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Novos Media, Novas Audiências

Mudanças nos 
Media

Mudanças nas 
Audiências

 Mudanças no ambiente mediático;

 Mudanças nos modos e padrões de consumo.



Emergência de uma audiência digital

Audiência infantil/juvenil:

 Geração Digital;

 Consome, interage, cria/produz;

 Consumidores exigentes.



Comunicação pública e infância

 Uma área fundamental;

 Um dos pilares da comunicação pública, a nível internacional;

Contudo…

 Um objeto de estudo que tem perdido relevo na pesquisa, no que 
diz respeito à TV para crianças.



Comunicação pública e infância: 
dar voz aos Direitos das Crianças

Provisão

ParticipaçãoProteção



Televisão pública para crianças

 Crianças pequenas são (ainda) um público por excelência da 
televisão;

 Crianças com acesso apenas à TV: as que mais necessitam e 
mais beneficiam de uma programação que lhes seja 
especialmente destinada;

 Função educativa/formativa da comunicação pública 
(função que os privados nem sempre valorizam ou 
atendem) . 



Televisão pública para crianças

UMA AUDIÊNCIA ESPECIAL:

- Pelas suas características 
psicológicas;

- Em formação;

- Período de grandes muitas 
aprendizagens ;

- Proteção, capacitação, 
participação.



Televisão pública para crianças: 
o que é preciso valorizar

Formatos

Géneros

Conteúdos

TemasLinguagens

Origem

Horários

Público(s)



Comunicação pública e infância: 
onde pode fazer a diferença

 Dimensão educativa/formativa;

 Oferta de programas fora do circuito comercial;

 Programas de produção nacional (e co-produções);

 Programação especialmente destinada às crianças de 
diferentes idades.



A (necessária) migração da TV para crianças
para a Internet



A (necessária) migração da TV para crianças 
para a Internet



Desafios da Comunicação Pública na Era Digital

 Que tipo de experiências transmedia os radiodifusores e os 
produtores querem proporcionar às crianças que são hoje 
uma ‘audiência líquida’? 

 Que tipo de público/audiência constroem?

 Que interação e participação querem promover?
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Obrigada pela atenção!


