exploração comercial, através de uma empresa criada pelos seus autores, a Navegante 

(ibid). 

Em Setembro de 1998 a empresa Saber & Lazer - Informática e Comunicação, 

SA, adquiriu o SAPO à Navegante, tendo feito um grande investimento na área de 

conteúdos. De seguida, lançou-se o serviço gratuito de e-mail, o “shopping virtual” e 

foram feitas melhorias ao nível de pesquisa (ibid). 

“Em Abril de 1999, foi feita a apresentação no Internet World 99 do novo SAPO, 

como o primeiro portal em língua portuguesa”, foi um importante marco para o SAPO. No 

mesmo ano foi celebrada uma parceria com a Telepac, que assumiu o compromisso de 

ISP (Internet Service Provider) do SAPO. Em Setembro do mesmo ano, a PT Mutimédia 

comprou 74,9% do capital da Saber e Lazer, que em Maio de 2000 passou a pertencer à 

PTM.com, visto que esta havia sido criada com o intuito de ficar com todos os projectos 

relacionados com a Internet da PT Multimédia. Durante o ano de 2000 o SAPO reforçou o 

seu posicionamento enquanto líder em Portugal (ibid). 

Em Outubro de 2002, A Portugal Telecom, SGPS, S.A. comprou 100% da PT 

Multimédia, empresa que o SAPO pertencia. A PT.com passou assim a ser a única 

proprietária da chamada "Rede SAPO" (“constituída pelo portal horizontal sapo.pt e pelos 

canais e vortais integrantes”. No mesmo ano, foi lançado o serviço de acesso à Internet 

ADSL com a marca SAPO, manifestando-se num grande sucesso de banda larga em 

Portugal (ibid).  

O SAPO fez ao longo dos tempos um grande investimento ao nível das 

infraestruturas, dos conteúdos e dos recursos humanos. Hoje conta com cerca de 

trezentos colaboradores nas mais diversas áreas como comercial, financeira, gestão de 

produto, mas a sua maioria (cerca de 80%) é da área técnica. O SAPO dispõe de canais 

temáticos dos mais variados temas, como é o caso de vídeos, mapas, mulher, praias, 

casa, família, crianças, fotos, blogs, serviço de e-mail e messenger, directório. Dispõe de 

um motor de busca, serviço de homepage, emprego, local, surf, cinema, motos, carros, 

viagens, astral, zen, etc. Conta com diversas parcerias, como é o caso da SIC, RFM, 

RTP, SOL, Diário Digital, Renascença, Lusa, etc. Tem uma vasta equipa no 
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departamento editorial. Encontra-se presente internacionalmente, em Angola, 

Moçambique, Cabo Verde e Timor. 

Foram realizadas parcerias com Universidades Portuguesas, com o intuito de 

manter uma ligação muito próxima com o mundo académico, tendo sido criados 

laboratórios SAPO, em 2008. O primeiro foi criado na universidade de Aveiro, no 

departamento de Comunicação e Arte. No mesmo ano foi ainda assinado protocolo com 

a Universidade do Porto, outras universidades se seguiram como a de Lisboa, de 

Coimbra, do Minho, da Beira-Interior e o Instituto Superior Técnico (in 

http://noticias.sapo.pt/info/artigo/1181367). 

No que diz respeito aos projectos que saem dos laboratórios do SAPO presentes 

nas Universidades não são só da área da Internet, mas também das plataformas Mobile e 

TV. “Queremos ser um facilitador de projectos emergentes nas universidades”, palavras 

de Benjamim Júnior, o responsável pelos laboratórios do SAPO e também um dos 

fundadores deste Portal (ibid). 

O SAPO não é alheio às muitiplataformas, tem uma forte presença no MEO 

Interactivo, também na plataforma Mobile através do endereço http://m.sapo.pt/, e tem 

um dispositivo móvel com a sua marca, o SAPO a5. 

4.3. As crianças e a Internet 

Para Don Tapscoot considera a “geração Net” as crianças nascidas a partir de 

1995, o ano em que se massificou a Internet. Esta é uma geração que utiliza e manuseia 

esta tecnologia facilmente, que lhes permite “criar filmes, música ou arte digital”, e 

partilhar os seus trabalhos com outros utilizadores. Assiste-se hoje em dia ao fenómeno 

em que os mais novos ensinam os pais e os professores a utilizar este meio de 

comunicação. A massificação da Internet deu origem a uma “revolução cultural”, na 

medida em que basta que uma pessoa saiba ler, para aceder a muita informação 

(Tapscoot, Don, 2007:27:28). 

Segundo Tapscoot e Frank Teather, nestes próximos anos as pessoas nascidas 

durante os anos 90 irão usar regularmente a Internet, através de vários dispositivos, 

como o “PC, o telemóvel, a televisão, as consolas de jogos, as agendas electrónicas, e 

outros que vão surgir”. “Estes irão poder ser contactados em qualquer lugar a qualquer 

hora do dia”, através da Internet no telemóvel (ibid). 
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Manuel Castells, citado no livro em cima mencionado, considera que a Internet 

dos dias de hoje se deve à “massificação do windows95”, que deu origem a uma 

“revolução tecnológica e social”. Para o investigador, os cidadãos nascidos depois de 

1990, são “internautas natos, pois nasceram numa época em que as tecnologias”, como 

a Internet, são naturais (ibid). 

Para Tapscoot as crianças utilizam a Internet para diversos fins, de acordo com as 

suas idades, por exemplo uma criança de 6 anos usa para jogar, enquanto uma de 11 

anos vê e-mails, faz pesquisas em websites e faz downloads (ibid). 

Em Portugal, apesar de se fazerem sentir algumas diferenças nos consumos 

tecnológicos nas diversas classes sociais, verifica-se uma “massificação dos 

equipamentos tecnológicos, junto do segmento infantil” (ibid). 

Computador, Internet e telemóvel são aparelhos que os mais pequenos 

manuseiam com facilidade, tento, portanto, “uma literacia tecnológica”, “as linguagens e 

os códigos próprios deste domínio já fazem parte da cultura das crianças”, tanto mais que 

logo no pré-escolar já têm contacto com os computadores e Internet (ibid). 

De seguida serão apresentados alguns dados, provenientes de um estudo 

designado “Fórum criança”, sobre crianças dos 4 aos 12 anos, elaborado por “três 

parceiros: a Brandkey (marketing below-the-line), a Apeme (empresa de estudos de 

mercado) e de Georg Dutschke (doutorado em Marketing)” (ibid). 

Equipamentos no lar 

 4 aos 12 anos 4 aos 6 anos 7 aos 10 anos 11 aos 12 anos 

Computador 82% 76% 82% 88% 

Internet 51% 40% 52% 62% 

Telemóvel 41% 12% 35% 77% 

Tabela 1- Fonte: Estudo Fórum Criança – Equipamentos no lar 
 
 
 

Utilização Regular da Internet 

4 aos 12 anos 4 aos 6 anos 7 aos 10 anos 11 aos 12 anos 

54% 27% 55% 81% 

Tabela 2 - Fonte: Estudo Fórum Criança – Utilização regular da Internet 
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 Onde Utiliza a Internet 

Casa Escola Outros Locais 

73% 23% 16% 

Tabela 3 - Fonte: Estudo Fórum Criança – Onde utiliza a Internet 
 
 
 

Com quem acede 

Sozinhos Com pais Outras pessoas 

71% 24% 15% 

Tabela 4 - Fonte: Estudo Fórum Criança – Com quem acede 
 

 

O que fazem na Internet 

Jogar Messenger Recolher informação 

58% 32% 42% 

Tabela 5 - Fonte: Estudo Fórum Criança - O que fazem na Internet 
  

Um aspecto interessante é o facto de os jovens usarem a Internet para comunicar, 

o que constitui um indicador de sociabilidade significativo. 

Ocupação do tempo 

 Semana Fim de semana 

Brincar com outras crianças 2,05m 1,08m 

Ver TV 1,58m 3,18m 

Brincar / conversar adultos 1,48m 2,43m 

Passear 1,29m 2,44m 

Navegar na Internet (lazer) 1,18m 1,49m 

Jogar consolas 1,17m 1,43m 

Ver DVDs 1,16m 1,53m 

Ouvir música 1,13m 1,33m 

Navegar na Internet (estudo) 1,09m 1,22m 

Tabela 6 - Fonte: Estudo Fórum Criança – Ocupação do tempo  
 

De acordo com o estudo, mencionado no texto supra, no que diz respeito à 

preferências dos mais novos, concluiu-se que 41% prefere a televisão, 37% a Internet e 

22% diz que gosta tanto de um como de outro. “Ambas têm espaço próprio neste 

segmento”, na medida em que se complementam (36:37:38). 
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4.4. Direitos das crianças 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), provenientes dos 

Censos de 2001, em Portugal, as crianças até aos 13 anos de idade representam à volta 

de 15% da população, sendo que, das 3.650.757 famílias registadas em Portugal 

continental e ilhas, 19% têm em média entre uma e duas crianças, com menos de 15 

anos de idade, representando 2,5 crianças por lar. Quer isto dizer que as crianças 

correspondem a acima de um décimo da população Portuguesa, números razoáveis no 

que diz respeito a negócios para este segmento (Chaves, Dutschke, 2007). 

A Convenção dos Direitos da Criança (CDC), criada e aprovada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), apresenta um conjunto de direitos fundamentais, sendo estes 

civis, políticos, económicos, sociais e culturais. Esta convenção foi adoptada por todos os 

países, à excepção dos Estados Unidos da América e da Somália, Portugal ratificou-o em 

21 de Setembro de 1990. (in 

http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf).  

A CDC afirma que o estado deve proporcionar à criança o acesso à informação 

diversificada e encorajar os media a divulgar informação útil para a criança, protegendo-a 

quando o seu bem-estar é posto em causa.  

O artigo 12º da mesma Convenção expõe o direito que a criança tem de 

livremente exprimir a sua opinião acerca de assuntos que lhe digam respeito, mas, como 

se sabe, os programas televisivos são criados e emitidos por adultos e, portanto, os 

conteúdos nem sempre satisfazem os interesses dos mais novos. Ema Sofia Leitão, no 

seu livro “Desenhos animados: discursos sobre ser criança”, afirmou que o artigo 

mencionado “estabelece limites a este direito, referindo que a aceitação das opiniões das 

crianças está condicionada à sua idade e maturidade, uma recomendação ambígua que 

oferece um argumento contra o direito de decisão dos menores” (2008:27). 

No artigo "Contributos dos fornecedores de Internet para a literacia digital", de 

Cristina Ponte, Tomás Patrocínio e Nelson Vieira, cujo tema central é o direito da criança 

de acordo com as directrizes europeias no que concerne ao uso que as crianças fazem 

da Internet, refere os “3 Ps associados aos direitos das crianças: direito a protecção (de 

conteúdos ilegais ou de situações perniciosas); direito a provisão (procurar/ter acesso e 

receber uma diversidade de informação e de materiais); direito a participação (liberdade 

de expressão e de divulgar informação) ”. 
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Capítulo 5: Estudos sobre a programação televisão para crianças 

5.1. Programação televisiva e cultura de género 

Na Infopédia, da Porto Editora, a palavra ‘género’, enquadrada na área da 

sociologia, é descrita como: “a diferenciação social entre os homens e as mulheres. Tem 

a vantagem, sobre a palavra "sexo", de sublinhar as diferenças sociais entre os homens e 

as mulheres e de as separar das diferenças estritamente biológicas” (in 

http://www.infopedia.pt/$genero-(sociologia). 

Diversos estudos sobre as relações sociais de género consideram que a diferença 

de comportamento bem como a personalidade de acordo com o género está na base do 

que é incutido a cada indivíduo desde criança, bem como à forma como estes são 

socializados (ibid). 

O género refere-se às representações sociais e culturais que são construídas com 

base nas diferenças dos sexos (meninos e meninas). Nesse sentido, é estabelecido um 

conjunto de “regras” impostas pela sociedade logo à nascença, originando assim um 

modelo de identidade diferenciado para cada caso. O género vai para além dos atributos 

anatómicos e emprega-se no contexto social. Ou seja, a natureza não está ligada à 

diferença de comportamentos desenvolvidos por homens ou mulheres (ibid).  

As questões relacionadas com a cultura de género, tema central deste trabalho, 

estão presentes no momento da escolha da programação a ser transmitida pelo canal 

SIC K. “Reconhecendo que o canal é tendencialmente mais masculino” (Conceição 

Lopes e Hugo Pereira, 2011), no entanto, o público feminino vê programas destinados 

aos rapazes. 

Ema Sofia Leitão refere um estudo realizado por Garintonandia (2001) sobre 

crianças, no que concerne aos gostos televisivos, que indica que os rapazes têm gostos 

idênticos, normalmente, voltados para a acção, enquanto as raparigas têm preferências 

mais díspares e relacionadas com a vertente humana (2008:59). 

Na mesma obra, a autora, refere um estudo de Manuel Pinto (2000), em Portugal, 

com crianças de Braga, e afirma que as raparigas gostam de telenovelas e concursos, 

enquanto os rapazes têm o desporto, filmes e séries entre as suas preferências 

televisivas. Um aspecto importante referido no mesmo trabalho de investigação é que 
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ambos os sexos quando questionados acerca de personagens favoritas referem as 

masculinas, embora as raparigas prefiram as personagens com características com 

sensibilidade e sentido de humor, enquanto os rapazes escolhem heróis hábeis 

fisicamente e com poderes especiais (2008:60). 

Hoje em dia, as culturas mais ocidentalizadas têm uma menor tendência para 

distanciar o género feminino do masculino, no entanto, no que concerne às culturas de 

massas isso não se verifica tanto, pode-se constatar que existem programas especiais 

para mulheres, canais especializados para mulheres, como acontece em Portugal, com o 

canal SIC Mulher. Estes investimentos, poderão levar-nos à questão do consumo, ou 

seja, estes canais temáticos são criados com o intuito dos lucros, através da publicidade 

que é paga pelos anunciantes, na sua grande maioria são as mulheres que realizam as 

compras para a casa, para os maridos e filhos, portanto são um segmento de mercado 

muito apetecível. 

A qualidade da televisão para as crianças é um tema bastante abordado por 

diversos investigadores. Sara Pereira, no seu artigo intitulado “A qualidade na Televisão 

para Crianças” (2005), apresenta alguns aspectos que interferem na qualidade da 

televisão para os mais novos da seguinte forma: “a maior oferta de programas, devido 

sobretudo aos canais por cabo, acompanhada de um decréscimo da qualidade e da 

diversidade ao nível dos géneros, dos formatos, dos conteúdos e dos públicos-alvo; 

predomínio da animação, principalmente de origem norte-americana e japonesa; 

abandono gradual de certos géneros, nomeadamente o informativo; grande desproporção 

entre a oferta de programas de produção nacional e de programas importados; tendência 

para a emissão de programas associados ao merchandising”. A autora refere que 

diversos investigadores concluíram que os programadores dos conteúdos estão a optar 

por conteúdos para um público mais alargado (in 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/4244/1/QualidadeTVCrian%C3%A7as.

pdf). 

Para Sara Pereira, o fim do monopólio da televisão a partir dos anos 90 deu 

origem à ideia da importância de se obterem bons níveis de audiências, o que, por sua 

vez, resulta em programas com conteúdos banais. A autora, refere o conceito “efeito 

locomotiva”, que consiste em determinada televisão emitir um programa com as mesmas 

características de um que um concorrente já tenha emitido e que tenha sido de sucesso, 

com o intuito de “retirar audiência” ao seu concorrente para e ganhar alguma (ibid).  
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A violência é um aspecto muito abordado em estudos em torno da qualidade da 

televisão para crianças. No entanto, o facto de um programa não ter “violência” não 

significa que tenha qualidade. A preservação da “identidade cultural” é outro aspecto a ter 

em consideração nos programas para os mais novos. Sara Pereira referiu que Nikken 

(1999) e Alexandre et all (1998) defendiam que a programação deverá proporcionar às 

crianças o “bem-estar”, “procurando atender às necessidades e aos interesses do público 

mais novo, aos diversos contextos de vida e aos diferentes níveis de desenvolvimento 

pessoal, social e cultural” (ibid). 

Perceber as ideologias dos profissionais de televisão, em relação à qualidade da 

programação para a infância, é para a autora pertinente, que aponta duas perspectivas 

Uma correspondente aos profissionais das televisões privadas, que consideram as 

audiências televisivas como método aferidor de qualidade, que se caracteriza por uma 

programação que proporciona “o entretenimento, a diversão, a brincadeira” e programas 

que “envolvam as crianças no mundo da magia”. A outra perspectiva, “partilhada pelos 

profissionais de serviço público” e outros que foram entrevistados no estudo mencionado, 

considera que estes, apesar das audiências serem importantes, colocam no topo da lista 

os critérios da ludicidade e o entretenimento a ter em conta nas escolhas dos programas, 

além disso, acrescentam “as componentes formativa e pedagógica” (ibid).  

“Os profissionais que adoptam esta perspectiva consideram 

que uma programação de qualidade para as crianças deve: 

- Oferecer uma diversidade de conteúdos, origens, 

formatos, personagens e géneros; 

- Atender à diversidade de públicos dentro do público 

infanto-juvenil, apostando especificamente na faixa etária do 

pré-escolar; 

-Ter qualidade estética; 

 - Ter horários de emissão ajustados aos horários em que 

as crianças estão, à partida disponíveis para ver televisão; 

- Associar a componente pedagógica com a componente 

lúdica e de entretenimento; 

- Ser formativa e informativa; 
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- Apostar fortemente na produção nacional; 

- Ajudar a criança a construir a sua identidade sócio-cultural; 

- Sensibilizar as crianças para o mundo das artes, 

estimulando-as para as suas diferentes expressões: música, 

dança, pintura, teatro; 

- Oferecer produtos que correspondam - e fomentem – a 

curiosidade e a imaginação das crianças; 

- Desenvolver o espírito crítico” (ibid). 

Além desta lista há outros factores que se encontram implícitos, como por 

exemplo, a “aposta na promoção nacional” de forma a proporcionar “às crianças a 

abertura do mundo, que promova conhecimento do meio mais próximo ao mais distante. 

A qualidade dos programas para a infância requer também o “cumprimentos da 

legislação e a adesão a normas profissionais específicas” (ibid). 

No livro “Saberes sobre as crianças” (1999), cujos coordenadores foram Manuel 

Pinto e Manuel Jacinto Sarmento, encontra-se um capítulo que se dedica à “preocupação 

especial pelos efeitos dos Media” onde são apresentadas duas categorias: “As 

representações das crianças nos media”, mas que não foi explanada por pois os autores 

consideram que não existem trabalhos específicos nesta área e “A oferta mediática 

existente para as crianças”. Neste ponto foram evidenciadas as políticas de programação 

dirigida aos mais novos, um tópico importante, porque é um dos pontos principais do 

presente estudo e que de seguida irá apresentar. Foi, igualmente, evidenciado “o papel 

dos media na vida das crianças” (1999:114). 

No que diz respeito à “oferta mediática existente para as crianças”, importa 

conhecer as “políticas da programação” para os mais novos, nomeadamente os tempos 

das séries televisivas, as filosofias de transmissões, os géneros e os formatos emitidos e, 

também, os assuntos abordados. Foram referidos dois estudos nesta área: um de 

Cristina Ponte (1994), em que foi feita uma investigação em torno da programação para 

crianças desde o início da televisão até ao início dos operadores privados em Portugal, e 

outro de Maria Emília Brederode Santos (1991), que focou o seu estudo em torno do 

programa para crianças “Rua Sésamo” (115:116). 
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Cristina Ponte retirou algumas conclusões do seu estudo que de seguida se irão 

apresentar. Durante o período de análise em relação à programação infantil desde o 

início esta manteve-se constante em termos do número de horas, no entanto, nos anos 

de 1990 e 1991, a quantidade de programas quase duplicou, em relação à origem da 

programação. A investigadora indicou que a partir dos anos 80 verifica-se na sua maioria 

programação estrangeira “(a excepção é o ano de 1986). No final da década verifica-se o 

abandono da programação europeia para crianças, sendo substituída pela americana, 

provavelmente por serem pacotes de programas mais baratos. Dá-se, ainda, o 

ajustamento do horário da programação para os mais novos para antes das notícias da 

noite. Outro facto concluído no estudo de Cristina Ponte foi o aumento de programas 

mais educacionais e cada vez menos de índole “informativa e educacional” (ibid: 117). 

O estudo de Maria Emília Brederode Santos, como foi referido, em torno do 

programa “Rua Sésamo”, teve “subjacente vários pressupostos. Um deles é a afirmação 

das potencialidades da aprendizagem lúdica e do entretenimento educacionalmente 

intencionalizado com base na televisão”. Segundo a investigadora, “a criança retira 

informações, modelos de comportamento, atitudes e valores” do que vê na televisão, no 

entanto, “interpreta e reconstrói à sua maneira” o que visiona. Foi também referida pela 

investigadora a importância do contexto em que as crianças vêem televisão 

especialmente se o fazem ou não junto dos mais velhos (ibid: 118). 

No que diz respeito à violência nos conteúdos televisivos, Maria Emília Brederode 

Santos, faz referência a um estudo realizado “a um grupo de pré-adolescentes do meio 

urbano”, onde foi passado um filme com e outro sem violência. A autora concluiu que os 

jovens depois de visionarem o filme violento tendem a sentir medo de eles próprios 

serem vítimas de violência, mas se forem colocados numa situação de agressão não 

hesitam em ser violentos também (ibid). 

5.2. Figuras do Humano: Heróis e cultura de género 

Sara Pereira, acompanhou um projecto em 2009 "A Televisão e as Crianças - Um 

ano de programação na RTP1, RTP2, SIC e TVI" para a Entidade Reguladora de 

Comunicação e Sociedade, A investigadora, numa entrevista que deu à revista 

educare.pt, referiu que “Apesar dos novos media, a televisão ainda é um meio importante 

de socialização”. Para a autora, a televisão mais vista pelas crianças não é a que é 
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produzida para eles, mas sim a que é dirigida aos adultos, pois os mais novos vêem 

muitos programas que não lhes são destinados, como por exemplo, as telenovelas. 

Esta autora, refere que é positivo as crianças verem televisão, mas que o devem fazer 

acompanhadas pelos adultos, defendendo que “se os próprios pais tiverem a 

sensibilidade para estar com o bebé chamando-lhe a atenção para o que está no ecrã, 

estes conteúdos podem ser uma excelente forma de estimulação a vários níveis”. Os 

mais novos poderão, com a ajuda dos pais ou de outros educadores, identificar padrões 

comportamentais adequados, a investigadora referiu na entrevista a importância para a 

formação dos pais e educadores nesta área. As crianças desde muito cedo passam 

muitas horas em frente à televisão, muitas vezes estão mais tempo aí do que 

propriamente com os pais a dialogar ou a fazer actividades lúdicas, pois estes quando 

chegam a casa dos seus empregos têm os afazeres domésticos e “entregam” os seus 

filhos ao pequeno ecrã. Isso propicia que a criança esteja muito ligada à cultura televisiva 

e que esta adquira um papel muito importante na sua vida. Os publicitários aproveitam 

esse facto aliado à ingenuidade da criança que está especialmente aberta à influência do 

meio.  

Marta Vieira (2009) referindo Manuel Pinto e Sara Pereira (1999), sublinha que, no que 

respeita à publicidade, “as crianças não passam de potenciais clientes, de possíveis 

consumidores”. 

Muitos estudos apresentam efeitos negativos no que concerne às influências que 

os programas podem ter nas crianças, pois estas apresentam muitas fragilidades em 

relação à escolha do que visionam. Marta Vieira refere no seu trabalho que “um estudo 

recente revelou que havia, em média, vinte e cinco actos de violência por hora nos 

programas infantis e apenas cinco nos programas de grande audiência” (Popper e 

Condry, 2007: 42). Ainda Marta Vieira menciona que David Buckigham (2000) defende 

que as crianças têm cada vez mais semelhanças, ou seja, estão cada vez mais próximas 

do mundo dos adultos e que a televisão é responsável por este facto (ibid). 

Sara Pereira, oradora na conferência “Creating the World: televisão e crianças”, 

realizada em Dezembro de 2010 na Universidade de Aveiro, cujo tema central foi a 

televisão para crianças, mencionou que o número de horas que as crianças visionam 

televisão não diminuiu com a utilização da Internet, que se verificou uma 

complementaridade. “A televisão é um ecrã necessário, porque não há alternativas para 

se fazer em casa ou fora”, facto que é determinado por diversos factores, por exemplo, 
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pela profissionalização das mulheres, que têm de levar as crianças para instituições 

educativas ou para locais alternativos. Ou seja, as crianças passam cada vez mais tempo 

sozinhas e a experiência que têm do mundo é com base na televisão. 

“As crianças são pessoas, antes de serem alunos, filhos, telespectadores, 

consumidores e são pessoas com competências e carências. Pertencem a um grupo 

social muito heterogéneo e têm direitos”. Sara Pereira referiu, ainda, a Convenção dos 

Direitos das Crianças e evidenciou três divisões dos mesmos: “Protecção (da identidade, 

da nacionalidade, contra a discriminação e os maus tratos, etc), provisão (de alimentos, 

de habitação, de educação, etc) e expressão e comunicação” (ibid). 

A oradora reconheceu que “a televisão é um dos principais meios de socialização 

e de conhecimento do mundo”, sublinhou a importância de aprender a ver televisão. 

Referiu, ainda, que as crianças são um público activo e que se visionam conteúdos 

violentos podem tornar-se também agressivas no seu quotidiano (ibid). 

As figuras do Humano são criaturas criadas pelo humano à imagem e semelhança 

do Homem, mas que não o são, por outras palavras, são seres artificiais que imitam e 

que são espelhos do humano, metáforas do próprio Homem. Nós revemo-nos muitas 

vezes nas características destas figuras. Pode-se exemplificar, com as personagens 

como o Pinóquio, um Robot, a Barbie, entre outros. 

 O livro “Kids Power” refere que a partir da televisão e do cinema as crianças 

constroem personagens no seu imaginário que poderão ser do mundo da ficção, reais ou 

de séries animadas. Também as áreas da música e o desporto poderão ser 

potenciadoras no que diz respeito aos interesses das crianças. No entanto, o período de 

vida durante o qual estas personagens podem existir como ídolos dos mais novos poderá 

ser muito curto. Normalmente, tal acontece enquanto um determinado programa passa 

na televisão, contudo, depois de emitido, facilmente pode ser substituído. As 

personagens que perduram mais tempo no imaginário dos mais novos são as que 

marcam presença através de brinquedos, de DVDs, de livros, de merchandishing, ou da 

Internet (Chaves et al, 2007:173). 

De seguida, será resumido um estudo explanado na obra em cima mencionada 

sobre as personagens preferidas das crianças onde surgem” a Floribella, o Tiago e a 

Matilde (o par romântico dos “Morangos com Açúcar” no momento em que foi feita a 
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recolha da informação), os D’Zrt (também do universo dos “Morangos com Açúcar”), o 

Cristiano Ronaldo e o Harry Potter” (ibid:174). 

Quanto às diferenças nas preferências, estas fazem-se sentir quer ao nível das 

faixas etárias quer do género (feminino e masculino) (ibid). 

As crianças mais novas preferem personagens ficcionais, como “a Barbie, o 

Noddy, as princesas da Disney, o Homem Aranha, a Dórémi”. Claramente, as meninas 

preferem as personagens femininas e os meninos figuras masculinas. No entanto, o 

Noddy, a Floribella e os D’zrt são figuras de que ambos os géneros disseram gostar 

(Ibid:175). 

Em relação à faixa etária dos 7 aos 10 anos de idade é notório que as 

preferências das crianças em relação às personagens vão para figuras humanas. Nesta 

idade não há personagens preferidas equivalentemente por meninas ou meninos. As 

meninas preferem personagens musicais de “Morangos com Açúcar”, Cristiano Ronaldo 

e Shakira”, enquanto os meninos preferem personagens relacionadas com “aventura e 

acção e das personagens dos desenhos animados” (ibid). 

Na faixa etária dos 11 aos 12 anos, a personagens preferidas são o Garfield, 

Asterix, Tom & Jerry (no género humorístico). Os meninos nesta idade preferem 

personagens ligadas ao desporto e séries animadas de humor, enquanto as meninas 

escolhem personagens ligadas às telenovelas e à música (ibid). 
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Capítulo 6: SEGUNDA PARTE – METODOLOGIA  

Introdução 

O estudo da programação televisiva para crianças torna-se pertinente na medida 

em que a televisão é o meio de comunicação mais presente na vida dos mais novos. 

Deste modo, acha-se importante identificar e caracterizar os conteúdos televisivos 

visionados e conhecer como os responsáveis pela difusão dos programas pensam a 

televisão. 

Desde o início da televisão têm havido grandes mudanças tanto na forma como os 

profissionais a fazem, mas também na forma como a pensam. Também as crianças têm 

vindo a sofrer alterações, no que diz respeito à vida social das famílias e das 

comunidades, aos valores, à identidade e o consumo. Sara Pereira, num artigo que 

escreveu intitulado, “Televisão para crianças em Portugal: critérios e tendências de 

programação” (2006), referiu que “o estudo da televisão para crianças levanta, 

inevitavelmente, questões sobre as funções culturais e sociais da televisão, bem como 

sobre a forma como a infância é definida e construída” (in 

http://www.hapaxmedia.net/ibercom/pdf/PereiraSara.pdf). 

A escolha do objecto de estudo do presente trabalho de investigação, recaiu sobre 

a programação do canal SIC K, por ser o único canal português, especialmente dirigido 

para o público infanto-juvenil, que conta com quase dois anos de emissão, o que permite 

fazer uma análise do que foi feito, que poderá servir de orientação para os responsáveis 

do canal no futuro. 

A cultura de género que está implícita nos programas é o foco deste trabalho de 

investigação. 

6.1. Apresentação geral do estudo  

Este trabalho de investigação tem como pano de fundo a problemática ligada ao 

consumo televisivo.  

A televisão faz parte do quotidiano das famílias portuguesas, nomeadamente das 

crianças. Assim, o estudo da programação televisiva para os públicos infanto-juvenis 

torna-se pertinente na medida em que a televisão é um dos media mais poderosos 
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presentes na vida das crianças e, por isso, interfere, a seu modo, no processo da sua 

socialização. 

A dissertação que se apresenta subordinada ao título “A programação SIC K e 

promoção de culturas de género” tem por finalidade dar um contributo para o estudo 

sobre as culturas de género veiculadas através da programação televisiva do único canal 

português especializado para o público infanto-juvenil, o SIC K. 

Deste modo, dois grupos de objectivos foram definidos, uns relativos à 

programação: identificar os conteúdos, duração, quantidade, géneros, horários e 

audiências da programação do SIC K dirigidos aos meninos e às meninas. E, outros, 

relativos, à filosofia e às orientações dos responsáveis pelo canal temático do SIC K. 

A metodologia seguida foi a de estudo de caso e a recolha de dados ocorreu no 

período de Setembro de 2011 de modo a responder à questão haverá ou não programas, 

no SIC K, especialmente dirigidos a meninos e meninas? 

Para a realização deste trabalho foi necessário estudar aprofundadamente o canal 

objecto de estudo, o SIC K, que está prestes a fazer dois anos no dia 18 de Dezembro de 

2011, havendo portanto material para análise, nomeadamente: a grelha de programação, 

a filosofia do canal, o tipo de programas, os apresentadores, os heróis das crianças, os 

géneros, as temáticas da programação, as audiências do período da amostra e as 

orientações dos responsáveis pelo canal. 

6.2. Contextualização do estudo: O SIC K  

 

  6.2.1. Grupo Impresa – SIC 

O Grupo Impresa liderado pelo principal accionista, Francisco Pinto Balsemão, é 

constituído por diversas empresas na área da comunicação social, desde 1972, nos 

seguintes segmentos: 

Televisão: Soincom, SA; SIC SA (SIC, SIC Internacional, SIC Mulher, SIC 

Notícias, SIC Radical, SIC K); GMTS-Global Media Technology Solutions,Lda (Serviços 

técnicos  e meios móveis); SIC Filmes, Lda; NP-Notícias Portugal, CRL (Particip. 2,72%  

LUSA); Solo, SA (SGPS). 
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Digital: Impresa Digital, Lda (Produção Multimédia); Impresa.DGSM, Lda (Digital 

Guest Service); AEIOU, SA (Portal AEIOU); Olhares.Com (Site Olhares); Infoportugal, SA 

(Sistemas de Informação); EXAMPLE, ACE (Tec. de inf., comun., elect. (TICE);  

Publishing: Impresa Publishing, SA (Editora de publicações e com. Publicidade); 

Sojornal, SA (Expresso, Intelligent Life), (Courrier Internacional); NP-Notícias Portugal, 

CRL (Particip. 2,72% LUSA); Visapress, CRL (Gestão de Conteúdos); Medipress, Lda 

(Autosport, Blitz, Volante, Activa), (Arquitectura & Construção, Caras), (Caras Decoração, 

Casa Cláudia, Exame), (Exame Informática, Ideias, J. Letra), (Stuff, Telenovelas, TV 

Mais, Visão), (Visão Estilo+Design, Visão Vida e Viagens), (Visão História e Visão 

Júnior); NP-Notícias Portugal, CRL (Particip. 2,72%  LUSA); Impresa Classificados, Lda; 

Gesco, SA (Gestão de Conteúdos); Acting Out, Lda (Produção de eventos); Publisurf, 

Lda. 

Outras Participações: IMPRESA Serviços, Lda (Serviços Partilhados); Office 

Share, SA (Gestão de Imóveis); IMPRESA Media Solutions, Lda (Comunicação 

multimarca e multimeios); LUSA, SA (Agência Noticiosa); ELSINOR, SA (Produção de 

eventos – Espanha); VISAPRESS, CRL (Gestão de conteúdos); VASP, Lda (Distribuição 

de publicações); Vasp Premium, Lda (Distribuição personalizada); Vasp TMK, Lda (Trade 

Marketink); DPS, Lda (Digital Printing Services); SDIM, Lda (Distribuição Madeira). (in 

http://www.impresa.pt/). 

A SIC (Sociedade Independente de Televisão), canal generalista que pertence ao 

grupo Impresa, foi o primeiro canal de televisão privado, independente e comercial em 

Portugal, e foi criado em 6 de Outubro de 1992.De 1995 até 2005, a SIC foi líder de 

audiências, que perdeu para a TVI. No entanto, em 2011, a SIC tem vindo em 

determinadas alturas, a liderar o ranking de telespectadores, devido à transmissão de 

alguns programas de sucesso, como o “Peso Pesado” e a telenovela Portuguesa “Laços 

de Sangue”.  

Com o intuito de inovar, em 2007, aliou-se ao “mundo” das multiplataformas com 

conteúdos interactivos. 

“A SIC tem uma programação diversificada que aposta principalmente em talk-

shows, ficção nacional e internacional, espaços infantis/juvenis, reality-shows, magazines 

e uma das grandes apostas da SIC, que se destacou claramente no panorama televisivo, 
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foi a Informação, aliada à independência, rigor, qualidade e irreverência que caracterizam 

o ‘estilo SIC’” (in http://pt.wikipedia.org/wiki/SIC).  

Ao longo dos 21 anos que decorreram desde a sua criação, a SIC sempre 

manteve a preocupação em se posicionar como uma marca de sucesso no panorama 

televisivo nacional. Assim, criou canais temáticos exclusivos para clientes de televisão 

por cabo, nos diversos temas:  

SIC Notícias: Canal lançado a 8 de Janeiro de 2001, unicamente dedicado à 

informação, em língua portuguesa, disponibiliza ainda edições especiais e programas de 

diversas temáticas como economia, saúde, entrevistas, espectáculo, moda e desporto. 

SIC Radical: Canal criado a 23 de Abril de 2001, apresenta-se como um canal 

alternativo aos restantes, apostando numa programação “politicamente incorrecta” onde 

os temas abordados são tratados sem tabus ou preconceitos. O target é neste momento 

o público maioritariamente masculino, na faixa etária entre os 15-34. 

SIC Mulher: Nasceu a 8 de Março de 2003, no dia Internacional da Mulher, um 

canal temático mais direccionado ao público feminino. 

SIC Internacional: Um canal generalista dedicado aos portugueses que se 

encontram emigrados, bem como aos Países de Língua Oficial Portuguesa. Neste 

momento, está presente em França, Suíça, Luxemburgo, Bélgica, Estados Unidos, 

Canadá, Angola, Moçambique, África do Sul, Brasil e Austrália. 

SIC Esperança: Este projecto com estatuto de Instituição Particular de 

Solidariedade Social, tem como objectivos a divulgação de campanhas e a angariação de 

fundos para associações e instituições de solidariedade social. 

6.2.1.1. SIC K 

O canal de televisão SIC K, o Corpus de dados do presente estudo, é o único 

canal português dirigido ao público infanto-juvenil. Existem outros canais englobados nos 

diversos operadores de televisão por cabo, para este segmento, como é o caso do 

espanhol Canal Panda, produzido pela empresa Dreamia, que se intitula no seu site, 

como um canal educativo, com conteúdos somente para crianças e “líder de audiências 

no segmento infantil da televisão por cabo e IPTV” (in http://www.canalpanda.pt/sobre-

canal-panda). Existe também o canal Norte Americano Disney Channel que emite uma 
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programação para o público infanto-juvenil, cuja programação, entre outros, emite séries 

e filmes das mais lendárias personagens da Disney. 

O SIC K é um canal temático especializado na programação para crianças dos 4 

aos 14 anos (infanto-juvenil), lançado a 18 de Dezembro de 2009, pertencente ao grupo 

Impresa, é transmitido no canal 41 do MEO, em parceria com este operador de televisão 

por cabo que pertence à Portugal Telecom. Estrategicamente, foi antecipada a sua 

estreia, que estava programada para 2010, pois, segundo os responsáveis, as condições 

encontravam-se reunidas e foi escolhido o último dia de aulas, antes das férias de Natal, 

uma boa data para o arranque, por ser uma época muito atractiva para o público infantil, 

pré-adolescente e adolescente. 

A escolha da designação do canal recaiu sobre SIC Kids, porque pertence à SIC e 

a segunda palavra significa crianças em inglês. O nome adoptado é SIC K, pois não 

pretende ser um canal só para crianças, mas sim para um público muito heterogéneo que 

vai dos 4 aos 18 anos. O canal na sua comunicação utiliza frequentemente a frase “SIC 

K- Aventura-te!“ e tem uma mascote – O Kapa, que foi criada através de um concurso 

lançado pela emissora. Esta pretende passar valores positivos ao seu público, entre eles: 

“a valentia, a bravura, a diversão, mas também a consciência e a preocupação social e 

ambiental, o respeito, a amizade e o companheirismo”. Muito presentes estão também 

dois animais especiais: o Kapinha, um peixe dourado, e o Kappy, um rinoceronte mãe do 

jardim zoológico que a SIC K apadrinhou (in http://sic.sapo.pt/kapa/). O director de 

programas do canal é Pedro Boucherie Mendes e a Coordenadora Executiva de 

Programas é Catarina Gil. 

A cara deste canal é da responsabilidade de Raquel Strada, ex-apresentadora do 

programa Factor K, que passou a contar com Inês Folque, e o voz off do canal é João 

Manzarra. A grelha de programação deste canal é cerca de 95% em português, podendo 

os programas ser nacionais ou internacionais com dobragem, e os restantes 5% 

legendados. Os programas são transmitidos todos os dias da semana durante 24horas. 

No que diz respeito aos horários da programação do canal SIC K, estes 

encontram-se organizados por períodos, de acordo com a seguinte estrutura: madrugada 

(00:00 às 05:59), início manhã (06:00 às 08:59), período da manhã (09:00 às 11:59), hora 

de almoço (12:00 às 13:59), período da tarde (14:00 às 16:59), fim de tarde (17:00 às 

19:59), período da noite (20:00 às 23:59) (Pereira, Hugo, 2011). 
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O canal SIC K também se encontra a ser emitido em Angola, numa parceria com 

a televisão por satélite ZAP TV. 

Para complementar a comunicação dos seus conteúdos, o canal objecto de 

estudo encontra-se em multi-plataformas na Internet, a saber: no site disponível em 

http://sic.sapo.pt/kapa/, no facebook através do endereço: 

http://www.facebook.com/sickapa, e ainda no twitter e Hi5, dando resposta à evolução 

tecnológica que se tem vindo a desenvolver nos últimos tempos. 

O canal do facebook da SIC K foi criado no dia 18 de Dezembro de 2009, 

curiosamente no mesmo dia do arranque do canal televisivo. Um ano e meio após o seu 

lançamento contava com 26.857 membros. Este utiliza como imagem de perfil, 

habitualmente, representações de desenhos animados que são transmitidos no canal na 

televisão, junto com o logótipo. Diariamente são criados conteúdos, nomeadamente texto, 

vídeo e imagem. Estes conteúdos são normalmente desafios que a SIC K apresenta aos 

utilizadores, apelando para a resposta a questões sobre a programação, votações sobre 

os programas a serem apresentados na televisão, algumas dicas e curiosidades sobre os 

programas transmitidos, concursos, mensagens sobre determinado tema da actualidade, 

etc.  

A linguagem utilizada nos posts do facebook do SIC K é simples e apelativa à 

participação das crianças, com o intuito de as cativar à visualização da sua programação 

televisiva.  

A programação do SIC K, como já foi referido anteriormente, é transmitida 24 

horas, sete dias por semana, e tem uma grelha muito diversificada como, de seguida, se 

dará a conhecer, com base nas sinopses disponibilizadas no site do SIC K (in 

http://sic.sapo.pt/kapa/). 

Factor K – Este programa iniciou com Raquel Strada como apresentadora e neste 

momento conta com Inês Folque. Este programa encontra-se no ar há mais de seis 

meses, é composto por várias rubricas que abordam a área da cultura jovem e urbana, 

tem rubricas com dicas e sugestões, emite vídeos enviados pelos telespectadores e 

apresenta entrevistas a profissionais nas mais diversas áreas. Catarina Gil referiu-se ao 

programa como um “magazine de cultura urbana para o target…” 
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 Cozinha do Chefe André - Programa de culinária apresentado pelo jovem chef 

André Domingos que apresenta receitas culinárias simples e saudáveis. Este programa 

tem como base o conceito “cute food”, uma tendência que teve início no Japão, 

rapidamente conquistou a América e proliferou pela Europa, e conta com muitos 

admiradores. Em cada programa é apresentado um prato de uma forma muito divertida e 

com uma linguagem muito simples para os mais novos e os mais crescidos.  

Leite Night – Um talk-show apresentado pelo jovem de 12 anos Henrique Gil, que 

através do seu quarto faz entrevistas, lança questões sobre temas que são muitas vezes 

complicados de abordar pelos mais crescidos. Em cada programa há um entrevistado 

das mais variadas áreas: jornalistas, futebolistas, políticos, etc. 

Catarina Gil descreveu o programa como sendo “um talk-show inovador. A partir 

do quarto de um miúdo, para todos os miúdos”. 

Koisas Kuriosas – Trata-se de um magazine de ciência e tecnologia, produzido 

em Portugal, apresentado por Patrícia Candoso, que conta com o apoio da Fundação 

Calouste Gulbenkian, sempre vocacionado para a ciência e onde são dadas respostas 

para questões sobre a natureza ou a tecnologia. 

Tik Tak – Programa nacional, falado em Português, onde a apresentadora Marta 

Gil vai para a rua à procura de reacções espontâneas, testando, em 10 segundos, a 

rapidez de resposta dos mais novos sobre uma questão.  

Naruto – Esta série de animie e mangá Japonesa vai na 6ª temporada. Naruto, a  

personagem principal, um jovem ninja, que tem o sonho de se tornar um Hokage (o líder 

máximo da sua Vila), é chamado a ajudar Sasuke que está a enfrentar Ninja Orochimaru. 

Nesta trama, Naruto terá de enfrentar diversos inimigos que fazem parte de uma 

organização criminosa e que não olham a meios para atingir os fins.  

As aventuras de Jackie Chan – Uma série televisiva animada norte-americana 

que foi inspirada nos filmes do actor com o mesmo nome. Jackie Chan é um arqueólogo 

muito respeitado que tem muita astúcia nas artes marciais. No desenrolar da história o 

protagonista faz várias descobertas que o levam a uma poderosa organização criminosa 

que terá de enfrentar para travar os seus intentos maléficos.  

Futebol Galáctico – Série animada originária de França, composta por episódios 

alusivos ao tema futebol. Esta equipa, que pertence à Galáxia Akillian, perdeu o título no 
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passado e está agora pronta com o seu treinador Aarch a lutar numa nova competição 

mostrando assim a garra da equipa. Ahito ganha protagonismo pois está a revelar-se um 

membro muito importante para a equipa.  

Masterchef Júnior – Um programa live action, legendado em Português, de 

grande sucesso agora, exibido no SIC K num formato para os mais novos e que pretende 

destacar jovens cozinheiros.  

Ben 10 – Uma série animada norte-americana cujo protagonista Ben, com 15 

anos de idade, tem poderes que o tornam imune aos ataques inimigos e tem a 

capacidade de se transformar em 10 criaturas alienígenas através do seu relógio de 

pulso chamado Omnitrix. 

A Ilha do Escorpião – Duas equipas compostas por jovens do 10 aos 13 anos 

são deixadas numa ilha e terão de superar determinados desafios, tais como os seus 

medos e receios. 

A lenda do Dragão – Uma história de dois irmãos gémeos, o Ang e o Ling, 

nascidos no ano do Dragão que têm super poderes quando se transformam em signos do 

zodíaco chinês. Apesar de irmãos são rivais e lutam pelo poder. 

Angel’s Friends – Uma série de animação italiana em torno de um grupo de 

alunas finalistas da escola de anjos, no entanto, um estágio em terra, onde 4 demónios 

as enfrentam, vem estragar os seus planos de serem perfeitas guardiãs. 

Aprende com Robots – É uma série onde dois amigos, Gears e Wiz, visualizam 

imagens em televisores que coleccionam e onde surgem crianças com perguntas sobre 

diversos objectos. Estes partem para a descoberta da resposta às dúvidas. 

Aprende Inglês com a Ana – Uma animação muito simples que permite aos mais 

novos a sua primeira experiência com o Inglês. Anna, através das mais diversas 

situações do dia-a-dia, apela à participação das crianças para repetirem palavras em 

Inglês. 

As aventuras de Merlin – Uma série exibida no Reino Unido, na BBC, que conta 

a história de um Jovem chamado Merlin que tem poderes mágicos e que luta para salvar 

o príncipe Arthur Pendragon, dando origem a um novo reinado de paz. 
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As Conspirações de Roswel – Trata-se de uma história onde um grupo de 

agentes, com o intuito de proteger a civilização da terra contra extraterrestres que 

querem governar o mundo cria a Aliança Global, uma agência multinacional secreta.  

Avô Minúsculo – É um avô muito especial que partilha com o seu neto o seu 

segredo do poder de encolher tornando-se num minúsculo ser, todas as divertidas 

histórias contam com a sensatez do neto para resolver uma série de embrulhadas do seu 

avô. 

Barbie: Eu quero ser… - A boneca mais famosa do mundo que já vestiu a pele 

de diversas profissões apresenta agora no SIC K um programa que preenche o 

imaginário das crianças. Um programa que pretende dar a conhecer as diversas 

profissões como por exemplo dentista, cozinheiro, bailarina, surfista, dando dicas, 

informações, etc. 

Bindi: a Rapariga da Selva – É uma menina muito especial que tem um espírito 

de descoberta muito aguçado em relação à natureza. A partir da sua casa na árvore ela 

apresenta muitas e interessantes fenómenos sobre os animais ensinando a preservá-los.  

Bleach – É uma série de manga e anime criada no Japão cujo protagonista, 

Ichigo Kurosaki, um jovem de 15 anos, tem poderes para ver fantasmas. Junto com Rukia 

vão combater contra os espíritos malignos. 

Bratz – É uma série de animação protagonizada por 4 amigas (Jade, Yasmin, 

Cloe e Sasha) que decidem lançar uma revista de moda chamada Bratz. Toda a história 

se passa em torno da moda. 

Caça Gosmas – Dois irmãos, Abby e Ty Archer, têm a difícil tarefa de lutar contra 

a sujidade nas ruas. Estes dois caça-gosmas ajudados pelo Lab Rat terão de enfrentar 

criminosos nojentos como Sloppy-Joe, o ladrão mais sujo do Mundo, e Lance Boil que já 

foi um caça-gosmas e que passou para o lado do mal. 

Capeta – É uma série de animação japonesa mangá e anime. Capeta, a 

personagem principal, com 10 anos de idade decide tornar-se num piloto de Karts. 

Chaotic – Uma série de desenhos animados dos EUA que se passa em torno de 

um jogo de cartas. “Tom e Kaz descobriram quando jogavam com as cartas de Chaotic 

online. De repente Kaz descobriu que com um código secreto é possível transportar o 
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jogo para a realidade!”. Depois foi a vez de Tom constatar que o jogo de cartas se pode 

tornar real. 

Dançarinos do Céu – Uma série de animação que conta com um grupo de jovens 

que têm o sonho de se tornar dançarinas brilhantes e que na audição de final do ano 

ganham o título de melhores alunas. No entanto, estas dançarinas têm uma missão muito 

para além da dança, serão recrutadas por Skyla, a Rainha do Céu, que lhes atribui 

poderes mágicos com o intuito de assegurar a estabilidade do reino que é alvo de muita 

inveja pelo Clono do Céu. 

Detectives Galácticos – É uma série onde 4 amigos (Jennym, Evan, Ling e 

Fred ) terão de lidar com situações bizarras, inesperadas ou arriscadas para resolver 

determinadas situações com que se deparam, como por exemplo: “dominar espíritos 

soltos e inquietos que não irão dar descanso”.   

Dragon Ball GT – É a terceira série anime da saga Dragon Ball, que inicia com a 

tomada de posse de Pilaf e o seu grupo das esferas do Dragão das Estrelas Negras e 

Goku, que volta a ser criança, terá de viajar pela galáxia para conseguir reavê-las, mas a 

missão não se adivinha nada fácil. Pan, Vegeta, Trunks vão acompanhar Goku nesta 

difícil tarefa.  

Escola de Estrelas – Uma série que se passa em torno do dia-a-dia de um grupo 

de adolescentes que frequenta uma escola de artes. 

Fábrika – É um magazine de ciência onde se aprende a brincar. Um programa 

que vai na segunda série, aborda temas relacionados com a ciência, como por exemplo, 

como fazer manteiga, como fazer paste de dentes, como fazer pão ou doces, etc. A 

simpática melga, uma cientista-chefe, ajuda em cada programa nas novas descobertas. 

Este programa é produzido com conteúdos da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro. 

Catarina Gil, refere que o programa é um “magazine de ciência que traz as experiências 

e as curiosidades mais incríveis, a partir de conceitos básicos”. 

Família Mata – Esta série de humor nacional, já exibida no canal generalista SIC, 

com muito sucesso, passa-se no seio de uma família típica portuguesa, liderada por Artur 

Mata, um empresário com muitas dificuldades, e que tem de resolver os diversos 

problemas com que se deparam, com a falta de dinheiro para pagar a casa e outras 

contas correntes. Contudo, nem sempre o fazem da forma mais correcta, trazendo 



A programação SIC K e promoção de Culturas de género 
 
 

Mestrado Comunicação Multimédia | DeCA | UA   61 

sempre uma resolução com humor. Esta série conta com actores muito conhecidos e de 

grande prestígio em Portugal, tais como José Pedro Gomes, Rita Blanco, Maria João 

Abreu, etc. 

Floribella – Esta telenovela Portuguesa, adaptada da original argentina 

Floricienta, foi exibida no canal generalista SIC em 2006 e conta a história de uma jovem 

“ a cinderela dos tempos modernos”, que sonha com o seu grande amor, no entanto, terá 

de passar um mau bocado nas mãos de duas bruxas, a Delfina e a Magda, que tudo 

fazem para estragar os planos de Flor, o nome da protagonista que é interpretado pela 

actriz Luciana Abreu. O jovem Frederico Fritzenwalden,filho mais velho de uma família 

abastada, fica como tutor dos seus cinco irmãos mais novos depois de seus pais terem 

perdido a vida num trágico acidente de viação. Este jovem é o amado de Floribella e 

também a corresponde nos sentimentos, mas as duas bruxas más não os deixam ser 

felizes e fazem de tudo para que este amor tenha um final feliz. Floribella tem um dom de 

uma bonita voz e ao longo da novela várias canções são interpretadas por ela. 

Floribella foi um caso de sucesso em Portugal, tendo sido criado um espectáculo 

musical que chegou a fazer tournée por todo o país e lançado um CD da primeira 

temporada, em 2006, seguindo-se outro no Natal e outro na segunda tem ,que atingiu a 

tripla platina. 

Sara Pereira, em relação à Floribella, menciona que “esta novela revelou-se num 

fenómeno televisivo, não só em termos de audiências mas também pela forma como 

influenciou a construção do ‘discurso’ da SIC. Floribella não foi apenas mais um 

programa a integrar a grelha, acabou por ser um programa estruturante para a estação, o 

motor de toda a sua programação e a alavanca das audiências” (in 

http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/anuario2006/article/viewFile/328/307). 

Fullmetal Alchemist Brotherhood – Série mangá que recebeu uma adaptação 

anime e cuja história se passa em torno de dois irmãos que foram muito novos 

abandonados pelo seu pai e ficaram com a sua mãe, que mais tarde adoeceu e morreu. 

Para ultrapassar a morte da pessoa que mais gostavam recorreram à alquimia, a ciência 

da transmutação, o que por vezes não corre bem, mas as adversidades serão 

ultrapassadas com a união destes irmãos e a sua força interior.  

Go Tv Pill's – Um programa que aborda os seguintes desportos: Surf, Skate, 

Sound e Snowboard. 
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Gormiti – Série de muito sucesso que conta com várias temporadas. A ilha de 

Gormiti é palco de batalhas entre o grupo do mal, que é liderado por Magmion, e os 

Gormitis, que tudo fazem para manter a tranquilidade perdida, estes têm vários poderes “ 

Terra, Ar, Água, Floresta, Lava e Magma”, que juntos e com amizade conseguem detonar 

os maus. 

Hello Kitty – É uma série de animação japonesa, da gata mais conhecida do 

mundo. Tornou-se um fenómeno de popularidade junto dos mais novos e também os 

mais crescidos já se renderam ao seu charme. A escolha do nome Hello Kitty em inglês, 

deve-se ao facto de as culturas norte americana e britânica estarem muito em voga nas 

jovens japonesas na época da sua criação. Muito merchandising foi criado com a imagem 

da Kitty, como por exemplo, vestuário, bijutaria, carteiras, material escolar, etc. Muitos 

jogos são também criados para ajudar a popularizar a marca, uma aposta da Sanrio, 

empresa que explora a marca que actualmente se tem focado na plataforma Nintendo. 

Heróis de Resgate – Série de animação cuja história se passa em torno de um 

grupo que tem por missão resolver todos os problemas com que se depara tornando-se 

assim verdadeiros heróis, apesar de não gostarem de protagonismo, apenas se 

concretizarem pelo facto de ajudarem os outros. 

Horseland – Uma série americana animada, cuja história gira em volta de seis 

crianças que têm o fascínio por cavalos e mantêm uma ligação muito especial com os 

seus animais, conseguindo mesmo comunicar com eles. 

Hot Wheels – É uma marca de carros de brinquedo lançada pela empresa 

californiana Mattel que deu origem à série Hot Wheel – Batle Force. Vert Wheelerum é 

um piloto que pertence à equipa dos aceleracers que terá como missão combater a 

equipa de vândalos liderada por Sark através das pistas de corridas. 

Iron Man – Série animada norte-americana que conta a história de um jovem 

estudante chamado Tony Stark que perdeu o seu pai, um homem muito rico, num 

acidente e criou uma armadura para substituir os órgãos vitais. 

Jurassic Cubs - Uma série de animação cujos personagens são dinossauros de 

jurassic (Saro, Ranu, Stego, Bronto e Nimzy). Estes perderam os seus pais, mas com 

força e unidos irão enfrentar as adversidades. 
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Kong – Uma série lendária americana que conta a história de King Kong, um 

macaco que perdeu a vida, mas a sua amada, Lorna Jenkins, irá tentar recuperá-lo com 

os seus conhecimentos de genética. Lorna irá criar um clone de King Kong através do 

ADN do seu neto. Com a ajuda de Jason Kong irá enfrentar gigantes pré-históricos e 

criaturas mutantes para salvar a sua ilha. 

Lego Hero Factory – Série de animação americana, no formato acção/aventura, 

com personagens da Lego. Stormer um herói forte, líder da sua equipa, está sempre 

pronto a defender o seu grupo.  

Lua Vermelha – Uma telenovela portuguesa que se tornou num fenómeno de 

popularidade quando foi exibida pelo canal generalista SIC, em 2010. Trata-se de uma 

história de um amor impossível entre Isabel e Afonso, e passa-se num colégio. Afonso 

esconde o segredo de ser um vampiro, no entanto, o amor fala mais alto, mas será posto 

à prova durante a história.  

Magnífica Micaela – Uma série onde são exibidos desafios para a descoberta de 

segredos sobre a natureza. Micaela é a divertida e aventureira apresentadora que dá a 

conhecer a vida selvagem do mundo.  

Madisson Online – Animação que trata a história de uma adolescente que recebe 

conselhos dos seus colegas de escola e se tornou uma “colunista anónima de 

aconselhamento”. Programa destinado a meninas, que aborda temáticas ligadas a 

problemas relacionados com a adolescência. 

Making of Katy Perry – Trata-se de uma edição especial que mostra “os 

bastidores da gravação do vídeo “California Girls”, da cantora Katty Perry, um dos 

maiores símbolos da música pop da actualidade. 

Mar Azul – É uma série australiana que gira à volta do dia-a-dia de um grupo de 

jovens que frequentam uma escola de surf. Mas, nem todos conseguem entrar no 

“circuito pró” e portanto terão pela frente o desafio de se qualificarem. 

Mini Espiões – É uma animação que vai na segunda série e que conta com um 

grupo de agentes secretos, Lee, Mark, Megan e Tony, que, com muita determinação, 

coragem e força terão de travar os planos dos malfeitores.  
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Monster High – É uma série animada que deriva da colecção de bonecas da 

Matell, inspiradas “em histórias de terror e ficção científica”. A história passa--se num 

colégio frequentado por monstros. Frankie Stein tem autorização do seu pai para 

frequentar o colégio e fica radiante por poder gozar da sua adolescência como outra 

rapariga, mas, de facto, não é bem “normal”, pois foi criada pelo seu pai em laboratório. 

Vai cruzar-se com outras adolescentes que não se revelam fáceis.  

Museu Divertido – Um filme de animação que pretende apresentar e “explicar as 

origens de artistas, técnicas e movimentos artísticos e o seu contexto histórico”. Três 

crianças - Rafael, é sério e estudioso, Mona, espirituosa e intuitiva e Nabi o mais novo e 

irreverente” - com um livro de bolso, “irão dar a conhecer as mais importantes obras de 

arte. 

My Games – Um programa que tem a duração de cerca de 10 minutos, cujos 

apresentadores, Joana Oliveira, Daniel Silvestre e David Garrett, dão a conhecer as 

novidades dos videojogos. 

Naruto – Uma série japonesa de anime e mangá que vai na 6ª temporada e cujo 

personagem principal, Naruto, é chamado a ajudar Sasuke, que está nas mãos do 

inimigo, o Ninja Orochimaru. Naruto terá de lidar com uma poderosa organização 

criminosa para vencer o mal. 

Ninjango – Uma série cujas personagens ninja são inspiradas na colecção da 

Lego. Quanto à história, trata a vida de um guerreiro que criou “quatro armas douradas 

de Spinjitzu” e que tentou guardá-las ao longo dos tempos, no entanto, o seu filho mais 

velho, Lord Garmadon, tentou tomar posse delas, mas o seu irmão mais novo, Sensei 

Wu, luta pela ordem e tenta salvar as espadas de seu pai. 

O Génio lá de Casa – É uma série de humor onde duas adolescentes (Sophie e 

Emma) encontram uma lâmpada mágica de onde sai um génio mágico (Adil) que se faz 

passar por primo delas e terá de lhes satisfazer os desejos sem que ninguém o descubra. 

O Imparável Mr. Bean – É uma série animada baseada na personagem 

humorística Mr. Bean. Este vai envolver-se em várias peripécias hilariantes, repletas de 

muito humor. 

O Mágico – Uma série animada cujo vilão da história, Black Jack, junto com os 

seus comparsas, pretende controlar o crime. No entanto, Ace Cooper (o mágico) junto 
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com o seu aliado Cosmo, com as suas invenções tecnológicas, e Veja, um agente antigo, 

irão fazer-lhes frente. De acordo com a informação que, no site do SIC K , publicita o 

programa, com muitos truques, “desde o hipnotismo, passando pela levitação e fugas 

espectaculares, Ace Cooper vai-te mostrar tudo aquilo que um herói tem de 

verdadeiramente mágico”. 

Oggy – Uma série de animação onde o personagem principal (Oggy), um gato 

pachorrento, está sempre a ser incomodado nos seus sonos pelas baratas malvadas 

(Joey, Dee Dee e Marky) que vivem com ele e que tudo fazem para o atormentar. 

Os Incríveis Invisíveis – Uma série de animação onde um grupo de alunos faz 

parte de uma organização secreta com o fim de combater Miss Macbeth, a professora 

sempre mal intencionada, que infrutuosamente  quer desvendada a identidade dos 

membros do grupo, mas em vão.  

Os Irmãos Dalton – Esta série é composta por quatro irmãos (Bob, Grat, Bill e 

Emmett) que derivam da série Lucky Luke, que tentam a todo o custo fugir da cadeia. 

Muitas e inovadoras são as tentativas que fazem para atingir os seus intentos, sempre 

com muito humor. 

Pedras Mágicas – Uma série de animação muito misteriosa, onde impera a 

incerteza. Falcon é um miúdo muito mexido, que se veste de aviador, e que se vê na 

difícil tarefa de encontrar o seu pai, desaparecido “numa exploração às Pedras do Poder”.  

Polly Pocket – Uma série americana de animação, inspirada na boneca com o 

mesmo nome, onde esta com as suas amigas vivem momentos muito “doces” pois vivem 

no mundo da guloseimas.  

Pop Stars – Uma série que se passa num cenário de escola de artes 

performativas que roda em torno da personagem principal Savvy e os seus amigos que 

têm o sonho de se tornarem artistas. Muito vão ter de aprender e lutar para conseguir 

atingir os seus objectivos.  

Presos na Ilha – Uma série onde um grupo de jovens fica preso numa ilha onde 

os seus pais desapareceram misteriosamente. Esses jovens irão passar uma experiência 

científica, pois terão de descobrir o motivo de estarem isolados para conseguirem sair de 

lá. 
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Prova dos Nove – Um programa que vai na segunda temporada e que explica os 

fenómenos da natureza onde se apresentam respostas às mais variadas perguntas sobre 

o tema em foco. 

PSI (Pavilhão sob conhecimento) – Um magazine português semanal de curta 

duração, alusivo às “ciências forenses e da investigação criminal”. Aí poderão ser 

desvendadas pistas até se chegar aos autores de um crime, passando pelas mais 

diversas áreas da ciência “como a Física, a Química, a Biologia, a Anatomia e a 

Balística”. 

Radioscópio – É uma série onde quatro jovens decidem criar uma estação de 

rádio e dar assim expressão, de forma irreverente, ao gosto que estes têm pela música 

enquanto linguagem.  

Sítio do Pica Pau Amarelo – É uma das mais antigas séries infantis brasileiras 

que passou em Portugal. 

Smurfs – Série de animação que conta a história de umas pequenas criaturas 

que vivem na floresta. Estes vêem-se em maus lençóis, pois têm de resistir aos 

malefícios do feiticeiro Gargamel. 

Stuart Little – Uma série de animação que se passa em torno da personagem 

Stuart, que é adoptado pela família Little. Este tem uma mente muito criativa e tenta fazer 

tudo o que lhe vem à cabeça, apesar de ser muito pequeno, contudo faz com esse não 

seja um problema para ele. 

The Nanny – Uma série que conta a história de uma ama que se vê na situação 

de desemprego, mas vai tentar a sua vida a vender produtos cosméticos porta-a-porta. 

Entretanto, na sua nova condição, vai a casa de um produtor da Broadway que 

curiosamente estava a contar com a visita de uma ama para os seus filhos. Julgando ser 

esta a pessoa aguardada, logo a contrata, e, a partir daí, a sua vida não vai ser mais a 

mesma. 

Titeuf – Trata-se de uma série de animação, adaptada da obra de banda 

desenhada Zep, cuja personagem principal, o Titeuf, anda sempre muito preocupado em 

obter respostas. Com a mania que sabe tudo, mete-se sempre em grandes embrulhadas, 

mas sempre carregadas de muito humor. 
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Todos ao Molho – Um programa japonês que é um concurso “que mistura risco e 

aventura, perigo e diversão” comentado por João Moreira e Pedro Santo do Programa 

Bruno Aleixo. 

Uma Aventura – Uma série nacional baseada nos livros infanto-juvenis com o 

mesmo título, de Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, onde Pedro, Teresa, Luísa, 

Chico e João resolvem casos com que vão deparando e enfrentam criminosos de forma 

destemida.  

Esta série foi emitida no canal generalista SIC, em 2000, e passou a ser 

transmitida no SIC K , em 2010. 

Viva Piñata – É uma série de animação, baseada no videojogo com o mesmo 

nome, que se passa numa ilha chamada Piñata,cujos  habitantes, os Piñatas, com as 

suas “trapalhadas” animam festas de aniversário, no entanto, o rabugento professor 

Pester tenta forjar os seus intentos e tenta roubar os rebuçados na ilha. 

Wallace e Gromit – Uma série animada feita com bonecos de plasticina. Wallace, 

um inventor trapalhão que é viciado em queijo, vai animar episódios, junto com o seu fiel 

amigo Gromit, um cão. 

Wolverine & X-Men – Uma série animada dos X-men onde Wolverine, um 

homem triste, vive infeliz com memórias do passado que lhe foram saqueadas. O grupo 

liderado pelo professor X perde o seu mentor e Wolvorine terá de tomar o lugar de 

liderança para lutar contra Magneto, o vilão que tudo faz para fazer uma guerra entre 

humanos e mutantes. Cada personagem tem poderes muito específicos, como por 

exemplo, poder atravessar sólidos, poder transformar o seu corpo em gelo, a 

possibilidade de absorver o poder de outro mutante através do contacto físico, etc. 

XXS – Um concurso nacional apresentado por Carolina Patrocínio e Pedro Miguel 

Ramos, gravado na Argentina, que consiste num concurso onde duas famílias jogam uma 

contra a outra. Este é composto por quatro provas que decorrem num cenário de um 

“casa” sendo que os concorrentes têm de passar por várias divisões onde têm de 

enfrentar objectos gigantes dando a ideia que são “mini” jogadores. 

Yu-Gi-Oh – Série japonesa que conta com quatro temporadas. Yusei Fudo é a 

personagem principal, com uma personalidade fria e calculista, um verdadeiro “génio das 

cartas”, que terá que vencer duelos em duas rodas.  
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Zorro: Geração Z – Série de animação que junta a lenda histórica com a 

inovação tecnológica. Nesta nova geração, Diego de la Vega, o Zorro dos tempos 

modernos, terá como missão combater o crime da cidade. “Zorro chega-nos com 

poderes, engenhocas de alta tecnologia e veículos modernos” (in http:// 

http://sic.sapo.pt/kapa/). 

Minutos mágicos – Um programa de trinta e cinco minutos que conta com a 

presença do ilusionista português Mário Daniel que em torno da magia percorre diversas 

cidades portuguesas, onde faz e ensina alguns truques com objectos do dia-a-dia, 

envolvendo assim a população. Algumas figuras públicas participam como convidadas, 

sendo surpreendidos com truques de ilusionismo. Já participaram no programa os 

actores Diogo Morgado, José Pedro Gomes e Diana Chaves. 

Este programa já foi exibido, em 2010, na SIC, aos sábados à noite, cerca das 

22:00 horas, e passou a ser emitido pelo SIC K, em 2011. 

Planeta energia – Uma série de animação portuguesa que, em menos de cinco 

minutos, esclarece determinados questões das mais variadas áreas, como por exemplo: 

o efeito de estufa, as energias renováveis, alterações climatéricas, etc, de forma muito 

simples e pedagógica. 

Pronto a vestir – Um magazine de “lifestyle semanal” cujos temas centrais são a 

moda, beleza, e estilo e as atitudes. Este programa é apresentado por André Cruz e Jani 

Zhao, tem a duração de quinze minutos e diversas rubricas com dicas, entrevistas, 

reportagens e vox pop sobre moda. 

Rebelde Way – É uma novela portuguesa que é uma adaptação da original 

argentina, que aborda assuntos relacionados com a adolescência. Tem como pano de 

fundo o dia-a-dia de um colégio interno, conservador, de classe alta, designado por 

“Prestige International School”. Pedro, Mia, Lisa e Manuel são as personagens principais 

que desencadeiam histórias com experiências rebeldes próprias da adolescência. Os 

temas centrais são o amor, a música, as diferenças sociais, a amizade, etc. 

 Esta novela foi emitida na SIC, entre Agosto de 2008 e Julho de 2009, e voltou a 

ser transmitida pelo SIC K, em Dezembro de 2009. Muitos fãs têm já pedido à produtora 

para que seja criada uma segunda temporada. 
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Capítulo 7: Estudo de caso  

7.1. Metodologia do estudo de caso 

Elegeu-se o estudo de caso como metodologia nesta investigação, porque permite 

“compreender, explorar ou descrever” casos e situações complicadas. É uma 

metodologia muito utilizada em trabalhos de investigação na área das ciências sociais. 

Não segue uma linha rigorosa, na medida em que permite ao investigador descrever um 

acontecimento ou caso como eixo principal. O caso poderá ser um indivíduo, um grupo 

de pessoas, uma instituição, ou outro, que poderão ser estudados detalhadamente. 

Cristina Ponte foi citada no site do “Mestrado em Educação - Tecnologia Educativa - 

Métodos de investigação em Educação “ que define um estudo de caso como sendo: 

“uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo 

menos em certos aspectos, procurando descobrir a que há nela de mais essencial e 

característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um certo 

fenómeno de interesse” (in http://grupo4te.com.sapo.pt/mie2.html). 

Para muitos autores, o estudo de caso é aplicado ao plano qualitativo, por ser 

muito descritivo, mas há outros que o consideram aplicável a outros tipos de estudo 

mistos. É um método que permite estudar e obter diversas perspectivas acerca do 

objecto de estudo. 

Um aspecto importante numa investigação com este tipo de abordagem 

metodológica é a amostra, que será apresentada no ponto seguinte, considerando-se um 

ponto extremamente importante da presente investigação.  

7.1.1. Constituição e organização da Amostra 

Neste trabalho de investigação foram constituídas duas amostras como objecto de 

análise:  

- Amostra 1: constituída pela grelha de programação do SIC K, dirigida a meninos 

e a meninas, disponibilizada pelo canal, e as audiências correspondentes ao período em 

análise, dados fornecidos pela empresa MediaMonitor.  
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- Amostra 2: constituída pelos sujeitos-alvo, os responsáveis pelo canal objecto 

de estudo, o SIC K. Foram analisados diversos documentos com informações relevantes, 

como entrevistas, conferências e artigos. 

7.3.2. Métodos e técnicas de recolha de dados 

Os métodos e técnicas de recolha e análise de dados escolhidos para a obtenção 

dos resultados têm um sentido lógico, tendo em conta a investigação empírica que aqui 

se apresenta, e são a análise estatística de dados e a análise de conteúdo. 

7.3.2.1. Análise estatística dos dados 

O presente estudo irá apresentar dados quantitativos, com o intuito de atingir os 

objectivos inicialmente propostos, que se prendem com a análise dos conteúdos 

transmitidos pelo SIC K e recolhidos no período alvo, correspondentes à amostra 1. De 

acordo com Lídia Oliveira e Maria João Antunes, a análise estatística de dados “é 

adequada a todas as investigações orientadas para o estudo das correlações entre 

fenómenos susceptíveis de serem expressos por variáveis quantitativas” (2009).  

7.1.2.2. Análise de conteúdo 

Segundo Lídia Oliveira e Maria João Antunes, a análise de conteúdo é um método 

de análise de informação utilizado “sobre mensagens tão variadas como obras literárias, 

artigos de jornais, documentos oficiais, programas audiovisuais, declarações políticas, 

actas de reuniões ou relatórios de entrevistas pouco directivas”, onde os investigadores 

podem recorrer para obter conhecimento. 

Este método poderá ser utilizado com o intuito de se efectuar: 

“Análise das ideologias, dos sistemas de valores, das representações e das 

aspirações, bem como da sua transformação; O exame da lógica de funcionamento das 

organizações, graças aos documentos que elas produzem; O estudo das produções 

culturais e artísticas; A análise dos processos de difusão e de socialização (manuais 

escolares, publicidade) (…); A análise de estratégias das componentes de uma situação 

problemática, das interpretações de um acontecimento, das reacções latentes a uma 

decisão, do impacto de uma medida, (…); A reconstituição de realidades passadas não 
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materiais: mentalidades, sensibilidades, (…); Todos os métodos de análise de conteúdo 

são adequados ao estudo do não dito, do implícito”. 

Este método considerou-se adequado para o presente estudo, devido à 

especificidade de conteúdos que compõem a amostra 2. 

7.1.2.3. Dimensões e categorias de análise 

No que respeita ao presente trabalho, conforme esquematizado na tabela 17, 

foram criadas as seguintes dimensões e categorias de análise, respectivamente: género 

(meninas, meninos e todos. Achou-se pertinente criar esta última categoria, pois 

detectaram-se programas que não eram dirigidos especialmente a meninos ou a 

meninas, mas sim a ambos); género televisivo, cujas dimensões estão de acordo com os 

critérios definidos pelo canal: 

Comédia: Programas de humor. 

Desporto: Programas alusivos ao desporto. 

Documentários: Programas relacionados com acontecimentos.  

Estreias: Programas que estão a iniciar as grelhas de programação do SIC K. 

Concursos / Entretenimento: Programas que envolvem jogos, rubricas recreativas 

ou passatempos. 

Ficção: Programas que têm uma narrativa imaginária. 

Filmes: Filmes de grande metragem. 

Animação: Séries animadas. 

Informação: Programas que abordam temas relacionados com a actualidade. 

Sócio-Culturais: Programas que evoquem temas sociais e culturais. 

Magazine: Um programa regular com diversos temas de teor educativo. 

Novelas: Histórias de ficção divididas em capítulos com continuação. 

Reality Show: Tipo de programa televisivo baseado na vida real. 

Talk Show: Este género de programa tem um formato de entrevista a um ou vários 

convidados sobre diversos temas.  

No que respeita à dimensão programas, esta representa os vários títulos das 

séries transmitidas no canal, no período em análise.  

Foram ainda criadas algumas sub-categorias para caracterizar cada programa, 

como o número de episódios que permite contar o número de programas dirigidos aos 
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meninos e às meninas; a duração foi criada para se somar o tempo dos programas para 

cada género; o período de emissão representa os períodos do dia da transmissão da 

programação, onde foram criados os seguintes períodos, por forma à organização dos 

mesmos ao longo do dia: madrugada (00:00 às 05:59), início manhã (06:00 às 08:59), 

período da manhã (09:00 às 11:59), hora de almoço (12:00 às 13:59), período da tarde 

(14:00 às 16:59), fim de tarde (17:00 às 19:59), período da noite (20:00 às 23:59); o 

horário e o dia de emissão que apresentam as horas e os dias da semana em que os 

programas foram emitidos, respectivamente. 

Dimensões e categorias de análise 

Dimensão Categorias Sub-categorias 

Género 
Meninos; 
Meninas; 
Todos. 

 

Género televisivo 

Animação; 
Entretenimento; 
Concursos / entretenimento; 
Ficção; 
Estreia; 
Comédia; 
Magazine. 

Programas Nome de cada programa 

Duração;  
Período de emissão:  

- Madrugada  
- Início manhã  
- Período da manhã  
- Hora de almoço  
- Período da tarde  
- Fim de tarde  
- Período da noite;  

Horário;  
Dia da emissão. 

Tabela 7 – Análise da programação – Dimensões e categorias de análise 

7.2.3. Período alvo da recolha de dados para análise 

Para a realização deste estudo, no que diz respeito à amostra 1, escolheram-se 

duas semanas para a recolha de dados, de acordo com os seguintes critérios: 

- Semana de 5 a 11 de Setembro de 2011: Por ser uma semana de férias 

escolares, que antecede o início do ano lectivo, as crianças, provavelmente, já 

regressaram de férias e permanecem algum tempo em casa; 

- Semana de 12 a 18 de Setembro: Por ser a semana de regresso às aulas, onde 

provavelmente o consumo televisivo é feito em momentos diferentes do período anterior. 

Estrategicamente foram distinguidos os dias de segunda a sexta dos sábados e 

domingos, pois verificou-se que os programas eram distintos nestes dois períodos. 
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7.3.4. Codificação dos dados relativos à amostra da programação  

Amostra 1 

 A codificação tem como objectivo obter respostas, ainda que provisórias, para as 

questões que se criaram ao longo deste processo de investigação. Permite ainda 

organizar os dados, de forma categorizada, para posteriormente se fazer a análise dos 

mesmos. 

Os programas do SIC K, como já foi referido anteriormente pelos responsáveis do 

canal, são preferencialmente direccionados para meninos, no entanto, serão, certamente, 

vistos por ambos. Tem de se distinguir dois aspectos: a quem se dirigem os programas e 

quem os visiona. O presente estudo focaliza-se na orientação da programação que é 

preferencialmente destinada aos públicos masculinos ou femininos. Para aferir estes 

dados, foram criadas três categorias para distinguir a programação do SIC K por género: 

meninos, meninas e todos (esta categoria foi criada, visto existirem programas que são 

destinados a ambos, ou nos quais, ao serem analisados, não foram identificadas 

características específicas para os meninos ou meninas). 
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Capítulo 8: Apresentação dos resultados  

8.1. Apresentação dos resultados por cada uma das amostras do estudo  

Tendo por base a finalidade e os objectivos do presente estudo, referidos nos 

tópicos anteriores, serão, de seguida, apresentados os resultados conseguidos a partir da 

recolha de dados.  

Amostra 1 

Semana de 5 a 11 de Setembro 

 
Foi efectuada a análise da programação do canal de televisão SIC K, na semana 

de férias de 5 a 11 de Setembro de 2011, que antecede o regresso às aulas, no entanto, 

conforme já foi referido, estrategicamente distinguiram-se os dias de segunda a sexta dos 

sábados e domingos, pois verificou-se que os programas eram distintos nestes dois 

períodos (TABELA 8 e 9). 

Género Género Televisivo Programas Duração 
Período da 

emissão 
Horário 

Dia da 
emissão 

Feminino 

Animação Madisson On-line 30 Hora de Almoço 12:15 - 12:45 2ª 3ª e 4ª 

Animação Hello Kitty 30 Hora de Almoço 12:30 - 13:00 5ª e 6ª 

Animação Angel's Friends 15 Início Manhã 07:30 - 07:45 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Animação Angel's Friends 15 Madrugada 01:15 - 01:30 2ª a 6ª 

Animação Angel's Friends 15 Período da Manhã 10:30 - 10:45 2ª a 6ª 

Animação Monster High  15 Período da Manhã 10:45 - 11:00 5ª e 6ª 

Animação Horseland 30 Período da Tarde 16:30 - 17:00 4ª 

Concursos / entretenimento Polly 15 Hora de Almoço 12:00 - 12:15 5ª 

Concursos / entretenimento Polly 15 Período da Manhã 10:45 - 11:00 3ª e 4ª 

Concursos / entretenimento Polly 15 Período da Tarde 16:00 - 16:15 6ª 

Concursos / entretenimento Polly 15 Período da Tarde 16:15 - 16:30 2ª 

Masculino 

Animação Bem 10 30 Fim de tarde 18:30 - 19:00 2ª a 6ª 

Animação Dragon Ball 15 Fim de tarde 19:15 - 19:30 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Animação Naruto 15 Fim de tarde 19:30 - 19:45 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Animação Dragon Ball 15 Fim de tarde 19:30 - 19:45 3ª 

Animação Futebol Galático 15 Fim de tarde 19:45 - 20:00 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Animação Naruto 15 Fim de tarde 19:45 - 20:00 3ª 

Animação Iron Man 15 Início Manhã 08:00 - 08:15 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Animação Naruto 15 Início Manhã 08:15 - 08:30 2ª a 6ª 

Animação Futebol Galático 30 Início Manhã 08:30 - 09:00 2ª a 6ª 

Animação Dragon Ball 15 Madrugada 03:00 - 03:15 4ª 5ª e 6ª 

Animação Dragon Ball 30 Madrugada 03:00 - 03:30 2ª 

Animação Yu-Gi-Oh 30 Madrugada 03:15 - 03:45 4ª 5ª e 6ª 
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Animação Yu-Gi-Oh 30 Madrugada 03:30 - 04:00 2ª 

Animação Naruto 30 Madrugada 04:15 - 04:45 4ª 5ª e 6ª 

Animação Yu-Gi-Oh 15 Madrugada 04:30 - 04:45 3ª 

Animação Naruto 30 Madrugada 04:30 - 05:00 2ª 

Animação Naruto 15 Madrugada 05:00 - 05:15 3ª 

Animação Bem 10 30 Período da Manhã 09:00 - 09:30 2ª a 6ª 

Animação Yu-Gi-Oh 15 Período da Manhã 10:00 - 10:15 2ª a 6ª 

Animação Futebol Galático 15 Período da noite 20:00 - 20:15 3ª 

Animação Naruto 30 Período da noite 21:00 - 21:30 2ª a 6ª 

Animação Naruto 30 Período da noite 21:30 - 22:00 2ª a 6ª 

Animação Futebol Galático 15 Período da noite 22:00 - 22:15 2ª a 6ª 

Animação Dragon Ball 15 Período da noite 22:15 - 22:30 2ª a 6ª 

Animação Dragon Ball 15 Período da Tarde 14:00 - 14:15 2ª a 6ª 

Animação Yu-Gi-Oh 15 Período da Tarde 14:15 - 14:30 5ª a 6ª 

Animação Gormity 15 Período da Tarde 14:30 - 14:45 2ª e 4ª 

Animação Heróis de Resgate  30 Período da Tarde 16:30 - 17:00 3ª 

Animação Heróis de Resgate  15 Período da Tarde 16:45 - 17:00 2ª 

Concursos / entretenimento Capeta 30 Fim de tarde 17:00 - 17:30 2ª a 6ª 

Concursos / entretenimento Hot Weels 30 Fim de tarde 17:30 - 18:00 2ª a 6ª 

Concursos / entretenimento Capeta 30 Madrugada 02:00 - 02:30 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Concursos / entretenimento Hot Weels 30 Madrugada 02:30 - 03:00 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Concursos / entretenimento Capeta 30 Madrugada 03:30- 04:00 3ª 

Concursos / entretenimento Hot Weels 30 Madrugada 04:00 - 04:30 3ª 

Todos 

Animação Smurfs 15 Fim de tarde 19:00 - 19:15 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Animação Os irmãos Dalton 15 Hora de Almoço 12:00 - 12:15 2ª e 6ª 

Animação Smurfs 15 Hora de Almoço 12:15 - 12:30 2ª a 6ª 

Animação Mini Espiões 15 Início Manhã 07:15 - 07:30 2ª a 6ª 

Animação Os irmãos Dalton 15 Madrugada 03:45 - 04:00 4ª 5ª e 6ª 

Animação Os irmãos Dalton 15 Madrugada 04:00 - 04:15 2ª 

Animação Wallace e Gromit  15 Madrugada 04:45 - 05:00 6ª 

Animação Smurfs 15 Período da Manhã 09:30 - 09:45 2ª a 6ª 

Animação Mini Espiões 15 Período da Tarde 16:15 - 16:30 3ª 

Animação Mini Espiões 15 Período da Tarde 16:30 - 16:45 2ª 

Animação Viva Pinata 30 Período da Tarde 16:30 - 17:00 5ª e 6ª 

Comédia OGGY 15 Início Manhã 07:00 - 07:15 2ª a 6ª 

Comédia Titeuf 15 Madrugada 04:45 - 05:00 4ª 

Comédia O Imparável Mr. Bean  15 Madrugada 05:00 - 05:15 2ª 4ª e 5ª 

Comédia Titeuf 15 Período da Manhã 09:45 - 10:00 2ª a 6ª 

Comédia O Imparável Mr. Bean  15 Período da Manhã 10:45 - 11:00 2ª 

Comédia Oggy 15 Período da Tarde 14:15 - 14:30 2ª e 4ª 

Comédia Oggy 15 Período da Tarde 14:45 - 15:00 5ª e 6ª 

Concursos / entretenimento Aprende com robots 15 Hora de Almoço 12:00 - 12:15 3ª 

Concursos / entretenimento Aprende com robots 15 Início Manhã 07:45 - 08:00 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Concursos / entretenimento Factor K 15 Madrugada 04:45 - 05:00 5ª 
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Concursos / entretenimento Go-S Tv  15 Madrugada 03:00 - 03:15 4ª 5ª e 6ª 

Concursos / entretenimento Go-S Tv  15 Madrugada 04:15 - 04:30 2ª 

Concursos / entretenimento Go-S Tv  15 Madrugada 04:45 - 05:00 3ª 

Concursos / entretenimento Factor K 30 Período da Tarde 15:30 - 16:00 2ª 

Concursos / entretenimento Factor K 15 Período da Tarde 16:00 - 16:15 4ª e 5ª 

Concursos / entretenimento Go-S Tv  15 Período da Tarde 15:15 - 15:30 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Ficção PSI 15 Fim de tarde 18:00 - 18:15 3ª 

Ficção Mar Azul 30 Fim de tarde 18:00 - 18:30 2ª 3ª 4ª e 5ª 

Ficção Mar Azul 15 Fim de tarde 18:15 - 18:30 6ª 

Ficção Um Aventura 30 Fim de tarde 19:00 - 19:30 3ª 

Ficção PSI 15 Hora de Almoço 12:00 - 12:15 4ª 

Ficção Lua Vermelha 45 Hora de Almoço 13:00 - 13:45 2ª a 6ª 

Ficção Pop Stars 15 Hora de Almoço 13:45 - 14:00 2ª a 6ª 

Ficção Sítio do Pica Pau Amarelo 60 Início Manhã 06:00 - 06:45 2ª a 6ª 

Ficção Um Aventura 30 Início Manhã 07:45 - 08:15 3ª 

Ficção Sítio do Pica Pau Amarelo 30 Madrugada 01:30 - 2:00 2ª a 6ª 

Ficção Um Aventura 90 Madrugada 02:00 - 03:15 3ª 

Ficção PSI 15 Madrugada 05:00 - 05:15 3ª 

Ficção Um Aventura 30 Madrugada 05:15 - 5:45 2ª a 6ª 

Ficção Um Aventura 30 Período da Manhã 11:00 - 11:30 2ª a 6ª 

Ficção Presos na ilha 30 Período da Manhã 11:30 - 12:00 2ª e 3ª 

Ficção Escola de Estrelas  30 Período da Manhã 11:30 - 12:00 4ª 5ª e 6ª 

Ficção Pop Stars 30 Período da noite 20:00 - 20:30 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Ficção Pop Stars 15 Período da noite 20:15 - 20:30 3ª 

Ficção Lua Vermelha 30 Período da noite 20:15 - 20:45 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Ficção Lua Vermelha 15 Período da noite 20:30 - 20:45 3ª 

Ficção A ilha do escorpião 30 Período da noite 22:30 - 23:00 2ª a 6ª 

Ficção Um Aventura 45 Período da noite 23:00 - 23:45 2ª a 6ª 

Ficção Lua Vermelha 45 Período da noite 05:15 - 06:00 2ª a 6ª 

Ficção Um Aventura 60 Período da Tarde 14:15 - 15:15 3ª 

Ficção Sítio do Pica Pau Amarelo 15 Período da Tarde 15:00 - 15:15 2ª 4ª 5ª 6ª 

Ficção A ilha do escorpião 15 Período da Tarde 15:30 - 15:45 2ª 

Ficção A ilha do escorpião 30 Período da Tarde 15:30 - 16:00 3ª 4ª 5ª 6ª 

Ficção PSI 15 Período da Tarde 16:00 - 16:15 3ª 

Filmes Cine K (Open Season) 90 Período da noite 23:30 - 01:15 2ª a 6ª 

Tabela 8 - Programação SIC K Semana de 5 a 11 de Setembro de segunda a sexta-feira 
 
 

Género Género televisivo Programas Duração 
Período de 

emissão 
Horário 

Dia da 
emissão 

Meninas 

Animação Angel's Friends 15 Fim da Tarde 19:45 - 20:00 Sábado 

Concursos / entretenimento Monster High 15 Fim da Tarde 19:30 - 19:45 Sábado 

Entretenimento Polly 15 Hora de Almoço 12:30 - 12:45 Domingo 

Animação Horseland 30 Início Manhã 06:30 - 07:00 
Sábado e 
domingo 
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Concursos / entretenimento Bindi: a Rapariga da Selva 30 Início Manhã 08:00 - 08:30 
Sábado e 
domingo 

Animação Angel's Friends 30 Período da Manhã 11:30 - 12:00 
Sábado e 
domingo 

Concursos / entretenimento Cinema (H2O O Filme) 90 Período da Noite 21:30 - 23:00 Sábado 

Concursos / entretenimento Cinema (H2O O Filme) 75 Período da Noite 21:45 - 23:00 Domingo 

Animação Bratz 30 Período da Tarde 14:30 - 15:00 Domingo 

Animação 
Angel's Friends + 
Douradinhos 

15 Período da Tarde 15:15 - 15:30 Domingo 

Animação Madisson On-line 15 Período da Tarde 16:00 - 16:15 Domingo 

Animação Madisson On-line 30 Período da Tarde 16:00 - 16:30 Sábado 

Concursos / entretenimento Monster High 15 Período da Tarde 15:45 - 16:00 Domingo 

Entretenimento Polly 15 Período da Tarde 16:30 - 16:45 Sábado 

Meninos 

Animação Gormiti 30 Fim da Tarde 17:15 - 17:45 Domingo 

Animação Gormiti 30 Fim da Tarde 17:30 - 18:00 Sábado 

Animação Bem 10 30 Fim da Tarde 17:45 - 18:15 Domingo 

Animação Bem 10 15 Fim da Tarde 18:00 - 18:15 Sábado 

Animação Wolverine 15 Fim da Tarde 18:15 - 18:30 Sábado 

Animação Futebol Galáctico 30 Fim da Tarde 18:15 - 18:45 Domingo 

Animação Futebol Galáctico 15 Fim da Tarde 18:30 - 18:45 Sábado 

Animação Yu-Gi-Oh 15 Fim da Tarde 18:45 - 19:00 Sábado 

Animação Yu-Gi-Oh 15 Fim da Tarde 18:45 - 19:00 Domingo 

Animação Naruto 15 Fim da Tarde 19:00 - 19:15 Sábado 

Animação Naruto 30 Fim da Tarde 19:00 - 19:30 Domingo 

Animação Yu-Gi-Oh 45 Madrugada 00:30 - 01:15 Domingo 

Animação Slamball 30 Madrugada 01:45 - 02:15 Domingo 

Animação Slamball 30 Madrugada 02:30 - 03:00 Sábado 

Animação O mágico 30 Madrugada 02:45 - 03:15 Domingo 

Animação Iron Man 15 Madrugada 03:15 - 03:30 Domingo 

Animação 
Fullmetal Alchemist 
Brotherhood 

30 Madrugada 03:15 - 03:45 Sábado 

Animação Cahotic 30 Madrugada 04:15 - 04:45 
Sábado e 
domingo 

Animação 
Fullmetal Alchemist 
Brotherhood 

45 Madrugada 23:45 - 00:30 Domingo 

Animação Iron Man 15 Madrugada 03:45 - 04:00 Sábado 

Animação Bem 10 30 Período da Manhã 09:30 - 10:00 
Sábado e 
domingo 

Animação Futebol Galáctico 15 Período da Manhã 10:00 - 10:15 
Sábado e 
domingo 

Animação Naruto 15 Período da Manhã 10:15 - 10:30 
Sábado e 
domingo 

Animação Yu-Gi-Oh 30 Período da Manhã 10:30 - 11:00 
Sábado e 
domingo 

Animação Cahotic 15 Período da Manhã 11:00 - 11:15 
Sábado e 
domingo 

Animação 
Fullmetal Alchemist 
Brotherhood 

15 Período da Noite 23:00 - 23:15 Sábado 

Animação Naruto 15 Período da Noite 23:15 - 23:30 Sábado 

Animação Yu-Gi-Oh 30 Período da Noite 23:30 - 00:00 Sábado 

Animação Naruto 15 Período da Noite 23:30 - 23:45 Domingo 

Animação Power stone 30 Período da Tarde 15:00 - 15:30 Sábado 

Ficção Heróis de Resgate 15 Período da Tarde 15:30 - 15:45 Sábado 

Todos 
Animação Os irmãos Dalton 30 Fim da Tarde 16:45 - 17:15 Sábado 

Animação Mini Espiões 15 Fim da Tarde 17:00 - 17:15 Domingo 
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Animação Mini Espiões 15 Fim da Tarde 17:15 - 17:30 Sábado 

Animação Mini Espiões 15 Fim da Tarde 19:45 - 20:00 Domingo 

Animação Smurfs 15 Fim da Tarde 19:30 - 19:45 Domingo 

Comédia OGGY 15 Fim da Tarde 19:15 - 19:30 Sábado 

Concursos / entretenimento MasterChef Junior 45 Hora de Almoço 13:30 - 14:15 
Sábado e 
domingo 

Ficção Um Aventura 30 Hora de Almoço 12:00 - 12:30 
Sábado e 
domingo 

Ficção Lua Vermelha 30 Hora de Almoço 12:45 - 13:15 
Sábado e 
domingo 

Ficção Pop Stars 15 Hora de Almoço 13:15 - 13:30 
Sábado e 
domingo 

Animação Viva Pinata 30 Início Manhã 07:30 - 08:00 
Sábado e 
domingo 

Comédia OGGY 30 Início Manhã 07:00 - 07:30 
Sábado e 
domingo 

Comédia Titeuf 15 Início Manhã 08:30 - 08:45 
Sábado e 
domingo 

Concursos / entretenimento Factor K 30 Início Manhã 06:00 - 06:30 
Sábado e 
domingo 

Ficção Sítio do Pica Pau Amarelo 15 Início Manhã 08:45 - 09:00 
Sábado e 
domingo 

Animação Mini Espiões 15 Madrugada 03:45 - 04:00 Domingo 

Animação Smurfs 15 Madrugada 03:30 - 03:45 Domingo 

Comédia Titeuf 15 Madrugada 02:15 - 02:30 Sábado 

Comédia OGGY 15 Madrugada 02:30 - 02:45 Domingo 

Comédia OGGY 15 Madrugada 04:45 - 05:00 Sábado 

Comédia Titeuf 15 Madrugada 04:45 - 05:00 Domingo 

Concursos / entretenimento Factor K 15 Madrugada 02:15 - 02:30 Domingo 

Concursos / entretenimento Factor K 15 Madrugada 03:00 - 03:15 Sábado 

Concursos / entretenimento Go-S Tv 15 Madrugada 04:00 - 04:15 Sábado 

Ficção 
Cine K - Cocas nos 
Pântano 

30 Madrugada 00:15 - 01:45 Domingo 

Ficção Radioscópio 60 Madrugada 05:00 - 06:00 
Sábado e 
domingo 

Filme Cine K (Open Season) 90 Madrugada 00:00 - 01:30 Sábado 

Animação Os irmãos Dalton 15 Período da Manhã 11:15 - 11:30 
Sábado e 
domingo 

Animação Smurfs 15 Período da Manhã 09:15 - 09:30 
Sábado e 
domingo 

Comédia O Imparável Mr. Bean 15 Período da Manhã 09:00 - 09:15 
Sábado e 
domingo 

Concursos / entretenimento MasterChef Junior 30 Período da Manhã 1:30 - 02:00 Sábado 

Ficção Pop Stars 30 Período da Manhã 10:15 - 20:45 
Sábado e 
domingo 

Animação Os irmãos Dalton 15 Período da Noite 23:15 - 23:30 Domingo 

Concursos / entretenimento Factor K 15 Período da Noite 20:00 - 20:15 Sábado 

Concursos / entretenimento Factor K 15 Período da Noite 20:00 - 20:15 Domingo 

Ficção PSI 15 Período da Noite 20:45 - 21:00 Domingo 

Ficção Lua Vermelha 45 Período da Noite 20:45 - 21:30 Sábado 

Ficção Lua Vermelha 30 Período da Noite 21:00 - 21:30 Domingo 

Animação Os irmãos Dalton 30 Período da Tarde 16:15 - 16:45 Domingo 

Comédia OGGY 15 Período da Tarde 15:00 - 15:15 
Sábado e 
domingo 

Concursos / entretenimento Aprende com robots 15 Período da Tarde 15:30 - 15:45 Domingo 

Concursos / entretenimento Aprende com robots 15 Período da Tarde 15:45 - 16:00 Sábado 
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Semana de 12 a 18 de Setembro 

Género Género Televisivo Programas Duração 
Período da 

emissão 
Horário Dia da emissão

Feminino 

Animação Hello Kitty 15 Hora de Almoço 12:00 - 12:30 2ª a 6ª 

Animação Monster High  15 Hora de Almoço 13:30 - 13:45 2ª a 6ª 

Animação Monster High  15 Início da Manhã 07:15 - 07:30 2ª e 3ª 

Animação Monster High  15 Madrugada 02:30 - 02:45 4ª e 5ª 

Animação Horseland 30 Período da Tarde 16:30 - 17:00 4ª 

Entretenimento Polly 15 Início da Manhã 07:00 - 07:15 2ª e 3ª 

Entretenimento Polly 15 Início da Manhã 07:15 - 07:30 4ª 5ª e 6ª 

Entretenimento Polly + Teledisco 15 Período da Manhã 10:45 - 11:00 4ª 

Entretenimento Polly + Teledisco 15 Período da Manhã 11:30 - 11:45 3ª 

Entretenimento Polly + Psi 15 Período da Tarde 16:00 - 16:15 6ª 

Entretenimento Polly 15 Período da Tarde 16:15 - 16:30 2ª 

Masculino 

Animação Bem 10 15 Fim da Tarde 18:15 - 18:30 2ª a 6ª 

Animação 
As aventuras de Jackie 
Chan  

30 Fim da Tarde 18:45 - 19:15 2ª a 6ª 

Animação Dragon Ball 15 Fim da Tarde 19:15 - 19:30 2ª a 6ª 

Animação Naruto 15 Fim da Tarde 19:30 - 19:45 2ª 3ª 4ª 5ª 

Animação Futebol Galático 15 Fim da Tarde 19:45 - 20:00 2ª a 6ª 

Animação Iron Man 15 Início da Manhã 07:30 - 07:45 2ª a 6ª 

Animação Naruto 15 Início da Manhã 07:45 - 08:00 3ª 4ª 5ª a 6ª 

Animação Futebol Galático 30 Início da Manhã 08:30 - 09:00 2ª a 6ª 

Animação Os incríveis invisíveis 30 Madrugada 02:00 - 02:30 4ª e 5ª 

Animação Os incríveis invisíveis 30 Madrugada 03:30 - 04:00 3ª 

Animação Yu-Gi-Oh 30 Madrugada 03:45 - 04:15 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Animação Naruto 30 Madrugada 04:15 - 04:45 2ª 3ª 4ª 5ª 

Animação Dragon Ball 15 Madrugada 04:45 - 05:00 3ª 4ª 5ª e 6ª 

Animação Yu-Gi-Oh 30 Madrugada 04:45 - 05:15 3ª 

Animação Dragon Ball 30 Madrugada 04:45 - 05:15 2ª 

Animação Naruto 15 Madrugada 05:00 - 05:15 3ª 

Animação Naruto 15 Madrugada 08:00 - 08:15 2ª a 6ª 

Animação Bem 10 30 Período da Manhã 09:15 - 09:45 2ª a 6ª 

Animação Yu-Gi-Oh 30 Período da Manhã 09:45 - 10:15 2ª a 6ª 

Animação Naruto 30 Período da Noite 20:45 - 21:15 2ª a 6ª 

Animação Naruto 30 Período da Noite 21:15 - 21:45 2ª a 6ª 

Animação Dragon Ball 15 Período da Noite 22:15 - 22:30 2ª a 6ª 

Animação Dragon Ball 15 Período da Noite 22:15 - 22:30 2ª 

Animação Dragon Ball 15 Período da Noite 22:15 - 22:30 4ª 5ª e 6ª 

Animação Dragon Ball 15 Período da Tarde 14:00 - 14:15 2ª e 6ª 

Animação Yu-Gi-Oh 45 Período da Tarde 14:15 . 14:45 2ª 3ª 4ª e 5ª 

Animação 
Fullmetal Alchemist 
Brotherhood  

15 Período da Noite 22:30 - 22:45 6ª 

Animação Heróis de Resgate  30 Período da Tarde 16:30 - 17:00 3ª 

Animação Heróis de Resgate  15 Período da Tarde 16:45 - 17:00 2ª 

Estreia / Animação 
As aventuras de Jackie 
Chan  

30 Período da Noite 21:45 - 22:15 3ª 4ª 5ª e 6ª 
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Todos 

Animação Smurfs 15 Fim da Tarde 18:30 - 18:45 2ª a 6ª 

Animação Smurfs 15 Hora de Almoço 12:30 - 12:45 2ª a 6ª 

Animação Smurfs 15 Início da Manhã 08:15 - 08:30 2ª a 6ª 

Animação Os irmãos Dalton 15 Madrugada 00:15 - 00:30 4ª 

Animação Os irmãos Dalton 15 Madrugada 03:00 - 03:15 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Animação Wallace e Gromit  15 Madrugada 00:15 - 00:30 5ª 

Animação Mini Espiões 15 Período da Manhã 09:00 - 09:15 2ª3ª 4ª e 5ª 

Animação Os irmãos Dalton 15 Período da Manhã 10:15 - 10:30 2ª e 6ª 

Animação Mini Espiões 15 Período da Tarde 16:15 - 16:30 3ª 4ª 5ª e 6ª 

Animação Mini Espiões 15 Período da Tarde 16:30 - 16:45 2ª 

Animação Wallace e Gromit  15 Período da Tarde 14:45 - 15:00 2ª 3ª 4ª e 5ª 

Animação Viva Pinata 30 Período da Tarde 16:30 - 17:00 5ª e 6ª 

Comédia OGGY 15 Início da Manhã 07:00 - 07:15 2ª e 3ª 

Comédia OGGY 15 Início da Manhã 07:15 - 07:30 4ª 5ª e 6ª 

Comédia OGGY 15 Madrugada 03:30 - 03:45 4ª 

Comédia O Imparável Mr. Bean  15 Madrugada 00:30 - 00:45 2ª 

Comédia O Imparável Mr. Bean  15 Madrugada 03:30 - 03:45 2ª 

Comédia O Imparável Mr. Bean  15 Madrugada 05:00 - 05:15 4ª 5ª e 6ª 

Comédia OGGY 15 Período da Manhã 10:45 - 11:00 3ª e 5ª 

Comédia OGGY 15 Período da Manhã 11:30 - 11:45 2ª e 6ª 

Comédia O Imparável Mr. Bean  15 Período da Manhã 10:45 - 11:00 2ª 

Comédia O Imparável Mr. Bean  15 Período da Manhã 11:30 - 11:45 5ª 

Concursos / entretenimento Aprende com robots 15 Início da Manhã 06:30 - 06:45 2ª e 3ª 

Concursos / entretenimento Aprende com robots 15 Início da Manhã 06:45 - 07:00 4ª 5ª e 6ª 

Concursos / entretenimento Factor K 15 Madrugada 03:30 - 03:45 5ª 

Concursos / entretenimento Go-S Tv  15 Madrugada 03:15 - 03:30 2ª 4ª 5ª e 6ª 

Concursos / entretenimento Go-S Tv  15 Madrugada 04:30 - 04:45 3ª 

Concursos / entretenimento MasterChef Junior 15 Madrugada 00:00 - 0:15 4ª 5ª e 6ª 

Concursos / entretenimento MasterChef Junior 30 Madrugada 00:00 - 00:30 2ª 

Concursos / entretenimento MasterChef Junior 45 Madrugada 00:15 - 00:45 3ª 

Concursos / entretenimento Museu Divertido 15 Madrugada 00:45 - 01:00 3ª 

Concursos / entretenimento Aprende com robots 15 Período da Manhã 10:45 - 11:00 6ª 

Concursos / entretenimento Aprende com robots 15 Período da Manhã 11:30 - 11:45 4ª 

Concursos / entretenimento Factor K 30 Período da Tarde 15:45 - 16:15 2ª 

Concursos / entretenimento Factor K 15 Período da Tarde 16:00 - 16:15 3ª 4ª 5ª 

Concursos / entretenimento Go-S Tv  15 Período da Tarde 15:15 - 15:30 2ª a 6ª 

Estreia / Concurso / entretenimento Tik tak 15 Fim da Tarde 17:45 - 18:00 6ª 

Estreia / Concurso / entretenimento Tik tak 15 Madrugada 00:15 - 00:30 6ª 

Ficção Escola de Estrelas  30 Fim da Tarde 17:00 - 17:30 6ª 

Ficção Escola de Estrelas  30 Fim da Tarde 17:00 - 17:30 6ª 

Ficção Escola de Estrelas  60 Fim da Tarde 17:00 - 18:00 2ª 3ª 4ª e 5ª 

Ficção Mar Azul 15 Fim da Tarde 18:00 - 18:15 2ª a 6ª 

Ficção Um Aventura 15 Fim da Tarde 19:30 - 19:45 6ª 

Ficção Detectives Galáticos  15 Hora de Almoço 13:45 - 14:00 6ª 
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Ficção Lua Vermelha 45 Hora de Almoço 12:45 - 13:30 2ª a 6ª 

Ficção Pop Stars 15 Hora de Almoço 13:45 - 14:00 2ª 3ª 4ª e 5ª 

Ficção PSI 15 Madrugada 00:30 - 00:45 4ª 5ª e 6ª 

Ficção PSI 15 Madrugada 00:45 - 01:00 2ª 

Ficção Lua Vermelha 45 Madrugada 00:45 - 01:30 4ª 5ª e 6ª 

Ficção Lua Vermelha 30 Madrugada 01:00 - 01:30 2ª e 3ª 

Ficção Sítio do Pica Pau Amarelo 30 Madrugada 01:30 - 02:00 2ª a 6ª 

Ficção Um Aventura 60 Madrugada 02:00 - 03:00 6ª 

Ficção Escola de Estrelas  15 Madrugada 02:45 - 03:00 4ª e 5ª 

Ficção Escola de Estrelas  30 Madrugada 04:00 - 04:30 3ª 

Ficção Lua Vermelha 45 Madrugada 05:15 - 06:00 2ª a 6ª 

Ficção Sítio do Pica Pau Amarelo 30 Madrugada 06:00 - 06:30 2ª e 3ª 

Ficção Sítio do Pica Pau Amarelo 45 Madrugada 06:00 - 06:45 4ª 5ª e 6ª 

Ficção Um Aventura 30 Período da Manhã 09:00 - 09:15 6ª 

Ficção PSI 15 Período da Manhã 10:30 - 10:45 2ª a 6ª 

Ficção Um Aventura 30 Período da Manhã 11:00 - 11:30 2ª a 6ª 

Ficção Lua Vermelha 45 Período da Noite 20:00 - 20:45 2ª a 6ª 

Ficção A ilha do escorpião 30 Período da Noite 22:30 - 23:00 2ª 3ª 4ª e 5ª 

Ficção A ilha do escorpião 30 Período da Noite 22:45 - 23:15 6ª 

Ficção Um Aventura 30 Período da Noite 23:00 - 23:30 2ª 

Ficção Um Aventura 45 Período da Noite 23:00 - 23:45 3ª 4ª e 5ª 

Ficção Um Aventura 30 Período da Noite 23:15 - 23:45 6ª 

Ficção Presos na ilha 30 Período da Noite 23:30 - 00:00 2ª 

Ficção Pop Stars 30 Período da Noite 23:45 - 00:00 4ª 5ª e 6ª 

Ficção Presos na ilha 30 Período da Noite 23:45 - 00:15 3ª 

Ficção Um Aventura 45 Período da Tarde 14:15 - 15:00 6ª 

Ficção Sítio do Pica Pau Amarelo 15 Período da Tarde 15:00 - 15:15 2ª a 6ª 

Ficção A ilha do escorpião 15 Período da Tarde 15:30 - 15:45 2ª e 3ª 

Ficção A ilha do escorpião 30 Período da Tarde 15:30 - 16:00 4ª 5ª e 6ª 

Ficção PSI 15 Período da Tarde 15:45 - 16:00 3ª 4ª 5ª a 6ª 

Filmes O susto do Shrek  30 Período da Noite 21:45 - 22:15 2ª 

Filmes O susto do Shrek  15 Início da Manhã 07:45 - 08:00 2ª e 3ª 

Filmes Cine K (Rockie e Bullwikle) 75 Madrugada 02:00 - 03:15 3ª 

Magazine  Pronto a vestir 15 Período da Manhã 11:45 - 12:00 2ª a 6ª 

Tabela 10 - Programação SIC K Semana de 12 a 18 de Setembro de segunda a sexta-feira 
 
 

Género Género Televisivo Programa Duração Período Horário Dia 

Feminino 

Animação Angel's Friends 15 Fim da Tarde 19:45 - 20:00 Sábado 

Animação Angel's Friends 15 Períoda da Tarde 15:15 - 15:30 Domingo 

Animação Angel's Friends 30 Período da Manhã 11:30 - 12:00 Sábado e domingo 

Animação Bratz 30 Períoda da Tarde 14:30 - 15:00 Domingo 

Animação Horseland 30 Início da Manhã 06:30 - 07:00 Sábado e Domingo 

Animação Madisson On-line 15 Períoda da Tarde 16:00 - 16:15 Domingo 
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Animação Madisson On-line 30 Períoda da Tarde 16:00 - 16:30 Sábado 

Animação Monster High  15 Períoda da Tarde 15:45 - 16:00 Domingo 

Concursos / entretenimento Bindi: a Rapariga da Selva 15 Início da Manhã 08:15 - 08:30 Sábado e domingo 

Entretenimento Museu + Polly 15 Períoda da Tarde 16:30 - 16:45 Sábado 

Entretenimento Polly 15 Hora de Almoço 12:30 - 12:45 Domingo 

Masculino 

Animação 
As aventuras de Jackie 
Chan  

30 Período da Noite 22:00 - 22:30 Domingo 

Animação Bem 10 30 Fim da Tarde 17:45 - 18:15 Domingo 

Animação Bem 10 15 Fim da Tarde 18:00 - 18:15 Sábado 

Animação Bem 10 30 Período da Manhã 09:30 - 10:00 Sábado e domingo 

Animação Cahotic 30 Madrugada 04:15 - 04:45 Sábado e domingo 

Animação Cahotic 15 Período da Manhã 11:00 - 11:15 Sábado e domingo 

Animação 
Fullmetal Alchemist 
Brotherhood  

15 Período da Noite 22:45 - 23:30 Domingo 

Animação 
Fullmetal Alchemist 
Brotherhood  

15 Período da Noite 23:00 - 23:15 Sábado 

Animação Futebol Galático 30 Fim da Tarde 18:30 - 19:00 Sábado 

Animação Futebol Galático 15 Período da Manhã 10:00 - 10:15 Sábado e domingo 

Animação Gormity 30 Fim da Tarde 17:15 - 17:45 Domingo 

Animação Gormity 30 Fim da Tarde 17:30 - 18:00 Sábado 

Animação Iron Man 15 Madrugada 02:45 - 03:00 Domingo 

Animação Iron Man 15 Madrugada 04:00 - 04:15 Sábado  

Animação Naruto 30 Fim da Tarde 18:30 - 19:00 Domingo 

Animação Naruto 30 Fim da Tarde 19:15 - 19:45 Sábado 

Animação Naruto 15 Período da Manhã 10:15 - 10:30 Sábado e domingo 

Animação Naruto 15 Período da Noite 22:30 - 22:45 Domingo 

Animação Naruto 15 Período da Noite 23:15 - 23:30 Sábado 

Animação Power stone 15 Períoda da Tarde 15:15 - 15:30 Sábado 

Animação Slamball 30 Madrugada 02:45 - 03:15 Sábado 

Animação Wolverine  15 Fim da Tarde 18:15 - 18:30 Sábado 

Animação Yu-Gi-Oh 30 Fim da Tarde 18:15 - 18:45 Domingo 

Animação Yu-Gi-Oh 15 Fim da Tarde 19:00 - 19:15 Sábado 

Animação Yu-Gi-Oh 30 Período da Manhã 10:30 - 11:00 Sábado e domingo 

Animação Yu-Gi-Oh 60 Período da Noite 23:30 - 00:00 Sábado 

Animação Yu-Gi-Oh 45 Período da Noite 23:30 - 00:15 Domingo 

Animação 
As aventuras de Jackie 
Chan  

45 Período da Noite 21:30 - 22:15 Sábado 

Ficção Heróis de Resgate  15 Períoda da Tarde 15:30 - 15:45 Sábado 

Ficção O Mágico 30 Madrugada 02:15 - 02:45 Domingo 

Ficção O Mágico 30 Madrugada 03:30  04:00 Sábado  

Todos 

Animação Mini Espiões 15 Fim da Tarde 17:00 - 17:15 Domingo 

Animação Mini Espiões 15 Fim da Tarde 17:15 - 17:30 Sábado 

Animação Os irmãos Dalton 30 Períoda da Tarde 16:15 - 16:45 Domingo 

Animação Os irmãos Dalton 30 Períoda da Tarde 16:45 - 17:15 Sábado 

Animação Os irmãos Dalton 15 Período da Manhã 11:15 - 11:30 Sábado e domingo 

Animação Smurfs 15 Período da Manhã 09:15 - 09:30 Sábado e Domingo 

Animação Smurfs 15 Período da Noite 21:30 - 21:45 Domingo 

Animação Viva Pinata 30 Início da Manhã 07:45 - 08:15 Sábado e Domingo 
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Comédia Museu + Mr. Bean 15 Madrugada 02:15 - 02:30 Domingo 

Comédia Museu + Mr. Bean 15 Períoda da Tarde 16:45 - 17:00 Domingo 

Comédia O Imparável Mr. Bean  15 Período da Manhã 09:00 - 09:15 Sábado 

Comédia OGGY 15 Início da Manhã 07:30 - 07:45 Sábado e domingo 

Comédia OGGY 15 Madrugada 02:00 -02:15 Domingo 

Comédia OGGY 15 Madrugada 04:45 - 05:00 Sábado  

Comédia OGGY 15 Períoda da Tarde 15:00 - 15:15 Sábado 

Comédia Titeuf 30 Início da Manhã 08:30 - 09:00 Sábado e domingo 

Comédia Titeuf 15 Madrugada 04:45 - 05:00 Domingo 

Concursos / entretenimento Aprende com robots 15 Períoda da Tarde 15:30 - 15:45 Domingo 

Concursos / entretenimento Aprende com robots 15 Períoda da Tarde 15:45 - 16:00 Sábado 

Concursos / entretenimento Factor K 30 Início da Manhã 06:00 - 06:30 Sábado e Domingo 

Concursos / entretenimento Factor K 15 Madrugada 01:45 - 02:00 Domingo 

Concursos / entretenimento Factor K 15 Madrugada 02:30 - 02:45 Sábado 

Concursos / entretenimento Factor K 15 Período da Noite 20:00 - 20:15 Sábado e domingo 

Concursos / entretenimento Go-S Tv  15 Madrugada 03:15 - 03:30 Sábado 

Concursos / entretenimento Go-S Tv  15 Madrugada 04:00 - 04:15 Domingo 

Concursos / entretenimento MasterChef Junior 45 Hora de Almoço 13:30 - 14:15 Sábado e domingo 

Concursos / entretenimento MasterChef Junior 90 Madrugada 00:15 - 01:45 Domingo 

Concursos / entretenimento MasterChef Junior 45 Madrugada 01:30 - 02:15 Sábado 

Estreia / Concurso / entretenimento Tik tak 15 Hora de Almoço 12:30 - 12:45 Sábado 

Estreia / Concurso / entretenimento Tik tak 15 Período da Manhã 09:00 - 09:15 Domingo 

Estreia / Concurso / entretenimento Tik tak 30 Período da Noite 21:30 - 22:00 Domingo 

Estreia / Concurso / entretenimento Tik tak 30 Período da Noite 22:30 - 23:00 Sábado 

Ficção Lua Vermelha 30 Hora de Almoço 12:45 - 13:15 Sábado e Domingo 

Ficção Lua Vermelha 30 Período da Noite 20:45 - 21:15 Sábado e domingo 

Ficção Mar Azul 15 Períoda da Tarde 14:15 - 14:30 Domingo 

Ficção Mar Azul 30 Períoda da Tarde 14:15 - 14:45 Sábado 

Ficção Perdidos na ilha 30 Período da Noite 20:15 - 20:45 Sábado 

Ficção Perdidos na ilha 30 Período da Noite 20:15 - 20:45 Domingo 

Ficção Perdidos na ilha 15 Período da Noite 22:15 - 22:30 Sábado 

Ficção Pop Stars 15 Hora de Almoço 13:15 - 13:30 Sábado e Domingo 

Ficção PSI 15 Períoda da Tarde 14:45 - 15:00 Sábado 

Ficção Radioscópio 60 Madrugada 05:00 - 06:00 Sábado e domingo 

Ficção Sítio do Pica Pau Amarelo 30 Início da Manhã 07:00 - 07:30 Sábado e Domingo 

Ficção Um Aventura 30 Hora de Almoço 12:00 - 12:30 Sábado e Domingo 

Filmes Cine K - Daddy Day Camp 90 Madrugada 00:00 - 01:30 Sábado 

Magazine + Animação Pronto a vestir 15 Períoda da Tarde 15:00 - 15:15 Domingo 

Vários Hora Facebook 60 Fim da Tarde 19:00 - 20:00 Domingo 

Vários Hora Facebook 60 Madrugada 03:00 - 04:00 Domingo 

Tabela 11 - Programação SIC K Semana de 12 a 18 de Setembro de sábado e domingo 
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Audiências Semana 5 a 11 de Setembro de 2011 

 

As medições das audiências de televisão, ou audiometria, são um processo que 

implica uma amostra da população. É instalado um aparelho em mil lares 

estrategicamente seleccionados, onde cada indivíduo que compõe o lar regista a sua 

escolha televisiva. Em Portugal, a entidade que obtém e trata os dados é a Marktest-

Audiometria/MediaMonitor. 

Os dois tipos de dados mais importantes para se analisar as audimetrias são o 

rating e o share. O rating refere-se à “taxa média de audiência de um evento ou canal em 

milhares de indivíduos. Indica a audiência efectiva de um programa ou canal”. No que 

concerne ao “share relaciona a audiência do programa apenas com a população que viu 

TV no período de análise”. “O share confronta os resultados dos canais e programas em 

concorrência uns com os outros; mas é o rating a decidir as receitas publicitárias dos 

operadores dos programas, porque indica a audiência efectiva, em números absolutos”. 

(Eduardo Cintra Torres, 2011). 

Na semana que antecedeu o regresso às aulas, verificou-se que o rating da SIC 

K, cuja audiência se compreende entre os 4 e os 14 anos, de segunda a sexta-feira, foi 

de 10%, 20%, 10%, 10% e 20%, no sábado foi de 20% e no domingo 10%. Pode-se 

constatar que os valores de segunda a sexta-feira foram muito idênticos (FIGURA 13). 

 

Figura 13 - Rating SIC K – Semana 5 a 11 de Setembro de 2011 
Fonte: Marktest-Audimetria/MediaMonitor 
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O share da SIC K, na semana de 5 a 11 de Setembro de 2011, foi bastante 

inconstante de segunda a sexta-feira: 12%, 22%, 15%, 6%, 21%. No sábado, o share foi 

de 18% e, no domingo, de 6% (FIGURA 14). 

 
Figura 14  - Share SIC K – Semana 5 a 11 de Setembro de 2011 

Fonte: Marktest-Audimetria/MediaMonitor 
 
Audiências Semana 12 a 18 de Setembro 

 

Durante o período de 12 a 18 de Setembro, pode constatar-se que o rating da SIC 

K foi de 12%, 25%, 12%, 12% e 13%, de segunda a sexta-feira, no sábado e domingo o 

rating foi de 13% em ambos os dias (FIGURA 15). 

 

Figura 15 - Rating SIC K – Semana 12 a 18 de Setembro de 2011 
Fonte: Marktest-Audimetria/MediaMonitor 
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No que respeita ao share da SIC K no período da amostra, de 12 a 18 de 

Setembro de 2011, pode verificar-se que os valores, de segunda a sexta-feira, foram: 

16%, 23%, 16%, 16% e 15%. Quanto ao fim de semana foi de 6% no sábado e 8% no 

domingo (FIGURA 16). 

 

 
Figura 16 - Share SIC K – Semana 12 a 18 de Setembro 

Fonte: Marktest-Audimetria/MediaMonitor 
 

Amostra 2 

 

Conforme já foi mencionado, foram analisados os conteúdos de alguns 

documentos e eventos onde os responsáveis do SIC K participaram enquanto oradores. 

Pedro Boucherie Mendes e Catarina Gil ingressaram na palestra do ciclo “Creating the 

word: conversas sobre comunicação 2010/2011”, realizada no dia 5 de Novembro de 

2010, na Universidade de Aveiro, intitulada “Conversas da treta mais poderosa do 

mundo: a televisão”, foi uma importante fonte de informação para o presente estudo, pois, 

o tema central foi a televisão como meio de comunicação para a compreensão do 

processo de comunicação humana. 

Pedro Boucherie Mendes dinamizou a primeira parte do evento e comprovou que 

“o poder da televisão é muito grande”, apesar de considerar que esta tem má reputação, 

porque não provoca impressão especial nos outros. Defendeu ainda que “há pessoas que 

fazem crer que não vêem televisão”, para que não sejam mal vistas, quando na verdade 

até o fazem (ibid).  
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O orador declarou que “os seres humanos se relacionam mais com quantidades 

do que com qualidade”, referindo-se à quantidade de séries novas que são estreadas nos 

Estados Unidos, bem como aos valores que são gastos nas mesmas, dando o exemplo 

da série Boardwalk Empire de Martin Scorsese, cujo episódio piloto custou 20.000 

milhões de dólares. Ainda na mesma conferência, o discursador referiu que a “televisão é 

preconceituosa e estilizada”, tudo tem de ser “belo, estilizado e competente”, por 

exemplo, se uma série tiver de ter naves especiais, então terá de ter melhores do que as 

da estação concorrente ou as do ano anterior. No que respeita ao espectador televisivo, 

Pedro Boucherie definiu-o como: “todo-poderoso, confuso, passivo e preguiçoso, auto-

iludido e que vê o que os outros vêem” (ibid). 

Na mesma sessão, Catarina Gil fechou a palestra com uma apresentação cujo 

tema central foi o canal de televisão SIC K. Esta iniciou a sua exposição com um slide 

composto pelo logótipo do canal e continha a seguinte frase:” Aventura-se na 

Universidade de Aveiro”. A oradora caracterizou o SIC K como sendo: um “Canal de 

televisão português infanto-juvenil; o Canal temático da SIC, nascido a 18 Dezembro de 

2009; Canal distribuído em Portugal pelo MEO e em Angola pela ZAP; Emissão: 24horas 

por dia/ 7dias por semana” (ibid).  

Em relação ao core target, referiu que se destina a “pessoas dos 6-13 anos”, no 

entanto, informou que tem os seguintes target associados: 4-6 e 13-18, pois a 

programação é também adequada a estas idades, quer pelas temáticas que aborda como 

também pelos géneros e os heróis dos programas emitidos pelo canal (ibid). 

No que diz respeito aos géneros da programação do SIC K, Catarina Gil 

apresentou os dois principais: animação (dobrada) e live action (português/dobrada); e os 

complementares: Magazines (produção Nacional), live action (legendada) e outros 

(dobrado/legendado) (ibid). 

No que concerne à marca “K: marca multiplataforma”, a oradora referiu a 

importância da interactividade com os públicos, através de VOD, telemóveis (ringstones, 

wallpapers, emissão mobile), comunidade e MEO Kids. A oradora deu alguns exemplos 

nomeadamente o canal de facebook e o twitter da SIC K, assim como o site do canal 

(ibid). 

Ao referir-se à filosofia do canal, Catarina Gil definiu-a como “diferenciadora”. Esta 

considera que o SIC K” trata as crianças como pessoas”, “porque acreditamos que um 
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canal de televisão melhor, que trata as crianças como pessoas, torna as pessoas 

melhores”. Caracterizou-o ainda como um “canal de televisão para crianças e jovens, 

com extensão multiplataforma, com programação diversificada de entretenimento que 

trata os espectadores como pessoas inteligentes e com sentido crítico” (ibid). 

A oradora apresentou 10 promessas K, que, de certa forma, são como que os 

mandamentos do canal, e apresentam os seus “deveres” perante os mais novos e que se 

encontram, também, presentes no site do canal: 

“Prometemos não nos armarmos em teus pais, 
Prometemos ser amigos e companheiros, 
Prometemos dizer-te a verdade, 
Prometemos ouvir-te, 
Prometemos divertir-te, entreter-te e fazer-te pensar, 
Prometemos preocupar-nos com o teu futuro e o do nosso 
planeta, 
Prometemos estar contigo, mal ou bem-disposto, 
Prometemos satisfazer a tua curiosidade, sobre tudo, 
Prometemos dar e fazer-te viver muitas aventuras, 
Prometemos não excluir ninguém por raça, religião ou tribo”. 

“ADN.SIC K” afirmou: “Canal de televisão português 

infanto-juvenil com mais produção nacional” (ibid). 

Referindo-se à grelha de programação do SIC K, Catarina Gil enumera diversas 

características, tais como: 

“• 95% dos conteúdos em Português; 

• Horários certos; 

• Programação em linha com a hora; 

• Programas legendados à noite; 

• Slots de programação específicas; 

• Episódios duplos e compactos; 

• Festas Temáticas; 

• Fins-de-Semana e dias temáticos; 

• Programação especial Férias escolares”. 

 

Catarina Gil, relativamente à questão do SIC K estar confinado ao MEO, disse 

que gostava que o canal chegasse a mais pessoas, que por exemplo passasse a constar 

no pacote de canais de outros operadores de cabo, como por exemplo a Zon (ibid). 
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Ainda a mesma responsável, numa das entrevista por e-mail, referiu que: “O 

público-alvo normalmente é para todos, quanto mais idades e sexos abrangermos mais 

audiência temos. O conceito de ver TV em família é o que nos interessa”. 

Pedro Boucherie Mendes referiu numa entrevista à revista Meios & Publicidade, 

em 20 de Maio de 2011 que “o único problema do canal é estar restringido a uma 

plataforma” referindo-se ao facto da SIC K estar somente no operador de televisão por 

cabo MEO para justificar a 40ª posição no ranking. Ao olhar para o Canal Panda, que é 

visto em seis milhões de lares, contrapondo com o milhão em que o SIC K se encontra, 

não poderá haver comparação. Para promoção do canal têm sido feitas algumas festas 

temáticas, regularmente, a que o SIC K tem associado a sua marca e todas têm sido 

brindadas com muito sucesso, o que indica mais uma vez que as crianças apreciam o 

canal (in 

http://www.pt.cision.com/O4kPTWebNewLayout/ClientUser/GetClippingDetails.aspx?id=5

9ad3632-c876-4767-9830-d706e0df20fa&analises=1). 

No que diz respeito a algumas diferenças entre a televisão generalista e a 

televisão por cabo, Pedro Boucherie considera que a primeira é muito mais importante do 

que a segunda, na medida em que pressupõe menos “espaço para a experimentação”. A 

televisão generalista é em grande parte visionada por uma questão de hábito e também 

porque de certa forma porque, as pessoas vêem o que os outros vêem, já em relação à 

selecção da televisão por cabo, esta é já de índole “pessoal e individual” (ibid).  

Diversos temas foram abordados nesta entrevista e, apesar de este tema não ter 

a ver com programas infantis, considerou-se interessante a forma como Pedro Boucherie, 

ao responder a uma questão em relação à conquista do público feminino para o canal 

SIC Radical, em contraponto com conteúdos eróticos que são emitidos no canal, 

descreveu o seu modo de pensar no momento de seleccionar a programação para este 

canal que é maioritariamente masculino, demonstrando assim ser conhecedor dos 

hábitos das famílias. Segundo este, “as mulheres deitam-se mais cedo do que os homens 

porque têm um certo tipo de responsabilidades no lar. O mundo é como é. O que se 

passa em televisão é que até à hora do jantar os elementos mais jovens da casa 

mandam no telecomando, entre as 20h e as 21h30 o comando é da cabeça do casal, 

quer ver as notícias, a partir daí o elemento feminino escolhe o que se vê a seguir. A 

partir da meia-noite ela vai deitar-se e ele fica mais um pouco. Por isso, transmitimos 
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esse conteúdo erótico e outro, como o Ultimate Fighter, de perfil mais masculino, a essa 

hora” (ibid).  

8.2. Cruzamento de dados obtidos da análise em cada uma das amostras 

As grelhas da programação analisadas foram disponibilizadas pelos responsáveis 

do SIC K. Os horários dos programas apresentados no presente estudo não discriminam 

os períodos referentes aos intervalos entre uma série e outra, pois essa informação não 

se encontrava referenciada nos dados que foram fornecidos. 

Conforme já foi referido, foram constituídos dois períodos distintos para a amostra 

1, estrategicamente seleccionados, de forma a avaliar momentos-chave que condicionam 

e influenciam a vida das crianças e, por consequência, se revelam no consumo televisivo. 

Foram analisadas as grelhas de programação de uma semana de férias que antecede o 

regresso às aulas bem como a semana de início de aulas. 

Nesta análise, os dias de segunda a sexta-feira foram tratados de forma distinta 

dos sábados e domingos. Para a apresentação dos resultados obtidos iremos evidenciar 

estes períodos, de forma a perceber-se as diferenças entre a programação dos dias da 

semana e a dos fins-de-semana, visto que estes dias permitem aos mais novos 

actividades diferentes e, por ventura, a disponibilidade para ver televisão também. 

Podemos constatar que ao sábado e domingo, a programação dirigida às meninas 

aumenta para mais do dobro, na semana de 5 a 11 de Setembro e na semana de 12 a 18 

do mesmo mês duplica em relação à programação de segunda a sexta-feira. 

Os géneros televisivos emitidos durante o período da amostra foram: animação, 

comédia, concursos/entretenimento, ficção e magazine. Quanto à quantidade de 

programas por género televisivo podemos constatar que a animação para os meninos 

tem em todos os períodos da amostra uma posição alta e similar, tanto de segunda a 

sexta-feira, como aos sábados e domingos, no entanto, este género televisivo para todos 

e para as meninas é emitido em menos de metade em relação aos meninos. 

A ficção para todos tem uma posição dominante de segunda a sexta-feira, nos 

dois períodos da amostra, mas aos sábados e domingos baixa para cerca de metade. 

A comédia, em todos os períodos da amostra, é somente transmitida para todos. 
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No que diz respeito aos concursos/entretenimento, estes são dirigidos a todos 

com maior frequência, para as meninas também há sempre programação deste género 

televisivo, embora em menor quantidade, mas os meninos só de segunda a sexta-feira, 

da semana de 5 a 11 de Setembro, é que foram contemplados com este género de 

programação, ou seja, na semana de férias. 

O género televisivo Magazine tem valores residuais em ambos os períodos da 

amostra, verifica-se que de segunda a sexta-feira, na semana de 5 a 11 de Setembro, 

não houve nenhuma emissão correspondente a esse formato. 

De seguida, iremos apresentar as diferenças em relação à programação para 

meninos, meninas e todos, de acordo com as categorias referentes aos horários: Início 

manhã, período da manhã, hora de almoço, período da tarde, fim da tarde, período da 

noite e madrugada. 

No período início da manhã, constatamos que nos dois períodos da amostra de 

segunda a sexta-feira, é emitida programação para meninos, meninas e para todos, 

sendo que para todos é sempre dominante. Aos sábados e domingos, em ambos os 

períodos, constata-se que os meninos não têm programação especificamente destinada 

aos mesmos. 

No período da manhã verifica-se que foi emitida programação para os meninos, 

meninas e para todos, em todos os momentos da amostra, sendo que para todos é 

dominante de segunda a sexta-feira, mas aos sábados e domingos verifica-se que a 

programação para todos e para os meninos é emitida praticamente a mesma quantidade, 

apresentando-se muito à frente da vocacionada para meninas. 

Em todos os períodos da amostra, verifica-se que a programação referente ao 

período do horário hora de almoço é destinada só a meninas e a todos e que todos têm 

sempre uma posição dominante. 

Quanto ao período da tarde, constata-se que há sempre programas destinados a 

meninos, meninas e todos, a programação para todos tem uma posição bastante acima 

da dos restantes. Aos fins-de-semana, neste período, a segunda posição foi alcançada 

pela programação destinada a meninas e a terceira posição é a dos programas dirigidos 

a meninos. De segunda a sexta-feira a programação para meninos surge em maior 

quantidade em relação à das meninas. 
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No que diz respeito aos períodos de programação destinada a meninos, meninas 

e todos, podemos verificar que de madrugada a maior quantidade de programas emitidos 

é para todos, de segunda a sexta-feira, na semana de 5 a 11 de Setembro, a 

programação para meninos também foi abundante, mas para as meninas foi residual e 

somente aos sábados e domingos de ambos os períodos da amostra. 

No que concerne às temáticas da programação do canal SIC K, podemos 

constatar que são muito diversificadas. Ao fazer-se uma análise dos conteúdos emitidos 

pelo canal, encontramos os seguintes assuntos: culinária, rubricas com questões 

relacionadas com a cultura jovem urbana, profissões, ciência e tecnologia, humor, 

desporto, família, música, promoção da língua inglesa, ficção científica, moda, carros, 

motas, dança, animais, séries de acção e aventura, saúde, alimentação, arte e cultura, 

magia e ilusionismo. Foram também identificadas características psicológicas positivas 

como por exemplo: laços afectivos, espírito aventureiro, amor, luta pelo bem, amizade, 

companheirismo. Vários investigadores consideram que uma programação de qualidade 

deve contemplar programas diversificados, ao nível “dos conteúdos, das temáticas, dos 

géneros oferecidos, e do público-alvo dos programas” (Sara Pereira, 2003). 

Verificou-se nas grelhas de programação que alguns episódios eram repetidos no 

mesmo dia, permitindo assim que as crianças que não estivessem disponíveis a uma 

determinada hora pudessem visualizar esses programas noutro período do dia. 

Foi feita uma análise de conteúdo não exaustiva a alguns episódios das séries 

emitidas para os meninos e para as meninas, durante o período de análise tendo sido 

identificadas características muito específicas para cada género. Por exemplo, na 

programação dirigida aos meninos podemos apontar o caso da Série Ben 10, cuja 

personagem principal é um menino que tem um relógio que se transforma em criaturas 

alienígenas. A história foca a coragem, a luta contra o mal, a amizade e tem presente 

muita acção nos diversos episódios Consideremos, ainda as séries: Dragon Ball, cuja 

personagem principal é um herói guerreiro, que combate as forças do mal, tem como 

lema saber enfrentar o medo, a coragem e a defesa da galáxia e vive aventuras onde 

entram as artes marciais e poderes especiais; Yu-Gi-Oh onde a personalidade da 

personagem principal é fria e calculista; Fullmetal Alchemist Brotherhood, cuja história 

aborda a temática de problemas sociais como o abandono pelo seu progenitor em 

criança e a morte da mãe, que levam dois irmãos a conseguir ultrapassar as 

adversidades da vida e a tentar usar a alquimia para fazer reviver a mãe; Herói de 
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Resgate, onde cidadãos comuns com sentido de missão estão sempre dispostos a ajudar 

os outros, num apelo à resistência em casos de perigo.  

No que concerne aos conteúdos dos programas dirigidos às meninas, constatou-

se que os mesmos têm características muito próprias deste público, como podemos 

exemplificar através das séries: Angel's Friends, cujas personagens são muito bonitas e 

esbeltas, e onde é cultivado o valor da amizade; Hello Kitty, programa que trata assuntos 

relacionados com a amizade e aborda temáticas relacionadas com a família, que se 

debruça sobre o dia-a-dia que é bastante calmo em termos de acção e que tem como cor 

predominante o cor-de-rosa; Monster High, cujas temáticas são voltadas para as 

questões da adolescência, um tema muito apreciado pelas meninas; Polly, cuja série se 

passa em torno de temas relacionados com o dia-a-dia da personagem principal e das 

suas amigas; Horseland, cuja série se passa em torno dos animais, nomeadamente 

cavalos, e apela ao gosto e à amizade por estes animais e outros e onde impera também 

a componente da competição; Bratz, cujas personagens são miúdas belas, que seguem a 

moda, valorizam a amizade e o sentido estético. A acção das séries para meninas é 

nitidamente mais calma em comparação com as séries para os meninos.  

Foi analisada a conferência realizada na Universidade de Aveiro, cujos oradores 

foram os responsáveis pelo canal de televisão SIC K, nomeadamente o Director de 

canais temáticos da SIC, Pedro Boucherie Mendes, e  Catarina Gil, Directora Executiva 

do SIC K, intitulada “Conversas da treta mais poderosa do mundo: a televisão” incluída 

num ciclo de palestra Creating the world: conversas sobre comunicação 2010/2011» na 

Universidade de Aveiro. 

 Durante o período de investigação foram efectuadas algumas entrevistas 

etnográficas a Catarina Gil, por e-mail, com o intuito de obter informações acerca da 

programação do canal SIC K. As respostas aos diversos e-mails tornaram-se muito úteis 

para a concretização do trabalho, e serão explanadas no tópico “Apresentação dos 

resultados”.  

A filosofia do canal é fomentada numa relação com o seu público, assumindo o 

compromisso de “trata[r] os espectadores como pessoas inteligentes e com sentido 

crítico (Conceição Lopes e Hugo Pereira, 2011). Os responsáveis pretendem que o canal 

seja encarado “como uma televisão de qualidade”. 
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Conforme foi referido por Catarina Gil, “o conceito de ver TV em família é o que 

nos interessa”. Considera-se esta finalidade do canal muito importante, na medida em 

que, tal como alerta Sara Pereira, é de extrema importância as crianças verem televisão 

acompanhadas por adultos, já que, se estes conversarem sobre os comportamentos das 

personagens que os seus filhos visionam na televisão, estes poderão identificar e adoptar 

padrões comportamentais adequados. 
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Conclusões e desenvolvimentos futuros 

A televisão é um poderoso meio de comunicação, com uma forte presença na 

vida das crianças, que passam muitas horas por dia em frente ao “pequeno ecrã”, mais 

do que as que passam efectivamente com os seus pais. É, sem dúvida, um grande meio 

de socialização: quem é que não chegou ao trabalho ou à escola e perguntou ao colega 

se viu determinado programa no dia anterior? Essa questão permite que se estabeleça 

comunicação em torno dos conteúdos visionados. A televisão é um canal de transmissão 

de informação, cuja programação, com temáticas, formatos e géneros diversificados 

poderá contribuiu para o acesso ao conhecimento. É também um meio de entretenimento 

com programação dirigida aos respectivos públicos e às correspondentes faixas etárias. 

Poderá, igualmente, ser um veículo de formação através de programas pedagógicos e 

culturais. Estas e outras características como, por exemplo, a promoção da língua e a 

igualdade entre géneros, poderão ser muito positivas para quem a visiona. No que diz 

respeito às crianças, o “pequeno ecrã” possibilita o acesso ao conhecimento do mundo 

que de outra feita não têm, porque não têm grandes vivências nem experiência de vida.  

Conceição Lopes associa o processo de comunicação à Teoria Orquestral da 

Comunicação e descreve-a como uma metáfora aplicada à compreensão do processo da 

Comunicação inter-pessoal. Este modelo apresenta seis axiomas: “impossibilidade de 

não comunicar, “simetria e complementaridade”, “conteúdo e relação”, “modalidades da 

comunicação digital e analógica”, “metacomunicação” e “pontuação”. No entanto, a 

autora defende que estamos diante de um novo axioma, o “medium-mensagem”, com a 

evolução das novas tecnologias e o “aumento exponencial da interacção quase mediada 

na comunicação”, ou seja, onde se utiliza “dispositivos electrónicos” (2007).  

A dissertação que aqui se conclui teve como principal finalidade dar um contributo 

para o estudo sobre as culturas de género veiculadas através da programação televisiva 

do único canal português especializado para o público infanto-juvenil, o SIC K. Assim 

sendo, foi feita a análise dos conteúdos transmitidos no canal. O período alvo da recolha 

de dados foram duas semanas de Setembro, uma de férias, que antecedeu o início de 

aulas, e a semana de regresso às aulas, que nos permitiu cumprir os objectivos 

inicialmente traçados e que serviram de base para o presente estudo. Foi ainda feita a 

análise a diversos documentos (entrevistas, conferências, entre outros), com o intuito de 

se identificar a filosofia e as orientações dos responsáveis, no que diz respeito ao canal 

SIC K. 
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Pode responder-se afirmativamente à questão que serviu de apoio à presente 

investigação, “haverá ou não programas, no SIC K, especialmente dirigidos a meninos e 

meninas?”, pois foram identificados programas para ambos os géneros, embora na sua 

maioria para os meninos. 

Tal como os responsáveis do SIC K afirmaram, o canal tem um público 

maioritariamente masculino, concluindo-se que a duração da programação transmitida 

nos períodos em análise era mais dirigida aos meninos dos que às meninas, no entanto, 

a maioria dos programas destinava-se a ambos, o que significa que amiúde os meninos e 

as meninas vêem os mesmos programas. 

Na perspectiva de que a televisão para as crianças é tudo o que elas visionam, 

então poder-se-á inferir que os potenciais efeitos da maior incidência de programação 

para as meninas influenciarão os comportamentos padrão destas e, assim sendo, o SIC 

K poderá estar a induzir novos padrões de comportamento nas meninas, não só através 

das características e comportamentos das personagens das séries destinados às 

mesmas, onde, por exemplo, a imagem e as questões estéticas são bastante valorizadas, 

onde as protagonistas são figuras esbeltas e bonitas, mas também, como a maioria dos 

programas é destinada aos rapazes e as meninas vêem esses conteúdos, podemos estar 

perante uma situação onde estas adoptam comportamentos tradicionalmente mais 

próprios dos rapazes. Mas, nem só as questões estéticas são evidenciadas na 

programação dirigida às meninas também os valores são bastante presentes nos 

conteúdos para estas dirigidos, como a amizade, a família, temas da adolescência, o 

gosto por animais, entre outros. Por seu turno a programação dirigida aos meninos, 

também tem presente valores que os representam, como a luta pelo bem, espírito 

aventureiro, companheirismo e a amizade. 

No que diz respeito à filosofia do único canal de televisão português especializado 

na programação dirigida para o público infanto-juvenil, o SIC K, pode-se definir como um 

canal “diferenciador”, que está bastante atento às novas tecnologias, pois utiliza 

ferramentas on-line para se estender a outras plataformas já que tem uma forte presença 

nas redes sociais (twitter, facebook e Hi5), onde apela frequentemente à participação das 

crianças. Embora o target do canal seja dos 4 aos 14 anos, a coordenadora executiva 

evidenciou a importância para o “conceito de ver TV em família”, ou seja, os filhos junto 

com os seus pais. O canal objecto do presente estudo promove a língua portuguesa, 

visto que 95% dos conteúdos é transmitido em português, sendo alguns dobrados, e os 
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restantes legendados e transmitidos à noite. O canal tem a especial preocupação em 

“tratar as crianças como pessoas”, conforme justifica a responsável, “porque acreditamos 

que um canal de televisão melhor, que trata as crianças como pessoas, torna as pessoas 

melhores” (Catarina Gil, 2010). O canal apresenta dez promessas que descrevem os 

“deveres” perante os mais novos.  

No que concerne à diversidade da informação do canal, podemos concluir que 

corresponde positivamente a este requisito, preconizado pela Convenção dos Direitos da 

Criança, na medida em que as temáticas do canal objecto de estudo são diversas, 

contribuindo assim para a multiplicidade dos conteúdos visionados pelas crianças, 

estimulando-as e procurando abrir-lhes os horizontes em relação ao mundo nas diversas 

áreas, contribuindo, assim, não só para os entreter, mas também como meio de 

informação útil. 

No que diz respeito aos géneros televisivos do SIC K, pode constatar-se que a 

animação é mais transmitida para os meninos, apesar de as meninas também terem 

programas desse género a si dirigidos, tanto de segunda a sexta-feira, como aos 

sábados e domingos. 

As audiências estão interligadas com o público telespectador, traduzem os dados 

em relação ao visionamento de determinado programa ou canal televisivo, é com base 

nas mesmas que são determinados os valores dos anúncios, fonte de receita das 

televisões. Os dois tipos de dados mais relevantes para medir as audiências são o rating 

(audiência efectiva de um programa ou canal) e o share (confronta os resultados de um 

canal ou programa com os concorrentes). 

O canal SIC K está prestes a festejar o seu aniversário, no dia 18 de Dezembro. 

Apesar de completar somente dois anos de existência e de ser emitido apenas no 

operador por Cabo MEO, conta com audiências significativas, em ambos os períodos de 

análise (duas semanas de Setembro de 2011, uma de férias e a outra de regresso às 

aulas): rating entre os 10% e os 25% e share entre os 6% e os 25%. Curiosamente, em 

ambas as semanas o dia em que teve as audiências maiores foi a terça-feira. 

Constatou-se a existência nas grelhas da programação do canal SIC K, em 

determinados horários, de festas temáticas, como por exemplo no sábado da semana de 

5 a 11 de Setembro houve a “festa cinema” tendo sido transmitido um filme e, na semana 

de 12 a 18 de Setembro, a “festa regresso às aulas”, no sábado. No dia seguinte houve 
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também uma “party girl” onde foram emitidos programas especialmente dirigidos às 

meninas. 

Outro aspecto que se considera pertinente evidenciar, que se constatou com o 

presente estudo, diz respeito à forma como os responsáveis do SIC K apelam à 

participação do seu público indo, ao encontro do artigo 12º da CDC, que estabelece o 

direito que a criança tem de livremente exprimir a sua opinião acerca de assuntos que lhe 

digam respeito. De forma tão assídua, o SIC K preocupa-se com este aspecto, através do 

facebook do canal, pois constatou-se que diariamente são lançados desafios com uma 

linguagem simples e apelativa à participação das crianças, com o intuito de cativá-las à 

visualização da sua programação televisiva, onde também são lançados desafios com 

questões do dia-a-dia, os mais novos podem dar opinião sobre temas da actualidade, são 

feitos reptos para que os membros do facebook do SIC K votem nos programas que 

pretendem que sejam emitidos a determinada hora. Considera-se interessante esta 

iniciativa por parte dos responsáveis do canal, pois usam o facebook de uma forma 

versátil e interessante, se por um lado comunicam os conteúdos do canal, por outro 

permitem que as crianças participem votando no que querem ver, fazendo-as sentirem-se 

parte integrante do canal, e incitando-as positivamente para que as mesmas se sintam à 

vontade para falar sobre temas actuais, porque as opiniões das crianças são muito 

valorizadas pelos responsáveis pelo canal, acabando também o facebook por ser um 

meio de socializador entre os seus membros. 

Quanto aos desenvolvimentos futuros, considera-se que o presente trabalho de 

investigação poderá evoluir para uma análise aprofundada do comportamento das 

crianças que visualizam determinados desenhos animados. Poderão ser estudadas todas 

as grelhas de programação desde o início do canal. Os conteúdos que compõem o 

enquadramento teórico poderão ser mais explorados e outros temas que não foram, 

devido ao escasso tempo disponível para concluir o presente trabalho, poderão ser 

abordados. 

Um aspecto interessante a investigar são as relações sociais que as crianças 

mantêm em contraponto com o número de horas que passam a ver televisão. O 

envolvimento dos pais relativamente à visualização dos programas televisivos pelos seus 

filhos é também uma temática atraente para se conhecer. E, para tal, seria pertinente 

fazer-se um estudo aplicando questionários às crianças e pais onde se poderá aferir por 

um lado as preocupações dos pais em relação aos programas que as suas crianças 
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visionam, por outro os interesses dos mais novos, bem como avaliar os comportamentos 

das crianças depois de alguns programas visionados. 

A televisão tem grandes benefícios conforme fomos evidenciando ao longo do 

presente estudo, no entanto, também existem vários malefícios, nomeadamente quando 

há uma exposição à televisão muito acentuada: Diversos estudos concluem que a 

televisão está fortemente relacionada com diversos problemas de saúde, como por 

exemplo a obesidade nas crianças, perturbações de sono, a puberdade, problemas ao 

nível da atenção nas actividades escolares. Estes temas apesar de serem muito 

importantes não foram explanados neste trabalho de investigação. No entanto, considera-

se pertinente alertar para os mesmos, para que outros investigadores possam aprofundar 

estes tópicos, ou para que as entidades competentes tenham em consideração tais 

aspectos quando estão a legislar e para que sejam efectuadas campanhas de 

sensibilização neste sentido. 

O canal SIC K contribui para a promoção da cultura de género. 
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