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Resumo 

Este trabalho tem por objectivo perceber qual o conteúdo das notícias que surgiram no jornal diário (online) 

mais lido em Portugal - “Público”, sobre os termos “psicologia”, “psicólogo” e “psicóloga”. Para isso foi efectuada uma 

recolha de notícias publicadas no ano de 2007, onde fossem referidos os termos acima indicados. Foram encontradas 

oitenta notícias, às quais foi efectuada uma análise de conteúdo, que resultou nos seguintes temas: investigações 

(investigação nacionais e internacionais na área da psicologia ou efectuadas por psicólogos); anúncio (informação sobre 

eventos); avaliação (avaliação psicológica); opinião (opinião enquanto especialista em psicologia); expressão (palavra 

psicologia usada numa frase ou expressão); faculdade/curso (referência a Universidades e à licenciatura em Psicologia); 

acompanhamento psicológico; terapias (informação sobre terapias psicológicas); profissão (quando o entrevistado é 

psicólogo ou estudante, mas fornece a sua opinião pessoal e não de especialista); equipa (psicólogo inserido em equipa 

multidisciplinar); necessidade (falta de psicólogo em determinado serviço); testemunho (psicólogo como auxiliar da 

polícia).  

Sabendo que os media podem influenciar positiva, ou negativamente, a visão que as pessoas têm de algo, o 

nosso objectivo será o que saber quais as temáticas que surgem sobre psicologia e de que forma são abordadas para o 

publico. Com este estudo pretende-se, também, alertar para a importância de criar um movimento de “Media Watch” em 

Portugal, bem como contribuir para futuras investigações na área da Psicologia dos Media. 

Palavras-chave: Psicologia; psicólogo; media; jornais; media-watch. 

Abstract 
This thesis objective is to study what were the news, from the most read online daily Portuguese newspaper – 

“Público”, that related to “psychology” and “psychologists”. To study that, we searched the online database, from that 

newspaper, and collected all the news that referred the words Psychology and Psychologist (Psicologia, Psicólogo e 

Psicóloga, in portuguese), published in the year 2007. We found eighty stories, which were subjected to an analysis of 

content, which resulted in the following areas: research (national and international research in the field of psychology or 

carried out by psychologists); ad (information on events); evaluation (psychological evaluation); point of view (opinion as 

a specialist in psychology); expression (word psychology  used as an expression in a sentence); college/course (referring to 

universities and degree in psychology); psychological counseling; therapy (information on psychological therapies); 

profession (when the interviewee is a psychologist or psychology student, but gives his personal opinion and not as a 

specialist); team (psychologist inserted into multidisciplinary team); need (lack of psychologists in particular service); 

witness (psychologist as an auxiliary of the police). 

Knowing that the media can influence positively or negatively the way people think about everything, our aim 

will be to know what were the issues and how they were addressed to the public. This study also alerts to the importance 

of creating a movement of "Media Watch" in Portugal, as well as contribute to future research in the field of Media 

Psychology. 

Palavras-chave: Psychology; psychologist; media; newspaper; media-watch. 
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Introdução 

Quando iniciei a pesquisa para este trabalho não encontrei (o que não significa 

que não exista) nenhuma investigação sobre “Media Watch”. Mas, à medida que fui 

recorrendo à Internet e pesquisando sobre o tema, cheguei a uma disciplina da 

psicologia, a Psicologia dos Media. Embora os estudos sobre a influência dos media, nas 

pessoas, tenham as suas raízes em 1916 nos trabalhos do psicólogo social Hugo 

Münsterberg, sobre o impacto psicológico dos filmes, bem como nos estudos de 

Thurstone, que desenvolveu escalas para medir as atitudes sobre os filmes, a psicologia 

dos média, enquanto disciplina surgiu apenas há cerca de 15 anos (Fishoff, 2005). 

De um modo geral, esta disciplina usa as teorias, conceitos e métodos da 

psicologia, para estudar e investigar o impacto dos media nos indivíduos, grupos e 

culturas, em termos dos valores, atitudes e comportamentos. Preocupa-se com os 

parâmetros sociais e psicológicos da comunicação entre as pessoas, comunicação essa 

que não é “cara-a-cara”, mas sim, mediada por algum tipo de tecnologia. Tanto os meios 

de comunicação de massas, tais como a televisão, cinema, internet, jornais, mas também 

a tecnologia que medeia a comunicação como o telefone, as máquinas fotográficas ou as 

câmaras de vídeo, são objecto de estudo desta disciplina (Fishoff, 2005). 

Muito do trabalho inicial nesta área estava centrado nos aspectos negativos dos 

media, tais como a violência nos filmes e séries televisivas (Hearold, 1986; Liebert & 

Sprafkin, 1988 cit. por Smith & Mackie, 2000), violência nos videojogos (Anderson & 

Bushman, 2001; Dill & Dill, 1998; Griffiths, 1999; Sherry, 2001 cit. por Murphy, 2007), bem 

como falsas interpretações da realidade devida ao visionamento intensivo da televisão, e 

persuasão através da publicidade.  

Bem como a cobertura jornalística em situações de crise, ou de desastre. Uma vez 

que as várias horas de transmissão dessas noticias pode ter consequências muito 

negativas nos telespectadores. Deve ser estudada para se perceber qual a melhor forma 

de transmitir essa informação, mas sem infligir mais danos a esse processo (Fishoff, 

2005). 

Mas, neste momento, os investigadores também estão a explorar os aspectos 

positivos dessa influência. Algumas dessas investigações preocupam-se em perceber de 

que maneira é que os vários meios de comunicação podem ajudar a transmitir 

informação sobre tratamentos e estratégias médicas e psicológicas aos seus pacientes 
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(Fishoff, 2005). Em vários países tem sido negociado com os responsáveis pelos media a 

inclusão de mensagens sobre a saúde, de forma subtil, nos programas de entretenimento, 

tais como séries, telenovelas e mesmo em filmes (General Hospital; Serviço de Urgência; 

Friends; Dawson’s Creek; Felicity; Beverly Hills 90210; Laços de Famíla, New Wave; etc.). 

Embora o impacto deste tipo de mensagens ainda não tenha sido analisado 

sistematicamente, alguns resultados sugerem que é uma forma eficaz de transmitir essa 

informação (Keller & Brown, 2002). 

Outra forma de influência positiva, desta vez mais directa, são as campanhas para 

a promoção de comportamentos (Rogers & Storey, 1987 cit. por Keller & Brown, 2002), 

como é o caso do Ecoponto; da campanha “Seja mais rápido que um AVC” (promovida 

pelo Ministério da Saúde, através da Coordenação Nacional para as Doenças 

Cardiovasculares do Alto Comissariado da Saúde, e com o apoio do INEM); as 

campanhas de prevenção do HIV/SIDA (também promovidas pelo Ministério da Saúde e 

Coordenação Nacional para a Infecção VIH/Sida). 

Os media também podem ser utilizados como adjuvantes de processos 

terapêuticos, a Biblioterapia, ou seja, a utilização de livros e outro material escrito para 

ajudar os pacientes a compreender os seus problemas psicológicos, é um adjuvante 

tradicional para a terapia. Hoje em dia, a modernização desta estratégia terapêutica 

levou a uma nova forma, a Cinematerapia, que utiliza como adjuvante da terapia o 

registo audiovisual (Fishoff, 2005; Kohan, 2005). 

 Um tema de estudo, mais controverso, é a publicidade. Fishoff (2005) refere que 

hoje em dia a publicidade não existe só durante os intervalos dos programa televisivos, 

mas que passou também a fazer parte dos mesmos. O chamado “product placement”, 

que é publicitar um produto ou marca num filme ou série de televisão é muito comum. 

Sabendo que quando as pessoas sentem que são manipuladas para comprar determidado 

produto elas recuam, ao verem os personagens usar determinado produto de 

determinada marca, é uma forma de influenciar os consumidores de maneira mais 

inconsciente para estes, o que se torna numa estratégia de marketing mais eficaz. Outra 

forma que a publicidade encontrou de mostrar a sua influência de forma mais indirecta 

foi através das informações de saúde, como é o caso de marcas de iogurte, margarinas, 

etc.  

Mas também podemos ter a publicidade de forma mais positiva, como é o caso da 

marca “DOVE” (http://www.dove.pt/) que criou o “Fundo Dove para a auto-estima” que 
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tem por objectivo ajudar as mulheres, em todo o mundo, a libertarem-se dos estereótipos 

de beleza auto-limitativos. Esta acção é efectuada através da criação de um fórum sobre a 

definição e os padrões de beleza na sociedade; divulgação de investigações, à escala 

mundial, que exploram o relacionamento de mulheres do mundo inteiro com a beleza e 

a sua ligação com a sua felicidade e o seu bem estar; da publicidade que inspire as 

mulheres e a sociedade a pensarem sobre o que é beleza, de uma forma diferente; de 

iniciativas de angariação de fundos (patrocinadas pelo Fundo Dove para a Auto Estima) 

para ajudar raparigas com baixa auto-estima corporal; workshops sobre a auto-estima 

com jovens, nas escolas, para os ajudar a estabelecer uma relação saudável e de confiança 

com o seu corpo e com a sua imagem; a criação do Programa para Estética e Bem Estar, 

na Universidade de Harvard, patrocinado por Dove, que irá continuar a analisar a forma 

como se pensa e fala sobre beleza na cultura popular, e o seu efeito no bem estar das 

mulheres; e a criação de uma exposição fotográfica global e itinerante, denominada, 

“Para além do comparável: A beleza retratada por objectivas Femininas”, exibindo 

diversas imagens sobre beleza feminina do ponto de vista de 67 fotógrafas, e 

demonstrando que a beleza é muito mais que estereótipos. 

Tendo em conta toda esta influência, a psicologia dos media preocupa-se em que 

as pessoas desenvolvam capacidades para analisar criticamente as mensagens passadas 

pelos meios de comunicação. Pensa-se que a literacia pode levar a um maior 

entendimento das histórias que os media contam, as fontes que utilizam, mas também 

pode resultar em mudanças pessoais: aumento da auto-estima, responsabilização pelos 

seus próprios actos, partilha de experiências com outros e melhorar a capacidade de se 

expressar (Fishoff, 2005; Keller & Brown, 2002). Uma organização que trabalha nesse 

sentido é a “Media Education Foundation” que produz vídeos e DVD’s sobre o impacto 

dos media na sociedade, para serem utilizados de modo educativo, para que todas as 

pessoas saibam quais os efeitos que estes podem ter nas suas vidas. Outro exemplo é o 

programa “Media Smart”, um programa de literacia para a publicidade, com o objectivo 

de ajudar as crianças a desenvolver competências para a correcta interpretação das 

mensagens publicitárias. Este último foi lançado em 1998 no Canadá, e está presente na 

Europa desde 2002 – inicialmente no Reino Unido, seguindo-se os Países Baixos (2004), 

Bélgica e Alemanha (2005), Suécia e Finlândia. Este ano começou a ser realizado também 

em Portugal. 

Em suma, os media estão sempre presentes nas nossas vidas, eles dão forma a 

como a informação a recolha e transmissão de noticias, publicidade, processos políticos e 
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campanhas, guerras, diplomacias, educação, entretenimento e socialização são 

conduzidos. Assim, o campo de aplicação da psicologia dos media é muito vasto, 

englobando o ensino, o estudo, análise e investigação dos vários meios de comunicação. 

Uma vez que estes são um dos modos que temos de apreender o meio que nos rodeia, é 

importante estudar a sua influência, positiva ou negativa, para que possam ser usados de 

forma mais eficaz.  

 

2. Media Watch 

 Relativamente aos meios de comunicação informativos, devemos referir o 

movimento “Media Watch”. Este iniciou-se em Inglaterra na década de 60, através de 

uma organização independente e voluntária que efectuava campanhas promovendo a 

transmissão de notícias socialmente responsáveis e lutava contra as transmissões 

ofensivas e prejudiciais, como por exemplo, violência, uso de calão e pornografia. 

Nos Estados Unidos da América, iniciou-se em 1984, e tem por objectivo desafiar 

estereótipos abusivos e outras imagens enviesadas que se encontram de forma comum 

nos media. Este movimento distribui vídeos educacionais e literacia, para ajudar a criar 

consumidores mais informados. Esta organização não acredita na censura, mas sim que a 

educação irá ajudar a criar cidadãos mais informados. Também foi criada a FAIR 

(Fairness and Accuracy in Report), em 1986, que é uma organização que trabalha com 

jornalistas e com activistas, de forma a promover notícias não manipuladas por políticas.  

Na Austrália este projecto existe desde 1989 em que o “Media Watch” é 

apresentado num programa de televisão semanal, no qual são analisadas várias notícias.  

Mais recentemente têm sido criados mais movimentos “Media Watch” em todo o 

mundo, como é o caso do “Media Watch - Middle East” criado em 2001. Em 2002, 

durante o “II World Social Forum”, no Brasil, foi criada uma associação internacional - 

“Media Watch Global” que foi concebido para ser um observatório global dos media, cujo 

objectivo é promover o direito dos cidadãos a ser bem informados; a serem capazes de 

analisar e questionar os media e lutar pelo jornalismo ético ao nível local, nacional e 

internacional. Afirmam que uma informação livre, completa e exacta é vital para 

qualquer processo de democracia. Tendo como ponto de partida esta associação foram 

criados, ao nível nacional, “Observatórios dos Media”, no Brasil, França, Itália e 

Venezuela. 
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Em Portugal, em 1994, foi criado o “Observatório da Imprensa” que é uma 

associação privada sem fins lucrativos, constituída por profissionais ligados à área do 

jornalismo e que tem por objectivo contribuir para melhorar a qualidade do jornalismo 

criado em Portugal, para isso promove iniciativas de formação para jornalistas, bem 

como conferencias, colóquios e debates sobre a prática jornalista. Ao contrário dos 

outros observatórios, este não analisa as noticias. Também é de referir o Obercom, 

criado em 1999, que é uma associação privada sem fins lucrativos, que tem por metas 

realizar estudos e trabalhos de investigação que contribuam para o melhor 

conhecimento na área da comunicação. Contudo nenhuma destas organizações efectua 

um trabalho de “Media Watch”. 

 

 3. Importância dos Observatórios: 

 Ao longo dos últimos anos, em Portugal, têm-se vindo a constituir Observatórios 

nas mais diversas áreas, como por exemplo: o OBERCOM (Observatório da 

Comunicação); ONSA (Observatório Nacional de Saúde); OEFP (Observatório do 

Emprego e Formação Profissional); OPSS (Observatório Português dos Sistemas de 

Saúde); OI (Observatório da Imigração); OAC (Observatório das Actividades Culturais); 

Observatório da Língua Portuguesa; para além dos já conhecidos Observatórios 

Astronómicos. Estes têm por objectivos observar, avaliar, registar e estudar os 

acontecimentos sobre determinadas áreas. Como tal, parece-nos pertinente a criação de 

um Observatório que se ocupe da área da Psicologia, em que um dos objectivos seja 

verificar as notícias e reportagens referentes à psicologia e aos psicólogos. 
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Objectivos 

Sabendo que os media podem influenciar positiva, ou negativamente, a visão que 

as pessoas têm de algo, com este trabalho pretende-se perceber que tipos de notícias 

surgiram nos jornais diários, mais lidos em Portugal, ao longo do ano de 2007, sobre o 

termo “psicologia”, “psicólogo” e “psicóloga”.  

Pretende-se também com este estudo alertar para a importância de se criar um 

Observatório para a Psicologia, bem como informar os psicólogos sobre quais as 

temáticas que surgem sobre a psicologia e os psicólogos e de forma são abordadas para o 

público. 
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Metodologia 

A metodologia escolhida para esta investigação foi a da análise de conteúdo  

qualitativa. Esta, é um dos procedimentos clássicos de análise de material escrito, em que 

um dos seus elementos chave é a utilização de categorias derivadas, ou não, de modelos 

teóricos (Flick, 2002). Uma vez que neste estudo não havia modelos teóricos dos quais se 

pudesse extrair categorias, a investigação foi exploratória, tendo por objectivo saber o 

que existe acerca desta temática. A análise de conteúdo foi efectuada em três fases: a pré-

análise, a exploração do material e, por fim, o tratmento dos resultados (Bardin, 2008). 

A fase de pré-análise tem por objectivo a organização do material (Bardin, 

2008), para isso, numa primeira fase, foram escolhidos os documentos a serem 

submetidos a análise. De forma a perceber a diversidade de notícias que poderiam surgir, 

resolveu-se fazer a pesquisa relativamente ao período de tempo de um ano, o de 2007, 

por ser o mais recente. Sabendo que a Agência Lusa é a maior serviço noticioso do país, 

efectuou-se um pedido de autorização para efectuar a pesquisa na sua base de dados. 

Infelizmente, esse pedido foi recusado e, desta forma, resolveu-se utilizar o sítio na 

internet de cada um dos jornais diários. Inicialmente, idealizou-se efectuar a pesquisa 

nas edições impressas (serviço disponibilizado por alguns jornais).  

Como me interessava recorrer aos jornais de maior tiragem, ou, mais lidos, 

procurei saber essa informação. Assim, com base nos estudos da Marktest (empresa que 

realiza vários estudos de mercado e avalia também as audiências da televisão, internet, 

rádio e imprensa) recorri ao estudo do “Bareme Imprensa” que revelou que os jornais 

diários de informação geral mais lidos no período de Janeiro – Março de 2007 foram (por 

ordem decrescente): Jornal de Noticias; Correio da Manhã; Publico; Diário de Noticias; 

24 Horas.  

De acordo com a Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e 

Circulação, os jornais diários generalistas, de maior tiragem foram (por ordem 

decrescente): Metro; Destak; Correio da Manhã; Jornal de Notícias; Público; 24Horas e o 

Diário de Notícias. No sítio do Destak e do Metro eram disponibilizadas algumas edições 

impressas, mas como não dava para consultar a totalidade das edições referentes ao ano 

de 2007, resolvi não as incluir no estudo. Nos sítios dos outros jornais, essa pesquisa não 

era disponibilizada. Assim, resolvi alterar o rumo da investigação e usar apenas as 

notícias online.  
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Para determinar quais os jornais online, generalistas, mais lidos em Portugal, 

recorri ao estudo realizado pelo Netpanel sobre os hábitos de utilização da internet em 

Portugal, de Março de 2008, que referia que os mais lidos eram (por ordem decrescente): 

Público; Correio da Manhã; Jornal de Notícias e o Diário de Notícias (obtido de: 

http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1088.aspx).  

Assim efectuou-se a pesquisa no sítio do Jornal Público, entre Maio e Junho de 

2008, recorrendo-se aos “motores de busca”. Introduzindo-se cada uma das palavras e 

seleccionando qual o intervalo temporal para a busca. Os termos pesquisados foram: 

“psicologia”; “psicólogo” e “psicóloga”. Não pesquisei os termos: “psicológico”; 

“psicológica”; “psicologicamente” nem “psicoterapia”, isto porque são mais usados 

relativamente à psicoterapia, o que iria delimitar uma das áreas da psicologia e o 

objectivo era apenas trabalhar com termos mais gerais. Desta forma foi constituído um 

corpus de documentos, que posteriormente foi preparado para se proceder à análise. 

Na fase de exploração do material, foram escolhidas as unidades de registo, 

que, segundo Bardin (2008), são as unidades de significação a codificar e correspondem 

ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base. Neste estudo a unidade de 

registo escolhida foi a palavra (psicologia; psicólogo e psicóloga). A unidade de contexto, 

de acordo com Bardin (2008), serve de unidade de compreensão para codificar a unidade 

de registo e corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões são optimas para 

que se possa compreender a sigificação exacta da unidade de registo, que, neste caso 

corresponde à frase. Seguidamente as noticias foram organizadas por categorias 

temáticas, que foram sugindo com a análise do material. 

Assim, organizaram-se as notícias num quadro de conteúdos, (ver anexo I), que 

incluiu as unidades de registo, um resumo da notícia e o tema em que foi codificada. As 

notícias estão ordenadas por data de publicação.  
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Resultados 

No jornal, diário generalista, Público foram encontradas e analisadas 80 notícias 

que referiam a palavra psicologia ou psicólogo(a). Após a sua análise foram agrupadas 

em 12 temas (os números entre parêntesis referem-se ao número da notícia – ver anexo 

I): 

- Investigações: refere-se a resultados de investigações na área da psicologia ou em que 

os psicólogos participem. Foram encontradas dez notícias referentes a este tema. 

Algumas referem-se exclusivamente a investigações nacionais (1, 22, 45; 57, 76, 79) e 

outras internacionais (10, 62) e as restantes referem ambas (69; 75). 

- Anúncio: neste tema foram agrupadas três notícias, das quais duas referem-se a 

colóquios e seminários que se vão realizar no âmbito da psicologia (2; 25;) e outra a uma 

rubrica de televisão sobre psicologia (26). 

- Avaliação: neste tema encontra-se notícias sobre avaliações psicológicas (3; 74), 

nomeadamente relatórios para tribunal (5; 38; 39; 59; 77; 78), num total de oito notícias. 

- Opinião: referem-se a entrevistas a psicólogos sobre variados temas (4; 7; 16; 20; 28; 33; 

37; 43; 71; 72). Encontraram-se dez notícias. Os temas vão desde o excesso de peso, 

gravidez não planeada, interrupção voluntária da gravidez, crianças vítimas de cancro, 

casos de polícia, linha “sos criança desaparecida”, alimentação e concentração, 

indisciplina e violência. 

- Expressão: palavra psicologia usada numa expressão (6; 15; 53). 

- Faculdade/curso: referência a Universidades, Institutos, Faculdades ou curso de 

psicologia (8; 11; 12; 19; 21; 29; 34; 35; 42; 48; 60; 61). 

- Acompanhamento psicológico: notícias que referem pessoas que têm acompanhamento 

psicológico devido a uma situação de crise (17; 18; 24; 30; 31; 32; 36; 44; 46; 47; 49; 50; 51; 

58; 65; 68; 70; 80). 

- Terapias: neste tema são referidas terapias psicológicas (9). 

- Profissão: notícia em que é entrevistado um psicólogo um estudante do curso de 

psicologia mas sem relevância para a notícia, ou seja, a pessoa poderia ter qualquer outra 
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profissão uma vez que está a dar a sua opinião pessoal e não de especialista (13; 27; 52; 54; 

56; 63; 66; 73). 

- Equipa: notícias que falam de equipas multidisciplinares que são constituídas por vários 

técnicos, entre os quais psicólogos (14; 41; 55; 64; 67). 

- Falta: notícia sobre falta de psicólogo em serviços (40). 

- Testemunho: psicólogo ajuda a conseguir o testemunho de uma criança, para 

desvendar um crime (23). 

 

 

Figura n.º 1 – Temas emergentes no jornal Público ao longo do ano de 2007 
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Discussão 

 Com este estudo pretendia-se uma primeira abordagem ao tema do “Media 

Watch” e que servisse de base para futuras investigações. Mais do que trazer respostas, 

esta investigação trouxe mais perguntas. Em primeiro lugar penso que seria interessante 

alargá-la, ou seja, fazer a recolha de notícias num número maior de jornais, de forma a 

podermos comparar em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos, ou 

seja, saber se há mais ou menos variedade nos temas. Por outro lado, uma continuação 

deste estudo seria saber o que os leitores do jornal apreendem sobre a psicologia e o 

trabalho dos psicólogos com base na leitura destas notícias. 

Algo que também me fez pensar, foi o facto de nas versões online haver repetição 

de notícias, ou seja, algumas vezes apenas é alterado um dos parágrafos, mantendo-se o 

resto do discurso, daí pensar que seria interessante fazer uma comparação entre a versão 

online e impressa de um mesmo jornal (coloco a hipótese de que na versão impressa 

haverá menos repetições). Também interessante saber se há variações quanto à 

quantidade e variedade de notícias nos vários jornais diários. Alargando ainda mais o 

espectro, seria curioso estudar também de que forma a psicologia aparece representada 

na televisão, cinema, revistas e na internet. 

 Os temas encontrados eram variados, sendo o do acompanhamento psicológico o 

mais referido. O que em leva a colocar a hipótese que este é reconhecido como algo 

essencial e necessário para pessoas que passam por situações de crise, sendo referido que 

há psicólogos a actuar em situações de emergência.  

O segundo tema mais referido era sobre informações relativas à Licenciatura em 

Psicologia ou a Universidades que têm essa licenciatura, muito referido devido ao 

encerramento de uma Universidade. 

Em terceiro lugar aparecem as notícias relativas a investigações na área da 

psicologia que são desenvolvidas em Portugal, mas também internacionais. Os 

psicólogos também são procurados, para darem a sua opinião, enquanto especialistas, 

sobre determinadas matérias. 

Também existem notícias sobre o trabalho dos psicólogos ligado ao tribunal, 

nomeadamente para efectuarem avaliações psicológicas. 
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Considerei como não sendo importantes as notícias em que é referido a 

psicologia como profissão, uma vez que a notícia seria semelhante, caso a pessoa tivesse 

outra profissão, uma vez que não estava a dar a sua opinião de especialista, mas sim 

opinião pessoal. 

Algo também referido são as equipas multidisciplinares na área da saúde, nas 

quais o psicólogo é parte integrante.  

Não se encontrou nenhuma referência ao trabalho que é feito pela psicologia em 

termos preventivos, nem a outras áreas em que o psicólogo pode trabalhar (como por 

exemplo, educacional, das empresas, social, ambiental, psicologia da família). 

Em suma, este trabalho serve como ponto de partida para a criação de um “Media 

Watch” para a área da Psicologia, que se espera que seja alargado a outros meios de 

comunicação par além dos jornais, tais como televisão, revistas, internet, filmes, etc. 
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Conclusão 

Esta investigação partiu da ideia de se criar um Observatório, algo que pensamos 

que já deveria existir para a área da Psicologia, mas que ainda não foi concretizado. 

Partiu também devido a nos ter chegado informações sobre entrevistas dadas por 

psicólogos que debatem certos assuntos contrariando toda a fundamentação teórica 

existente sobre esses temas. Estando num espaço em que ainda não existia uma Ordem 

de Psicólogos para regulamentar o nosso trabalho, o observatório surgiria como forma de 

nos auxiliar a estarmos alerta para a nossa realidade. 

Foi uma investigação exploratória, uma vez que as categorias temáticas não 

estavam definidas àpriori sendo extraídas do próprio material. O grande objectivo, saber 

quais os temas gerais que estavam a ser publicados na imprensa sobre a psicologia e os 

psicólogos, foi concretizado, na medida em que descobrimos quais os grandes temas que 

são notícia em Portugal. 

Espera-se que este trabalho sirva de ponto de partida para mais investigações 

neste grande tema que é o “Media Watch” e que a Psicologia dos Media seja também 

uma área a ser mais desenvolvida, dada a sua importância. Pois num mundo em que cada 

vez mais a nossa comunicação é mediada por algum tipo de tecnologia, é importante 

estudar essa influência nas nossas vidas.  
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